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Poďakovanie primátora – DEŇ  ZEME
Dovoľte mi touto cestou poďakovať sa starostovi obce Nimnica Ladislavovi 
Ďurečkovi za spoluorganizáciu osláv Dňa zeme a za zabezpečenie nádherné-
ho kultúrneho programu a občerstvenia, Michalovi Letkovi za skvelé pečené 
kurence, ktoré posilnili spolu s úžasne pripraveným gulášom všetkých prí-
tomných účastníkov tejto akcie, keď sme spoločne prispeli k vyčisteniu po-
brežia Váhu medzi Púchovom a Nimnicou. Poďakovanie patrí zamestnancom 
Mestského úradu v Púchove za osobné nasadenie pri organizácii i samotnej 
realizácii akcie i dobrovoľným hasičom, aj za promptnú pomoc pri zbere a 
odvoze odpadu.  Veľké ĎAKUJEM vyslovujem aj Púchovskému klubu sloven-
ských turistov,  skautom a pracovníkom centra voľného času, ale aj obetavým 
dôchodcom z jednotlivých organizácií, zdravotne postihnutým občanom, 
ktorí všetkých prekvapili svojím obetavým prístupom. Ďakujem Vám - všetkým 
účastníkom tejto akcie, ktorí ste napriek nepriaznivému počasiu neváhali po-
môcť dobrej veci, vyčistiť okolie pobrežia  Váhu a spríjemniť tak všetkým pre-
chádzky „po našej kype“.                                                                                  Rasťo Henek

Pozdĺž Váhu vyzbierali viac ako tisíc vriec odpadkov

udržiavali v dobrej nálade vystúpe-
nia domáceho folklórneho súboru 
Nimničanka. Brigádnikom sa priho-
vorili púchovský primátor a nimnický 
starosta, ktorí všetkým poďakovali za 
dobre vykonanú prácu.                    -sf-

Ráno o  ôsmej hodine sa pred 
Športcentrom zišlo približne 200 
obyvateľov Púchova, aby pomohli 
zberom odpadkov ku skrášleniu po-
brežia Váhu od Športcentra smerom 
k Nimnici. V tom istom čase sa oby-
vatelia Nimnice stretli Pod lipkou 
a začali zbierať odpadky od Nimnice 
smerom k  Púchovu. Presne na hra-
nici katastrov boli pripravené lavice 
a  stoly s  občerstvením. Aj napriek 
nepriaznivému počasiu nálada bola 
výborná. Vyzbieralo sa viac ako tisíc 
vriec odpadu. 
Akcie sa okrem primátora Púchova 
Rastislava Heneka a  starostu Nim-
nice Ladislava Ďurečka zúčastnili aj 
viceprimátor Roman Hvizdák a  po-
slanci MsZ Irena Kováčiková a Lukáš 
Ranik. Akciu podporili púchovskí tu-
risti, dobrovoľní hasiči, organizácie 
dôchodcov, skauti, pracovníci cen-
tra voľného času a študenti stred-
ných škôl. Veľké zastúpenie mali aj 
zamestnanci MsÚ na čele s  pred-
nostkou Evou Kvocerovou.
Účastníkov brigády, na ktorých ča-
kalo v závere teplé občerstvenie, 

Mesto Púchov a Obec Nimnica spoločne 
zorganizovali v upršanú sobotu 22. apríla 
jarnú brigádu pri príležitosti Dňa Zeme. 

Najstarším účastníkom brigády 
bol aj večne usmiatky 96-ročný 
Boris Martiško, ktorý sa k Váhu  

priviezol na bicyklovej trojkolke.

Spoluorganizátorom brigády bol dlhoročný starosta 
Nimnice Ladislav Ďureček (na foto vľavo).
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V pondelok 24. apríla zasadalo v Ma-
lom župnom dome Mestské zastu-
piteľstvo. Prvým a hlavným bodom 
rokovania poslancov bola voľba 
hlavného kontrolóra. Siedmi kandi-
dáti na nového hlavného kontrolóra 
z ôsmich prihlásených sa dostavili 
pred poslancov Mestského zastupi-
teľstva. 
Ešte predtým, ako sa mohli poslan-
com predstaviť so svojimi koncepci-
ami, vystúpil mestský právnik JUDr. 
A. Školek. Oznámil zastupiteľstvu, že 
odvolaný hlavný kontrolór Mgr. M. 
Jurči doručil ráno na Mestský úrad 
oznámenie o podaní žaloby o presk-
úmanie zákonnosti uznesenia MsZ č. 
3/2017 z dňa 22. februára 2017, kto-
rým bol zbavený funkcie. JUDr. Anton 
Školek ďalej konštatoval, že ak je taká-

to žaloba podaná, tak poslanci MsZ 
nemôžu zvoliť nového kontrolóra až 
do meritórneho rozhodnutia súdu. 
Po 15-minútovej prestávke poslanci 
rozhodli, že voľbu hlavného kontro- 
lóra prerušia tak, ako to vyžaduje zá-
kon.
Poslanci po diskusii schválili Závereč-
ný účet Mesta Púchov za rok 2016 a 
hodnotiacu správu programového 
rozpočtu mesta Púchov za rok 2016. 
Opozičných poslancov zaujímali 
najmä záporné výsledky hospodá-
renia MŠK a spoločností skupiny ME-
DIAL.
V ďalšom bode rokovania poslanci 
prerokovali a schválili Organizačný a 
prevádzkový poriadok Mestskej polí-
cie Púchov. Poslanci tiež schválili ná-
vrh na zmenu uznesenia MsZ vo veci 

kúpy pozemku od spoločnosti PARI  
s. r. o, teda že pozemok parkoviska pri 
futbalovom štadióne nekúpi mesto, 
ale MŠK, s. r. o. Ďalej prerokovali a 
schválili úpravu rozpočtu Mesta Pú-
chov na rok 2017 a vzali na vedomie 
informáciu o investičných akciách. 
Mestské zastupiteľstvo odvolalo 
konateľov spoločnosti MsBP Servis, 
s. r. o. Ing. Vladimíra Motúza a Ing. 
Andreja Šamánka. Schválilo zmenu 
názvu mestskej spoločnosti MEDIAL 
IN s. r. o. a úpravu jej predmetu čin-
nosti. Predseda ekonomickej komisie 
a predseda Dozornej rady MESTSKÉ-
HO BYTOVÉHO PODNIKU, s. r. o. Ing. 
Daniel Lako predložil návrh, aby sa 

Voľbu nového kontrolóra museli poslanci odložiť

chov, kde nám poskytli nasledovné stanovisko:
Povolenie výrubu na pozemkoch v  inundačnom 
území bolo vydané v  súlade s právnymi pred-
pismi v  rámci stanovených kompetencií zákona 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny s pres-
ným stanovením možného rozsahu výrubu na zá-
klade predchádzajúceho miestneho šetrenia. Ide 
o  pozemky vo vlastníctve SVP, š. p. OZ Piešťany, 
pre ktoré zároveň platia osobitné predpisy upra-
vené zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách.
Riešenie vzniknutej situácie je v  kompetencii 
Okresného úradu – orgánu štátnej vodnej správy 
a Inšpekcie životného prostredia Žilina, ktorí sa už 
podnetom zaoberajú, čiže sankcie za zistené poru-
šenia budú stanovené týmito orgánmi.
Naše oddelenie má presne zmonitorovaný výrub, 
ktorý spoločnosť zrealizovala nad rozsah povole-
nia a samozrejme poskytne pri vyšetrovaní všetku 
možnú súčinnosť.
V  súčasnosti na mestskom úrade neevidujeme  
žiadosť o povolenie konkrétnych činností v súlade 
s realizáciou športového areálu, v zásade je mož-
né v tejto lokalite umiestňovať športové a rekreač-
né areály v prírode.                                                                   -sf-

Najviac ľuďom vadí výrub veľkých zdravých stro-
mov a oprávnene sa pýtajú, či bol povolený holo-
rub územia v rozsahu, v akom sa vykonal. Viacerí 
obviňujú vedenie mesta, že povolilo takýto rozsi-
ahly výrub stromov.
Mesto vydalo nájomcovi územia súhlasné stano-
visko (15. 3.) a  následne Okresný úrad povolenie 
(27. 3.) „na stínanie a odstraňovanie stromov a krov 
v korytách vodných tokov, na pobrežných pozem-
koch a v inundačných územiach“ za prísne stano-
vených podmienok. Boli tieto podmienky naozaj 
splnené? 
Na polovičnej výmere územia bol úradmi povole-
ný výrub uskutočnený prebierkovým spôsobom. 
Mali byť ponechané všetky dreviny s obvodom 
kmeňa väčším ako 90 cm (merané vo výške 130 
cm). V meste sa povráva, že na základe sťažnosti 
občanov bude situáciu riešiť inšpekcia životného 
prostredia Žilina. Hrozí občianskemu združeniu 
ART&SPORT, ktoré výrub zabezpečovalo, nejaký 
postih za prípadné nedodržanie podmienok po-
volenia na výrub?
Opýtali sme sa na Oddelení výstavby, investícií, 
životného prostredia a stavebného úradu MsÚ Pú-

Bol výrub stromov pri Váhu vykonaný v súlade s povolením?
Pred tromi týždňami sme písali o výrube stromov pri sútoku Váhu a Bielej vody. Aj keď možno časť obyvateľov Pú-
chova víta výstavbu nového športového areálu, podľa reakcií na internete sa zdá, že väčšina obyvateľov je pobúrená.

jeho dcérska spoločnosť MsBP Servis, 
s. r. o. transformovala do 100-percent-
nej mestskej spoločnosti MEDIAL IN  
s. r. o. Nová spoločnosť bude fungovať 
pod novým názvom Púchov servis s. 
r. o. Poslanci jeho návrh schválili a do 
funkcie konateľa novej spoločnosti 
schválili Ing. Ivana Andrejčíka, ktorý v 
súčasnosti vykonáva funkciu riaditeľa 
MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU,  
s. r. o a prokuristu MsBP Servis, s. r. o.
Poslanci schválili členstvo Mesta Pú-
chov v ZMOS a prerokovali správy o 
činnosti mestských spoločností, MsP 
a MsÚ. Poslednými bodmi rokovania 
boli dotácie, diskusia a interpelácie 
poslancov.                 Slavomír Flimmel
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Už v poradí tretí rok po sebe Trenčiansky sa-
mosprávny kraj (TSK) nadväzuje na úspeš-
nú tradíciu darcovstva krvi na Úrade TSK.  
V spolupráci s Národnou transfúznou službou 
(NTS) Trenčín, považskobystrickou, myjavskou 
a bojnickou nemocnicou župa organizuje v po- 
radí šiestu kvapku krvi s prívlastkom „jarná“.  
Zamestnanci Úradu TSK, organizácií v zriaďova-
teľskej pôsobnosti TSK, ako aj široká verejnosť 
môžu prísť darovať krv a zároveň vykonať dobrý 
skutok na Úrad TSK na 2. poschodie, kde bude 
zriadená mobilná transfúzna jednotka NTS Tren-
čín v utorok 25. apríla 2017 od 8.00 h do 10.00 h. 
V rovnaký deň od 7.00 h budú prijímať darcov aj 
NsP Myjava, NsP Považská Bystrica a NsP Prievidza 
so sídlom v Bojniciach. Navyše tí, ktorí prídu krv 
darovať priamo na Úrad TSK, majú na tohtoročnej 
Kvapke krvi možnosť zistiť viac aj o svojom zdraví.    
Zástupcovia Regionálneho úradu verejného  
zdravotníctva (RÚVZ) z Trenčína im zistia hladinu 
cholesterolu, odmerajú krvný tlak a podobne.
Svoju účasť nahlasujte sa na email: matej.pla-
nek@tsk.sk alebo na tel. čísle +421/32/65 55 654 
s uvedením miesta, kde plánujete darovať krv. 
Informácie o tom, či ste vhodnými darcami a ako 
sa pripraviť na samotné darovanie krvi, nájdete na 
www.ntssr.sk. 

Župa v rámci jedi-
nečného projektu 
participatívneho-ko-
munitného rozpočtu 

už zbiera podnety od občanov, ako naložiť s časťou 
svojho rozpočtu. Od 1. apríla 2017 majú totiž oby-
vatelia a organizácie so sídlom v Trenčianskom kraji 
možnosť zasielať župe svoje nápady a návrhy pro-
jektov na zlepšenie života v kraji.   Tento typ rozpočtu 
obyvateľom kraja umožňuje, aby si navrhli projekty, 
ktorých realizáciu by vo svojom okolí uvítali. Svojím 
hlasovaním navyše sami ovplyvnia, ktoré z navrhnu-
tých projektov sa realizácie skutočne dočkajú. Tento 

Máte dobrý a pre spoločnosť prospešný nápad? Zrealizujte ho z rozpočtu samosprávneho kraja!

Čoskoro to budú dva roky, čo Trenčiansky samo-
správny kraj (TSK) spustil jedinečný projekt s ná-
zvom Zelená župa, ktorého cieľom je postupné zni-
žovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie. 
Jedným zo šiestich základných okruhov projektu je 
podpora elektromobility. Nákupom 4 elektromobi-
lov začína kraj napĺňať ciele aj tohto okruhu.
   V rámci projektu Zelená župa sa vozový park TSK 
na začiatku tohto roka rozšíril o štyri nové elek-
tricky poháňané automobily. Elektromobil vďaka 
domácej nabíjacej jednotke a voliteľnej palubnej 
nabíjačke je úplne nabitý za približne 4 až 5 hodín. 
Pri plnom nabití dokáže prejsť vzdialenosť približ-
ne 200 kilometrov, čo je viac ako dostačujúce pre 
väčšinu potrieb krajských zamestnancov. „Elektro-
mobily nahradili už opotrebované staršie autá 

Nákupom 4 nových elektromobilov kraj napĺňa ďalší cieľ projektu Zelená župa

so spaľovacím motorom. Reálne sa nám podarí 
znížiť náklady na prevádzku áut, ale hlavne znížiť 

rok môžu v kraji vyrásť nové projekty za 99 tis. €, kto-
ré na tento účel schválil krajský parlament. 
Chcete sa zapojiť, ale neviete, ako začať?
Predovšetkým musíte mať dobrý nápad, ktorý má zmy-
sel a viete preň nadchnúť minimálne 15 ďalších ľudí.
 Možno prihlásiť akýkoľvek projekt?
Projekt sa musí týkať oblastí ako doprava a komu-
nikácie, životné prostredie, voľno-časové aktivity, 
kultúra, šport, sociálna pomoc alebo sociálne služby.
Aký projekt možno napríklad vypracovať?
Povedzme, že napr. študent strednej školy chce zís-
kať financie na opravu miestneho školského ihriska.
Máte viac dobrých nápadov a neviete sa rozhodnúť?

vypúšťanie škodlivých emisií CO2,“ uviedol tren-
čiansky župan Jaroslav Baška.  Náklady na prevád-
zku štyroch elektromobilov predstavujú 2 eurá na 
100 km jazdy. Nové elektromobily nahradili staršie 
úradné vozidlá, čím sa zníži produkcia emisií CO2  
medziročne o 15,6 ton. Toto zníženie predstavuje 
kompenzáciu až 1733 stromčekov za rok. 
   V štádiu príprav sa nachádza aj vybudovanie troch 
univerzálnych rýchlonabíjacich staníc, ktoré sú 
súčasťou okruhu podpory elektromobility v kraji. 
Tie chce TSK postupne vybudovať v Považskej Bys-
trici, Starej Turej a Prievidzi. Spustením troch nových 
staníc sa pokryje celé územie kraja, keďže v súčas-
nosti existujú dve nabíjacie stanice v Trenčíne a po 
jednej nabíjacej stanici na striedavý prúd v Nová-
koch a Bojniciach.

Jarná kvapka krvi klope na dvere – 
spoločne sme darovali viac ako 100 
litrov krvi. Pridajte sa k nám opäť

Vrchársku korunu Trenčianska získa každý cyklista, 
turista či bežec, ktorý zdolá 20 predpísaných vrcho-
lov, na mieste sa odfotí a nahrá fotky na webovú 
stránku Vrchárskej koruny Trenčianska. K hlavným 
partnerom projektu patrí aj tento rok Trenčiansky 
samosprávny kraj a Krajská organizácia cestovného 
ruchu (KOCR) Trenčín región. „Sme radi, že projekt 
zahŕňa nielen cyklistov, ale aj peších turistov a 
bežcov. Teší nás, že sa doň môžu zapojiť aj rodiny 
s deťmi, a tak projekt Vrchárskej koruny Trenčian-
ska podporuje aktívne trávenie voľného času,“ 
uviedla výkonná riaditeľka KOCR Trenčín región Eva 
Frývaldská.  
Poznáte rozhľadne či hrady v kraji? 
Projekt VKT v Trenčianskom kraji začal 10. apríla 2017 
písať svoj druhý ročník. Aj tento rok účastníkov pre-
vedie dvadsiatkou vrcholov, rozhľadní, kopcov, hra-
dov a monumentov, ktoré rozhodne stojí za to vidieť. 
Štyri z nich ponechali organizátori z minulého roku: 
Považský Inovec (1 042 m), Veľkú Javorinu (970 m), 
Panskú Javorinu (942 m) a Mohylu Milana Rastislava 
Štefánika na Bradle (543 m).  V porovnaní s minulým 
rokom sa však väčšina vrcholov obmenila, čím sa 
rozšírilo portfólio  zážitkov pre cyklistov, bežcov i pe-
ších turistov. „V porovnaní s minulým rokom, keď 
sa vytypované vrcholy nachádzali prevažne pri 

Radi bicyklujete alebo chodíte na turistiku? 
Zapojte sa do 2. ročníka Vrchárskej koruny Trenčianska

slovensko-moravskej hranici a na Považí, tak ten-
to rok organizátori vybrali kopce z územia celého 
kraja. Náš kraj je naozaj krásny a z každého kopca 
je iný, jedinečný. Myslím si, že VKT je zároveň skve-
lým marketingom na podporu cestovného ruchu, 
keďže bicykle i turistika sú v dnešnej dobe veľkým 
fenoménom,“ komentoval trenčiansky župan Baška. 
Čas zdolávať vrcholy má verejnosť tento rok o me- 
siac dlhšie, a to do 30. novembra 2017. Všetky infor-
mácie sú zverejnené na www.vkt-bike.sk, aktua-
lizácie a novinky zo života projektu postupne prib-
údajú aj na webovom sídle www.tsk.sk. 

Pošlite všetky. Množstvo projektov, ktoré prihlásite, 
nie je nijako obmedzené.
O aké finančné prostriedky možno požiadať?
Župa môže na projekt prispieť maximálne 2200 €.
Pred tým, než projekt odošlete, nezabudnite uviesť:
• názov projektu s vašimi údajmi
• čo chcete s projektom docieliť a v akej oblasti
• miesto realizácie projektu
• presné využitie financií 
• kto vám s projektom pomôže
• ako chcete projekt a župu ako partnera zviditeľniť.
Projekt pošlite najneskôr do 31. mája 2017  
na adresu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

KRAJSKÍ POSLANCI SA OPÄŤ STRETNÚ V UTOROK 2. MÁJA
V poradí XXIV. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja je na programe v utorok 
2. mája 2017 o 15.00 h tradične v rokovacej sále Zastupiteľstva TSK v budove krajského úradu na adre-
se K dolnej stanici 7282/20A v Trenčíne. Program rokovania vrátane všetkých materiálov k rokovaniu 
zastupiteľstva je dostupný na webovom sídle TSK www.tsk.sk v sekcii Úradná tabuľa.                            -tsk-



5spravodajstvo

Ide o nevyplatené mana-
žérske odmeny za roky 
2014 a 2015. Naviac má 
MsBP zaplatiť žalobcovi 
náhradu trov konania 
vo výške 1.619,39 eur.  
V  poučení súd uvádza,  
že rozhodol iba na zákla-

de skutočností tvrdených a osvedčených žalob-
com, teda Ing. Vladimírom Motúzom zastúpeným  
ADVOKÁTSKOU KANCELÁRIOU ŠTRBÁŇ, s. r. o. 
   MsBP má v prípade nesúhlasu právo v lehote 
15 dní od doručenia tohto platobného rozkazu 
na odpor s vecným odôvodnením. O nevyplatení 
odmien za roky 2014 a 2015 rozhodlo valné zhro-
maždenie spoločnosti, ktoré vychádzalo z platnej 
Dohody o  podmienkach výkonu manažérskej 
funkcie a hmotnej zainteresovanosti z 1. 8. 1995, 
kde sa píše: „Pracovník môže okrem základnej 
mzdy... obdržať aj pohyblivú časť mzdy – ročnú 
odmenu.“ Podľa tohto ustanovenia je zrejmé, že 
nejde o  povinnosť vyplatiť ročnú odmenu, ale 
len o možnosť. Valné zhromaždenie spoločnosti 
odmeny pre rok 2015 neschválilo aj z  dôvodu, 
že neboli stanovené žiadne kritériá pre výplatu 
ročných odmien. Uvedený výpočet ročných od-
mien pre rok 2015 vychádza len z vlastnej úvahy 
žalobcu.
   Konateľ  MsBP Ing. Viliam Karas hneď v deň do-
ručenia platobného rozkazu (12. 4. 2017) konal 
a objednal u JUDr. Antona Školeka & Partners, s. r. 
o. realizáciu všetkých potrebných právnych úko-
nov smerujúcich k ochrane majetku spoločnosti, 
pričom táto kancelária podá v  zákonnej lehote 
odpor proti platobnému rozkazu. Takúto žalobu 
možno očakávať aj od Ing. Andreja  Šamánka, 
nakoľko už jeho právny zástupca ADVOKÁTSKA 
KANCELÁRIA JUDr. ŠTRBÁŇ, s. r. o. vyzval MsBP 
na zaplatenie ročných odmien za výkon mana-
žérskej funkcie vo výške 16.959 eur.
   Predseda Dozornej rady MsBP Ing. Daniel Lako 
sa pýta:  „Ing. Motúz si robí nárok na peniaze, 
ktoré v prevažnej väčšine pochádzajú z platieb 
občanov za teplo, teda sú to aj peniaze obča-
nov. Prečo ich bývalí konatelia MsBP Ing. Motúz 
a Ing. Šamánek nevrátili občanom tak, ako ich 
za minulý rok vrátilo nové vedenie spoločnosti? 
Len preto, že im je bližšie vlastné vrecko?“

-sf-

lógií. V neposlednom rade aj monitorovanie ob-
čianskeho spolunažívania a riešenie problémov 
komunít a menšín patrí do poslaneckej činnosti.
Miestnu časť Vŕšok možno Púchovčania poznajú 
aj vďaka cintorínu v Horných Kočkovciach, alebo 
kedysi jestvujúcemu štátnemu podniku Zberné 
suroviny. Celou časťou sa tiahne jedna prístupová 
cesta, ktorá je z roka na rok viac a viac v havarij-
nom stave. Všetci zúčastnení sa zhodli, že tu treba 
čo v najkratšom čase vykonať náležité opatrenia, 
aby cesta bola vôbec priechodná.
No a samostatnou kapitolou sú malé vodné toky, 
skôr potôčiky pripomínajúce vyschnuté koryto. 
No v čase letných búrok by svoje vedeli povedať 
ľudia žijúci v ich blízkosti. Ich čistenie... to je už ale 
iná kapitola, možno niekedy na budúce.
Za poslancov a občiansky výbor obvodu č.7 mô-
žem zodpovedne prehlásiť, že budeme robiť 
všetko preto, aby sa tu ľuďom lepšie, kultúrnejšie 
a bezpečnejšie žilo a pracovalo.

Cyril Crkoň, poslanec MsZ

Je už dobrým zvykom, že každoročne na jar sa 
uskutočňuje stretnutie primátora mesta Púchov 
s občanmi tohto obvodu, kde občania radi disku-
tujú s vedením mesta. Tento rok stretnutie bolo vo 
štvrtok 20. apríla v Základnej škole s MŠ Slovanská. 

 

Aj vzhľadom k  tejto pripravovanej akcii bol na 
podnet poslancov a  občianskeho výboru v  tom-
to obvode navrhnutý pracovný výjazd primátora 
R. Heneka za účasti vedúcej oddelenia dopravy a 
služieb A. Vavrovej, konateľa PTSM Púchov M. Svo-
bodu a poslancov J. Riška s C. Crkoňom, ktorý sa 
uskutočnil v utorok po Veľkonočných sviatkoch. 
Preberali sa najmä neutešený stav ciest a  parko-
vanie automobilov. Absencia parkovacích miest 
a  cesty pripomínajúce skôr chodník asi najviac 
trápia obyvateľov Kolonky. Cítiť  to hlavne počas 
školského roka, keď stúpne počet tranzitných oby-
vateľov vďaka žiakom tunajšej Strednej odbornej 
školy a študentom Fakulty priemyselných techno-

Stretnutie primátora s obyvateľmi 7. volebného obvodu
Miestne časti Horné Kočkovce, Kolonka a Vŕšok tvoria v rámci 
samosprávy mesta Púchov volebný obvod č. 7. Niet pochýb, že 
je svojou rozlohou a rozsiahlou infraštruktúrou jeden z najväč-
ších a ekonomicky najvýznamnejších obvodov mesta. 

Príde mestská 
spoločnosť 
o 24.000 eur?
Okresný súd Banská Bystrica 
vydal 10.  apríla 2017 platob-
ný rozkaz, v ktorom rozhodol, 
že MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK,  
s. r. o. (MsBP) je povinný za-
platiť bývalému konateľovi 
a  riaditeľovi Ing. Vladimírovi  
Motúzovi 22.349 eur. 

www.puchovskenoviny.sk facebook/puchovskenoviny
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OTVORENÉ: 
Pondelok - Štvrtok
9:30 - 21:30

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

Kontakt: 0948 489 223

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

Kaderníctvo 
Nikol

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

komplexnú starostlivosť 
o vaše vlasy:

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

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

Objednať sa môžete na tel. 
0911 577 168

ŠPECIALISTA 
NA CHOVATEĽSTVO
A AKVARISTIKU

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

TEŠÍME SA NA VÁS

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

  OBLOŽENÉ MISY
JEDLÉ a NEJEDLÉ OZDOBY NA TORTY

  TOVAR NA PEČENIE A ZDOBENIE

          lg-pomockyprecukrarov.sk
                0904 133 481     

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

Pohoda pre Váš nákup
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Pohoda pre Váš nákup

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

Garnier
deodorant

150 ml

2,99    

1,95€

10,95 

6,69 €
Jar 

prostriedok 
na umývanie  

riadu
  900 ml

2,29  

1,69 € 

Fructis 
šampón na vlasy 
250 ml 

2,89 

1,69 €

Ajax    
univerzálny čistiaci 
prostriedok 
1 l

1,95 

1,49 €

Dove
sprchový gél 

750 ml

 
4,99

3,49 €

Nivea
pena 
na holenie
200 ml

3,49 

2,79  €

Sanytol
čistiaci dezinfekčný 
prostriedok  
500 ml 

3,45  

2,69 €

Nivea
pánsky pleťový 
krém 
150 ml
NOVINKA
4,19 

2,89 €

Palmex
prací postriedok
55 praní 

Akcia platí od 25. 4. do 5. 5. alebo do vypredania zásob

Coccolino
avivážny 
prostriedok    
1 l

2,49 

1,79 €
Woolite 
tekutý prací gél 
4,5 l 

9,99 

5,99 €

Domestos 
čistiaci 
prostriedok 
na WC
750 ml
1,89 

1,29 €

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

Je tu pre Vás LIBERTA a. s., ktorá robí aj:
- životné poistenia pre všetky poisťovne 
- neživotné poistenia, PZP, HP,  zodpovednosť 
  sporenie, cestovné  poistenie, 
  poistenie podnikateľov, poistenie domov  
  a bytov
- hypotekárne úvery, spotrebné úvery, 
  refinancovanie úverov 
 Neváhajte nás navštíviť na ulici Moravská  682/3, 020 01  Púchov  
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Mestská polícia

„Záhadnú“ krádež auta policajti vyriešili 

Polícia informuje

Pätnásty týždeň bol bez dopravných nehôd

Sklo bolo lákadlom...
Hliadka mestskej polície zasahovala ráno na 

Námestí slobody. Podľa telefonického oznámenia 
tam bolo vybité sklo na pohostinskom zariadení. 
Mestskí policajti na mieste zistili, že nie je rozbi-
té iba sklo na pohostinstve, ale poškodený bol 
aj objekt Domu farieb, kde bola rozbitá sklenená 
výplň výkladu. Hliadka mestskej polície miesto 
zabezpečila, kontaktovala majiteľov prevádzok 
a počkala na príchod hliadky Obvodného odde-
lenia Policajného zboru v Púchove, ktorá prípad 
prevzala. 

Skrotol...
Mestských policajtov upozornili na muža, ktorý 

sa na verejnosti hrubo správal k okoloidúcim. Po-
dozrivého muža hliadka na základe opisu našla na 
terase jednej z púchovských reštaurácií, kde ho 
mestskí policajti vyzvali na predloženie dokladu 
totožnosti. Ten pri sebe nemal, a tak ho odviedli 
na oddelenie mestskej polície, kde si jeho totož-
nosť overili prostredníctvom Obvodného odde-
lenia Policajného zboru v Púchove. Potvrdilo sa, 
že ide o muža z Dohnian, ktorý následne svoje 
konanie oľutoval, poškodeným sa ospravedlnil. 
Priestupok hliadka vyriešila napomenutím. 

„Nakladačku“ neoznámil
Takmer na pravé poludnie našla hliadka mes-

tskej polície na Ulici M. R. Štefánika pri jednej z 
reštaurácii sedieť na schodoch mladého muža, 
ktorý mal krvavé ruky. Mladíka mali podľa jeho 
vlastných slov napadnúť dvaja neznámi mladí 
muži. Zhodili ho na zem, bili ho a potom odišli 
preč. Keďže mladík nemal pri sebe doklady, mest-
skí policajti preverili jeho totožnosť. Zistili, že ide o 
muža z Ulice 1.mája, ktorý však odmietol lekárske 
ošetrenie i podanie oznámenia a odišiel domov. 

Gymnazista nenafúkal
Hliadka mestskej polície vykonala na požiadanie 

riaditeľa Gymnázia v Púchove orientačnú dycho-
vú skúšku u študenta gymnázia z považskobyst-
rickej miestnej časti Šebešťanová. Na prístroji na 
testovanie alkoholu, ktorý mal k dispozícii riaditeľ 
školy, bola skúška na alkohol pozitívna. Výsledok 
merania prístrojom mestskej polície bol negatív-
ny. Študent, ktorý mal pri sebe v igelitovej taške 
dezinfekciu na báze alkoholu, požitie alkoholic-
kých nápojov poprel.

Vytápal suseda
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého majiteľovi bytu na 
Komenského ulici kvapkala v kúpeľni z horného 
poschodia do bytu voda. Majiteľ bytu, z ktorého 
voda tiekla neotváral, mestskí policajti mužovi 
odporučili, aby zastavil prívod vody na stupač-
ke, resp. na hlavnom uzávere vody. Mestský po-
licajti sa prostredníctvom Obvodného oddelenia 
Policajného zboru pokúsili zistiť telefónne číslo 
na majiteľa bytu, pre údržbu systému evidencie 
obyvateľstva sa to však nepodarilo. O prípade 
informovali bytový podnik v Púchove. Únik vody 
nebol veľkého rozsahu, majiteľa bytu vyhľadali na 
druhý deň, dovtedy bol prívod vody zastavený.  

Prerazil jej nádrž?
Na oddelenie MsP prijali telefonické oznámenie, 

podľa ktorého z vozidla na Pribinovej ulici vyte-
ká kvapalina. Hliadka zistila, že v auta vytekala 
nafta. S majiteľom auta sa nebolo možné spojiť, 
deň predtým však podala na obvodné oddelenie 
oznámenie žena, podľa ktorej jej manžel poškodil 
automobil po predošlej hádke. Hliadka zabezpe-
čila hasičov, ktorí miesto úniku nafty posypali ab-
sorpčnou látkou.  

Kuriózny závere malo ohlásenie krádeže automo-
bilu vo štvrtom 20. apríla krátko pred poludním. Na 
oddelenie mestskej polície nahlásil muž z Dohnian, 
že mu z plateného parkoviska na Hollého ulici ukradli 
osobné motorové vozidlo Škoda Fabia. Mestskí poli-
cajti prípad oznámili na Obvodné oddelenie Policaj-
ného zboru v Púchove, do príchodu štátnych policaj-
tov zostali s mužom na mieste údajnej krádeže auta. 
Po kontrole kamerového systému mestskej polície 
však zistili, že majiteľ auta nasadol do vozidla a z par-
koviska na Hollého ulici prešiel ku predajni záhradn-
kárskych potrieb na Royovej ulici. Následne hliadka 
našla neuzamknuté vozidlo odparkované na Royovej 
ulici pri záhradkárskych potrebách. Po prehliadke vo-

zidla majiteľ skonštatoval, že vozidlo je v poriadku a 
žiadna škoda mu nevznikla...                    MsP Púchov

„Ukradnutý“ automobil sa našiel vďaka kamerovmú systému mesta. Preparkoval si ho sám majiteľ, ktorý krádež 
nahlásil...                         FOTO: MsP Púchov 

Pätnásty kalendárny týždeň tohto roku sa zlatými 
písmenami zapíše do štatistík dopravnej nehodovos-
ti v Púchovskom okrese. Na cestách okresu Púchov 
sa počas neho nestala žiadna dopravná nehoda a to 
je skutočná rarita.  

Na cestách Trenčianskeho kraja sa v 15. týždni stalo 
27 dopravných nehôd. Zomrel pri nich jeden človek, 
jedna osoba utrpela ťažké zranenie. Od začiatku roka 
sa na cestách Trenčianskeho kraja stalo 311 doprav-
ných nehôd. Zomrelo pri nich šesť ľudí, rovnako ako v 
porovnateľnom období minulého roku. Ťažko zrane-
ných bolo tiež rovnako ako vlani – dvadsať. 

Na slovenských cestách sa v tomto roku stalo 3482 
dopravných nehôd, čo je o 55 viac ako v rovnakom 
období predchádzajúceho roku. Nehody si vyžiadali 
v tomto roku už 64 ľudských životov, čo je o 14 viac 
ako v rovnakom období minulého roku. Počet obetí 
dopravných nehôd stúpol na Slovensku medziročne 
o 28 percent... 

Najviac mŕtvych si vyžiadali tento rok cesty Bansko-
bystrického samosprávneho kraja, kde pri doprav-
ných nehodách zomrelo už 14 ľudí. Najmenej obetí 
– štyri, má Bratislavský samosprávny kraj. 

KR PZ Trenčín

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) 
v Púchovskom okrese zostala minulý týždeň na 
približne rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom 
týždni. Dosiahla úroveň 1729 ochorení na 1000.000, 
čo bolo najviac v celom Trenčianskom samospráv-
nom kraji. Priemerná chorobnosť na akútne respirač-
né ochorenia v Trenčianskom kraji dosiahla minulý 
týždeň úroveň 1288 ochorení na 100.000 obyvateľov, 
čo je v porovnaní s predchádzajúcim týždňom nárast 
o 1,53 %. Najnižšia chorobnosť na akútne respiračné 
ochorenia bola minulý týždeň v Trenčianskom kraji 

v okrese Partizánske, kde dosiahla úroveň 722 ocho-
rení na 100.000 obyvateľov. Zo susedných okresov 
mal Považskobystrický chorobnosť 941 ochorení 
na 100.000 obyvateľov, Ilavský 1366 ochorení na 
100.000 obyvateľov. 

Z celkového počtu ochorení bolo v Trenčianskom 
kraji 279 ochorení na chrípku. Chrípková chorobnosť 
v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla 27,3 
%.  Pre chrípku nemuseli prerušiť školskú dochádzku 
v žiadnej škole a školskom zariadení v kraji. 

(r)

Chorobnosť na ARO bola u nás najvyššia v kraji
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mi a zateplenou a vynovenou fasádou. 
ZŠ Gorazdova a ZŠ Slovanská zazname-
nali oproti minulému roku pokles prija-
tých prvákov. Môžu len dúfať, že po toh-
toročnej plánovanej rekonštrukcii budú 
tiež svojim vzhľadom atraktívnejšie pre 
budúcich prvákov a ich rodičov.
Na Cirkevnej základnej škole sv. Mar-
gity mali minulý rok zapísaných 22 
prvákov. Tento rok prišlo na zápis 18 
detí, pričom do 1. ročníka zapísali 17 
žiakov.                                                        -sf-

Niektoré deti, ktoré rodičia doviedli na 
zápis, dostali ročný odklad a  časť detí 
ešte rieši Centrum pedagogicko-psy-
chologického poradenstva a  prevencie 
v Púchove.  V  tabuľke mestských škôl 
pre porovnanie uvádzame aj výsledky 
zápisov z  minulého roka. Nárast počtu 
prijatých prvákov zaznamenali v ZŠ Mlá-
dežnícka (oproti minulému roku o  26 
žiakov) a ZŠ J. A. Komenského (o 29 žia- 
kov). Asi nebude náhoda, že sú to školy 
zrekonštruované – s vymenenými okna-

Skončili zápisy prvákov do mestských základných škôl

Krajské kolo fyzikálnej olympiády

Riešenia úloh 58. ročníka FO sa zúčastnilo 26 žiakov 
TSK. Okres Púchov reprezentovali M. Opat (ZŠ Mlá-
dežnícka), E. Karas (ZŠ Lednické Rovne), T.A. Dobrev 
(ZŠ Beluša) a S. Gabrišová (Gymnázium Púchov). Ži-
aci riešili počas štyroch hodín štyri náročné úlohy z 
oblastí pohyb telies, optiky, Archimedovho zákona 
a elektriny.
KK FO pod vedením Mgr. K. Bystrického rozhodla 
na základe dosiahnutých výsledkov, že víťazom 
KK FO sa stal Martin Opat (ZŠ Mádežnícka Púchov) 
pod vedením Ing. G. Marečkovej, 2. miesto obsadil 

Matúš Papšo (ZŠ Slov. parti-
zánov Považská Bystrica), 3. 
miesto patrí Zuzane Blahu-
šikovej (ZŠ Dlhé Hony Tren-
čín). Erik Karas (ZŠ Lednické 
Rovne) obsadil pekné 5. 
miesto. Víťazovi a úspešným riešiteľom blahoželáme
KK FO ako reklamní partneri podporili súkromné 
spoločnosti pôsobiace na území Púchova: WEB – 
STAR, Domceky.com, Bartošek, Kvetinárstvo Natali, 
Etop International, mesto Púchov, predseda OK FO 

Mgr. M. Bučko a ZŠ Mládežnícka pod vedením ria-
diteľky Mgr. A. Kurtinovej. Ďakujeme všetkým part-
nerom, ktorí podporili FO a tým zvýšili kredit KK po 
spoločenskej stránke.

Mgr. M. Bučko, predseda OK FO

Po 2. kole zápisov detí do prvých ročníkov púchovských základných škôl sa potvrdilo, že najväčšou pú-
chovskou základnou školou je ZŠ Mládežnícka. Na druhom a treťom mieste sa s približne rovnakým poč- 
tom umiestnili ZŠ Gorazdova a ZŠ J. A. Komenského. Najmenšou mestskou školou ostáva ZŠ Slovanská.

Víťazi okresného kola fyzykálnej olympiády a ďalší úspešní 
žiaci 9. ročníkov a osemročných gymnázií sa 12. apríla 2017 
zúčastnili vo finále krajského kola olmpiády, ktoré sa kona-
lo v priestoroch ZŠ Mládežnícka a súťažili o titul najlepšie-
ho žiaka vo fyzike v Trenčianskom samosprávnom kraji. 

MŠ 3.-7.VII. 10.-14.VII. 17.-21.VII. 24.-28.VII. 31.VII.-4.VIII.7.-11.VIII. 14.-18.VIII. 21.-25.VIII. 28.-31.VIII.

Mládežnícka

Chmelinec

Požiarna 1291

EP Komenského 50

Požiarna 1292

Ul. 1. mája

Slovanská

Nosice

- zatvorená
- v prevádzke

Vypracovala: Mgr.V.Češková

Mgr. Rastislav Henek
V Púchove 19.04.2017 primátor mesta

Harmonogram prevádzky materských škôl v čase letných prázdnin 2017Harmonogram prevádzky materských škôl v čase letných prázdnin 2017
zatvorená  v prevádzke



Včela  sa  objavuje  na  zemi  už  pred  100 miliónmi  rokov.  Prvé  dochované  svedectvá  (včela  zalia-
ta  v jantáre)  sa  datujú do doby  60 miliónov  rokov pred naším letopočtom. Prvé  zachované  maľby  
o zbere  medu boli objavené  v Pavúčej  jaskyni  v Španielsku a pochádzajú z obdobia 13 000 rokov  p. n. l. 
Chovom  včiel  sa  zaoberali  už Sumeri  v Mezopotámii  pred  4000 rokmi p. n. l., neskôr aj v Egypte.   
Včelársky  novovek  sa  datuje  od  roku  1850. Včelie  produkty  slúžili  v histórii  ľudstva  na  liečenie,  na  
sladenie  potravín  a na  výrobu  sviečok.   
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Med
Včelie  produkty  delíme  na  priame 
(vosk, materská  kašička, včelí  jed)  a 
na  nepriame (med, peľ a propolis).
mede.
Od dôb, kedy význam medu spočíval 
v jeho postavení výlučného sladidla, 
sa jeho postavenie nepochybne zme-
nilo. Med je biologicky plnohodnotná 
potravina. Svojím vysokým obsahom 
priamo stráviteľných cukrov – glukózy 
a fruktózy, ktoré sa rýchlo vstrebávajú 
do krvi, je dôležitý ako zdroj energie 
najmä pre rekonvalescentov, športov-
cov a ťažko pracujúcich. Okrem cuk-
rov med obsahuje aj minerálne látky, 
vitamíny, rastlinné silice a farbivá, aro-
matické látky, flavonoidy, bielkoviny a 
celý rad iných látok. 

Delenie medu podľa pôvodu
Kvetový 
– získaný z nektáru kvetov rastlín
Medovicový 
– pochádzajúci z výlučkov hmyzu 
(vošky, méry, ...) cicajúceho rastliny
Zmiešaný 
– z medu kvetového a medovicového  
V rámci základných typov medov 
včely produkujú medy, ktoré pochá-
dzajú z jedného druhu rastlín, takéto 
medy sa označujú ako jednodruhové. 
Najčastejšie sa stretávame s medom 
agátovým, prípadne s repkovým, li-
povým, facéliovým, slnečnicovým, 
pohánkovým...

Ako vzniká med?
Med vzniká tak, že včela lietavka do-
nesie nektár do úľa, odovzdá ho ďal-
šej včele, tzv. úľovej  včele, tá nektár 
obohatí o zložky z hltanových žliaz a 

Včelie  produkty a ich  význam  pre  ľudí

zahustený už med, uloží do bunky 
plástu. Takto to pokračuje dookola, 
pričom v pláste sa med ešte zahusťu-
je odparovaním vody na konečných 
16 až 18 %. Ak  je med správnej kon-
zistencie a bunka je plná, včela  bun-
ku vzduchotesne uzavrie voskom.
Na jeden kilogram medu je potreb-
né zozbierať nektár z troch miliónov 
kvetov.

Zdravší med alebo cukor?
Pre ľudí, ktorí sa nechcú dopracovať 
k obezite či cukrovke, ale hlavne pre 
diabetikov, je zdravšia a výhodnejšia 
strava s nízkym glykemickým inde-
xom (GI). Tento charakterizuje rýchlosť 
vstrebávania glukózy z trávenej potra-
vy do krvi. Toto vstrebávanie by malo 
byť pozvoľné a plynulé, zatiaľ čo pri 
čistej glukóze je veľmi rýchle a prudko 
zvyšuje hladinu cukru v krvi.
Nízky GI  ≤ 55            
Stredný GI  56 – 69         
Vysoký GI  ≥ 70

Glykemický index medu je v priemere  
55. Med má iný pomer fruktózy a glu-
kózy ako klasický cukor (sacharóza). 
Pre diabetikov je vhodnejší med,  
v ktorom je viac fruktózy, t. j. agátový  
med, ktorý môžu  užívať v menších 
dávkach po konzultácii s lekárom.  
V 100 g medu je o 75 kalórií menej ako 
v 100 g cukru. Rovnaká úroveň slad-
kosti 70 g medu = 100 g cukru.

Kryštalizácia medu
Znakom kvality a pravosti medu je 
jeho kryštalizácia. Kryštalizácia je jeho 
prirodzená  vlastnosť, ktorá závisí od 
pomeru glukózy a fruktózy v mede, 
od obsahu vody v mede a aj od  tep-
loty prostredia, kde med skladujeme.

Liečebne účinky medu
Posilňuje celkovú nervovú sústavu a 
psychiku človeka. Posilňuje srdce a  
cievy. Zlepšuje a urýchľuje hojenie rán 
(medovicové medy). Zvyšuje detoxi-
kačnú schopnosť organizmu. Zlepšu-

je trávenie a vylučovanie. Pomáha pri 
liečbe chorôb pečene a pankreasu, pri  
infekciách dýchacích ciest a hrdla. Je 
zdrojom okamžitej využiteľnej ener-
gie. Zlepšuje spánok. Má veľkú anti-
oxidačnú schopnosť (10 x vyššiu ako 
biele víno).

Koľko medu denne?
Bežná dávka pre dospelého človeka je 
4 až 5 čajových lyžíc denne. Doposiaľ 
nie je známe žiadne predávkovanie 
organizmu s medom, takže dávky si 
môže každý individuálne  prispôsobiť 
podľa potreby. Bežná dávka pre deti je 
2 až 3 čajové lyžičky denne. 

Pastovaný med namiesto nutelly
V poslednom období je veľmi popu-
lárne kvetové medy pastovať - upra-
vovať ich miešaním, pričom nado-
budnú konzistenciu krému a ďalej už 
nekryštalizujú. Tieto medy môžeme  
natierať na chleba ako krém bez toho, 
aby tiekli po ruke. Zvlášť obľúbené je 
miešať do medov, škoricu, čokoládu, 
kurkumu, zázvor, rakytník a iné pro-
dukty, ktoré zvýšia liečivé  schopnosti 
takéhoto ochuteného medu. 

Pozor na falšované medy
V súčasnej dobe dochádza k dovo-
zom medov z Ukrajiny, Číny, Vietna-
mu, Argentíny...
Tieto medy nie sú pre našinca vhod-
né, pretože obsahujú zbytky cudzo-
rodých peľov, ktoré môžu zapríčiniť 
alergie. Mali by sme konzumovať med 
vyprodukovaný z prostredia, v ktorom  
žijeme - zo Slovenska. Niektoré dová-
žané (a lacnejšie) medy sa naviac ešte 
aj falšujú - miešajú sa z izoglukozámi 
rastlinného pôvodu, farbia sa a pridá-
vajú sa do nich látky na stuženie, aby 
boli hustejšie. Preto pozor na kúpu 
medov napríklad pri cestách a rôz-
nych jarmokoch. Včelári odporúčajú, 
aby si najradšej každý konzument 
kupoval med u overených  včelárov, 
ktorých pozná a môže sa kedykoľvek 
na nich s otázkami o pôvode a vlast-
nostiach medu obrátiť.

Pre redakciu PN Milan Janco, 
Zákládná organizácia Púchov 

Slovenského zväzu včelárov

Na  jeden kilogram  medu  je  potrebné zozbierať  nektár z troch miliónov kvetov

V súčasnosti  sa na  území  Slovenska  
chová Včela  kraňská – Apis mellifera  
carnica.
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Jarný koncert učiteľov ZUŠ 
Počas uzimeného stredajšieho pod-
večera sa konal v Malom župnom 
dome koncert učiteľov z púchovskej 
Základnej umeleckej školy. Viac ako 
desiatka pedagógov si pod vedením 
Márie Jašurdovej spoločne pripravila 
11 skladieb. Každá bola iná a v každej 
sa predstavil iný hudobný nástroj, čo 
robilo koncert jedinečným a  kvalit-
ným umeleckým zážitkom zároveň. 
Koncert otvorila skladba s názvom 
„Mary, did you know“  v podaní vokál-
nej skupiny Harmony, ktorá sa počas 
večera pred divákov postavila hneď 
trikrát. O pestrosť pri výbere hudob-
ných nástrojov nebola núdza. Poslu-
cháči si mohli vypočuť hru na flaute, 

klavíri, husliach, akordeóne a mno-
hých ďalších. 
„Všetci moji kolegovia si vo svojom 
voľnom čase nájdu chvíľu a pripra-
vujú svoj program na podobné vy-
stúpenia ako bolo to dnešné. Naša 
práca nie je len o tom, že odučíme 
vaše deti, teda našich žiakov, ale aj 
to, že každý z mojich kolegov musí 
na sebe neustále umelecky pracovať, 
dôkazom čoho bol aj dnešný kon-
cert,“ dodala na záver a poďakovala 
zúčastneným aj hosťom riaditeľka 
ZUŠ - Mgr. Zdenka Tunegová. 
Jedným z ďalších pripravovaných po-
dujatí je samostatný koncert vokálnej 
skupiny Harmony pri príležitosti 10. 

Obzretie sa za Veľkou nocou
V  minulom čísle Púchovských novín 
sa písalo, že veľkonočné obdobie trvá 
ešte päť nedieľ po Veľkej noci. Vráťme 
sa k tejto udalosti kresťanstva spom-
ienkou na aktivitu Denného centra 
seniorov v  Púchove, ktorú pred Veľ-
kou nocou usporiadalo v  miestnej 
časti Hoština. 
Členky Denného centra spolu s dob-
rovoľným hasičským zborom a  oby-
vateľmi obce Hoština si zaspomínali 
na starodávne zvyky. Pripomenuli si 
ako sa miestni obyvatelia pripravovali 
na Veľkú noc, zdobili vajíčka, prestie-
rali slávnostný veľkonočný stôl. Učili 
sa pliesť korbáče a  zdobiť vajíčka 
s pilníkom, ale aj ako sa oblievalo pod 
studňou či v potoku.

Zdobenie vajíčok predviedla Milka 
Činčurová. Slávnostný stôl pripravila 
Milka Hudáková, ktorá upiekla aj veľ-
konočného baránka a  pohostenie. 
Členky Denného centra prizdobili 
stôl výrobkami z krúžku ručných prác. 
Korbáče učil pliesť Ondrej Martiško, 
Božena Makúchová a Jozef Melicher. 
Spoločne sme si pripomenuli ako 
vznikla Veľká noc, prečo ju slávia kres-
ťania a  čo znamenajú jej symboly. 
Prítomní strávili spoločne popoludnie 
pri dobrom veľkonočnom pohostení, 
na ktoré prispelo i  naše mesto. Do 
miestnych starodávnych krojov sa ob-
liekli obyvatelia obce, malí aj veľkí, ale 
aj niekoľkí členovia Denného centra. 

Emília Luhová

výročia jej založenia. Bude sa konať 
20. mája vo veľkej sále domu kultúry a 

spoluúčinkovať na ňom budú žiaci aj 
učitelia ZUŠ.                                         -bak- 

Jarná deratizácia - oznámte výskyt hlodavcov
Na základe pripravovanej jarnej deratizácie v meste Púchov, ktorá bude rea-

lizovaná v termíne od 24. 4. 2017 do 15. 5. 2017, žiadame občanov o spolu-

prácu formou oznámenia miesta výskytu hlodavcov (potkanov) na plochách 

verejnej zelene a v okolí bytových domov.

KONTAKT: Mgr. Martina Knížatová (odborný referent ŽP, MsÚ Púchov), 

tel. 4650845 (0905 815 376). 

Psíčkari, nahláste svoje požiadavky
Mesto Púchov sa rozhodlo obstarať nové nádoby na psie exkrementy  

a rozmiestniť ich podľa požiadaviek a potrieb v meste. 

Žiadame občanov, najmä  „psíčkarov“, aby v termíne do 10. 5. 2017 zaslali  

na MsÚ Púchov svoje požiadavky na umiestnenie takýchto nádob a to 

buď emailom na adresu vladimir.ozimy@puchov.sk, telefonicky na číslo  

042/ 4650 818 alebo osobne v budove MsÚ, číslo dverí 12.
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WWW.KULTURA.PUCHOV.SK WWW. KINO.PUCHOV.SK

V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:

•  Chýbajúce občerstvenie na žel. stanici
•  Budú mať škôlky nové vedenie?
•  Zápis prvákov
•  Krajské kolo fyzikálnej olympiády 
•  Ministerstvo pohotovosti nezrušilo
•  Aprílová komisia vzdelávania
•  Porušujú predpisy a ničia trávnik
•  Spoločná pieseň pre dobrú vec
•  Už sú všetci v jednom vreci
•  Aj Nosičanov trápia následky modernizácie trate
•  Florbal žien: Titul putoval do Spišskej Novej Vsi

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

       

PROGRAM

KINO

apríl 2017 

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

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

Piatok 21.    17.30 h        Nedeľa  23.   17.30 h

CUKY LUKY FILM (komédia)
CUKY LUKY FILM porozpráva príbeh začiatku šialeného priateľstva, ktoré ich navždy zmení. Cuky (Petra 
Polnišová) je neuznaná video bloggerka s túžbou po sláve, Luky (Zuzana Šebová) zas celebrita na výslní, 
ktorá má všetko, čo by si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža 
svojich snov, musí z obyčajnej ženy z ľudu vytvoriť Miss. Čo sa však stane, ak tou obyčajnou ženou bude 
práve expertka na trapasy, Cuky?  MN 7 rokov - SR - Itafilm - minutáž dodadočne - originálna verzia - 
komédia. Vstupné 4 €.

Piatok 21.    20.00 h

STRATENÉ MESTO Z (dobrodružný)
V roku 1906 sa britský bádateľ Percy Fawcett (Charlie Hunnam) po prvý krát vydal do Amazónie. Počas 
expedície pod záštitou Kráľovskej geografickej spoločnosti podplukovník Fawcett   a jeho asistent Henry 
Costin (Robert Pattinson) zmapovali dosiaľ neznáme územie v Bolívii. S pomocou domorodcov idú proti 
prúdu Rio Verde. Výprava čelí kanibalom, chorobám, nekonečným dažďom a nedostatku potravín, ale 
Fawcett sa nevzdáva. Hlboko v srdci pralesa nachádza dôkazy o existencii neznámej, veľmi vyspelej 
civilizácie... MN 12 rokov - USA - Magic Box -141´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 22.    15.30 h      17.30 h  - 3 D

BABY ŠÉF (animovaná komédia)
Režisér filmu Madagaskar Tom McGrath vás pozýva do kina na animovanú komédiu Baby šéf, v ktorej sa 
zoznámite s veľmi zvláštnym bábätkom. Nosí totiž elegantný oblek s kravatou, hovorí hlbokým hlasom 
a má vždy „po ruke“ zásobu nemiestnych vtipov. A  tiež sa správa ako tajný agent. To si veľmi rýchlo 
všimne jeho starší brat Tim, ktorý z jeho príchodu do rodiny veľmi veľkú radosť nemá. Doteraz bol jediná-
čikom, ktorý mal všetku rodičovskú lásku, a to mu samozrejme vyhovovalo. Naviac sa zdá, že rodičia si nič 
zvláštne na novom prírastku nevšimli. A tak sa Tim snaží odhaliť túto záhadu. MP - USA - CinemArt - 97´ 
- slovenský dabing. Vstupné 4 € - 2 D, 6 € - 3 D.

Streda  26.    19.30 h

VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD
(dráma, komédia)
Ústredným bodom rozprávania sú udalosti roku 1968 a cesta  Johna Jana alias Jana Němca na festival v 
Cannes, kde mali traja zástupcovia českej novej vlny šancu získať Zlatú palmu. Ľavicoví francúzski filmári 
na čele s  Jean-Lucom Godardom ale pod vplyvom revolučných študentských búrok festivalovú súťaž 
predčasne ukončili. Osudovú ranu potom Němcovej sľubnej medzinárodnej kariére zasadil príjazd ruských 
tankov do Prahy v roku 1968; nasledovala komplikovaná cesta do exilu a slávny porevolučný návrat. MN 
12 rokov - ČR, SR, Fr. - ASFK - 68´- česky - dráma, komédia . Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 28.    17.30 h         Nedeľa  30.   17.30 h

PÁPEŽ FRANTIŠEK: MODLITE SA ZA MŇA
(životopisný, dráma)
Keď teenager z Buenos Aires pocíti náboženské volanie, ešte netuší, že je to prvý krok, ktorý ho nakoniec 
privedie až do Vatikánu, kde sa stane hlavou katolíckej cirkvi. Mladá španielska novinárka Ana (Silvia 
Abascal) spoznala muža menom Jorge Mario Bergoglio (Darío Grandinetti) na konkláve v roku 2005, kde 
začalo ich priateľstvo, ktoré je nasiaknuté rovnakým teplom, dobrou náladou a múdrosťou, akou budúci 
pápež ohromil veriacich. Práve jej očami, začíname sledovať dlhú, ťažkú a dojímavú cestu Jorgeho Ber-
goglia... MN 12 rokov - Arg., Šp.,Tal. - Continentalfilm - 104 ´, titulky.  Vstupné 3,50 €.

Piatok 28.   19.30 h         Nedeľa  30.   19.30 h

THE CIRCLE (thriller, sci-fi)
Svet bez hladu. Svet bez vojen. Svet bez chorôb. Neobmedzené možnosti. V úchvatnej a najväčšej high-
tech spoločnosti The Circle neexistuje problém, ktorý by nebolo možné vyriešiť. Jej technológie majú moc 
doslova zmeniť svet. Práve sem, do zamestnania snov, nastupuje mladá a ambiciózna žena Mae (Emma 
Watson). ZDIEĽAŤ ZNAMENÁ STARAŤ SA! Receptom na pokrok a na šťastné a spokojné ľudstvo je svet bez 
tajomstiev, úplná otvorenosť a transparentnosť všetkých ľudí, zdieľanie všetkého. . . a sledovanie.... MN 12 
rokov - USA - Bontonfilm - 105 ´- titulky.  Vstupné 4 €.

NOVINKA: TÉMATICKÉ KINO - TEMNÁ NOC V KINE
vstupné 2 €/1 film

Sobota  29.    17.30 h

LIEK NA ŽIVOT (mysteriózny thriller)
Ste pripravený, pán Lockhart? Tak začíname…Ako to už často býva, dramatické udalosti začínajú väčši-
nou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) dostane od nadriadených 
jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nenahraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Personál 
liečebne, kam sa pred časom uchýlil poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu očistnú 
liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až tak úplne dobrovoľ-
ný…  MN 15 rokov - USA, Nem. - CinemArt - 146 ´- titulky - mysteriózny thriller. Vstupné 2 €.

Sobota  29.     20.05 h

CHLAPEC (horor, thriller)
Gréta je mladá Američanka, ktorá začne po svojom príchode do Anglicka pracovať ako pestúnka v odľahlej 
dedine. Po nástupe na nové pracovné miesto zistí, že osemročný chlapec, o ktorého sa má starať, je porce-
lánová bábika v životnej veľkosti. Jeho rodičia mu venujú rovnakú starostlivosť ako ich predchádzajúcemu 
živému synovi, ktorý pred dvadsiatimi rokmi zomrel, a s ktorého smrťou sa stále nemôžu vyrovnať. Gréte 
je list povinností pripravených rodičmi chlapca spočiatku na smiech a robí si z prísných pravidiel srandu. 
Až po rade rušivých a nevysvetliteľných udalostí si s hrôzou uvedomí, že práca pestúnky v tejto rodine 
bude asi jej najhoršou nočnou morou... MN 15 rokov - USA - Continentalfilm -  97 ´- titulky. Vstupné 2 €.

Sobota  29.     22.05 h

V ZAJATÍ DÉMONOV 2 (horor)
Filmoví nadšenci sa  môžu tešiť na ďalší skutočný príbeh renomovaných démonológov Eda a Lorraine 
Warrenovcov. Hlavných postáv sa opätovne zhostili nominantka na Oscara Vera Farmiga (“Up In the Air,”) 
a Patrick Wilson (“Insidious”) ako Lorraine a Ed Warrenovci, ktorí v jednom zo svojich najdesivejších pa-
ranormálnych prípadov cestujú do severného Londýna, aby pomohli slobodnej matke s výchovou štyroch 
detí, v dome plnom zákerných duchov. MN 15 rokov - USA - Continentalfilm - 134 ´- titulky. Vstupné 2 €.

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

Sobota  1.   15.30 h -  3 D       Nedeľa  2.   15.30 h      17.30 h

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

Sobota  1.   17.30 h 

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

Streda  5.    19.30 h 

DIERA V HLAVE (dokumentárna esej)     
O tragédii Rómov a Sinti v Druhej svetovej vojne sa nikdy a nikde príliš nehovorilo. Boli vraždení v 
desiatkach, stovkách, tisícoch. Na okrajoch masových hrobov, v koncentračných táboroch, pri cestách, 
puškami, kladivami alebo plynom. Mlčalo sa o nich, lebo dlhé roky boli a sú na spoločenskom okraji. 
Prežili, no každý z nich má svoju pamäť a jazvu ako dôkaz. Dnes, keď sa náš svet opäť fašizuje, sú 
jednými z posledných svedkov holokaustu. Žijú s dierou v hlave ako s pečaťou, znamením z minulosti. 
MN 15 rokov - SR/ČR - ASFK -  90´- slovensky, česky, nemecky, poľsky, francúzsky,srbsky, chorvátsky, 
so slovenskými titulkami. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok  7.    17.30 h          Streda 12.    17.30 h

RANDE NA SLEPO (romantická komédia)     
Aj keď svoj sen nevidíš, môžeš za ním ísť…Vzrušujúca práca v luxusnom hoteli - to je vysnená budúc-
nosť, ktorú si predstavuje Saliya (Kostja Ullmann) už od detstva. Ako teenager však začne strácať zrak, 
až nakoniec vidí len slabé svetlo a matné obrysy. Svet vidí akoby naň pozeral cez mliečne sklo. Saliya 
aj napriek svojmu handicapu postupne získava väčšie sebavedomie, vracia sa do normálnej školy a 
nakoniec sa dokonca odváži poslať prihlášku na stáž do päťhviezdičkového hotela. Vďaka dôkladnej 
príprave, pozitívnemu prístupu a hlavne s podporou veľkého blafovania uspeje a miesto získa. Len niko-
mu neprizná, že vlastne tak trochu skoro vôbec nevidí... MN 12 rokov  Nem. - CinemArt  - 111´- český 
dabing.  Vstupné 4 €.

Piatok  7.   19.30 h          Nedeľa  9.  17.30 h

POWER RANGERS (akčný, sci-fi)     
Fanúšikovia televízneho seriálu sa môžu tešiť – legendárni hrdinovia prichádzajú na plátna kín. Nudný 
život pätice stredoškolákov sa obráti naruby v okamihu, keď objavia starú vesmírnu loď. Každý z nich 
vďaka tomu získa nejakú superschopnosť a stanú sa z nich Power Rangers – Strážcovia vesmíru. Oni 
jediní  môžu zachrániť svoje malé mestečko i celú planétu pred inváziou mimozemskej civilizácie. Ale 
predtým musia prekonať množstvo osobných problémov a spojiť svoje sily, aby dokázali odvrátiť hrozbu 
skôr ako bude neskoro. MN 12 rokov - USA - Fórumfilm - 124´- český dabing. Vstupné 3,50 €.

Sobota  8.    17.30 h

CHIPS (akčná komédia)     
Jon a Frank práve nastúpili do Californskej motorizovanej dialničnej hliadky - California Highway Patrol 
(CHP), každý však z iných dôvodov. Jon sa snaží dať znova do poriadku svoj život I manželstvo a Frank 
je zase tajný federálny agent, vyšetrujúci mimoriadnu lúpež v ktorej môže mať prsty niekto zvnútra CHP. 
Množstvo humorných i “trápnych” situácií, nadávok, krkolomných motorkárskych kúskov a šťastný ko-
niec. Dax Shepard (Jon) si okrem réžie a hlavnej postavy, napísal i scenár, podľa populárneho TV seriálu 
zo 70-rokov. MN 15 rokov - USA - Continentalfilm  - 101 ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota  8.    19.30 h       Nedeľa  9.   19.45 h  - 3D

GHOST IN THE SHELL (akčný, sci-fi)     
Kultová japonská anime Ghost in the Shell sa stala základným inšpiračným pilierom pre legendárnu 
trilógiu Matrix. Teraz prišiel čas, aby táto kyberpunková perla sama zažiarila na filmovom plátne. Vy-
užila na to režiséra Ruperta Sandersa a hlavne Scarlett Johansson, jednu z najlepších herečiek svojej 
generácie, ktorá naviac v Lucy a Avengers predviedla, aké dokážu byť jej hrdinky nebezpečné. MN 12 
rokov - UIP - Paramount USA - CinemArt - 106´ - titulky - akčný, sci-fi. Vstupné 4 € - 2 D, 6 € - 3 D. €.

Streda 12.    19.30 h

CEZ KOSTI MŔTVYCH  (thriller)     
Hlavnou hrdinkou príbehu je postaršia žena  - Janina Duszejko, milovníčka a ochrankyňa zvierat. V jej 
okolí dôjde v krátkom čase k sérii vrážd, spáchaných za záhadných okolností. Duszejko je presvedčená 
o tom, že vie kto (alebo čo) má zločiny na svedomí, avšak nikto jej neverí. Táto jednoduchá kriminálna 
zápletka je len základom pre netradičnú hru, ktorú sa rozhodla  Agnieszka Holland, spolu s autorkou 
predlohy a spoluscenáristkou Olgou Tokarczuk, rozohrať s divákom. MN 15 rokov Pol.,Nem.,ČR,ŠV.,SR  
– 128´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   14.    17.30 h         Nedeľa  16.   17.30 h

RÝCHLO A ZBESILO 8  (akčný)     
Dominic Toretto (Vin Diesel) opäť exceluje. V  jednej z  najúspešnejších filmových sérií všetkých dôb 
je síce možné čokoľvek, ale toto je viac než automobilové zoskoky padákom, prelety áut medzi mra-
kodrapmi, alebo ťahanie obrieho trezoru ulicami Ria. Rýchlo a zbesilo 8 rozhodne nepôjde na neutrál! 
Naopak, k absolútnej dokonalosti „vytuningovanú“ siedmu časť, ktorá mimochodom patrí medzi re-
kordmanov v rýchlosti prekročenia miliardovej tržby, jej tvorcovia ešte vylepšili. Teraz napríklad o skvelé 
herečky Charlize Theron a Helen Mirren, alebo o automobilovú naháňačku s ponorkou. MN 12 rokov 
- USA - CinemArt  - 136 ´- titulky.  Vstupné 4 €.

Piatok   14.    20.00 h          Sobota  15.   17.30 h

CHATRČ  (dráma)     
Príbeh, ktorý mnohým ľuďom utíšil duchovný hlad a odpovedal na odvekú otázku, prečo Boh neurobí 
niečo s bolesťou a zlom tohto sveta.Mack Phillips (Sam Worthington) za tragických okolností príde 
o svoju milovanú dcérku Missy. V stave hlbokého zúfalstva dostáva list, v ktorom ho Boh pozýva na 
stretnutie presne tam, kde sa tragédia odohrala. Mackov hlboký žiaľ je konfrontovaný s večnosťou a on 
zrazu prežité utrpenie vníma úplne inak. Láska a odpustenie, náročná cesta zmierenia a milosrdenstvo 
nakoniec prinesú radosť do duše otca, ktorý sa so stratou dcéry zmieri a vyrovná. MN 12 rokov - USA 
- Fórumfilm - 132´- titulky - dráma.  Vstupné 3,50  €.

Sobota  15.   15.30 h           Nedeľa  16.   15.30 h

ŠPUNTI NA VODE  (komédia)     
Rodičia bratov Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) chystajú zlatú svadbu. Z Kanady prilieta 
ich bratranec Ondra (Pavel Liška), povahou tak trochu dobrodruh. Bratov napadne, že najlepšie by bolo 
vyraziť za rodičmi na kanoe po rieke iba v trojici, tak, ako za starých čias. Ibaže od vtedy sa čo-to zmenilo. 
Napríklad, že Igor a Dávid sú ženatí a majú deti... MP - ČR - Magic Box - 83´ - české znenie - komédia. 
Vstupné 3,50 €.

Pondelok 17.    19.30 h - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 € !

AJ DVAJA SÚ RODINA (komédia)
Komédia s Omarom Sy v hlavnej úlohe, chytí za srdce mnoho divákov, rovnako ako jeho Nedotknuteľní, 
v ktorej zažiaril v úlohe netradičbného ošetrovateľa imobilného,depresívneho milionára.Vtipný a nonša-
lantný Samuel si užíva bezstarostný život na francúzskej Riviére. jedného dňa ho však navštívi víkendový 
flirt Kristin a oznámi mu, že dieťa, ktoré drží v náručí – je jeho. Odovzdá mu dievčatko a utečie. Samuel 
vyráža s malou Glóriou do Londýna, kde Kristin márne hľadá. Nakoniec mu nezostáva nič iné, než si nájsť 
prácu a vo veľkomeste sa usadiť. Samuel sa očarujúcim spôsobom púšťa do výchovy malej Glórie...  MN 
12 rokov - Fr. - Continentalfilm - 118  ´- titulky. Vstupné 2 €.

Streda  19.    19.30 h 

OSPALÁ ZÁTOKA (komédia)
Divoká komédia a zároveň retro detektívka v jednom. Najnovšia snímka Bruna Dumonta sa odohráva 
v lete 1910. Niekoľko turistov na plážach Ospalej zátoky zmizlo. Žije tu komunita rybárov. Medzi nimi sa 
vyníma zvláštna rodina, Brefortovci, a na jej čele otec „Večný“, ktorý vládne ako sa len dá nad svojimi 
huncútskymi synmi, najmä nad nerozvážnym Ma Loute. Vysoko nad zátokou stojí dom Van Peterghemsov-
cov. Každé leto táto degenerovaná buržoázna rodina zahníva vo vile a vo voľných chvíľach sa premiešava 
s miestnymi obyvateľmi. Ako sa rodí svojský milostný príbeh medzi Ma Loute a mladou a zákernou Billie 
Van Peteghem, zmätok a mystifikácia doľahnú na obe rodiny, otriasajúc ich základmi. MN 15 rokov - Fr. - 
ASFK - 122´- titulky - komédia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Sobota 1.     pešia zóna     10.00 hod.

VÍTANIE JARI:
VII.VEĽKONOČNÝ JARMOK
Spolu s Mestom Púchov Vás srdečne pozývame spestriť si víkend záplavou  maľovaných  kraslíc, 
korbáčov, medoviny, zdobených  medovníkov so symbolikou Veľkej noci a jari. Súčasťou komorného  
kultúrneho programu bude i koncertné vystúpenie Pavla Helána (vľúdny pesničkár, CZ).  Bližšie info 
na osobitných plagátoch. Vstup voľný.

Piatok 7.     veľká sála    9.00 hod.

ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO 2017                                                                                    
Krajská súťažná prehliadka detských divadelných súborov Trenčianskeho kraja. Súťaž divadla hra-
ného deťmi je prezentáciou súborov v oblasti detskej dramatickej tvorivosti.  

Utorok 11.     galéria vestibulu     16.00 hod.

MILOŠ RÁC: INOTAJE                                                                                    
Vernisáž výstavy maliara a sochára Miloša Ráca, čerstvého držiteľa ocenenia Roma Spirit 2016 v 
kategórii kultúra. Výstava v galérii vestibulu divadla potrvá do 8. 5. 2017. Vstup voľný.

Štvrtok 20.     veľká sála      18.00 hod. 

NA KOHO TO SLOVO PADNE                                                                                    
Bláznivá komédia, groteskný príbeh piatich indivíduí uzavretých v jednej miestnosti, v spoločnosti jed-
ného revolvera... Hrajú: Róbert Jakab, Marián Miezga, Vladimír Kobielsky, Lukáš Latinak, Juraj Kemka. 
Vypredané.

Piatok 21.      pred divadlom    15.00 hod.  

DEŇ ZEME                                                                                    
Okrášlime si Zem pestrým kreslením na chodníky spolu so 6.zborom skautov a skautiek v Púchove. 
Kreslí sa od 15:00 do 16:30 hod, „po skautsky“ - za každého počasia. Kriedy budú k dispozícii, de-
tičky by mali mať športové oblečenie.

Nedeľa 23.    veľká sála     15.00 hod.  

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:
POSLEDNÝ DINOSAURUS                                                                                    
V múzeu sa z vajíčka vyliahne malý dinosaurus...a keďže je na svete sám, vydá sa hľadať svoju rodi-
nu. Putuje po svetadieloch, spoznáva ich veselé pesničky, príhody, priateľov. Príďte mu pomôcť nájsť, 
čo hľadá...Veselé bábkovo-činoherné predstavenie DIVADLA NA HOJDAČKE pre deti  (a rodičov) od 
3 rokov. Vstupné: 3 €

Pondelok 24.     veľká sála     19.00 hod.  

ANETA LANGEROVÁ - NA RADOSTI 2017                                                                                  
Aneta pokračuje v úspešnom turné Na radosti k jej rovnomennému, dvakrát platinovému albumu. Spolu 
s klaviristom, hudobným skladateľom a producentom Jakubom Zitkom pracovali na piesňach, pôvod-
nej hudbe a textoch. Za inšpiráciou sa vydali na Šumavu, kde objavili dnes už neexistujúcu osadu Na 
Radosti. To miesto im učarovalo a pomohlo im priviesť na svet album plný príbehov. Koncertné turné s 
kapelou a sláčikovým triom aj u nás v Púchove. Vstupenky v predaji. Vstupné: 22 €, 21 €. 

Štvrtok 27.     veľká sála     15.00-18.00 hod.  

ČAJ PRE SENIOROV                                                                                    
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Púchov. O dobrú 
náladu sa postará: Maja Velšicová a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 3.4. 2017. Vstupné 1 €.

Piatok 28.  veľká sála  18.00 hod.   

7 + 2                                                                                    
Premiéra detektívnej hry DŠ Červené vankúše. Príbeh navonok ideálnej rodiny, bohatej a spokojnej, 
kde, zdá sa, nechýba nič. Emotívna výpoveď jedinca však svet rodiny celkom otočí. DŠ Červené van-
kúše ponúkne hrou náhľad na citovú existenciu iného a jeho potreby, odhodlanie prekročiť konvenciu 
spoločnosti, predznačí netoleranciu netolerovateľného a  toho, čo rodina/y vníma/jú ako NE-zdravé, 
NE-normálne, NE-prirodzené, NE... Vstupné: 2 €

Štvrtok  30.     pešia zóna     16:30 hod.   

DEŇ OSLOBODENIA MESTA, 
STAVANIE MÁJA                                                                                    
Stavanie mája a jeho roztancovanie folklórnym súborom VÁH. Aj tento rok späté s podujatím MAJ-
STROVSTVÁ SLOVENSKA SILNÝCH MUŽOV 2017. Bližšie informácie na osobitných plagátoch.

KURZY, KLUBY:
Streda 5.     tanečná sála     18.00 hod.  

ORIENTÁLNY TANEC                                                                                 
1x v týždni 1 hodinu, platba dvojmesačne. Info: 0908 718 662.So sebou si prineste kurzový poplatok 
27 € do 31.5.2017, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka Danica Intisar 
Kodčíková.

Štvrtok 6.     veľká sála     17.30 hod.  

LATINO LADY S RADKOU                                                                                 
Bachata, merengue, samba, čača, rumba jive...Otvorenie a prvá lekcia. Do kurzu je nutné prihlásiť sa 
na dkpuchov1@gmail.com, t.č.0908 718 662. Kurzový poplatok 3,50/1 hod., spolu 10 hodín.

Piatok 7.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod. 

BABYŠATKA A DIEŤA                                                                                  
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 mamičiek...Vstup voľný.  

Utorok 11.     kinosála     16.00 hod.

VÝNIMOČNÉ ŽENY 20.STOROČIA
Mali všetko, krásu, slávu, bohatstvo o akom bežný smrtelník ani nesníva.No chýbala im láska, bez 
ktorej sú všetky poklady sveta len bezcenným prachom. Túžili po nej, hľadali ju, obetovali pre ňu 
spoločenské postavenie, rodinu a napokon aj vlastný život....

Štvrtok 13.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Utorok 18.     veľká sála     18.30 hod.

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

Štvrtok 20.     učebňa č. 1      18.00 hod.

VYUŽÍVANIE POZNATKOV V PRAXI
Využitie poznatkov z  prednášok v Klube zdravia v  praxi. Beseda spojená s posedením s  lektorku 
p.Činčuriakovou Antóniou. Vstup voľný.

Utorok 25.     kinosála     16.00 hod.

POZNATKY A NOVÉ TRENDY 
V LIEČBE OSTEOPORÓZY
Liečba osteoporózy dostupnými prostriedkami fyzioterapie, rehabilitácie a fitoterapie. Na záver pred-
nášky ukážka nových cvičení. Prednáša Mgr. Kožúriková, fyzioterapeutka a  certifikovaná lektorka 
ŠKOLY CHRBTA.

Štvrtok 27.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

 6. 5.  od 17:00   - NOC S LITERATÚROU, info na osobitných plagátoch

 14. 5.  od 14:00 - MOHENDŽODARO: TANTRA JOGA PRE ŽENY, 
                         5-hodinový workshop, vstupné 20 €, info na osobitných plagátoch

 15. 5.  o 19:00  - RODINNÝ PRIEVAN, divadelná hra, vstupenky v predpredaji.
      Vstupné 12€, 10€

 1. 6.  o 18:00  - MODROTLAČ VČERA, DNES A ZAJTRA – vernisáž výstavy

 2. 6.  o 19:00  - SĽUK: KRÍŽOM-KRÁŽOM, predpredaj od 4.4., vstupné 12 €, 10 €

 3. 6.  o 15:00  - XXXV. FOLKLÓRNY PÚCHOV, info na osobitných plagátoch

       

PROGRAM
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apríl 2017 

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

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

Piatok 21.    17.30 h        Nedeľa  23.   17.30 h

CUKY LUKY FILM (komédia)
CUKY LUKY FILM porozpráva príbeh začiatku šialeného priateľstva, ktoré ich navždy zmení. Cuky (Petra 
Polnišová) je neuznaná video bloggerka s túžbou po sláve, Luky (Zuzana Šebová) zas celebrita na výslní, 
ktorá má všetko, čo by si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža 
svojich snov, musí z obyčajnej ženy z ľudu vytvoriť Miss. Čo sa však stane, ak tou obyčajnou ženou bude 
práve expertka na trapasy, Cuky?  MN 7 rokov - SR - Itafilm - minutáž dodadočne - originálna verzia - 
komédia. Vstupné 4 €.

Piatok 21.    20.00 h

STRATENÉ MESTO Z (dobrodružný)
V roku 1906 sa britský bádateľ Percy Fawcett (Charlie Hunnam) po prvý krát vydal do Amazónie. Počas 
expedície pod záštitou Kráľovskej geografickej spoločnosti podplukovník Fawcett   a jeho asistent Henry 
Costin (Robert Pattinson) zmapovali dosiaľ neznáme územie v Bolívii. S pomocou domorodcov idú proti 
prúdu Rio Verde. Výprava čelí kanibalom, chorobám, nekonečným dažďom a nedostatku potravín, ale 
Fawcett sa nevzdáva. Hlboko v srdci pralesa nachádza dôkazy o existencii neznámej, veľmi vyspelej 
civilizácie... MN 12 rokov - USA - Magic Box -141´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 22.    15.30 h      17.30 h  - 3 D

BABY ŠÉF (animovaná komédia)
Režisér filmu Madagaskar Tom McGrath vás pozýva do kina na animovanú komédiu Baby šéf, v ktorej sa 
zoznámite s veľmi zvláštnym bábätkom. Nosí totiž elegantný oblek s kravatou, hovorí hlbokým hlasom 
a má vždy „po ruke“ zásobu nemiestnych vtipov. A  tiež sa správa ako tajný agent. To si veľmi rýchlo 
všimne jeho starší brat Tim, ktorý z jeho príchodu do rodiny veľmi veľkú radosť nemá. Doteraz bol jediná-
čikom, ktorý mal všetku rodičovskú lásku, a to mu samozrejme vyhovovalo. Naviac sa zdá, že rodičia si nič 
zvláštne na novom prírastku nevšimli. A tak sa Tim snaží odhaliť túto záhadu. MP - USA - CinemArt - 97´ 
- slovenský dabing. Vstupné 4 € - 2 D, 6 € - 3 D.

Streda  26.    19.30 h

VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD
(dráma, komédia)
Ústredným bodom rozprávania sú udalosti roku 1968 a cesta  Johna Jana alias Jana Němca na festival v 
Cannes, kde mali traja zástupcovia českej novej vlny šancu získať Zlatú palmu. Ľavicoví francúzski filmári 
na čele s  Jean-Lucom Godardom ale pod vplyvom revolučných študentských búrok festivalovú súťaž 
predčasne ukončili. Osudovú ranu potom Němcovej sľubnej medzinárodnej kariére zasadil príjazd ruských 
tankov do Prahy v roku 1968; nasledovala komplikovaná cesta do exilu a slávny porevolučný návrat. MN 
12 rokov - ČR, SR, Fr. - ASFK - 68´- česky - dráma, komédia . Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 28.    17.30 h         Nedeľa  30.   17.30 h

PÁPEŽ FRANTIŠEK: MODLITE SA ZA MŇA
(životopisný, dráma)
Keď teenager z Buenos Aires pocíti náboženské volanie, ešte netuší, že je to prvý krok, ktorý ho nakoniec 
privedie až do Vatikánu, kde sa stane hlavou katolíckej cirkvi. Mladá španielska novinárka Ana (Silvia 
Abascal) spoznala muža menom Jorge Mario Bergoglio (Darío Grandinetti) na konkláve v roku 2005, kde 
začalo ich priateľstvo, ktoré je nasiaknuté rovnakým teplom, dobrou náladou a múdrosťou, akou budúci 
pápež ohromil veriacich. Práve jej očami, začíname sledovať dlhú, ťažkú a dojímavú cestu Jorgeho Ber-
goglia... MN 12 rokov - Arg., Šp.,Tal. - Continentalfilm - 104 ´, titulky.  Vstupné 3,50 €.

Piatok 28.   19.30 h         Nedeľa  30.   19.30 h

THE CIRCLE (thriller, sci-fi)
Svet bez hladu. Svet bez vojen. Svet bez chorôb. Neobmedzené možnosti. V úchvatnej a najväčšej high-
tech spoločnosti The Circle neexistuje problém, ktorý by nebolo možné vyriešiť. Jej technológie majú moc 
doslova zmeniť svet. Práve sem, do zamestnania snov, nastupuje mladá a ambiciózna žena Mae (Emma 
Watson). ZDIEĽAŤ ZNAMENÁ STARAŤ SA! Receptom na pokrok a na šťastné a spokojné ľudstvo je svet bez 
tajomstiev, úplná otvorenosť a transparentnosť všetkých ľudí, zdieľanie všetkého. . . a sledovanie.... MN 12 
rokov - USA - Bontonfilm - 105 ´- titulky.  Vstupné 4 €.

NOVINKA: TÉMATICKÉ KINO - TEMNÁ NOC V KINE
vstupné 2 €/1 film

Sobota  29.    17.30 h

LIEK NA ŽIVOT (mysteriózny thriller)
Ste pripravený, pán Lockhart? Tak začíname…Ako to už často býva, dramatické udalosti začínajú väčši-
nou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) dostane od nadriadených 
jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nenahraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Personál 
liečebne, kam sa pred časom uchýlil poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu očistnú 
liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až tak úplne dobrovoľ-
ný…  MN 15 rokov - USA, Nem. - CinemArt - 146 ´- titulky - mysteriózny thriller. Vstupné 2 €.

Sobota  29.     20.05 h

CHLAPEC (horor, thriller)
Gréta je mladá Američanka, ktorá začne po svojom príchode do Anglicka pracovať ako pestúnka v odľahlej 
dedine. Po nástupe na nové pracovné miesto zistí, že osemročný chlapec, o ktorého sa má starať, je porce-
lánová bábika v životnej veľkosti. Jeho rodičia mu venujú rovnakú starostlivosť ako ich predchádzajúcemu 
živému synovi, ktorý pred dvadsiatimi rokmi zomrel, a s ktorého smrťou sa stále nemôžu vyrovnať. Gréte 
je list povinností pripravených rodičmi chlapca spočiatku na smiech a robí si z prísných pravidiel srandu. 
Až po rade rušivých a nevysvetliteľných udalostí si s hrôzou uvedomí, že práca pestúnky v tejto rodine 
bude asi jej najhoršou nočnou morou... MN 15 rokov - USA - Continentalfilm -  97 ´- titulky. Vstupné 2 €.

Sobota  29.     22.05 h

V ZAJATÍ DÉMONOV 2 (horor)
Filmoví nadšenci sa  môžu tešiť na ďalší skutočný príbeh renomovaných démonológov Eda a Lorraine 
Warrenovcov. Hlavných postáv sa opätovne zhostili nominantka na Oscara Vera Farmiga (“Up In the Air,”) 
a Patrick Wilson (“Insidious”) ako Lorraine a Ed Warrenovci, ktorí v jednom zo svojich najdesivejších pa-
ranormálnych prípadov cestujú do severného Londýna, aby pomohli slobodnej matke s výchovou štyroch 
detí, v dome plnom zákerných duchov. MN 15 rokov - USA - Continentalfilm - 134 ´- titulky. Vstupné 2 €.

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

Sobota  1.   15.30 h -  3 D       Nedeľa  2.   15.30 h      17.30 h

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

Sobota  1.   17.30 h 

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

Streda  5.    19.30 h 

DIERA V HLAVE (dokumentárna esej)     
O tragédii Rómov a Sinti v Druhej svetovej vojne sa nikdy a nikde príliš nehovorilo. Boli vraždení v 
desiatkach, stovkách, tisícoch. Na okrajoch masových hrobov, v koncentračných táboroch, pri cestách, 
puškami, kladivami alebo plynom. Mlčalo sa o nich, lebo dlhé roky boli a sú na spoločenskom okraji. 
Prežili, no každý z nich má svoju pamäť a jazvu ako dôkaz. Dnes, keď sa náš svet opäť fašizuje, sú 
jednými z posledných svedkov holokaustu. Žijú s dierou v hlave ako s pečaťou, znamením z minulosti. 
MN 15 rokov - SR/ČR - ASFK -  90´- slovensky, česky, nemecky, poľsky, francúzsky,srbsky, chorvátsky, 
so slovenskými titulkami. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok  7.    17.30 h          Streda 12.    17.30 h

RANDE NA SLEPO (romantická komédia)     
Aj keď svoj sen nevidíš, môžeš za ním ísť…Vzrušujúca práca v luxusnom hoteli - to je vysnená budúc-
nosť, ktorú si predstavuje Saliya (Kostja Ullmann) už od detstva. Ako teenager však začne strácať zrak, 
až nakoniec vidí len slabé svetlo a matné obrysy. Svet vidí akoby naň pozeral cez mliečne sklo. Saliya 
aj napriek svojmu handicapu postupne získava väčšie sebavedomie, vracia sa do normálnej školy a 
nakoniec sa dokonca odváži poslať prihlášku na stáž do päťhviezdičkového hotela. Vďaka dôkladnej 
príprave, pozitívnemu prístupu a hlavne s podporou veľkého blafovania uspeje a miesto získa. Len niko-
mu neprizná, že vlastne tak trochu skoro vôbec nevidí... MN 12 rokov  Nem. - CinemArt  - 111´- český 
dabing.  Vstupné 4 €.

Piatok  7.   19.30 h          Nedeľa  9.  17.30 h

POWER RANGERS (akčný, sci-fi)     
Fanúšikovia televízneho seriálu sa môžu tešiť – legendárni hrdinovia prichádzajú na plátna kín. Nudný 
život pätice stredoškolákov sa obráti naruby v okamihu, keď objavia starú vesmírnu loď. Každý z nich 
vďaka tomu získa nejakú superschopnosť a stanú sa z nich Power Rangers – Strážcovia vesmíru. Oni 
jediní  môžu zachrániť svoje malé mestečko i celú planétu pred inváziou mimozemskej civilizácie. Ale 
predtým musia prekonať množstvo osobných problémov a spojiť svoje sily, aby dokázali odvrátiť hrozbu 
skôr ako bude neskoro. MN 12 rokov - USA - Fórumfilm - 124´- český dabing. Vstupné 3,50 €.

Sobota  8.    17.30 h

CHIPS (akčná komédia)     
Jon a Frank práve nastúpili do Californskej motorizovanej dialničnej hliadky - California Highway Patrol 
(CHP), každý však z iných dôvodov. Jon sa snaží dať znova do poriadku svoj život I manželstvo a Frank 
je zase tajný federálny agent, vyšetrujúci mimoriadnu lúpež v ktorej môže mať prsty niekto zvnútra CHP. 
Množstvo humorných i “trápnych” situácií, nadávok, krkolomných motorkárskych kúskov a šťastný ko-
niec. Dax Shepard (Jon) si okrem réžie a hlavnej postavy, napísal i scenár, podľa populárneho TV seriálu 
zo 70-rokov. MN 15 rokov - USA - Continentalfilm  - 101 ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota  8.    19.30 h       Nedeľa  9.   19.45 h  - 3D

GHOST IN THE SHELL (akčný, sci-fi)     
Kultová japonská anime Ghost in the Shell sa stala základným inšpiračným pilierom pre legendárnu 
trilógiu Matrix. Teraz prišiel čas, aby táto kyberpunková perla sama zažiarila na filmovom plátne. Vy-
užila na to režiséra Ruperta Sandersa a hlavne Scarlett Johansson, jednu z najlepších herečiek svojej 
generácie, ktorá naviac v Lucy a Avengers predviedla, aké dokážu byť jej hrdinky nebezpečné. MN 12 
rokov - UIP - Paramount USA - CinemArt - 106´ - titulky - akčný, sci-fi. Vstupné 4 € - 2 D, 6 € - 3 D. €.

Streda 12.    19.30 h

CEZ KOSTI MŔTVYCH  (thriller)     
Hlavnou hrdinkou príbehu je postaršia žena  - Janina Duszejko, milovníčka a ochrankyňa zvierat. V jej 
okolí dôjde v krátkom čase k sérii vrážd, spáchaných za záhadných okolností. Duszejko je presvedčená 
o tom, že vie kto (alebo čo) má zločiny na svedomí, avšak nikto jej neverí. Táto jednoduchá kriminálna 
zápletka je len základom pre netradičnú hru, ktorú sa rozhodla  Agnieszka Holland, spolu s autorkou 
predlohy a spoluscenáristkou Olgou Tokarczuk, rozohrať s divákom. MN 15 rokov Pol.,Nem.,ČR,ŠV.,SR  
– 128´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   14.    17.30 h         Nedeľa  16.   17.30 h

RÝCHLO A ZBESILO 8  (akčný)     
Dominic Toretto (Vin Diesel) opäť exceluje. V  jednej z  najúspešnejších filmových sérií všetkých dôb 
je síce možné čokoľvek, ale toto je viac než automobilové zoskoky padákom, prelety áut medzi mra-
kodrapmi, alebo ťahanie obrieho trezoru ulicami Ria. Rýchlo a zbesilo 8 rozhodne nepôjde na neutrál! 
Naopak, k absolútnej dokonalosti „vytuningovanú“ siedmu časť, ktorá mimochodom patrí medzi re-
kordmanov v rýchlosti prekročenia miliardovej tržby, jej tvorcovia ešte vylepšili. Teraz napríklad o skvelé 
herečky Charlize Theron a Helen Mirren, alebo o automobilovú naháňačku s ponorkou. MN 12 rokov 
- USA - CinemArt  - 136 ´- titulky.  Vstupné 4 €.

Piatok   14.    20.00 h          Sobota  15.   17.30 h

CHATRČ  (dráma)     
Príbeh, ktorý mnohým ľuďom utíšil duchovný hlad a odpovedal na odvekú otázku, prečo Boh neurobí 
niečo s bolesťou a zlom tohto sveta.Mack Phillips (Sam Worthington) za tragických okolností príde 
o svoju milovanú dcérku Missy. V stave hlbokého zúfalstva dostáva list, v ktorom ho Boh pozýva na 
stretnutie presne tam, kde sa tragédia odohrala. Mackov hlboký žiaľ je konfrontovaný s večnosťou a on 
zrazu prežité utrpenie vníma úplne inak. Láska a odpustenie, náročná cesta zmierenia a milosrdenstvo 
nakoniec prinesú radosť do duše otca, ktorý sa so stratou dcéry zmieri a vyrovná. MN 12 rokov - USA 
- Fórumfilm - 132´- titulky - dráma.  Vstupné 3,50  €.

Sobota  15.   15.30 h           Nedeľa  16.   15.30 h

ŠPUNTI NA VODE  (komédia)     
Rodičia bratov Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) chystajú zlatú svadbu. Z Kanady prilieta 
ich bratranec Ondra (Pavel Liška), povahou tak trochu dobrodruh. Bratov napadne, že najlepšie by bolo 
vyraziť za rodičmi na kanoe po rieke iba v trojici, tak, ako za starých čias. Ibaže od vtedy sa čo-to zmenilo. 
Napríklad, že Igor a Dávid sú ženatí a majú deti... MP - ČR - Magic Box - 83´ - české znenie - komédia. 
Vstupné 3,50 €.

Pondelok 17.    19.30 h - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 € !

AJ DVAJA SÚ RODINA (komédia)
Komédia s Omarom Sy v hlavnej úlohe, chytí za srdce mnoho divákov, rovnako ako jeho Nedotknuteľní, 
v ktorej zažiaril v úlohe netradičbného ošetrovateľa imobilného,depresívneho milionára.Vtipný a nonša-
lantný Samuel si užíva bezstarostný život na francúzskej Riviére. jedného dňa ho však navštívi víkendový 
flirt Kristin a oznámi mu, že dieťa, ktoré drží v náručí – je jeho. Odovzdá mu dievčatko a utečie. Samuel 
vyráža s malou Glóriou do Londýna, kde Kristin márne hľadá. Nakoniec mu nezostáva nič iné, než si nájsť 
prácu a vo veľkomeste sa usadiť. Samuel sa očarujúcim spôsobom púšťa do výchovy malej Glórie...  MN 
12 rokov - Fr. - Continentalfilm - 118  ´- titulky. Vstupné 2 €.

Streda  19.    19.30 h 

OSPALÁ ZÁTOKA (komédia)
Divoká komédia a zároveň retro detektívka v jednom. Najnovšia snímka Bruna Dumonta sa odohráva 
v lete 1910. Niekoľko turistov na plážach Ospalej zátoky zmizlo. Žije tu komunita rybárov. Medzi nimi sa 
vyníma zvláštna rodina, Brefortovci, a na jej čele otec „Večný“, ktorý vládne ako sa len dá nad svojimi 
huncútskymi synmi, najmä nad nerozvážnym Ma Loute. Vysoko nad zátokou stojí dom Van Peterghemsov-
cov. Každé leto táto degenerovaná buržoázna rodina zahníva vo vile a vo voľných chvíľach sa premiešava 
s miestnymi obyvateľmi. Ako sa rodí svojský milostný príbeh medzi Ma Loute a mladou a zákernou Billie 
Van Peteghem, zmätok a mystifikácia doľahnú na obe rodiny, otriasajúc ich základmi. MN 15 rokov - Fr. - 
ASFK - 122´- titulky - komédia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Sobota 1.     pešia zóna     10.00 hod.

VÍTANIE JARI:
VII.VEĽKONOČNÝ JARMOK
Spolu s Mestom Púchov Vás srdečne pozývame spestriť si víkend záplavou  maľovaných  kraslíc, 
korbáčov, medoviny, zdobených  medovníkov so symbolikou Veľkej noci a jari. Súčasťou komorného  
kultúrneho programu bude i koncertné vystúpenie Pavla Helána (vľúdny pesničkár, CZ).  Bližšie info 
na osobitných plagátoch. Vstup voľný.

Piatok 7.     veľká sála    9.00 hod.

ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO 2017                                                                                    
Krajská súťažná prehliadka detských divadelných súborov Trenčianskeho kraja. Súťaž divadla hra-
ného deťmi je prezentáciou súborov v oblasti detskej dramatickej tvorivosti.  

Utorok 11.     galéria vestibulu     16.00 hod.

MILOŠ RÁC: INOTAJE                                                                                    
Vernisáž výstavy maliara a sochára Miloša Ráca, čerstvého držiteľa ocenenia Roma Spirit 2016 v 
kategórii kultúra. Výstava v galérii vestibulu divadla potrvá do 8. 5. 2017. Vstup voľný.

Štvrtok 20.     veľká sála      18.00 hod. 

NA KOHO TO SLOVO PADNE                                                                                    
Bláznivá komédia, groteskný príbeh piatich indivíduí uzavretých v jednej miestnosti, v spoločnosti jed-
ného revolvera... Hrajú: Róbert Jakab, Marián Miezga, Vladimír Kobielsky, Lukáš Latinak, Juraj Kemka. 
Vypredané.

Piatok 21.      pred divadlom    15.00 hod.  

DEŇ ZEME                                                                                    
Okrášlime si Zem pestrým kreslením na chodníky spolu so 6.zborom skautov a skautiek v Púchove. 
Kreslí sa od 15:00 do 16:30 hod, „po skautsky“ - za každého počasia. Kriedy budú k dispozícii, de-
tičky by mali mať športové oblečenie.

Nedeľa 23.    veľká sála     15.00 hod.  

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:
POSLEDNÝ DINOSAURUS                                                                                    
V múzeu sa z vajíčka vyliahne malý dinosaurus...a keďže je na svete sám, vydá sa hľadať svoju rodi-
nu. Putuje po svetadieloch, spoznáva ich veselé pesničky, príhody, priateľov. Príďte mu pomôcť nájsť, 
čo hľadá...Veselé bábkovo-činoherné predstavenie DIVADLA NA HOJDAČKE pre deti  (a rodičov) od 
3 rokov. Vstupné: 3 €

Pondelok 24.     veľká sála     19.00 hod.  

ANETA LANGEROVÁ - NA RADOSTI 2017                                                                                  
Aneta pokračuje v úspešnom turné Na radosti k jej rovnomennému, dvakrát platinovému albumu. Spolu 
s klaviristom, hudobným skladateľom a producentom Jakubom Zitkom pracovali na piesňach, pôvod-
nej hudbe a textoch. Za inšpiráciou sa vydali na Šumavu, kde objavili dnes už neexistujúcu osadu Na 
Radosti. To miesto im učarovalo a pomohlo im priviesť na svet album plný príbehov. Koncertné turné s 
kapelou a sláčikovým triom aj u nás v Púchove. Vstupenky v predaji. Vstupné: 22 €, 21 €. 

Štvrtok 27.     veľká sála     15.00-18.00 hod.  

ČAJ PRE SENIOROV                                                                                    
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Púchov. O dobrú 
náladu sa postará: Maja Velšicová a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 3.4. 2017. Vstupné 1 €.

Piatok 28.  veľká sála  18.00 hod.   

7 + 2                                                                                    
Premiéra detektívnej hry DŠ Červené vankúše. Príbeh navonok ideálnej rodiny, bohatej a spokojnej, 
kde, zdá sa, nechýba nič. Emotívna výpoveď jedinca však svet rodiny celkom otočí. DŠ Červené van-
kúše ponúkne hrou náhľad na citovú existenciu iného a jeho potreby, odhodlanie prekročiť konvenciu 
spoločnosti, predznačí netoleranciu netolerovateľného a  toho, čo rodina/y vníma/jú ako NE-zdravé, 
NE-normálne, NE-prirodzené, NE... Vstupné: 2 €

Štvrtok  30.     pešia zóna     16:30 hod.   

DEŇ OSLOBODENIA MESTA, 
STAVANIE MÁJA                                                                                    
Stavanie mája a jeho roztancovanie folklórnym súborom VÁH. Aj tento rok späté s podujatím MAJ-
STROVSTVÁ SLOVENSKA SILNÝCH MUŽOV 2017. Bližšie informácie na osobitných plagátoch.

KURZY, KLUBY:
Streda 5.     tanečná sála     18.00 hod.  

ORIENTÁLNY TANEC                                                                                 
1x v týždni 1 hodinu, platba dvojmesačne. Info: 0908 718 662.So sebou si prineste kurzový poplatok 
27 € do 31.5.2017, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka Danica Intisar 
Kodčíková.

Štvrtok 6.     veľká sála     17.30 hod.  

LATINO LADY S RADKOU                                                                                 
Bachata, merengue, samba, čača, rumba jive...Otvorenie a prvá lekcia. Do kurzu je nutné prihlásiť sa 
na dkpuchov1@gmail.com, t.č.0908 718 662. Kurzový poplatok 3,50/1 hod., spolu 10 hodín.

Piatok 7.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod. 

BABYŠATKA A DIEŤA                                                                                  
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 mamičiek...Vstup voľný.  

Utorok 11.     kinosála     16.00 hod.

VÝNIMOČNÉ ŽENY 20.STOROČIA
Mali všetko, krásu, slávu, bohatstvo o akom bežný smrtelník ani nesníva.No chýbala im láska, bez 
ktorej sú všetky poklady sveta len bezcenným prachom. Túžili po nej, hľadali ju, obetovali pre ňu 
spoločenské postavenie, rodinu a napokon aj vlastný život....

Štvrtok 13.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Utorok 18.     veľká sála     18.30 hod.

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

Štvrtok 20.     učebňa č. 1      18.00 hod.

VYUŽÍVANIE POZNATKOV V PRAXI
Využitie poznatkov z  prednášok v Klube zdravia v  praxi. Beseda spojená s posedením s  lektorku 
p.Činčuriakovou Antóniou. Vstup voľný.

Utorok 25.     kinosála     16.00 hod.

POZNATKY A NOVÉ TRENDY 
V LIEČBE OSTEOPORÓZY
Liečba osteoporózy dostupnými prostriedkami fyzioterapie, rehabilitácie a fitoterapie. Na záver pred-
nášky ukážka nových cvičení. Prednáša Mgr. Kožúriková, fyzioterapeutka a  certifikovaná lektorka 
ŠKOLY CHRBTA.

Štvrtok 27.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

 6. 5.  od 17:00   - NOC S LITERATÚROU, info na osobitných plagátoch

 14. 5.  od 14:00 - MOHENDŽODARO: TANTRA JOGA PRE ŽENY, 
                         5-hodinový workshop, vstupné 20 €, info na osobitných plagátoch

 15. 5.  o 19:00  - RODINNÝ PRIEVAN, divadelná hra, vstupenky v predpredaji.
      Vstupné 12€, 10€

 1. 6.  o 18:00  - MODROTLAČ VČERA, DNES A ZAJTRA – vernisáž výstavy

 2. 6.  o 19:00  - SĽUK: KRÍŽOM-KRÁŽOM, predpredaj od 4.4., vstupné 12 €, 10 €

 3. 6.  o 15:00  - XXXV. FOLKLÓRNY PÚCHOV, info na osobitných plagátoch

       

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

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

Piatok 21.    17.30 h        Nedeľa  23.   17.30 h

CUKY LUKY FILM (komédia)
CUKY LUKY FILM porozpráva príbeh začiatku šialeného priateľstva, ktoré ich navždy zmení. Cuky (Petra 
Polnišová) je neuznaná video bloggerka s túžbou po sláve, Luky (Zuzana Šebová) zas celebrita na výslní, 
ktorá má všetko, čo by si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža 
svojich snov, musí z obyčajnej ženy z ľudu vytvoriť Miss. Čo sa však stane, ak tou obyčajnou ženou bude 
práve expertka na trapasy, Cuky?  MN 7 rokov - SR - Itafilm - minutáž dodadočne - originálna verzia - 
komédia. Vstupné 4 €.

Piatok 21.    20.00 h

STRATENÉ MESTO Z (dobrodružný)
V roku 1906 sa britský bádateľ Percy Fawcett (Charlie Hunnam) po prvý krát vydal do Amazónie. Počas 
expedície pod záštitou Kráľovskej geografickej spoločnosti podplukovník Fawcett   a jeho asistent Henry 
Costin (Robert Pattinson) zmapovali dosiaľ neznáme územie v Bolívii. S pomocou domorodcov idú proti 
prúdu Rio Verde. Výprava čelí kanibalom, chorobám, nekonečným dažďom a nedostatku potravín, ale 
Fawcett sa nevzdáva. Hlboko v srdci pralesa nachádza dôkazy o existencii neznámej, veľmi vyspelej 
civilizácie... MN 12 rokov - USA - Magic Box -141´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 22.    15.30 h      17.30 h  - 3 D

BABY ŠÉF (animovaná komédia)
Režisér filmu Madagaskar Tom McGrath vás pozýva do kina na animovanú komédiu Baby šéf, v ktorej sa 
zoznámite s veľmi zvláštnym bábätkom. Nosí totiž elegantný oblek s kravatou, hovorí hlbokým hlasom 
a má vždy „po ruke“ zásobu nemiestnych vtipov. A  tiež sa správa ako tajný agent. To si veľmi rýchlo 
všimne jeho starší brat Tim, ktorý z jeho príchodu do rodiny veľmi veľkú radosť nemá. Doteraz bol jediná-
čikom, ktorý mal všetku rodičovskú lásku, a to mu samozrejme vyhovovalo. Naviac sa zdá, že rodičia si nič 
zvláštne na novom prírastku nevšimli. A tak sa Tim snaží odhaliť túto záhadu. MP - USA - CinemArt - 97´ 
- slovenský dabing. Vstupné 4 € - 2 D, 6 € - 3 D.

Streda  26.    19.30 h

VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD
(dráma, komédia)
Ústredným bodom rozprávania sú udalosti roku 1968 a cesta  Johna Jana alias Jana Němca na festival v 
Cannes, kde mali traja zástupcovia českej novej vlny šancu získať Zlatú palmu. Ľavicoví francúzski filmári 
na čele s  Jean-Lucom Godardom ale pod vplyvom revolučných študentských búrok festivalovú súťaž 
predčasne ukončili. Osudovú ranu potom Němcovej sľubnej medzinárodnej kariére zasadil príjazd ruských 
tankov do Prahy v roku 1968; nasledovala komplikovaná cesta do exilu a slávny porevolučný návrat. MN 
12 rokov - ČR, SR, Fr. - ASFK - 68´- česky - dráma, komédia . Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 28.    17.30 h         Nedeľa  30.   17.30 h

PÁPEŽ FRANTIŠEK: MODLITE SA ZA MŇA
(životopisný, dráma)
Keď teenager z Buenos Aires pocíti náboženské volanie, ešte netuší, že je to prvý krok, ktorý ho nakoniec 
privedie až do Vatikánu, kde sa stane hlavou katolíckej cirkvi. Mladá španielska novinárka Ana (Silvia 
Abascal) spoznala muža menom Jorge Mario Bergoglio (Darío Grandinetti) na konkláve v roku 2005, kde 
začalo ich priateľstvo, ktoré je nasiaknuté rovnakým teplom, dobrou náladou a múdrosťou, akou budúci 
pápež ohromil veriacich. Práve jej očami, začíname sledovať dlhú, ťažkú a dojímavú cestu Jorgeho Ber-
goglia... MN 12 rokov - Arg., Šp.,Tal. - Continentalfilm - 104 ´, titulky.  Vstupné 3,50 €.

Piatok 28.   19.30 h         Nedeľa  30.   19.30 h

THE CIRCLE (thriller, sci-fi)
Svet bez hladu. Svet bez vojen. Svet bez chorôb. Neobmedzené možnosti. V úchvatnej a najväčšej high-
tech spoločnosti The Circle neexistuje problém, ktorý by nebolo možné vyriešiť. Jej technológie majú moc 
doslova zmeniť svet. Práve sem, do zamestnania snov, nastupuje mladá a ambiciózna žena Mae (Emma 
Watson). ZDIEĽAŤ ZNAMENÁ STARAŤ SA! Receptom na pokrok a na šťastné a spokojné ľudstvo je svet bez 
tajomstiev, úplná otvorenosť a transparentnosť všetkých ľudí, zdieľanie všetkého. . . a sledovanie.... MN 12 
rokov - USA - Bontonfilm - 105 ´- titulky.  Vstupné 4 €.

NOVINKA: TÉMATICKÉ KINO - TEMNÁ NOC V KINE
vstupné 2 €/1 film

Sobota  29.    17.30 h

LIEK NA ŽIVOT (mysteriózny thriller)
Ste pripravený, pán Lockhart? Tak začíname…Ako to už často býva, dramatické udalosti začínajú väčši-
nou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) dostane od nadriadených 
jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nenahraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Personál 
liečebne, kam sa pred časom uchýlil poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu očistnú 
liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až tak úplne dobrovoľ-
ný…  MN 15 rokov - USA, Nem. - CinemArt - 146 ´- titulky - mysteriózny thriller. Vstupné 2 €.

Sobota  29.     20.05 h

CHLAPEC (horor, thriller)
Gréta je mladá Američanka, ktorá začne po svojom príchode do Anglicka pracovať ako pestúnka v odľahlej 
dedine. Po nástupe na nové pracovné miesto zistí, že osemročný chlapec, o ktorého sa má starať, je porce-
lánová bábika v životnej veľkosti. Jeho rodičia mu venujú rovnakú starostlivosť ako ich predchádzajúcemu 
živému synovi, ktorý pred dvadsiatimi rokmi zomrel, a s ktorého smrťou sa stále nemôžu vyrovnať. Gréte 
je list povinností pripravených rodičmi chlapca spočiatku na smiech a robí si z prísných pravidiel srandu. 
Až po rade rušivých a nevysvetliteľných udalostí si s hrôzou uvedomí, že práca pestúnky v tejto rodine 
bude asi jej najhoršou nočnou morou... MN 15 rokov - USA - Continentalfilm -  97 ´- titulky. Vstupné 2 €.

Sobota  29.     22.05 h

V ZAJATÍ DÉMONOV 2 (horor)
Filmoví nadšenci sa  môžu tešiť na ďalší skutočný príbeh renomovaných démonológov Eda a Lorraine 
Warrenovcov. Hlavných postáv sa opätovne zhostili nominantka na Oscara Vera Farmiga (“Up In the Air,”) 
a Patrick Wilson (“Insidious”) ako Lorraine a Ed Warrenovci, ktorí v jednom zo svojich najdesivejších pa-
ranormálnych prípadov cestujú do severného Londýna, aby pomohli slobodnej matke s výchovou štyroch 
detí, v dome plnom zákerných duchov. MN 15 rokov - USA - Continentalfilm - 134 ´- titulky. Vstupné 2 €.

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

Sobota  1.   15.30 h -  3 D       Nedeľa  2.   15.30 h      17.30 h

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

Sobota  1.   17.30 h 

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

Streda  5.    19.30 h 

DIERA V HLAVE (dokumentárna esej)     
O tragédii Rómov a Sinti v Druhej svetovej vojne sa nikdy a nikde príliš nehovorilo. Boli vraždení v 
desiatkach, stovkách, tisícoch. Na okrajoch masových hrobov, v koncentračných táboroch, pri cestách, 
puškami, kladivami alebo plynom. Mlčalo sa o nich, lebo dlhé roky boli a sú na spoločenskom okraji. 
Prežili, no každý z nich má svoju pamäť a jazvu ako dôkaz. Dnes, keď sa náš svet opäť fašizuje, sú 
jednými z posledných svedkov holokaustu. Žijú s dierou v hlave ako s pečaťou, znamením z minulosti. 
MN 15 rokov - SR/ČR - ASFK -  90´- slovensky, česky, nemecky, poľsky, francúzsky,srbsky, chorvátsky, 
so slovenskými titulkami. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok  7.    17.30 h          Streda 12.    17.30 h

RANDE NA SLEPO (romantická komédia)     
Aj keď svoj sen nevidíš, môžeš za ním ísť…Vzrušujúca práca v luxusnom hoteli - to je vysnená budúc-
nosť, ktorú si predstavuje Saliya (Kostja Ullmann) už od detstva. Ako teenager však začne strácať zrak, 
až nakoniec vidí len slabé svetlo a matné obrysy. Svet vidí akoby naň pozeral cez mliečne sklo. Saliya 
aj napriek svojmu handicapu postupne získava väčšie sebavedomie, vracia sa do normálnej školy a 
nakoniec sa dokonca odváži poslať prihlášku na stáž do päťhviezdičkového hotela. Vďaka dôkladnej 
príprave, pozitívnemu prístupu a hlavne s podporou veľkého blafovania uspeje a miesto získa. Len niko-
mu neprizná, že vlastne tak trochu skoro vôbec nevidí... MN 12 rokov  Nem. - CinemArt  - 111´- český 
dabing.  Vstupné 4 €.

Piatok  7.   19.30 h          Nedeľa  9.  17.30 h

POWER RANGERS (akčný, sci-fi)     
Fanúšikovia televízneho seriálu sa môžu tešiť – legendárni hrdinovia prichádzajú na plátna kín. Nudný 
život pätice stredoškolákov sa obráti naruby v okamihu, keď objavia starú vesmírnu loď. Každý z nich 
vďaka tomu získa nejakú superschopnosť a stanú sa z nich Power Rangers – Strážcovia vesmíru. Oni 
jediní  môžu zachrániť svoje malé mestečko i celú planétu pred inváziou mimozemskej civilizácie. Ale 
predtým musia prekonať množstvo osobných problémov a spojiť svoje sily, aby dokázali odvrátiť hrozbu 
skôr ako bude neskoro. MN 12 rokov - USA - Fórumfilm - 124´- český dabing. Vstupné 3,50 €.

Sobota  8.    17.30 h

CHIPS (akčná komédia)     
Jon a Frank práve nastúpili do Californskej motorizovanej dialničnej hliadky - California Highway Patrol 
(CHP), každý však z iných dôvodov. Jon sa snaží dať znova do poriadku svoj život I manželstvo a Frank 
je zase tajný federálny agent, vyšetrujúci mimoriadnu lúpež v ktorej môže mať prsty niekto zvnútra CHP. 
Množstvo humorných i “trápnych” situácií, nadávok, krkolomných motorkárskych kúskov a šťastný ko-
niec. Dax Shepard (Jon) si okrem réžie a hlavnej postavy, napísal i scenár, podľa populárneho TV seriálu 
zo 70-rokov. MN 15 rokov - USA - Continentalfilm  - 101 ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota  8.    19.30 h       Nedeľa  9.   19.45 h  - 3D

GHOST IN THE SHELL (akčný, sci-fi)     
Kultová japonská anime Ghost in the Shell sa stala základným inšpiračným pilierom pre legendárnu 
trilógiu Matrix. Teraz prišiel čas, aby táto kyberpunková perla sama zažiarila na filmovom plátne. Vy-
užila na to režiséra Ruperta Sandersa a hlavne Scarlett Johansson, jednu z najlepších herečiek svojej 
generácie, ktorá naviac v Lucy a Avengers predviedla, aké dokážu byť jej hrdinky nebezpečné. MN 12 
rokov - UIP - Paramount USA - CinemArt - 106´ - titulky - akčný, sci-fi. Vstupné 4 € - 2 D, 6 € - 3 D. €.

Streda 12.    19.30 h

CEZ KOSTI MŔTVYCH  (thriller)     
Hlavnou hrdinkou príbehu je postaršia žena  - Janina Duszejko, milovníčka a ochrankyňa zvierat. V jej 
okolí dôjde v krátkom čase k sérii vrážd, spáchaných za záhadných okolností. Duszejko je presvedčená 
o tom, že vie kto (alebo čo) má zločiny na svedomí, avšak nikto jej neverí. Táto jednoduchá kriminálna 
zápletka je len základom pre netradičnú hru, ktorú sa rozhodla  Agnieszka Holland, spolu s autorkou 
predlohy a spoluscenáristkou Olgou Tokarczuk, rozohrať s divákom. MN 15 rokov Pol.,Nem.,ČR,ŠV.,SR  
– 128´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   14.    17.30 h         Nedeľa  16.   17.30 h

RÝCHLO A ZBESILO 8  (akčný)     
Dominic Toretto (Vin Diesel) opäť exceluje. V  jednej z  najúspešnejších filmových sérií všetkých dôb 
je síce možné čokoľvek, ale toto je viac než automobilové zoskoky padákom, prelety áut medzi mra-
kodrapmi, alebo ťahanie obrieho trezoru ulicami Ria. Rýchlo a zbesilo 8 rozhodne nepôjde na neutrál! 
Naopak, k absolútnej dokonalosti „vytuningovanú“ siedmu časť, ktorá mimochodom patrí medzi re-
kordmanov v rýchlosti prekročenia miliardovej tržby, jej tvorcovia ešte vylepšili. Teraz napríklad o skvelé 
herečky Charlize Theron a Helen Mirren, alebo o automobilovú naháňačku s ponorkou. MN 12 rokov 
- USA - CinemArt  - 136 ´- titulky.  Vstupné 4 €.

Piatok   14.    20.00 h          Sobota  15.   17.30 h

CHATRČ  (dráma)     
Príbeh, ktorý mnohým ľuďom utíšil duchovný hlad a odpovedal na odvekú otázku, prečo Boh neurobí 
niečo s bolesťou a zlom tohto sveta.Mack Phillips (Sam Worthington) za tragických okolností príde 
o svoju milovanú dcérku Missy. V stave hlbokého zúfalstva dostáva list, v ktorom ho Boh pozýva na 
stretnutie presne tam, kde sa tragédia odohrala. Mackov hlboký žiaľ je konfrontovaný s večnosťou a on 
zrazu prežité utrpenie vníma úplne inak. Láska a odpustenie, náročná cesta zmierenia a milosrdenstvo 
nakoniec prinesú radosť do duše otca, ktorý sa so stratou dcéry zmieri a vyrovná. MN 12 rokov - USA 
- Fórumfilm - 132´- titulky - dráma.  Vstupné 3,50  €.

Sobota  15.   15.30 h           Nedeľa  16.   15.30 h

ŠPUNTI NA VODE  (komédia)     
Rodičia bratov Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) chystajú zlatú svadbu. Z Kanady prilieta 
ich bratranec Ondra (Pavel Liška), povahou tak trochu dobrodruh. Bratov napadne, že najlepšie by bolo 
vyraziť za rodičmi na kanoe po rieke iba v trojici, tak, ako za starých čias. Ibaže od vtedy sa čo-to zmenilo. 
Napríklad, že Igor a Dávid sú ženatí a majú deti... MP - ČR - Magic Box - 83´ - české znenie - komédia. 
Vstupné 3,50 €.

Pondelok 17.    19.30 h - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 € !

AJ DVAJA SÚ RODINA (komédia)
Komédia s Omarom Sy v hlavnej úlohe, chytí za srdce mnoho divákov, rovnako ako jeho Nedotknuteľní, 
v ktorej zažiaril v úlohe netradičbného ošetrovateľa imobilného,depresívneho milionára.Vtipný a nonša-
lantný Samuel si užíva bezstarostný život na francúzskej Riviére. jedného dňa ho však navštívi víkendový 
flirt Kristin a oznámi mu, že dieťa, ktoré drží v náručí – je jeho. Odovzdá mu dievčatko a utečie. Samuel 
vyráža s malou Glóriou do Londýna, kde Kristin márne hľadá. Nakoniec mu nezostáva nič iné, než si nájsť 
prácu a vo veľkomeste sa usadiť. Samuel sa očarujúcim spôsobom púšťa do výchovy malej Glórie...  MN 
12 rokov - Fr. - Continentalfilm - 118  ´- titulky. Vstupné 2 €.

Streda  19.    19.30 h 

OSPALÁ ZÁTOKA (komédia)
Divoká komédia a zároveň retro detektívka v jednom. Najnovšia snímka Bruna Dumonta sa odohráva 
v lete 1910. Niekoľko turistov na plážach Ospalej zátoky zmizlo. Žije tu komunita rybárov. Medzi nimi sa 
vyníma zvláštna rodina, Brefortovci, a na jej čele otec „Večný“, ktorý vládne ako sa len dá nad svojimi 
huncútskymi synmi, najmä nad nerozvážnym Ma Loute. Vysoko nad zátokou stojí dom Van Peterghemsov-
cov. Každé leto táto degenerovaná buržoázna rodina zahníva vo vile a vo voľných chvíľach sa premiešava 
s miestnymi obyvateľmi. Ako sa rodí svojský milostný príbeh medzi Ma Loute a mladou a zákernou Billie 
Van Peteghem, zmätok a mystifikácia doľahnú na obe rodiny, otriasajúc ich základmi. MN 15 rokov - Fr. - 
ASFK - 122´- titulky - komédia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Sobota 1.     pešia zóna     10.00 hod.

VÍTANIE JARI:
VII.VEĽKONOČNÝ JARMOK
Spolu s Mestom Púchov Vás srdečne pozývame spestriť si víkend záplavou  maľovaných  kraslíc, 
korbáčov, medoviny, zdobených  medovníkov so symbolikou Veľkej noci a jari. Súčasťou komorného  
kultúrneho programu bude i koncertné vystúpenie Pavla Helána (vľúdny pesničkár, CZ).  Bližšie info 
na osobitných plagátoch. Vstup voľný.

Piatok 7.     veľká sála    9.00 hod.

ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO 2017                                                                                    
Krajská súťažná prehliadka detských divadelných súborov Trenčianskeho kraja. Súťaž divadla hra-
ného deťmi je prezentáciou súborov v oblasti detskej dramatickej tvorivosti.  

Utorok 11.     galéria vestibulu     16.00 hod.

MILOŠ RÁC: INOTAJE                                                                                    
Vernisáž výstavy maliara a sochára Miloša Ráca, čerstvého držiteľa ocenenia Roma Spirit 2016 v 
kategórii kultúra. Výstava v galérii vestibulu divadla potrvá do 8. 5. 2017. Vstup voľný.

Štvrtok 20.     veľká sála      18.00 hod. 

NA KOHO TO SLOVO PADNE                                                                                    
Bláznivá komédia, groteskný príbeh piatich indivíduí uzavretých v jednej miestnosti, v spoločnosti jed-
ného revolvera... Hrajú: Róbert Jakab, Marián Miezga, Vladimír Kobielsky, Lukáš Latinak, Juraj Kemka. 
Vypredané.

Piatok 21.      pred divadlom    15.00 hod.  

DEŇ ZEME                                                                                    
Okrášlime si Zem pestrým kreslením na chodníky spolu so 6.zborom skautov a skautiek v Púchove. 
Kreslí sa od 15:00 do 16:30 hod, „po skautsky“ - za každého počasia. Kriedy budú k dispozícii, de-
tičky by mali mať športové oblečenie.

Nedeľa 23.    veľká sála     15.00 hod.  

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:
POSLEDNÝ DINOSAURUS                                                                                    
V múzeu sa z vajíčka vyliahne malý dinosaurus...a keďže je na svete sám, vydá sa hľadať svoju rodi-
nu. Putuje po svetadieloch, spoznáva ich veselé pesničky, príhody, priateľov. Príďte mu pomôcť nájsť, 
čo hľadá...Veselé bábkovo-činoherné predstavenie DIVADLA NA HOJDAČKE pre deti  (a rodičov) od 
3 rokov. Vstupné: 3 €

Pondelok 24.     veľká sála     19.00 hod.  

ANETA LANGEROVÁ - NA RADOSTI 2017                                                                                  
Aneta pokračuje v úspešnom turné Na radosti k jej rovnomennému, dvakrát platinovému albumu. Spolu 
s klaviristom, hudobným skladateľom a producentom Jakubom Zitkom pracovali na piesňach, pôvod-
nej hudbe a textoch. Za inšpiráciou sa vydali na Šumavu, kde objavili dnes už neexistujúcu osadu Na 
Radosti. To miesto im učarovalo a pomohlo im priviesť na svet album plný príbehov. Koncertné turné s 
kapelou a sláčikovým triom aj u nás v Púchove. Vstupenky v predaji. Vstupné: 22 €, 21 €. 

Štvrtok 27.     veľká sála     15.00-18.00 hod.  

ČAJ PRE SENIOROV                                                                                    
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Púchov. O dobrú 
náladu sa postará: Maja Velšicová a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 3.4. 2017. Vstupné 1 €.

Piatok 28.  veľká sála  18.00 hod.   

7 + 2                                                                                    
Premiéra detektívnej hry DŠ Červené vankúše. Príbeh navonok ideálnej rodiny, bohatej a spokojnej, 
kde, zdá sa, nechýba nič. Emotívna výpoveď jedinca však svet rodiny celkom otočí. DŠ Červené van-
kúše ponúkne hrou náhľad na citovú existenciu iného a jeho potreby, odhodlanie prekročiť konvenciu 
spoločnosti, predznačí netoleranciu netolerovateľného a  toho, čo rodina/y vníma/jú ako NE-zdravé, 
NE-normálne, NE-prirodzené, NE... Vstupné: 2 €

Štvrtok  30.     pešia zóna     16:30 hod.   

DEŇ OSLOBODENIA MESTA, 
STAVANIE MÁJA                                                                                    
Stavanie mája a jeho roztancovanie folklórnym súborom VÁH. Aj tento rok späté s podujatím MAJ-
STROVSTVÁ SLOVENSKA SILNÝCH MUŽOV 2017. Bližšie informácie na osobitných plagátoch.

KURZY, KLUBY:
Streda 5.     tanečná sála     18.00 hod.  

ORIENTÁLNY TANEC                                                                                 
1x v týždni 1 hodinu, platba dvojmesačne. Info: 0908 718 662.So sebou si prineste kurzový poplatok 
27 € do 31.5.2017, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka Danica Intisar 
Kodčíková.

Štvrtok 6.     veľká sála     17.30 hod.  

LATINO LADY S RADKOU                                                                                 
Bachata, merengue, samba, čača, rumba jive...Otvorenie a prvá lekcia. Do kurzu je nutné prihlásiť sa 
na dkpuchov1@gmail.com, t.č.0908 718 662. Kurzový poplatok 3,50/1 hod., spolu 10 hodín.

Piatok 7.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod. 

BABYŠATKA A DIEŤA                                                                                  
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 mamičiek...Vstup voľný.  

Utorok 11.     kinosála     16.00 hod.

VÝNIMOČNÉ ŽENY 20.STOROČIA
Mali všetko, krásu, slávu, bohatstvo o akom bežný smrtelník ani nesníva.No chýbala im láska, bez 
ktorej sú všetky poklady sveta len bezcenným prachom. Túžili po nej, hľadali ju, obetovali pre ňu 
spoločenské postavenie, rodinu a napokon aj vlastný život....

Štvrtok 13.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Utorok 18.     veľká sála     18.30 hod.

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

Štvrtok 20.     učebňa č. 1      18.00 hod.

VYUŽÍVANIE POZNATKOV V PRAXI
Využitie poznatkov z  prednášok v Klube zdravia v  praxi. Beseda spojená s posedením s  lektorku 
p.Činčuriakovou Antóniou. Vstup voľný.

Utorok 25.     kinosála     16.00 hod.

POZNATKY A NOVÉ TRENDY 
V LIEČBE OSTEOPORÓZY
Liečba osteoporózy dostupnými prostriedkami fyzioterapie, rehabilitácie a fitoterapie. Na záver pred-
nášky ukážka nových cvičení. Prednáša Mgr. Kožúriková, fyzioterapeutka a  certifikovaná lektorka 
ŠKOLY CHRBTA.

Štvrtok 27.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

 6. 5.  od 17:00   - NOC S LITERATÚROU, info na osobitných plagátoch

 14. 5.  od 14:00 - MOHENDŽODARO: TANTRA JOGA PRE ŽENY, 
                         5-hodinový workshop, vstupné 20 €, info na osobitných plagátoch

 15. 5.  o 19:00  - RODINNÝ PRIEVAN, divadelná hra, vstupenky v predpredaji.
      Vstupné 12€, 10€

 1. 6.  o 18:00  - MODROTLAČ VČERA, DNES A ZAJTRA – vernisáž výstavy

 2. 6.  o 19:00  - SĽUK: KRÍŽOM-KRÁŽOM, predpredaj od 4.4., vstupné 12 €, 10 €

 3. 6.  o 15:00  - XXXV. FOLKLÓRNY PÚCHOV, info na osobitných plagátoch

Nedeľa
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25. 4.  Kreatívny workshop: Maľovanie tašiek, 17:30 hod. 
Pri príležitosti Dňa Zeme si spolu vyzdobíme plátenú tašku farbami, šab-
lónami a razítkami, aby sme boli inšpirovaní brávať zo sebou na nákupy 
vlastné dielo a vyhli sa tak plastovým taškám.

29. 4.  Na ceste: Národné parky v USA,18:00 hod. 
V Amerike sa nachádza 58 chránených území klasifikovaných ako národ-
né parky. My vás v rámci cestovateľského večera zavedieme na západné 
pobrežie do parkov ako Yellowstone alebo Zion.
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5.4.2017
o 18:00

MYŠLIENKOVO: 
DOMÁCNOSŤ BEZ ODPADU

 

8.4.2017
o 19:30

KONCERT:
I AM PLANET

9.4.2017
o 15:00

Z PÚCHOVA DO 
VLADIVOSTOKU a späť

20.4.2017
o 15:30

21.4.2017
o 20:00

POSEDENIE 
PRI ŽIVEJ HUDBE

23.4.2017
o 18:00

FILMOVO:
PREMIETANIE FILMU

29.4.2017
o 18:00

NA CESTE:
NÁRODNÉ PARKY V USA

Viete ako sa tvorí odpad? Čo odpad spôsobuje v životnom prostredí? 
Ako vieme tento dopat ovplyvniť? Na tieto otázky vám odpovie 
odborník v danom smere Branislav Moňok z OZ Priatelia Zeme – SPZ.

I am Planet, vlastným menom Patrik Korinok, je slovenský neo-
klasický skladateľ a hudobník. V svojej hudbe spája modernú 
klasickú hudbu s prvkami minimalizmu a komponuje zväčša pre 
klavír a sláčiky. 

O svojej minuloročnej ceste z Púchova cez strednú Áziu do 
Mongolska, Vladivostoku a späť na starých motorkách prídu 
porozprávať Roman Kudroň a Miloš Vrábel.

Čo vás čaká: kultúrny program, športové aktivity,  tvorivé dielničky 
pod lipami, ekokvíz v kaviarničke Podivný barón, astronomické 
pozorovania, fotoprehliadka „Dívam sa očami, ukazujem prstom“, 
výstava detských prác „Strom na dvorčeku našej škôlky“, stretnutia s 
veselými ľuďmi, odmeny.

Posedenie, ktoré vám  spríjemní krásny spev v sprievode klavírnej 
hudby.

Premietanie klasických diel svetovej kinematografie so sprievodným 
lektorským úvodom.

APRÍL

V USA sa nachádza 58 chránených území klasifikovaných ako národné 
parky. My vás v rámci cestovateľského večera zavedieme na západné 
pobrežie do parkov ako Yellowstone či Zion.

7

16.4.2017
o 20:00

POSEDENIE PRI ŽIVEJ HUDBE
Jam Session

Si hudobník a rád improvizuješ na hudobnom nástroji? Alebo miluješ 
klebetiť s priateľmi pri živej hudbe? V takom prípade je Jam Session 
pre teba!

25.4.2017
o 17:30

KREATÍVNY WORKSHOP
MAĽOVANIE TAŠIEK

Pri príležitosti Dňa Zeme si spolu vyzdobíme plátenú tašku farbami, 
šablónami a razítkami, aby sme boli inšpirovaní brávať so sebou na 
nákupy vlastné dielo a vyhli sa tak plastovým taškám.

Mesto Púchov Vás srdečne pozýva na koncert

DH Moravanka
1. MÁJ 2017

Divadlo Púchov, 16.00 hod.
Predpredaj: Divadlo Púchov (pokladňa), +421 42/463 13 02, www.kultura.puchov.sk        Vstup 5 eur
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Reštaurácia 
Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є 
Utorok: 25.4.
Fazuľová s údeným mäsom 
1. Námornícke hov. mäso, tarhoňa 
2. Kurací steak Bystrica, zemiakovo-
-karotková kaša 

Streda: 26.4.
Hrachová maďarská
1. Dubnický bravčový rezeň, ryža, 
červená repa 
2. Hovädzie varené, rajčinová omáčka, 
knedľa 

Štvrtok: 27.4.
Bavorská 
1. Morčací rezeň s hermelínom a 
ovocím, hrozienková ryža 
2. Mletý rezeň so syrom, opekané 
zemiaky 

Piatok: 28.4.
Hŕstková 
1. Francúzske kura, ryža/americké 
zemiaky, obedový šalát 
2. Štefánska hovädzia pečienka, 
slovenská ryža, obedový šalát 

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є 
Utorok: 25.4.
Šošovicová polievka, chlieb 
Hov. vývar s cestovinou a zeleninkou 
1. Morčací steak „Melba“ (broskyňa, 
šunka, syr), dusená ryža, obloha
2. Hovädzí tokáň, domáca knedľa
3. Zapekané palacinky s tvarohom 

Streda: 26.4.
Brokolicová krémová, chleb. krutóny 
Zverinový vývar s pečeň. haluškami a 
zeleninkou 
1. Hydinové Chilli con carne, hrášková 
ryža 
2. Viedenská roštenka, ½ dusená ryža, 
½ hranolky, zeleninové obloženie 
3. Špagety „Bolognese“ (mleté hov. 
mäso, bylinky, pomodoro), parmezán 

Štvrtok: 27.4.
Špenátová krémová, chleb. krutóny 
Slep. vývar so špenát. haluškami a 
zeleninou
1. Kur. plátok zapekaný so šunkou, 
syrom a špargľou,  dus. ryža, obloha
2. Divinové stehno na šípkovej omáč-
ke, karlovarská knedľa 
3. Zeleninové rizoto, strúhaný syr, 
kyslá uhorka 

Piatok: 28.4.
Frankfurtská polievka s párkom, chlieb  
Hovädzia polievka s cestovinou
1. Pečené kur. stehno, ryža, kompót 
2. Bravčová roláda so slaninkou a suš.
slivkami, pučené zemiaky, obloha 
3. Miešaný šalát s kockami lososa, 
smotanový dip, pečivo 

Reštaurácia 
U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є 
Utorok: 25.4.
Hubová s mrveničkou
1. Kuracie stehno vykostené na srbský 
spôsob, ryža 
2. Bravčová pečienka debrecínska, 
varené zemiaky 
3. Rybacie karbonátky, zemiakové 
pyré, zeleninový šalát 

Streda: 26.4.
Polievka: Karfiolová so zemiakmi 
1.  Kuracie soté so zeleninou a smota-
nou, penne 
2. Bravčový steak na hubách, ryža 
3. Jelenie stehno so slaninkou na 
červenom víne, americké zemiaky 

Štvrtok: 27.4.
Polievka: Slepačí vývar s pečeňovými 
haluškami 
1. Vyprážaný kurací rezeň , zemiakový 
šalát s majonézou 
2. Zapečené palacinky s tvarohom a 
ovocím 
3. Maďarský guláš z hov. mäsa, knedľa

Piatok: 28.4.
Zeleninová so zemiakmi a smotanou
1. Kur. prsia s ananásom, syrom, ryža 
2. Zelenin. rizoto so syrom, kys. uhorka 
3. Diabolská pochúťka z bravčového 
mäsa, chlieb vo vajci 

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: Cesnačka, šunka, syr
Šošovicová sladkokyslá s úd. mäsom 
Šampiňónový krém
1. Granatiersky pochod, pečená 
slanina, kyslá uhorka 
2. Žemľovka s tvarohom a marhuľami, 
šalát z čerstvého ovocia 
3. Pečené bravčové koleno na čiernom 
pive, chrenová omáčka, varená knedľa
4. Kurací stehenný rezeň v trojobale, 
zemiaková kaša, uhorkový šalát 
5. Kreolské bravčové pliecko na 
panvici, pučené zemiaky s tekvicou, 
kompót z červenej cibule 
6. Jahňací guláš, cibuľový chlieb 
7. Thajské hovädzie karí, jasmínová 
ryža so šafranom  

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є
 Utorok: 25.4.
Minestrone Karpatia
1. Morčací marinovaný steak, americ-
ké zemiaky, zeleninové obloženie 
2. Hovädzí španielsky vtáčik, cestovi-
nová ryža, kapustový šalát 
3. Cestoviny s rajč.-olivovou omáčkou
Dezert: Viedenský zákusok 

Streda: 26.4.
Kalerábový krém so slaninkou
1. Kurací rezeň v sezame, varené 
zemiaky, červená repa 
2. Bravčový plátok zapekaný s herme-
línom, kukuricová ryža, obloha
3. Žemľovka jablkovo-tvarohová 
Dezert: Dobošové rezy 

Štvrtok: 27.4.
Hovädzí vývar s cestovinou 
1. Morčacie kúsky so šunkou a šampi-
ňónmi, štuchané zemiaky, obloha
2. Hov. námornícka pečienka, tarhoňa 
3. Vyprážaný syr, varené zemiaky, 
tatárska omáčka 
Dezert: Mliečny rez 

Piatok: 28.4.
Cícerová kyslá 
1. Kurací steak so slaninovým chip-
som, dusená ryža, obloha
2. Bravčové pliecko pečené s dusenou 
kapustou, varená knedľa 
3. Rybie filé ORLY, zemiakové pyré, 
zeleninové obloženie 
Dezert: Banánový pod snehom 

Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 25.4.
Šošovicová kyslá, rožok 
1. Kurací Gyros v Pita chlebe so zeleni-
nou, ½ hranolky 
2. Grilovaná krkovička, štuchané 
zemiaky, BBQ omáčka 
3. Špargľové rizoto s parmezánom 

Streda: 26.4.
Francúzska 
1. Bravčový steak so slaninkou a bara-
ním rohom, pečené zemiaky 
2. Kuracie stehno na mede a pive, 
dusená ryža, kompót
3. Jahodové knedle s tavrohom
 
Štvrtok: 27.4.
Fazuľová so slivkami 
1. Hovädzí Rumpsteak, grilované 
huby, steakové hranolky
2. Plnená paprika, paradajková 
omáčka, knedľa
3. Zapekaná brokolica

Piatok: 28.4.
Strúčková kyslá 
1. Fileta zo pstruha na cestovinách so 
špenátom, smotanová omáčka 
2. Vyprážaný syr, varené zemiaky, 
tatárska omáčka
3. Francúzske zemiaky, čalamáda 

Reštaurácia Váh
Cena menu 4,00 Є 
Utorok: 25.4.
Bakoňská zbojnícka (slanina, klobása, 
smotana, cestoviny)
Brokolicová so zemiakmi a syrom
1.Jánošíkov brav. rezeň (slanina, šam-
piňóny, úd.syr, cibuľa),  ryža, hranolky
2. Kurací perkelt s masl. haluškami
3. Parené buchty s čokoládou a 
smotanou 
4. Grécky šalát s vypráž. mozzarell. 
tyčinkami, gril. bagetka, jog. dresing

Streda: 26.4.
Oravská mäsová kapustnica 
Zeleninová letná s ligurčekom 
1. Pečené bravčové karé na dubákovej 
omáčke, dusená ryža, hranolky
2. Karfiolový kuskus obložený gril. 
cviklou s feniklom a morč. rezňom 
3. Domáce langoše s tatárskou omáč-
kou/kečupom/syrom 
4. Grécky šalát s vypráž. mozzarell. 
tyčinkami, gril. bagetka, jog. dresing

Štvrtok: 27.4.
Polievka: Šošovicová s párkom
Špargľová krémová
1. Medajlónky (bravčové, kuracie) so 
špargľou, štuchané zemiaky, šalát z 
červenej kapusty 
2. Španielsky vtáčik, ryža, kyslá uhorka 
3. Grilovaný plnený encián na list. 
šaláte, brusnicovo-smot. dresing, 
americké zemiaky 
4. Grécky šalát s vypráž. mozzarell. 
tyčinkami, gril. bagetka, jog. dresing

Piatok: 28.4.
Hŕstková s údeninou 
Minestrone 
1. Brav. steak s morčacou pečeňou na 
tymiáne, dusená ryža, hranolky
2. Ostré kuracie soté v kukurično-ze-
miakovej placke, jarný šalátik
3. Losos na šafránovej omáčke, zemia-
ky s maslom a pažítkou
4. Grécky šalát s vypráž. mozzarell. 
tyčinkami, gril. bagetka, jog. dresing

 Metropolis
Cena menu od 3,40 Є 
Utorok: 25.4.
Polievka: Zeleninová so šampiňónmi 

a mrveničkou 
1. Sviečková na smotane, knedľa
2. Kuracie prsia v parmezánovej 
omáčke, ghnochi 
3. Miešaný listový šalát s vyprážanými 
kuracími nugetkami 

Streda: 26.4.
Polievka: Ruský boršč
1. Vyprážaný kurací rezeň v sezame, 
varené zemiaky, zeleninový šalát 
2. ½ hovädzí a ½ bravčový guláš, 
maslové halušky 
3. Šúľance s makom, kakao 

Štvrtok: 27.4.
Polievka: Hovädzí vývar s pečeňovými 
haluškami 
1. Bravčové na prírodno s hlivami, 
dusená ryža
2. Husárska roláda, červená kapusta, 
knedľa
3. Zemiakové bryndzové  pirohy so 
smotanou a slaninkou 

Piatok: 28.4.
Polievka: Šošovicová s údeným 
mäsom 
1. Pečené kuracie stehno na gazdov-
ský spôsob, varené zemiaky 
2. Palacinky s nutelou, ovocím a 
šľahačkou
3. Parížsky šalát, pečivo 

Pizza Pub Nosice
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 25.4.
Šošovicová s párkom 
1. Znojemská hovädzia pečienka, ryža
2. Pečené buchty s lekvárom 

Streda: 26.4.
Hlivová na kyslo
1. Bravčová pečeň na cibuľke, hráš-
ková ryža 
2. Bryndzové pirohy so slaninkou 

Štvrtok: 27.4.
Kmínová s vajíčkom 
1. Kuracia roláda, zemiaková kaša, 
šalát 
2. Špenátové rizoto so sušenými 
rajčinami a parmezánom 

Piatok: 28.4.
Zeleninová s krupicovými haluškami
1. Sedliacka bravčová kapsa, zemiaky 
2. Zeleninový šalát s balkánskym 
syrom, grilované cesnakové bagetky 

VŠETKO PRE VODÁROV A KÚRENÁROV

NOVÁ PREDAJŇAKOMPLETNÝ SORTIMENT
V BUDOVE AB-STAVEBNINY PÚCHOV, VSETÍNSKA CESTA 1026/13
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Akčné dopoludnie v parku skončilo v podkroví Župného domu

starších návštevníkov. Súčasťou bola aj fotoprehliad-
ka „Dívam sa očami, ukazujem prstom“, ktorej témou 
bola zeleň v meste Púchov, pripravilo ju púchovské 
Ekoncentrum v CVČ Včielka spolu so žiakmi ZŠ a s 
členmi krúžkov. Okrem zaujímavých fotografií sa na 
stenách Župného domu objavilo viac ako 70 výtvar-
ných prác detí, ktoré maľovali strom na dvore svojej 
škôlky.  Na všetky zúčastnené deti čakali odmeny v 
podobe diplomov a sladkostí. Celé podujatie sa ko-
nalo v spolupráci s mestom Púchov v rámci projektu 
Ekologicky v odpadovom hospodárstve.               -bak-

Počasie štvrtkovému ekologickému dňu, ale veľmi 
neprialo. Podujatie bolo naplánované, ako akčné do-
poludnie v parku, ale kvôli nepriaznivému počasiu 
sa nakoniec rodičia spolu s deťmi zúčastnili aktivít v 
podkroví Župného domu Na začiatok vystúpili deti 
z púchovskej MŠ Lienka s pripravenou recitáciou a 
choreografiou. Na malých návštevníkov čakali uči-
teľky z CVČ Včielka s nachystanými stanovišťami, v 
ktorých museli deti zapojiť svoju šikovnosť a bystro-
sť.  Ďalším, neskorším bodom programu bol ekokvíz 
v kaviarni Podivný barón, ktorý bol určený najmä pre 

Celý svet oslavuje deň Zeme každoročne 22. aprí-
la a jeho cieľom je predovšetkým pripomenúť si, 
čo všetko modrá planéta poskytuje svojim obyva-
teľom. Tohto medzinárodného dňa sa preto najviac 
dotýkajú otázky súvisiace s environmentalistikou, 
ekológiou, zemskými zdrojmi a životným prostre-
dím. Mesto Púchov, Púchovské ekocentrum v CVČ 
Včielka Púchov v spolupráci s BK Župný dom, literár-
nou kaviarňou Podivný barón a Peak eko-astro klu-
bom Púchov si pri oslave tohto špeciálneho dňa pri-
pravili zaujímavý program najmä pre najmenších. 

Okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2017 pozná víťazov

III. K A T E G Ó R I A
1. miesto Adela Žiaková, ZŠ s MŠ Záriečie
2. miesto Barbora Jurovčíková, ZŠ Gorazdova  
Púchov
3. miesto Alžbeta Vráblová, ZŠ J. A. Komenského 
Púchov
Krajské kolo súťaže Slávik Slovenska 2017 sa usku-
toční 10. mája 2017 v ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne. 
Postupujú doň súťažiaci z prvých miest všetkých 
troch kategórií.
Usporiadateľmi súťaže boli Okresný úrad Trenčín 
– odbor školstva, Centrum voľného času Včielka a 
Základná umelecká škola Púchov.  

-cvcvcielka-, -red-

Korepetítora súťažiacim robil Mgr. Peter Stupav-
ský - pedagóg základnej umeleckej školy.

UMIESTNENIE SÚŤAŽIACICH
I. K A T E G Ó R I A
1. miesto Timea Vojteková, ZŠ s MŠ Streženice
2. miesto Terézia Krajčiová, CZŠ sv. Margity Púchov
3. miesto Adam Gažo, ZŠ E. Schreibera Led. Rovne

II. K A T E G Ó R I A
1. miesto Paulína Šeptáková, ZŠ J. A. Komenského 
Púchov
2. miesto Aneta Murínová, ZŠ Mládežnícka Púchov
3. miesto Romana Ráčková, ZUŠ Púchov

21. apríla sa v priestoroch Základnej umelec-
kej školy v Púchove uskutočnilo okresné kolo 
speváckej súťaže Slávik Slovenska 2017.
Svoje spevácke umenie pred porotou predviedlo 
dohromady 26 žiakov desiatich základných škôl 
okresu (ZŠ J. A. Komenského Púchov, ZŠ Mládež-
nícka Púchov, ZŠ s MŠ Streženice, ZUŠ Púchov, 
CZŠ sv. Margity Púchov, ZŠ E. Schreibera Lednické 
Rovne, ZŠ Beluša, ZŠ s MŠ Záriečie, ZŠ s MŠ Zubák, 
ZŠ Gorazdova Púchov, ZŠ s MŠ J. A. Komenského 
Lednica) a domácej ZUŠ. 
Trojčlenná porota pracovala v zložení: predsed-
níčka  Mgr. Dobroslava Švajdová a členky Mgr. 
Zdenka Tunegová a PaedDr. Alena Strýčková.  

Víťazi I. kategórie Timea Vojteková, 
Terézia Krajčiová, Adam Gažo.

Víťazky II. kategórie Paulína Šeptáková,  
Aneta Murínová, Romana Ráčková.

Víťazky III. kategórie  Adela Žiaková, 
Barbora Jurovčíková, Alžbeta Vráblová.
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ktorý bol ich kľúčovým hráčom. Mali 
sme veľmi nízke percentá na útoku a 
s tým sa dá ťažko vyhrať. Akonáhle cí-
time tlak, tak nehráme dobre. Chalani 
sa mali viac odviazať. Vybojovali sme 
prvý set a potom mal prísť zlom v náš 
prospech, ale stal sa opak. Chlieb sa 
lámal v druhom a treťom sete.“
Ján Jendrejčák, blokár SR: „V dru-
hom a treťom sete sme si neprihrali 
a potom sme to nevedeli otočiť. Ru-
muni si urobili náskok a ťažko sa to 
doťahovali. Tajbrejk sme začali zle, 
ale dotiahli sme sa. Škoda chýb, ktoré 
sme spravili. Bohužiaľ, taký je šport. 
Zajtra s Českom sa musíme pozbierať, 
ja nám verím.“
Tomáš Hrtus, smečiar SR: „Neviem 
si to vysvetliť, asi sme to nezvládli v 

Program Majstrovstiev Európy vo 
volejbale mužov do 19 rokov:
sobota 22. apríla:
Česko - Turecko 3:1 (-22, 18, 16, 16)
SLOVENSKO - Francúzsko 1:3 (-23, 23, 
-19, -15)
Fínsko - Rumunsko 3:0 (20, 13, 17)
nedeľa 23. apríla:
Turecko - Francúzsko 3:0 (18, 23, 26)
Česko - Fínsko 3:0 (20, 20, 18)
Rumunsko - SLOVENSKO 3:2 (-23, 16, 
18, -16, 10)
Peter Kalný, tréner SR: „V druhom a 
treťom sete sme hrali so zatiahnutou 
ručnou brzdou. Tam sa ten zápas pre-
hral. Dostali sme sa do tajbrejku, ale v 
podstate sme ani raz neviedli. Rumu-
ni hrali veľmi odvážne, my sme vôbec 
nezablokovali ich blokára s číslom 2, 

Volejbalistom na ME do 19 rokov sa nepodarilo vyhrať ani v druhom zápase

hlavách. Išli sme do zápasu s tým, že 
dáme do toho všetko a chceli sme vy-
hrať. Nezvládli sme pokyny a nebolo 
to dobré. Vôbec nám nevychádzal 
útok a to bolo kľúčové. Rumuni nás 
ničím neprekvapili, akurát sme čakali 
menej od ich blokára. Neubránili sme 
ho. Treba si vyčistiť hlavy, pripraviť sa 
na Čechov a dať do toho všetko aby 
sme vyhrali. Ďakujeme divákom, že 
chodia v takom počte, ženú nás vpred 
a pomáhajú nám. Dúfam, že budú 

Majstrovstvá Európy 2017 vo volejbale mužov do 19 rokov, Púchov, 22. - 27. 4. 2017 

Slovenská reprezentácia volejbalových kadetov navštívila školákov
Slovenskí volejbaloví reprezentanti do 19 rokov sa predstavili v stredu 19. apríla žiakom ZŠ Gorazdova v Pú-
chove. V tom čase v Púchove dokončovali prípravu na blížiace sa majstrovstvá Európy tejto vekovej kategó-
rie, ktoré sa od 22. do 30. apríla hrajú v Púchove a v maďarskom Györi.

by pre nás mali byť Česi a Rumuni.  
V každom zápase sa však pokúsime 
o čo najlepší výsledok a prípadný 
postup do záverečnej fázy turnaja 
by bol pre nás príjemným prekva-
pením,“ dodal tréner Kalný s tým, že 
družstvo je zdravotne v poriadku.
V  telocvični ZŠ Gorazdova sa mladí 
volejbalisti prezentovali pred žiakmi 
školy, ktorí mohli svojou aktivitou 
získať nielen fotografie hráčov s pod-
pismi, ale aj vecné ceny – tričká a vo-
lejbalové lopty. Nakoniec sa mladí 
reprezentanti so žiakmi spoločne 

„Sústredíme sa na prvého súpera. 
Máme odsledované videá, ku kto-
rým sa ešte vrátime. Je to družstvo 
postavené na dvoch veľmi silných 
smečiarov plus univerzálovi. Hrajú 
dynamický volejbal a majú tým 
s výbornými parametrami,“ po-
vedal Kalný o Francúzoch a dodal: 
„Všetky družstvá s výnimkou Ru-
munov sú parametrovejší než sme 
my, podľa videa sú výkonnostne 
najďalej Francúzi, ale silní budú aj 
Turci. Veľmi kultivované družstvo 
má Fínsko a najhrateľnejší súperi 

odfotili.
Konečná nominácia reprezentácie:
Nahrávači: Samuel Goč (COP Tren-
čín), Viliam Čizmazia (VKP Bratislava)
Smečiari: Milan Marinič (COP Tren-
čín), Nicolas Ondruš (COP Trenčín/Po-
prad), Erik Watzka (Spartak Myjava/VK 
Nové Mesto nad Váhom)
Blokári: Ján Jendrejčák (COP Trenčín/
VKM Stará Ľubovňa), Filip Mačuha 
(VKP Bratislava), Andrej Pollák (COP 
Trenčín/VK Nové Mesto nad Váhom)

chodiť aj naďalej.“
Ďalší program ME vo volejbale:
streda 26. apríla:
Česko - Francúzsko (15:00)
Fínsko - SLOVENSKO (17:30)
Turecko  Rumunsko (20:00)
štvrtok 27. apríla:
Francúzsko - Fínsko (15:00)
Rumunsko - Česko (17:30)
SLOVENSKO - Turecko (20:00)

Zdroj: svf.sk, dobrenoviny.sk, 
foto: Slavomír Flimmel

Univerzáli: Samuel Jurík (COP Tren-
čín/SPU Nitra), Tomáš Hrtús (VKP ZA)
Liberá: Pavol Kurej (COP Trenčín), Sa-
muel Paňko (TJ Slávia Svidník)
Nahrávači: Samuel Goč (COP Tren-
čín), Viliam Čizmazia (VKP Bratislava) 
Realizačný tím: Tréner: Peter Kalný, 
asistenti: Erik Gábor a Martin Vaško, 
manažér: Mikuláš Ortutay, štatistik: 
Daniel Bruch.

Zdroj: volejbal.sk, svf.sk, 
foto: Slavomír Flimmel

Slovenskí volejbaloví reprezentanti do 19 rokov sa 
predstavili v  stredu 19. apríla žiakom ZŠ Gorazdova 
v Púchove. V tom čase v Púchove dokončovali prípravu 
na blížiace sa majstrovstvá Európy tejto vekovej kate-
górie, ktoré sa od 22. do 30. apríla hrajú v Púchove a 
v maďarskom Györi.
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li myšlienky v práci občas ťažšie,“ 
priznal Peter Bella poukazujúc na 
skutočnosť, že ľudský mozog potre-

buje pre svoju činnosť práve prísun 
sacharidov. „Napriek tomu som to 
zvládol, pretože je to len na človeku 
ako si veci usporiada a zariadi. Všet-
ko treba plánovať,“ pokračoval Bella, 
ktorému sa podarilo zvíťaziť v kategó-
rii klasická kulturistika nad 180cm. 
Súťažilo sa v kategóriách:
1. kulturistika mužov - kategória do 
70 kg, kategória do 80 kg, kategória 
do 90 kg, kategória do 100 kg, kate-
gória nad 100 kg,
2. klasická kulturistika mužov - kate-
gória do 175 cm, kategória do 180 cm, 

Stodvadsať najlepších kulturistov 
rozdelených do 14 skupín sa pobila o 
cenné zlato, ktoré znamenalo postup 
na Majstrovstvá Európy. Riaditeľom 
súťaže bol Milan Gabrhel a hlavným 
rozhodcom Peter Uríček. Plnú halu 
privítali predseda VÚC Jaroslav Baška 
a primátor Púchova Rastislav Henek. 
  Že kulturistika nie je len šport, ale 
priam až životný štýl, ktorý si vyžadu-
je veľa odriekania si, presvedčila divá-
kov viac než stovka tých najlepších  
z celého Slovenska. Majstrovstvá Slo-
venska mužov v kulturistike, klasickej 
kulturistike, fitnes a men´s physique 
sa tento rok presťahovali v rámci Tren-
čianskeho regiónu z Dubnice nad Vá-
hom do neďalekého Púchova. 
  Slováci si na podobných šampio-
nátoch na nadnárodnej úrovni do-
kázali vybojovať už viacero ocenení. 
„Máme niekoľkonásobného maj-
stra Európy Igora Kutiša, ktorý sa 
momentálne pripravuje na jesennú 
sezónu. Spomedzi starších môžem 
spomenúť Štefana Havlíka či Mari-
ána Čambala, ktorí prispeli k tomu, 
že kulturistika je na Slovensku veľmi 

úspešná. Majstrovstvá Slovenska sa 
organizujú už viac ako 20 rokov a u 
nás, resp. ešte v Československu, ju 
najväčšmi preslávil Pavol Jablonic-
ký,“ vyslovil Pavol Guga, spoluorga-
nizátor tohtoročných majstrovstiev 
Slovenska. 
Príprava na samotné majstrovstvá 
predstavovala pre súťažiacich nároč-
né obdobie. A to nielen po fyzickej, 
ale i po psychickej stránke. „V mojom 
prípade to bolo ťažké skĺbiť s prá-
cou, nakoľko pracujem vo výskume. 
Počas sacharidovej diéty sa hľada-

Na MSR v kulturistike bojovala o medaile absolútna slovenská špička

a podporu. Na podujatí sa stretlo cez 
120 špičkových pretekárov, mnohí z 
nich sú reprezentanti Slovenska. 
Týmto pretekom sa nominovali na 
majstrovstvá Európy. V štrnástich 
kategóriách sme videli skvelé súbo-
je o titul majstra Slovenska, skvele 
pripravení pretekári privádzali pu-
blikum do varu a sme teda naozaj 
spokojní. Ďakujeme všetkým part-
nerom, podporovateľom a hlavne 
celému organizačnému tímu M-SR v 
kulturistike mužov.“

Zdroj: www.tsk.sk, 
foto: Slavomír Flimmel

kategória nad 180 cm,
3. men´ss physique mužov - kategó-
ria do 173 cm, kategória do 176 cm, 
kategória do 179 cm, kategória do 
182 cm, kategória nad 182 cm,
4. fitness mužov - kategória otvorená.
Po ukončení majstrovstiev ich Pavol 
Guga hodnotí: „S majstrovstvami 
Slovenska sme ako organizátori 
spokojní. Dokázali sme naplniť sálu 
športovej haly MŠK, mesto Púchov 
napomohlo k zdarnému priebehu 
podujatia a my sme veľmi vďační. 
Ďakujeme nielen pánovi predsedovi 
TSK Jaroslavovi Baškovi, ale aj pri-
mátorovi mesta Rastislavovi Hene-
kovi za otvorenie podujatia, pomoc 

Fitnes Gabrhel Trenčín z poverenia Slovenskej asociácie kulturistiky, fitness a silového trojboja usporiadalo 
v nedeľu 23. apríla 2017 v púchovskej športovej hale Majstrovstvá Slovenska v kulturistike mužov.

Majstrovstvá Slovenskej republiky v kulturistike mužov, Púchov, 23. 4. 2017
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SWAN CENTRUM, 
Dvory č. 1933 / 20 
priestor č. 7
Púchov
puchov@swan.sk

rýchly  
LTE INTERNET  
pre váš domov

Vyberte si sVoju rýchlosť!

TO.doma S
Internet s rýchlosťou 
až do 12/1 Mbit/s

9,99 €
mesačne

TO.doma M
Internet s rýchlosťou 
až do 25/2 Mbit/s

14,99 €
mesačne

TO.doma L
Internet s rýchlosťou 
až do 70/5 Mbit/s

19,99 €
mesačne

K službe lte  

doma L
WiFi router  

iba za 1 €
(pri 24-mesačnej 

viazanosti)

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 30. 06. 2017, 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.
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FUTBAL - 5. liga muži

Horovčania zdolali lídra a vyhupli sa do čela súťaže

Delegačná listina ObFZ na 30. apríla
6. liga muži – 19. kolo o 16.00
Košecké Podhradie – Bolešov (Ca-

baj, Petrušek, Uhrín), Papradno – Po-
važská Bystrica (Koleno, Galbavý), 
Jasenica – Dulov (Zigo, D. Janček), 
Udiča – Horná Poruba (Brna, Proč), 
Dolné Kočkovce – Košeca (M. Pecuš, 
Meluch, Hriadel), Tuchyňa – Podma-
nín (Migát, Rojko), Lysá má voľno

7. liga muži – 19. kolo o 16.00
Sverepec – Lazy pod Makytou (D. 

Komorník, Kapila), Praznov – Pružina 
(Tomášek, Bušovský), Visolaje – Dol-
ná Mariková (O. Komorník, Kováčik), 
Kvašov – Dolná Breznica (v Dulo-
ve – Mihálik, Kováč), Šebešťanová 
– Kolačín (Pastorek, Vavrík), Podvažie 
– Pruské (Orálek, Sklenár), Dohňany 
majú voľno

8. liga muži – 15. kolo o 16.00
Dynamo Olrové – Kameničany 

(Brundza), Tŕstie – Červený Kameň 
(Folučka), Horovce B – Prejta (v sobo-
tu o 17.00 – Pastorek), Fan Club Pú-
chov- Vrchteplá (v Lúkach – Mako), 
Bodiná – Mikušovce (R), Bolešov B 
– Hradčan Lednica (v sobotu – Tomá-
šek)

6. liga dorast – 11. kolo o 13.15
Jasenica – Mikušovce (D. Janček, 

Zigo), Lysá pod Makytou – Sverepec 
(Mako, Hriadel), Dolné Kočkovce 
– Udiča (Meluch, M. Pecuš), Tuchyňa 
– Plevník (v sobotu o 16.00 – D. Jan-
ček, Kapila), Dohňany majú voľno

4. liga st. žiaci SEVER – 13. kolo o 

10.30 
Sverepec – Dolná Mariková (Rojko), 

Papradno – Pružina (o 13.30 – Gal-
bavý), Jasenica – Plevník (Koleno), 
Domaniža – Prečín (Brundza), Udiča 
má voľno

4. liga st. žiaci SEVER – 13. kolo o 
10.30 

Borčice – Lazy pod Makytou (v Bo-
lešove – Petrušek), Dohňany – Ilava 
(Lamžo), Ladce – Košeca (v sobotu 
o 10.30 – Meluch), Hradčan Lednica 
– Horná Poruba (Kováč), Beluša má 
voľno

4. liga mladší žiaci – 13. kolo o 
10.30

Fan Club Púchov má voľno, Dubni-
ca nad Váhom – Kolačín (v sobotu o 
14.00 – O. Komorník), Ilava – Dolné 
Kočkovce (v sobotu o 10.00 – Cabaj)

Prípravky
O 1. – 15. miesto – 1. kolo 29. 4. 

o 10.00
Horovce B (o 13.00 – Pastorek, D. 

Komorník), Hradčan Lednica (Brna, 
Proč), MŠK Považská Bystrica (Galba-
vý, Mihálik), Sverepec (Rojko), predo-
hrávka 3. kola: Kolačín (1. 5. O 10.00 
– Zigo, D. Janček)

O 16. – 23. miesto (dvojzápasy o 
10. a 11.00)

Dulov – Kvašov (v Lednických Rov-
niach – Orálek), Podmanín – Horná 
Poruba (Folučka), Prečín – Horovce 
A (Mako), Ladce – Praznov (v nedeľu 
– Vavrík)

Horovčan Jozef Körmendy (v červenom) korunoval svoj výborný výkon 
proti lídrovi piatej ligy gólom už v štvrtej minúte. Horovce sa po víťazstve 
nad Veľkými Uhercami vyšvihli do čela súťaže.    FOTO: Milan Podmaník

Horovce – V. Uherce 2:0 (2:0) 
Horovčania podali v šlágri kola výborný výkon, za-

slúžene zvíťazili a ich víťazstvo mohlo byť ešte vyššie. 
Už v štvrtej minúte zakončil svoj únik na dvakrát gó-
lom Körmendy – 1:0. Po dvoch strelách hostí prišla 

chvíľa srbského dua v drese Horoviec. V 13. minúte 
vyprášil rukavice hosťujúceho brankára Miladinovič 
a odrazenú loptu napálil Pejčič z piatich metrov do 
brvna. V závere polčasu hostia pohrozili, no v posled-
nej minúte sa po rohovom kope dostal k odrazenej 

lopte P. Štrbák a nádhernou strelou 
zvýšil na 2:0. V druhom polčase do-
máci kontrolovali výsledok, šance 
mali P. Štrbák a R. Brix, no najväčšia 
prišla tri minúty pred koncom, kedy 
po faule na Smiljkoviča namieril lop-
tu z pokutového kopu P. Štrbák do 
oblakov... Nič to však už nezmenilo 
na fakte, že Horovčania sa vyšvihli do 
čela piatej ligy.   

Góly: 4. Körmendy, 45. P. Štrbák.
HOROVCE: Žilka – Buček, Balocký, 

P. Štrbák, Kočka, Kostič (60. Škrapko), 
Miladinovič (49. Gábor), Pejčič, R. Brix 
(83. Smiljkovič), A. Brix, Körmendy.

Streženice – Ladce 1:3 (0:2) 
V oblastnom derby začali obe muž-

stvá opatrne, v 22. minúte však P. Otá-
hel mieril z voleja do horného rohu 
domácej bránky – 0:1. Keď o sedem 
minút zvýšil ten istý hráč na 0:2, sen 
o prvom víťazstve Streženíc v tomto 
ročníku sa začal rozplývať. Sympatic-
ké však bolo, že Streženičania nehá- 
dzali flintu do žita a v 56. minúte Erik

Medňanský znížil na 1:2. Tlak domácich narastal, vy-
rovnanie viselo vo vzduchu, no dvadsať minút pred 
koncom po rýchlom protiútoku spečatil víťazstvo 
hostí Pšenák – 1:3.

Góly: 56. Medňanský – 22. a 29. Otahel, 69. Pšenák.
STREŽENICE: Hrišo – Jozefovič, Bernhauser, Šprta, 

Filiač, Struharňanský (46. Martin Lamžo), D. Štrbák 
(46. Miloš Šesták), Michal Šesták, Hafera (64. Vavrík), 
Marián Loduha, E. Medňanský.

Ostatné výsledky 22. kola: Tr. Turná – Opatová 
3:0 (2:0), Podolie – Uhrovec 0:0, Brvnište – Zem. Kos-
toľany 3:0 kontumačne – hostia nepricestovali, Cigeľ 
- Stará Turá 3:0 (2:0), Bošany - Chocholná-Velčice 1:2 
(0:2), Plevník – Kanianka 0:0
1. Horovce 22 15 4 3 54:20 49
2. V. Uherce 22 15 3 4 54:23 48
3. Kanianka 22 13 5 4 48:18 44
4. Uhrovec 22 13 4 5 46:31 43
5. Cigeľ 22 14 1 7 47:36 43
6. Brvnište 22 8 8 6 39:38 32
7. Chocholná 22 10 2 10 39:41 32
8. Opatová 22 8 4 10 38:38 28
9. Bošany 22 8 2 12 32:35 26
10. Ladce 22 7 4 11 24:31 25
11. Tr. Turná 22 8 1 13 29:46 25
12. Podolie 22 8 3 11 36:40 24
13. St. Turá 22 6 4 12 29:44 22
14. Plevník 22 5 7 10 37:55 22
15. Z. Kostoľany 22 6 4 12 28:56 22
16. Streženice 22 0 8 14 25:53 8

že nenastúpili plne koncentrovaní, 
dokázali sa v druhom sete odpútať 
od súpera a zvrátiť tak duel vo svôj 
prospech. Druhý zápas taktiež ne-
bol zle odohraný, no družstvo Nitry 
zabralo viac a malo aj viac športové-
ho šťastia. Ale berieme to športovo, 
keďže aj prehry patria ku športu a 
pred majstrovstvami SR si jednotlivé 
chyby ešte preberieme v tréningo-
vom procese“, povedal asistent tréne-
ra po zápase s Nitrou Martin Dvorský.
  Pozývame Vás na posledný zápas  
v sezóne ktorý sa uskutoční na domá-
cej palubovke dňa 29. 4. 2017 v MŠK 
hale o 10:00.                 

 VO MŠK Púchov

22. apríla 2017 starší žiaci odohrali 
ďalšie kolo volejbalovej ligy.
  V prvom zápase prehrali prvý set 
25:21, keď svojimi chybami darovali 
súperovi body. No po prestávke me-
dzi setmi sa chlapci skoncentrovali a 
dokázali získať druhý set vo svoj pro-
spech. V treťom sete naši už domino-
vali hlavne na podaní, čo im aj zabez-
pečilo víťazstvo v tomto sete. Štvrtý 
set sa zozačiatku odohrával rovnako 
ako ten tretí. Napokon chlapci duel 
zvrátili a vyhrali prvý zápas pomerom 
setov 1:3. 
  Druhý zápas už sa odohrával viac  
v prospech domácej Nitry. Od za- 
čiatku mali chlapci spod Zobora ná-
skok troch bodov, ktorý si udržiavali 
a napokon vyhrali prvý set 25:20.  
  V druhom sete bolo cítiť veľkú bojov-
nosť, keď na oboch stranách prebie-
hal tuhý boj o každú loptu. Napokon 
o tom svedčí aj konečný stav tohto 
setu, keď naši zverenci po tuhom boji 
prehrali 29:27. V treťom sete bolo na 
chlapcoch vidieť známky únavy, no i 
tak bojovali až do poslednej lopty. Ale 
tentokrát to na domácu Nitru už ne-
stačilo a naši chlapci tak prehrali svôj 
prvý zápas v sezóne.
„Dnes chlapci v prvom zápase pred-
viedli krásny výkon aj napriek tomu, 

Víťazstvo, aj prvá prehra starších žiakov 
v sezóne na pôde pod Zoborom

 
PRÁČOVŇA A ČISTIAREŇ
Chemické čistenie, pranie a žehlenie

ZBERŇA: Royova 
(v S-Móde, budova Poľnopotrieb)

Po a St: 8.00 do 17.00 
Ut a Št: 8.00 do 15.30 

Pia: 8.00 do 16.30

KONTAKT:
0908 198 091 
0907 337 750

PREVÁDZKA:
Svätoplukova

(areál internátov Makyty)

Po - Pia: 6.00 do 18.00 
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1. Komárno 26 20 4 2 63:18 64
2. Led. Rovne 25 16 5 4 50:26 53
3. MŠK Púchov 26 15 7 4 44:16 52
4. Beluša 26 13 6 7 35:29 45
5. ViOn B Vráb. 26 11 6 9 38:33 39
6. Galanta 25 11 5 9 41:31 38
7. V. Ludince 26 10 7 9 37:39 37
8. DAC B/Vrak. 26 9 9 8 32:27 36
9. Gabčíkovo 26 10 6 10 28:28 36
10. Topoľčany 26 11 2 13 32:36 35
11. Nemšová 25 10 3 12 34:39 33
12. Šaľa 26 8 7 11 28:30 31
13. FC Horses 26 9 4 13 29:47 31
14. Dubnica 25 8 6 11 31:34 30
15. Horná Nitra 25 8 4 13 30:42 28
16. Šurany 25 7 6 12 38:50 27
17. Veľký Meder 25 7 4 14 25:48 25
18. Nové Zámky 25 6 6 13 32:38 24
19. Neded 26 4 3 19 26:62 15

MŠK Púchov – Slovan Duslo Šaľa 1:0 (0:0)
Pod Lachovcom sa predstavil futbalovo vyspelý sú-

per, ktorý sa zameral na zisk bodu. Púchovčania mali 
od začiatku stretnutia navrch, aj tentokrát však mali 
problém dotiahnuť do konca svoje útočné akcie. V 
prvom polčase futbalisti MŠK svojho súpera prevý-
šili v strede poľa, pred pokutovým územím však už 
narážali na pozornú obranu Šale. Po desiatich minú-
tach zasahoval prvýkrát brankár hostí, ktorý Pilátovu 
strelu z priameho kopu vyrazil na rohový kop. V 22. 
minúte sa po peknej kombinačnej akcii dostal pred 
hosťujúceho brankára Buček a rutinérsky ho preko-
nal. Radosť Púchovčanov však bola predčasná, roz-
hodca gól pre ofsajd neuznal. Po polhodine vyskúšal 
hosťujúceho gólmana opäť Pilát a v 32. minúte zo-
brala obrana Šale v poslednej chvíli loptu Rosinovi, 
ktorý sa dostával do výhodnej pozície. V 33. minúte 
domáci stŕpli – hosťujúci Szalay sa dostal zoči-voči 

domácemu brankárovi Strelčíkovi, ten však jeho stre-
lu bravúrnym zákrokom zneškodnil. Tri minúty pred 
koncom prvého polčasu mieril po prihrávke dobre 
hrajúceho Svoradu Pilát tesne nad. 

Púchovčania aj v druhom polčase pokračovali v 
nátlakovej hre a v 52. minúte sa mohli ujať vedenia. 
Riškovu hlavičku však brankár hostí vytlačil na brvno. 
Štvrť hodinu pred koncom stretnutia mohol otvoriť 
skóre Vanák, jeho strelu však obrana Šale v poslednej 
chvíli zablokovala. Keď sa už zdalo, že body sa budú 
deliť, prišiel na trávnik striedajúci Marman a po troj-
minútovom pobyte na trávniku prekonal dve minúty 
pred koncom hosťujúceho brankára. Jeho strela po-
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Púchovčanov vykúpil dve minúty pred koncom Marman

Takmer počas celého stretnutia so Šaľou mali Púchovčania (v bielych dresoch) územnú prevahu. Gólové trápenie 
však dokázali ukončiť až dve minúty pred koncom. V tomto prípade hosťujúca obrana prekazila radosť Jurajovi 
Pilátovi (na zemi) i mladému Filipovi Bučekovi (vľavo).          FOTO: Milan Podmaník

Veľký kusisko roboty odviedol najmä v prvom polčase Púchovčan Marek 
Svorada (vpravo). Proti pozornej obrane Šale sa však nedokázal presadiť... 

Púchovčan Michal Vanák (vpravo) v súboji so Šaľa-
nom Michalom Kružlíkom.  Po zápase mal z troch bo-
dov radosť domáci futbalista.  

pod padajúceho gólmana hostí znamenali trojbodo-
vý zisk pre Púchov. 

Gól: 88. Marman.
Rozhodoval Sárai, ŽK: Kružlík, Domasta, F. Prúčny, 

ČK: 90. R. Prúčny, 150 divákov.
PÚCHOV: Strelčík – Riška, Buček (66. Pastorek), Ko-

piš, Rosina, Svorada (63. Kingsley), Gamboš, Vanák, 
Pilát, Zavadzan (84. Marman), Brezničan. Tréner J. 
Vágner.

ŠAĽA: Masár – Ďatko, R. Prúčny (82. Keszely), Račko-
vič, Szalay, Kružlík, Domasta, Nurediny (46. Surányi), 
Lalák, Tóth, F. Prúčny (86. Vanek). Tréner O. Lancz. 

Beluša – D. Streda B 1:1 (1:0)
Po obojstranne opatrnom začiatku preveril hosťu- 

júceho gólmana Novisedlák, bohužiaľ, bez gólového 
efektu. V 24. minúte sa však už Be- 
lušania tešili, keď si po štandardnej 
situácii ideálne nabehol Mujkoš a 
hlavou sa nemýlil – 1:0. Veľkú šan-
cu zvýšiť mal o pár minút Novised-
lák, jeho strelu však v poslednej 
chvíli stečovala hosťujúca obrana 
na roh. Po obrátke sa dostali po 
desiatich minútach k slovu hostia a 
Sabler hlavou vyrovnal – 1:1. Štvrť 
hodinu pred koncom mal víťazný 
gól na kopačke Hrenák, ktorý po 
peknom prieniku Martinku nedo-
kázal prekonať brankára hostí. V 
závere mohol strelec vyrovnávajú-
ceho gólu Sabler dokonca uchma- 
tnúť domácim všetky tri body, vo 
vyloženej šanci však zlyhal. 

Góly: 24. Mujkoš – 55. Sabler. R 
Šandrik, bez ŽK, 100 divákov.

BELUŠA: Ciesar – J. Gažo, Mujkoš, 
M. Gorelka, J. Martinka, Hrenák, 
Škulec (74. Kršák), Novisedlák, Jur-
ga, L. Zapotoka (9. P. Gajdošík), P. 
Mišutka (89. F. Vavrík). Tréner M. 
Bednár. 

DAC B: Száraz – Varga, Szépe, Ba-
jič, Iván (65. Szelle), Moďoroši (78. 

Polák), Domonkos, Sabler, Nagy, Pagáč, Bazsó. Tréner 
B. Fodrek

Ostatné výsledky 26. kola: Komárno – Topoľčany 
1:0 (1:0), Horná Nitra - Veľký Meder 5:0 (3:0), Dubni-
ca – FC Horses 4:0 (1:0), Nemšová – ViOn B Vráble 4:1 
(1:1), Galanta – Nové Zámky 0:0, Veľké Ludince – Ne-
ded 2:3 (1:1), Gabčíkovo - Šurany 1:1 (1:0), Lednické 
Rovne mali voľno

Program 27. kola: 
ŠK Šurany – MŠK Púchov (30. 4. O 16.00), FC Horses 

– Nemšová, Šaľla – Beluša, Veľký Meder – Dubnica, 
Nové Zámky – Prievidza/Handlová, Zlaté Moravce/
Vráble B – Lednické Rovne, Neded – Topoľčany, Du-
najská Streda B – Veľké Ludince, Galanta – Komárno, 
Gabčíkovo má voľno
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6. liga muži

Lysá i D. Kočkovce schytali vonku poriadne „nakladačky“

Až príliš veľa voľného priestoru nechávali futbalisti Lysej (v čiernych dresoch) v pokutovom území hráčom Považ-
skej Bystrice. I preto sa pod Manínom zrodilo hladké víťazstvo lídra šiestej ligy.        FOTO: Milan Podmaník

Na umelej tráve v Považskej Bystrici si častokrát ani traja Lysania (v čiernom) 
nedokázali poradiť s rýchlonohým Považskobystričanom. 

Pov. Bystrica – Lysá 9:0 (3:0)
Považskobystričania ako líder oblastnej ligy za-

čal úlohu favorita napĺňať už od úvodných minút. 
Už v piatej minúte sa dostal do stopercentnej šan-
ce Borovička, ale Fojtek v bránke Lysej ho vychytal. 
Podobne úspešný bol gólman hostí aj o niekoľko 
minút neskôr, keď si poradil s nájazdom domáceho 
Valienta. V desiatej minúte Borovičkovu skvelú pri-
hrávku neusmernil do siete Gáborík, no potom sa 
už začal gólostroj Považskej Bystrice. V 15. minúte 
otvoril skóre peknou strelou do šibenice Borovička 
– 1:0. V 25. minúte našiel Borovička Gáboríka, ktorý 
do odkrytej bránky zvýšil na 2:0. Na 3:0 zvyšoval o tri 
minúty neskôr opäť Gáborík, ktorý využil zaváhanie 
hosťujúcej obrany. Lysania nechávali domácim v po-
kutovom území až príliš veľa priestoru a len streleckej 
neschopnosti domácich mohli vďačiť za to, že už na 
prestávku neodchádzali s vyššou nádielkou. V dru-
hom polčase pokračoval tlak domácich a s ním prišli 
aj góly. V 48. minúte zvýšil Bielik utešenou strelou na 
4:0. Potom prišla aj šanca hostí, strelu M. Zlochu však 
domáci brankár kryl. V 60. minúte zvýšil Masaryk na 
5:0 a o sedem minút neskôr premenil J. Valient penal-
tu za faul na Čiernika – 6:0. Desať minút pred koncom 
pridal Almásy siedmy gól, o dve minúty zvýšil na 8:0 
Čiernik strelou od brvna a skazu Lysej dokonal dve 

1. P. Bystrica 17 13 3 1 58:17 42
2. Košeca 17 9 5 3 47:26 32
3. K. Podhradie 17 9 4 4 32:24 31
4. Podmanín 16 9 2 5 48:26 29
5. Tuchyňa 16 8 4 4 50:32 28
6. D. Kočkovce 16 7 5 4 40:34 26
7. H. Poruba 17 7 2 8 44:31 23
8. Bolešov 17 5 4 8 26:35 19
9. Papradno 17 5 4 8 23:43 19
10. Jasenica 16 4 4 8 20:42 16
11. Udiča 16 4 3 9 25:35 15
12. Dulov 17 4 2 11 14:48 14
13. Lysá 17 2 2 13 22:56 8
Ilava sa odhlásila zo súťaže. Všetky doretajšie stret-
nutia s Ilavou sa anulujú, mužstvá, ktoré majú podľa 
vyžrebovania hrať s Ilavou, budú mať voľno. 

minúty pred koncom Zubek – 9:0. Po odhlásení Ila-
vy zo súťaže je tak Lysá opäť beznádejne posledná 
a šance na záchranu (v prípade vypadnutia dvoch 
mužstiev do našej oblasti z piatej ligy) sa tak scvrká-
vajú na minimum...

Bolešov – Podmanín 3:2 (1:2)
Bolešovčania sa postarali o prekvapenie na účet 

favorizovaného Podmanín, ktorý po výhre zosadili 
z druhej priečky tabuľky. Tú trochu zamiešalo od-
stúpenie Ilavy, mužstvá, ktoré s Ilavou vyhrali prišli 
o tri, niektoré až o šesť bodov. Bolešov začak ako z 
partesu a už v úvodnej minúte zaskočil Podmanín 
vedúcim gólom Matej Veselý – 1:0. Hostí gól nede-
primoval. Naopak, zvýšili obrátky a v desiatej minúte 
sa dočkali vyrovnania gólom Pavla Kostelanského zo 

štandardnej situácie – 1:1. 
Štvrť hodinu pred koncom 
prvého polčasu šli hostia do 
vedenia gólom Martina Gar-
diana z priameho kopu – 1:2. 
Aj úvod druhého polčasu 
vyšiel domácim výborne. V 
52. minúte Janiš vyrovnal a 
o dve minúty neskôr strhol 
vedenie na domácu stranu 
Peter Šimák. Hostia už od-
povedať nedokázali, a tak si 
Bolešov pripísal nečakanú 
výhru. 

Horná Poruba – Dolné 
Kočkovce 6:1 (3:1)

Už výkon v minulom kole 
doma so zdecimovaným 
Dulovom navrával, že Dolno-
kočkovanom ide forma dole 
a potvrdilo sa to aj pod Váp-
čom. Domáci šli do vedenia 
už v piatej minúte gólom Já-

noška, o ďalších osem minút 

zvýšil Majerík na 2:0. Hostia odpovedali v 17.  minúte 
kontaktným gólom Kopiša, no to bolo z ich strany 
všetko. Ešte do prestávky zvýšil Michal Papp na 3:1 a 
druhý polčas už bol úplne v réžii Hornej Poruby. V 59. 
minúte zvýšil Papp na 4:1, v 70. minúte Jánoško na 
5:1 a desať minút pred koncom zápasu Papp svojim 
tretím gólom na konečných 6:1.  

Košecké Podhradie – Papradno 5:1 (2:1)
Svoj strelecký koncert odštartoval domáci Patrik 

Staňo už v pätnástej minúte, kedy poslal domácich 
do vedenia – 1:0. O päť minút neskôr síce Jakub Gal-
ko vyrovnal, no potom mierili presne už iba domáci. 
Päť minút pred koncom polčasu strhol vedenie na 
domácu stranu Marušinec – 2:1. V druhom polčase 
pokračovala domáca prevaha, vytvorili si niekoľko 
dobrých šancí, no do streleckej listiny sa zapísal už 
iba jeden hráč - Patrik Staňo. Ten svoj gólostroj v dru-
hom polčase odštartoval upokojujúcim tretím gólom 
v 66. minúte, ďalšie dva pridal v 82. a 84. minúte a 
spečatil tak zaslúžené domáce víťazstvo. 

Košeca – Tuchyňa 2:3 (1:3)
Košečania doma nevyužili šancu vrátiť sa na druhú 

priečku tabuľky a skúsiť ešte ponaháňať lídra z Po-
važskej Bystrice. Po vedúcom góle domáceho Kaššu 
v 28. minúte Tuchyňa domácich dokonale zaskočila 
a o svojom víťazstve rozhodla už v prvom polčase. 
O minútu po domácom góle vyrovnal Bartoš – 0:1, 
ten istý hráč pridal v 40. minúte druhý gól a štvrťho-
dinovú smršť hostí spečatil o minútu neskôr Štefula 
– 1:3. V druhom polčase stačili domáci už iba znížiť 
druhým gólom Kaššu v 52. minúte, vyrovnať sa im už 
nepodarilo.  

Dulov – Udiča 0:4 (0:2)
Dulovčania sú v kríze a dokázal to aj domáci zápas 

s Udičou. Hostia šli do vedenia v 22. minúte gólom 
Dáneka – 0:1. Ten istý hráč zvýšil o štvrť hodinu na 
0:2. Desať minút pred koncom pridal T. Drblík tretí 
gól Udiče – 0:3 a zaslúžené víťazstvo uzavrel minútu 
pred koncom rovnako T. Drblík – 0:4. 
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PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám súkr. lesy – bukové, o rozlohe 7.230 m² 
v Zbore. Cena 1 €/m² + dohoda. Tel. 0940 547 771. 
• Predám pozemok v chatovej oblasti v Led. Rov- 
niach, časť Biele Hliny. Tel. 0902 761 006.
• Predáme pozemok v Púchove - Vieska (sady),  
3267 m², extravilán, rovinatý v blízkosti vodného 
toku, na hranici pozemku voda, plyn, kanalizácia, 
el. prípojka 150 - 200 m, nespevnená prístupová ko-
munikácia. 20 €/ m². Tel. 0948 278 107.
• Ponúkam na predaj pozemok 1 329 m² v obci Lazy 
pod Makytou. Mierne svahovitý. Info 0911 295 200.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do prenájmu garáž na Gorazdovej ulici (pri 
Makyte). Info:  0908 503 795, 463 32 06.
• Hľadám podnájom v Púchove, 1-izbový byt alebo 
garsónka. Tel. 0944  478  416.
• Dám do nájmu priestranný slnečný dvojizbový byt 
na pešej zóne v Púchove (Moyzesova ulica), voľný  
od 1.  5.  2017. Tel. 0904 717 001.
• Dám do prenájmu 3-izbový čiastočne zariadený  
byt (dve vstavané skrine, manž. posteľ, kuch. linka)  
na 1. poschodí s balkónom s výhľadom na pešiu 
zónu , ul. Moravská. Voľný od 1. 5.,  cena dohodou.
Tel. 0915 223 884.
• Výhodne prenajmem v Púchove na Štefánikovej 
ul. priestor 32 m² vhodný pre dielňu, obchod alebo 
kanceláriu. Tel. 0905 262 820.

SLUŽBY
• POZOR! Akcia -20 % do 30. 6. 2017. RENOVÁCIA 
modernou nemeckou technológiou vám ponúka 
čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše staré 
dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. 
Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. 
Tel. 0907 422 113.                                   
• Opravy elektrospotrebičov, pračiek, elektrického 
ručného náradia, elektroinštalačné práce. Kontakt 
na č. tel. 0918 902 593.
• Strechy. 0903 751 886. jm.klampiarstvo@gmail.com
• Maľby, stierky, protiplesňový systém. 0918 467 478.
• Odborná masáž – odblok. bolesti. 0908 183 215.  
• Kompletne rekonštrukcie domov, bytov, byt. jadier, 
kúpeľní, nebyt. priestorov, panelákových schodíšť, 
maľby, nátery, stierky, omietky, sadrokartón. Tel. 
0911 689 723.
• Tesárske a pokrývačské práce, altánky, prístrešky. 
Tel. 0918 427 134.
• Rekonštrukcie bytových jadier,  kúpeľní a bytov. Tel. 
0918 542 411.

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  29 .4. 2017 uply-
nie 30 rokov od úmrtia 
nášho otca Františka 
BIZOŇA z Púchova. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
Dcéra Oľga a synovia 
Marián, Ľubomír  a František  s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 24. 4. sme si pri-
pomenuli nedožité 
75. narodeniny nášho 
otca, svokra a dedka 
Ivana KRUŽÍKA  z Vies-
ky. S láskou a vďakou 
spomínajú syn s man-
želkou a vnúčatá, dcéra 
s rodinou. 

SPOMIENKA
Dňa 19. 4.  2017 sme si pripomenuli nedožité 
80. narodeniny  Jozefa BIELIKA z Púchova,  
ktorý odišiel do večnosti 30. 6. 2009. 
V modlitbách si na neho s láskou a vďakou spo-
mínajú manželka Alexandra a deti Rudolf, An-
drea, Sylvia a Lukáš s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 18. 4. 2017 uplynu-
lo 20 rokov od úmrtia 
Petra ROSINU. 
Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spo- 
mienku. Navždy osta-
neš v našich srdciach.

Dcéry Zuzka, Elenka a Simonka s mamou.

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)

SPOMIENKA
Päť rokov ubehlo, ani 
neviem ako, čo ťa, man-
žel môj, Jozef KALMA, 
osud vzal rýchlo.
Srdiečko zlyhalo, dušu 
tu nechalo, len k hrobu 
Tvojmu nás po celý čas 
vodilo. Slza sa ronila, 
líce nám hladila a ván-
kom pri hrobe vždy sušila. Anjel nám našepkal, 
že sa tam hore dobre máš, aj modlitba nám 
pomáha zmierňovať žiaľ. Ochrana tvoja vedie 
nás tak, že by sme žili, ako máš rád. Plamienok 
sviece je naša odpoveď, nech horí čo najdlhšie 
za všetkých, ktorých si tu nechal a mal rád. Pán 
Boh Tvoj život vzal, aby nám ďalší daroval. Clau-
dia vnučka pusinku posiela, vnukovia v srdci si 
spomienku na chlapský výlet nosia, čo si im dal. 
S úctou a láskou myslia na Teba aj dcéry a zaťo-
via. Takiež sa pripája aj ostatná rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 7. 4. 2017 uplynulo 
5 rokov, čo nás opusti-
la moja drahá sestra  
Jozefína ŠULÍKOVÁ. 
Už len kytičku kvetov ti 
môžeme na hrob dať a 
ticho spomínať...
Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej tichú spomienku.

Sestra Hanka s rodinou.

SPOMIENKA
Kto ho poznal ten si 
spomenie, kto ho mal 
rád, ten nikdy neza-
budne. Dňa 24. apríla 
2017 si pripomenieme 
10. smutné výročie od 
úmrtia nášho drahého 
manžela, otca a dedka
Štefana KLUCHA z Pú-
chova.

S láskou a úctou spomína manželka, syn 
a dcéry s rodinami.    

SPOMIENKA
Dňa 18. 4. 2017 uply-
nulo  20 rokov, čo nás 
opustil manžel, otec a 
dedko Viktor VELACKA.
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spo- 
mienku. Spomína man-
želka, synovia a dcéra  
s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 26. 4. 2017 si pri-
pomenieme 2. výročie 
smrti pani Vlastimily 
GULČIKOVEJ.  Kto ste ju 
poznali, venujte jej , pro-
sím, tichú spomienku.

S láskou spomína 
dcéra Alena.

SPOMIENKA
Dňa 24. 4. 2017 si pripo-
míname 13. výročie, čo 
nás navždy opustil náš 
manžel, otec, a dedko
p. Viktor ČVIRIK.
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
S láskou spomínajú man-
želka, dcéry Mirka, Marienka a Danka s rodinami.    
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AUTO-MOTO
• !Najväčšia ponuka jazdených diskov a pneumatík  
v okrese! Tel. 0940 964 222.

PREDAJ RÔZNE
• Predám konské sedlo WINTEC 2000 čierne (vše-
stranné) + podložku pod sedlo. Cena 230 € + doho-
da. Kontakt : 0940 547 782. 
• Predám cirkulár a dodávku Citroen Jumper 2,2 HDI 
v dobrom stave. Cena dohodou. Treba vidieť. Tel. 
0903 809 202.  
• Predám sedaciu súpravu (gauč a 2 kreslá) béžovej 
farby, 100 %– ný stav. Cena 195 eur. Tel.  0940 547 771.
• Predám komplet hydrauliku na malotraktor – vy-
montovaná z neho, nepoužívaná. Cena dohodou. 
Tel. 0950 566  076 – kvôli horšiemu signálu skúšať 
volať opakovane.
• Predám domáce zemiaky, 25 kg vrecko  za 10 € a 
sadziaky 1 kg za 0,55 centov. Tel. 0904 474 899.

PONUKA PRÁCE
• ZŠ Mládežnícka 1434/16, 020 01 Púchov prijme do 
prac. pomeru od 1. 9. 2017 na plný úväzok  učiteľa/
učiteľku pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobačným 

predmetom: 1. Matematika – Anglický jazyk, 2. Rus-
ký jazyk – Geografia, prípadne Ruský jazyk - Biológia. 
Požiadavky: splnenie kvalifikač. predpokladov, bez-
úhonnosť, zdravotná spôsobilosť. Kontakt: 042/4632 
458, 0905 830 798, skola@zsmlapv.edu.sk. Kvalifikač-
né predpoklady v zmysle vyhl. MŠ SR č. 437/2009 Z. z. 
Žiadosť o prijatie do zamestnania, prof. životopis a 
súhlas uchádzača na použitie osob. údajov pre po-
treby prijatia do zamestnania v zmysle zák. o ochrane 
osob. údajov posielajte na adresu školy alebo mailom: 
skola@zsmlapv.edu.sk.
• Hľadám do svojho tímu ženy, ktoré majú ochotu 
učiť sa, rozvíjať, sú vytrvalé, rady pomáhajú druhým 
alebo ženy, ktoré baví líčenie, chcú sa líčiť naučiť, či 
zdokonaliť svoj talent. Tel. 0910 172 012.

OZNAMY 
• SOŠ obchodu a služieb, ul. 1. Mája 1264, Púchov 
oznamuje, že vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž 
(ďalej OVS) č. 1/2017 na prenájom nebytových 
priestorov (kancelárske priestory) v rozsahu  19,55 
m² a OVS č. 2/2017 na prenájom nebytových pries-
torov v  rozsahu 58,65 m² v  školskom pracovisku 
hotel Študent Považská Bystrica. OVS č.1/2017  

bude prebiehať do 10.05.2017 a  OVS č.2/2017 do 
16.5.2017.  Celé znenia  OVS budú zverejnené na 
www.tsk.sk a www.sosospu.sk
• ZO JDS Púchov oznamuje svojim  členom,  že 5. 5. 
2017 o 15.00 hod sa bude konať v Šport Centre po- 
sedenie pri príležitosti Dňa matiek. Občerstvenie a 
hudba zabezpečené. Vstupné 7 eur. Účasť nahláste 
preds. ZO p. Gajdošíkovej najneskôr do 27. 4. 2017.
• Zákl. organizácia Jednoty dôch. Slovenska Pú-
chov vás pozýva do klubu. Každú nepárnu nedeľu 
sa členovia ZO JDS Púchov stretávajú v klubovni nad 
plavárňou MŠK Púchov od 15.00 do 18.00 h.
• BOX KLUB prijíma nových členov. Viac infor-
mácií nájdeš na Facebooku: SUP BOX  SLOVAKIA 
PÚCHOV. 
 
RÔZNE
• Odstupujem prevádzku v Dohňanoch - Pohostin-
stvo u Matúša. Cena dohodou. Tel. 0949 642 449.

DARUJEM
• Darujem za odvoz 20 kusov veľkých ovocných 
stromov vytrhnutých zo zeme, vhodné na zoštiep-
kovanie alebo porezanie. Beluša. Tel. 0903 101 616. 

Strojárska spoločnosť s.r.o.

PRIJME do pracovného pomeru
so sídlom v Beluši, okr. Púchov 

CNC sústružníkov     CNC frézarov
Informácie na tel. čísle: 042/462 43 49 alebo e-mail: bass@baas.sk

. .

Spoločnosť PMB Slovakia s. r. o.
Novonosická 503/5, 020 01  Púchov

prijme:    MONTÁŽNYCH  PRACOVNÍKOV
- práca na dve zmeny

Kontakt: 042/465 38 43            info@pmb.eu

NONSTOP číslo: 0918 040 060 / 0949 576 586

STRATA BLÍZKEHO PRINÁŠA SO SEBOU BOLESŤ A STRES

VŠETKY ÚKONY SÚVISIACE S POHREBOM
(ODVOZ ZOSNULÉHO, JEHO ÚPRAVU, ADMINISTRATÍVNE FORMALITY A POSLEDNÚ ROZLÚČKU)

VYBAVÍME ZA VÁS - S ÚCTOU A DÔSTOJNE

STYX pohrebná služba - pomôžeme zmierniť Váš žiaľ

KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY NA JEDNOM MIESTEÉ É Ž

Štefánikova 827, 020 01 Púchov
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AKCIA  
OD 26.04. DO 02.05.2017!!!

Pri kúpe akéhokoľvek  
športového zľavneného 

tovaru máte možnosť 
si zakúpiť  akýkoľvek 

športový tovar 
z novej kolekcie 

s  -30% zľavou.

Ilustračné foto, chyby v tlači vyhradené.

FUNKČNÉ TRIČKÁ UŽ OD  5€
FITNES TIELKA UŽ OD  8€

CYKLO DRES, ¾ CYKLONOHAVICE UŽ OD  10€
FUNKČNÉ MIKINY UŽ OD  15€

BEŽECKÉ NOHAVICE UŽ OD  20€


