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Najsilnejším Slovákom už po štvrtýkrát Igor Petrík

Pre osem finalistov súťaže bolo pri-
pravených niekoľko silových a di-
vácky atraktívnych disciplín. Diváci 
mohli vidieť silákov súperiť v dvíha-
ní ťažkej 130-kilogramovej oceľovej 
klady, v nosení kufrov, ktorých hmot-
nosť bol 150 kilogramov, či v dvíha-
ní dvoch osobných automobilov. 
Absolútnymi vrcholmi bolo prevra-
canie 600-kilogramovej pneumatiky 
a ťahanie 7 a pol tonového ťahača. 
Práve v tejto poslednej disciplíne sa 
ukázala skutočná sila jednotlivých 
súťažiacich. 
  Na slovenských silákov čakala aj 
jedna nesúťažná disciplína, ktorou 
bolo postavenie mája priamo na pe-
šej zóne v Púchove. Zhostili sa jej s 
plnou vernou a úspešne, presne po 
vzore z minulého roka.
  Minulý rok sa na prvom mieste v 
boji o titul najsilnejšieho Slováka 
umiestnil Igor Petrík z Levíc. Svoje 
prvenstvo, aj na tomto ročníku sú-
ťaže obhájil a celkovo sa zo zlatého 
pohára radoval už po štvrtýkrát. Na 
druhom mieste sa tesne za víťazom 
umiestnil František Piros, ktorý bol 
veľmi vážnou konkurenciou. Bron-
zové miesto si domov odmiesol Ivan 
Hryhorovský. 
  Záštitu nad podujatím Strong-
man 2017 alebo Najsilnejší Slo-
vák prevzal púchovský primátor 
Rastislav Henek.  Podujatie bolo 
súčasťou celodenného progra-
mu osláv 72. výročia oslobodenia  
v meste Púchov .                             -bak-

Presne po roku sa najsilnejší muži Slovenska opäť stretli v Púchove a spoločne si zme-
rali sily o titul Strongman alebo Najsilnejší Slovák pre rok 2017. Strogmani z celého 
Slovenska prišli ukázať svoju silu na púchovskú pešiu zónu v nedeľu 30. apríla. 
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ctil svojou originálnou prítomnosťou na mestskom 
zastupiteľstve a gestami a svojím diskusným príspe-
vkom dával na známosť svoju prítomnosť. Tešil sa 
pravdepodobne z toho, že mesto bude bez hlavné-
ho kontrolóra, ktorý by sa určite s chuťou pustil do 
preverovania práce bývalého vedenia mesta, keď 
bol primátorom a do preverovania práce mestských 
spoločností a združení. Po žalobe podanej Mgr. Jur-
čim o neplatnosti jeho odvolania vie, že konanie na 
súde bude trvať niekoľko mesiacov, možno rokov.

Netušil však, že bývalý hlavný kontrolór Mgr. Jurči 
tým, že dočasne znemožnil voľbu nového hlavného 
kontrolóra, veľmi pomohol poslancom pri ich bu- 
dúcom rozhodovaní. Poslanci sa totiž sťažovali na 
nedostatok informácií o  kandidátoch, chýbal im 
možno aj osobný kontakt s  uchádzačmi. Napriek 
tomu, že sme na voľbu hlavného kontrolóra vy-
užili maximum časovej lehoty, stanovenej záko-
nom, času bolo predsa len málo. Poslanci otvorene 
priznávali, že majú obavu o  správnosti vlastného 
finálneho výberu pri počte kandidátov osem. Vďaka 
žalobe pána Mgr. Jurčiho, získali dostatok času na to, 
aby v budúcnosti zvolili toho najlepšieho.

Pán Mgr. Jurči si možno neuvedomil, že zákon 
o  obecnom zriadení umožňuje vytvoriť na mest-

Dňa 24. apríla sa konalo Mestské zastupiteľstvo 
Mesta Púchov, na ktorom mali poslanci zvoliť 
spomedzi ôsmich uchádzačov hlavného kontro-
lóra mesta. Len pripomeniem, že mestské zastu-
piteľstvo vo februári tohto roku odvolalo vtedaj-
šieho hlavného kontrolóra pána Mgr. Jurčiho, a to 
za zvlášť hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Za 
jeho odvolanie hlasovalo štrnásť poslancov. Po-
slanci konštatovali, že pán Mgr. Jurči nevykonával 
svoju kontrolnú činnosť dôsledne, o čom sa hovorí 
aj v protokoloch NKÚ, ktoré kontrolovalo MsBP.

A ako skončila voľba hlavného kontrolóra? Nijako, 
nekonala sa. Odvolaný hlavný kontrolór Mgr. Jur-
či doručil tesne pred zastupiteľstvom na mestský 
úrad kópiu žaloby na Mesto Púchov, ktorú podal 
na Krajskom súde v Trenčíne a v ktorej sa domáha 
neplatnosti uznesenia MsZ o jeho odvolaní z funk-
cie hlavného kontrolóra mesta. Zákon je zákon a ak 
bola podaná takáto žaloba, nesmie byť vykonaná 
nová voľba hlavného kontrolóra a musí sa počkať 
na rozhodnutie súdu. Uchádzači o post hlavného 
kontrolóra odišli domov, bez možnosti obhájiť svo-
ju kandidatúru.

Z  tohto stavu sa evidentne tešil bývalý primátor 
Mgr. Michalec, ktorý nás po dlhom čase, opäť po-

Ďakujeme, pán Jurči!
skom úrade oddelenie vnútornej kontroly, a  to 
hlavne vtedy, keď z nejakého dôvodu nie je vyko-
návaná funkcia hlavného kontrolóra. Oddelenie 
vnútornej kontroly vytvorím v rámci kompetencií 
primátora mesta, a to zmenou a  doplnením Or-
ganizačného poriadku mesta. Zákon hovorí, že 
okrem vedúceho pracovníka, musí byť na oddele-
ní minimálne ešte jeden ďalší zamestnanec, takže 
namiesto jedného hlavného kontrolóra, budeme 
mať kontrolórov dvoch! Veľmi sa z  toho teším 
a verím, že kontrolná činnosť mesta a mestských 
spoločností nebude zameraná len na súčasné ob-
dobie, ale dobre sa pozrie aj na minulosť, keď bol 
primátorom Mgr. Michalec a hlavným kontrolórom 
Mgr. Jurči. A toho sa niekto veľmi, veľmi obáva.

Takže, pán Mgr. Jurči a kolektív, ani ste netušili, ako 
ste svojimi krokmi nechtiac pomohli našim po-
slancom a zároveň ste mestu umožnili pokračovať 
v tvrdej a nekompromisnej kontrole hospodárenia 
mesta a  mestských spoločností, hlavne za obdo-
bie, keď ste v čase vedenia mesta bývalým primá-
torom Mgr. Michalcom, kontrolovali – nekontrolo-
vali Mestský úrad a mestské spoločnosti. Ešte raz, 
pán Mgr. Jurči, ĎAKUJEME!

Mgr. Rastislav Henek, primátor

Uplynulá nedeľa sa niesla v znamení 
72. výročia oslobodenia mesta Pú-
chov, s ktorým boli spojené aj prvo-
májové oslavy. Počas doobedia sa pri 
Župnom dome konala spomienková 
slávnosť alebo akt kladenia vencov na 
počesť osloboditeľov mesta, ktorého 
sa zúčastnil primátor Rastislav Henek 
a tiež poslanci mestského zastupi-
teľstva L. Raník, I. Kováčiková a V. Br-
šiak. O príhovor venovaný občanom 
mesta a hosťom, ktorými boli členo-
via Základnej  organizácie Zväzu pro-
tifašistických bojovníkov sa postarala 
čerstvá vedúca oddelenia školstva a 
sociálnych vecí Renáta Holáková.
  Program osláv oslobodenia ďalej po-
kračoval na pešej zóne súťažou o titul 
najsilnejšieho Slováka a príhovorom 
primátora mesta. Zúčastnení siláci sa 

postarali aj o postavenie vyzdobené-
ho, farebného mája. Slnečné počasie 
nedeľným oslavám prialo. Po vy-
hlásení výsledkov a odovzdaní cien 
strongmanom nasledovalo oživenie 
fontány, ktorá sa spustila na hlasité 
odpočítavanie. Ukončením progra-
mu na pešej zóne boli dve vystúpe-
nia folklórneho súboru Váh spoločne 
s ľudovou hudbou. 
  Záverečný posledný bod programu 
sa konal až vo večerných hodinách. 
Bolo ním zapálenie Vatry oslobode-
nia o deviatej hodine v areáli pri Váhu 
v Horných Kočkovciach. Po tomto 
slávnostnom zapálení nasledoval 
ohňostroj, ktorý odštartoval oslavy v 
plnom prúde a neutíchajúc pokračo-
vali, až do rána bieleho. 

-bak-

Celodenné oslavy 72. výročia oslobodenia mesta 
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Keďže sa uplynulú sobotu a nedeľu 
vyčasilo, Púchovčania mali dôvod 
na zaujímavú prechádzku popri 
Váhu, ktorého hladina bola vypúšťa-
ním vážskych priehrad mimoriadne 
vysoká. Najkrajšie vizuálne zážitky 
mali výletníci na priehradnom múre 
v Nimnici, kde sa mohli kochať nad 

Hrozba povodní na Váhu

veľkým prúdom a  hukotom vody 
vypúšťanej zo všetkých piatich vý-
pustí. Vodný prach vytváral prekrás-
nu dúhu. Jediným kazom krásy bo- 
lo obrovské množstvo splaveného 
odpadu, ktorý zastavila priehradná 
hrádza.

Foto: Slavomír Flimmel

Slovensko koncom minulého týždňa zažilo výdatné daž-
de. Meteorológovia varovali pred povodňami. Priehrady 
na Váhu boli preplnené. Našťastie dažde včas prestali. 

Zraz akcie bol o desiatej hodine ráno 
pred ZŠ Mládežnícka. Na brigáde sa 
zúčastnilo približne 50 ľudí, ktorí sa 
aktívne zapojilo do čistenia sídliska. 
Veľkým prekvapením bola vysoká 
účasť detí, ktoré si taktiež neváhali 
prevziať rukavice, vrecia a pomáhali 
tak skrášliť najväčšie mestské sídlis-
ko spolu so svojimi rodičmi. Pomôcť 
prišli aj naši seniori, ktorí pridali ruku 
k dielu. So svojim pravnúčikom sa 
aktívne do čistenia sídliska zapojila 
aj bývala riaditeľka Základnej školy 
Budovateľov (Gorazdova) Emília Ši-
pulová. Počasie brigádnikom prialo 
a robota bola rýchlo hotová. Po dva-
nástej hodine bol pripravený pre zú-
častnených výborný kotlíkový guláš, 
ktorý zabezpečili členovia výboru 
Sedlište – Dvory. 
Ako hodnotí celú akciu organizátor a 
poslanec mesta Púchov Lukáš Ranik? 
„Musím úprimne povedať, že ma 
milo prekvapila účasť ľudí, ktorí sa 
aktívne zapojili. Najmä rodičom, 
ktorí neváhali zobrať so sebou svoje 

deti a tie sa veľmi radi pridali k čis-
teniu. Ukazujeme prírode a svojmu 
okoliu, že nám na zeleni a čistote 
skutočne záleží. Deti samozrejme 
taktiež dostali nejaké sladkosti 

Druhý ročník čistenia Sedlišta dopadol na výbornú
Poslanci mestského zastupiteľstva Lukáš Ranik a Miroslav Bučko spolu s výborom miestnej čas-
ti Sedlište - Dvory zorganizovali v sobotu 29.4. druhý ročník jarného upratovania Sedlišta. 

za svoju prácu a guláš im taktiež 
chutil. Akcia sa skutočne vydarila, 
ďakujem ešte raz všetkým zúčast-
neným, členom výboru miestnej 
časti, že priložili ruku k dielu, taktiež 

mestu Púchov a Technickým služ-
bám mesta Púchov za materiálnu a 
technickú pomoc. Už teraz sa všetci 
tešíme na tretí ročník tejto príjem-
nej jarnej akcie.“                                      -sf-
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Advokát JUDr. An-
ton Školek posky-
tol našej redakcii 
nasledujúce stano-
visko:
„Potvrdzujem, že 
Okresný súd v Po-
važskej Bystrici 
na základe žaloby 
MŠK Púchov s. r. o. 

o náhradu škody v čiastke 42.472.91 eur s príslu-
šenstvom rozhodol, že Ing. Katarína Bradáčová 
je povinná nahradiť škodu vo výške 15.000 eur 
 s príslušenstvom. Názor súdu jasne deklaruje, že 
ak si osoba, ktorá vykonávala funkciu primátora 
myslí, že po nezvolení za primátora, môže done-
konečna spätne podpisovať úradné listiny, mýli sa. 
Dodatočne overené podpisy bývalého primátora 
mesta Michalca na rozhodnutiach o odmenách 
konateľke po viac ako pol roku, preto súd neuznal. 
Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, MŠK podá v 
zákonnej lehote odvolanie.
Reakcie Ing. Kataríny Bradáčovej na rozhodnu-
tie súdu, ktoré rozširuje na sociálnych sieťach, 
považujem za invektívy voči mojej osobe a voči 
zamestnancom mojej advokátskej kancelárie. 
Napriek tomu sa k nim nebudem vyjadrovať. Chá-
pem, že Ing. Katarína Bradáčová je z rozhodnutia 
súdu nervózna a chápem aj to, že je nespokojná, 
veď nahradiť vyššie uvedenú škodu nie je malič-
kosť, ani víťazstvo. Napriek tomu očakávam od nej 
primeranú slušnosť a sebareflexiu – veď ak mi nie-
čo nepatrí, je mojou povinnosťou to vrátiť, takže 
jej neopodstatnené útoky smerujú na nesprávny 
cieľ. Protiprávny stav pri vyplácaní odmien som 
nespôsobil ani ja, ani zamestnanci mojej kance-
lárie, my si dôsledne plníme zmluvné povinnosti 
- právne zastupujeme poškodenú mestskú spo-
ločnosť MŠK Púchov s.r.o.“

Najvyšší kontrolný úrad vo svojom protokole  
z kontroly MŠK Púchov, s. r. o. v januári 2016 na-
písal: „Odmeny priznané konateľke v roku 2012 
v sume 11.500 eur boli priznané bez dodržania 
právnej formy a obsahu, v roku 2013 v sume 5.000 
eur bez riadne osvedčeného podpisu na rozhod-
nutí jediného spoločníka a v roku 2014 v sume 
10.000 eur bez vyhodnotenia ukazovateľov vo-
pred stanovených jediným spoločníkom a bez ria-
dne osvedčeného podpisu na rozhodnutiach jedi-
ného spoločníka. Priznaním predmetných odmien 
boli porušené ustanovenia § 125 ods. 1 písm. f ) a § 
132 ods. 1 Obchodného zákonníka.“
  Právny zástupca mesta a mestských spoločností 
JUDr. Anton Školek & partners bol poverený za-
stupovať MŠK v tejto veci pred súdom. Piatkové 
rozhodnutie okresného súdu je prvé rozhodnutie 
vo veci z viacerých káuz minulého vedenia mes-
ta a mestských spoločností, kde bolo potvrdené, 
že skutok sa stal. Rozhodnutie súdu o povinnosti 
Ing. Kataríny Bradáčovej vrátiť 15.000 € s príslu-
šenstvom mestskej spoločnosti je prvostupňové a 
obidve strany vyhlásili, že sú s rozsudkom nespo-
kojné a podajú odvolanie na krajský súd.
  Bývalá konateľka 

MŠK Ing. Katarína 
Bradáčová vo svo-
jom stanovisku na 
Facebooku, ktoré 
poslala aj redakcii 
Púchovských novín, 
napísala: „Rozhod-
nutie prvostupňové-
ho súdu vnímam ako 

svoje prvé, hoci nie ešte úplné, víťazstvo. Súd dneš-
ným rozsudkom potvrdil vykonštruovanosť a ne-
zmyselnosť šírených výmyslov o vyplatení údajných 
neoprávnených odmien až vo výške 97 tisíc eur. Tak 
ako advokát Školek vykrikoval na mestskom zastu-
piteľstve stále vyššie a vyššie sumy, až na citovaných 
97 tisíc, tak potichučky na súde sťahoval svoje náro-
ky až na úroveň 42 tisíc. Preto rozhodnutie prvostup-
ňového súdu o 15 tisícoch eur je iba prvým krokom 
k môjmu úplnému očisteniu a som presvedčená o 
tom, že odvolací súd neuzná ani týchto 15 tisíc eur, 
lebo som neporušila žiadny zákon.“

Prvostupňový súd rozhodol: Bývalá konateľka MŠK má vrátiť 
neoprávnene vyplatené odmeny vo výške 15 000 eur 
Minulý piatok sa stala pre Mesto Púchov a jeho občanov zásadná vec. Okresný súd v Považskej 
Bystrici zaviazal rozsudkom bývalú konateľku MŠK Púchov s.r.o., Ing. Katarínu Bradáčovú, na 
zaplatenie 15.000 eur, spolu s úrokom z omeškania za neoprávnene vyplatené odmeny.

Predseda ekono-
mickej komisie Ing. 
Daniel Lako sa ku 
kauze vyjadril:

 „Rozhodnutie okres-
ného súdu je veľká 
rana tvrdeniam ne-
menovaného pána, 
ktorý verejne prehla-
soval, že neexistuje, 

aby bol niekto z bývalého vedenia mesta odsúde-
ný, alebo obvinený. Tu je výsledok. Skutok sa stal 
a to znamená, že istota beztrestnosti, ktorá sa de-
klarovala, už nie je istota. Viacerí veľmi znervózneli 
a už nie sú si takí istí, ako boli pred minulým piat-
kom. Uverili propagande, ale už vedia, že je to za-
čiatok konca. Konca pre tých, ktorí zneužívali svoje 
funkcie pri hospodárení s peniazmi občanov. Na 
druhej strane je to začiatok nádeje pre občanov 
mesta, že spravodlivosť vráti peniaze tam, kam pa-
tria. Na účet mesta a mesto ich v rôznych formách 
vráti svojim občanom.“

Slavomír Flimmel, Foto: FB, archív PN

Deň otvorených dverí Continental
V pondelok 1. mája sa od 8. do 13. hodiny konal Deň 
otvorených dverí Continental. Podnik tak oslávil 
svoje 67. výročie začiatku gumárenskej výroby v Pú-
chove a zároveň 10. výročie vstupu koncernu Conti-
nental do Continental Matador Rubber. 
Na programe bola prehliadka výroby dopravných 
pásov, osobných a nákladných pneumatík. Pre deti 
boli pripravené okrem balónikov aj ukážky hasičskej 
techniky spojené so súťažami a kynologická show.

-r-
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Mestská polícia

Chorbonosť na ARO je 
druhá najvyššia v kraji

Nezamestnanosť klesla pod magickú hranicu
Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v 

okrese Púchov prelomila magickú štvorpercetnú 
hranicu. V marci sa priemerná miera nezamestnanos-
ti v okrese znížila medzimesačne o 0,21 percenta zo 
4,11 percenta na 3,90 percenta. Napriek výraznému 
poklesu bola nezamestnanosť v okrese Púchov „až“ 
štvrtá najnižšia v Trenčianskom samosprávnom kraji. 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Púchove 
evidoval v marci celkom 1104 uchádzačov o zamest-
nanie, z toho 574 žien. Z celkového počtu nezamest-
naných bolo v marci v Púchovskom okrese 60 absol-
ventov škôl, z nich 14 bolo absolventov vysokých a 
46 absolventov stredných škôl.

Len pomaly sa darí zlepšovať situáciu v zamest-
návaní mladých ľudí. Z celkového počtu nezamest-
naných v okrese Púchov bolo 283 mladších ako 30 
rokov, čo predstavuje viac ako štvrtinu celkového 
počtu uchádzačov o zamestnanie v okrese. Mladších 
ako 25 rokov je v Púchovskom okrese 153 uchádza-
čov o zamestnanie. 

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti 
klesla v marci v Trenčianskom samosprávnom kraji 
(TSK) medzimesačne o 0,40 percenta na úroveň 4,86 
percenta. Najvyššia bola v marci v okrese Prievidza 
(6,92 percenta). Nasledovali okresy Považská Bystrica 
(5,96 percenta), Partizánske (5,31 percenta), Bánovce 
nad Bebravou (5,19 percent), Myjava (3,96 percenta, 
Púchov (3,90 percent), Ilava (3,85 percent) a Nové 
Mesto nad Váhom (3,68 percenta). Najnižšia miera 
nezamestnanosti v TSK bola v marci v Trenčianskom 
okrese, kde klesla na úroveň 3,44 percenta. Neza-
mestnanosť v okrese Púchov bola v marci trinásta 
najnižšia spomedzi všetkých slovenských okresov.

Priemerná miera nezamestnanosti na Slovensku 
klesla v marci medzimesačne o 0,35 percenta na úro-
veň 8,04 percenta. Najvyššia bola v okrese Rimavská 
Sobota (24,65 percenta), najnižšia v okrese Piešťany 
(2,74 percenta). Informoval Regionálny úrad verejné-
ho zdravotníctva v Trenčíne. 

(r)

Po viac ako mesiaci v minulom týždni konečne 
klesla v Púchovskom okrese chorobnosť na akút-
ne respiračné ochorenia (ARO). V minulom týždni 
klesla chorobnosť na 1576 ochorení na 100.000 
obyvateľov. Napriek poklesu bola chorobnosť po 
Trenčianskom okrese druhá najvyššia v Trenčian-
skom samosprávnom kraji. 

Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili v minu-
lom týždni 4055 akútnych respiračných ochore-
ní, priemerná chorobnosť dosiahla úroveň 1397 
ochorení na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s 
predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 
8,52 percenta. Najvyššia chorobnosť na akútne 
respiračné ochorenia bola minulý týždeň v Tren-
čianskom kraji v okrese Trenčín, kde chorobnosť 
stúpla na 1965 ochorení na 100.000 obyvateľov. 
Najnižšia chorobnosť – 1061 ochorení na 100.000 
obyvateľov bola v minulom týždni v okrese Bá-
novce nad Babravou. 

Z celkového počtu ochorení bolo 235 ochorení 
na chrípku, chorobnosť v minulom týždni zostala 
na úrovni predchádzajúceho týždňa. Pre chrípku 
nemuseli prerušiť školskú dochádzku v žiadnej 
školy a školskom zariadení v kraji. 

Informoval Regionálny úrad verejného zdravot-
níctva v Trenčína.         (pok) 

Na cestách Púchovského okresu sa v 16. kalendár-
nom týždni stala jediná dopravná nehoda. Nevyžia- 
dala si ľudský život, ľahké zranenie utrpel chodec 
pod vplyvom alkoholu. 

Nehoda sa stala ešte v piatok 21. apríla na ceste III/
1951 pred predajňou potravín v obci Zubák. Osobné 
motorové vozidlo značky Hyundai Accent išlo v sme-
re od Lednických Rovní do Zubáku, pričom mu v úse-
ku pred predajňou potravín náhle vstúpil do jazdnej 
dráhy chodec prechádzajúci od predajne potravín na 
druhú stranu cesty. Do 
jazdnej dráhy automo-
bilu vstúpil bezprostred-
ne pred prichádzajúcim 
vozidlom. Nasledovala 
zrážka, po ktorej chodec 
spadol na vozovku. Pri 
nehode utrpel chodec 
ľahké zranenie, dychová 
skúška ukázala u chod-
ca 0,78 promile. Tento 
rok roka sa na cestách 
Trenčianskeho kraja 
stalo 327 dopravných 
nehôd, čo je o 26 menej 
ako v rovnakom období 
minulého roku. Zomrelo 
pri nich už sedem ľudí, 
čo je rovnaký počet ako 
za porovnateľné ob-
dobie minulého roku. 
Ťažko sa pri dopravných 
nehodách zranilo 23 
osôb (medziročný ná-
rast o jednu). 

Na slovenských ces-
tách pokračuje nepriaz-

nivá bilancia dopravnej nehodovosti. Od začiatku 
roka sa na slovenských cestách stalo 3694 doprav-
ných nehôd, pri ktorých zomrelo už 69 ľudí. Je to o 16 
viac, ako v rovnakom období roku 2016. Počet obetí 
dopravných nehôd tak stúpol medziročne o takmer 
tretinu (30 %).  Najviac obetí dopravných nehôd má 
tento rok Banskobystrický samosprávny kraj, kde 
zomrelo už 15 ľudí. Najmenej obetí – štyri, má Brati-
slavský samosprávny kraj.                   
                               KR PZ Trenčín

Na okresných cestách bola len jedna nehoda
Bitka rodín...
Stála služba Obvodného oddelenia Policajného 

zboru v Púchove požiadala o žiadosť príslušníkov 
mestskej polície pri bitke dvoch rómskych rodín 
pred hlavným vchodom do gumárenskej spoloč-
nosti. Po príchode hliadky už nikto pred vchodom 
nebol, mestských policajtov odvolali do Kolon-
ky, kde malo dochádzať k fyzickým potýčkam. 
Pri incidente musela zasahovať aj pohotovostná 
motorizovaná jednotka z Trenčína. Keďže došlo 
k niekoľkým prípadom poškodenia motorového 
vozidla a vyhrážanie ublížením na zdraví, pred-
viedli štátni policajti niekoľko účastníkov inciden-
tu na Obvodné oddelenie Policajného zboru v 
Púchove. Prípad prevzali štátni policajti, ktorí ho 
dokumentujú ako podozrenie zo spáchania trest-
ného činu.  

Zámok si odpílil sám
Hliadku mestskej polície zalarmovala žena z Pú-

chova a informovala, že neznáma osoba na trho-
visku píli zámok na jednom zo stánkov. Hliadka na 
mieste našla odpílený zámok zavesený na sieťovi-
ne. V stánku boli iba papierové kartóny. Hliadka 
monitorovala okolie, vyhotovila fotodokumentá-
ciu a následne zistila, že zámok si odpílil majiteľ z 
Lednických Rovní. 

Riaditeľka jeden zo základných škôl v Púchove sa 
obrátila so žiadosťou o pomoc na mestskú políciu. 
Chcela orientačnú dychovú skúšku u žiaka siedme-
ho ročníka, podozrievala ho, že požil alkohol. Hliadka 
maloletého vyzvala na vykonanie dychovej skúšky, 
ten to odmietol a bol agresívny. Triedny učiteľ prinie-
sol mestským policajtom pollitrovú fľašu s alkoho-
lom, z ktorej bolo už asi deci odpité. Fľašku spoznala 
aj mama maloletého. Keďže chlapec odmietol spolu-

pracovať s mestskou políciu, odporučili mestskí poli-
cajti matke, aby sa obrátila na stálu službu Obvodné-
ho oddelenia Policajného zboru v Púchove. Chlapec 
odmietol spolupracovať aj so štátnymi policajtmi, 
a tak ho mestskí previezli k jeho obvodnej – v ordi-
nácii súhlasil s vykonaním dychovej skúšky. V dychu 
mu mestskí policajti namerali 0,46 promile alkoholu, 
chlapca následne previezli na Obvodné oddelenie 
Policajného zboru k ďalšej realizácii prípadu.     MsP

Chlapec si vypil v škole, odmietol fúkať
Ilustračná snímka: KR PZ Trenčín
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Včelie produkty, hlavne med, by mali ľudia konzumovať z oblasti, kde žijú, z dôvodu možných cudzokraj-
ných zbytkov peľu v mede, ktoré môžu spôsobovať rôzne alergie. O včelích produktoch môžeme hovoriť 
ako o čistých produktoch na úrovni BIO, pretože včela je veľký indikátor znečistenia prostredia a pri mi-
nimálnom  znečistení okamžite hynie. Existuje aj čisté tzv. BIO včelárenie, ktoré zvlášť upravuje zákon SR. 

Peľové zrná sú samčie pohlavné bun-
ky vyšších rastlín. Je to základná biel-
kovinová výživa včiel.
  Peľ zbiera včelár včelám pomocou 
špeciálnych peľochytov v úli vo forme 
malých zrniečok, ktoré obsahujú tisíce 
peľových zŕn. Následne sa peľ čistí,  
triedi, suší, alebo mrazí. Peľ sa najčas- 
tejšie predáva ako sušený, alebo už 
priamo miešaný v peľových pastách  
s medom, prípadne aj s propolisom. 
  V obmedzenom množstve sa môže 
taktiež ponúkať aj peľ fermentovaný 
z včelích plástov pod  menom Perga 
(tzv. včelí chlieb), ktorý je však náročne 
dosať z buniek včelieho plástu. Takýto 
peľ je však výživovo kvalitnejší ako voľ-
né peľové zrná.
  Včelí peľ patrí medzi superpotraviny. 
Obsahuje 22 aminokyselín, 18 vitamí-
nov a 25 minerálnych látok. 
• Silne podporuje obranyschopnosť 
organizmu a je výborný výživový pro-
striedok v rekonvalescencii 
•  Podporuje trávenie (zápchy, hnačky, 
bolesti brucha)
•  Reguluje rýchlosť metabolizmu
• Udržiava zdravé cievy a srdce
•  Prevencia proti rakovine
•  Účinný prostriedok pri liečbe hyper-
plázie prostaty
•  Pomáha pri ochoreniach žalúdka,  
pečene, pri cukrovke a liečbe  žltačky
•  Zlepšuje spánok
•  Prečisťuje organizmus
•  Eliminuje vysoký cholesterol v krvi
•  Spomaľuje starnutie (udržiava pruž-
nú pokožku)
•  Regeneruje poškodené bunky
•  Podporuje krvotvorbu a je vhodný 
podporný prostriedok pri anémii 
• Účinný prostriedok pri liečbe men-
tálnej anorexie, pri chorobe z ožiare-
nia, pri vypadávaní vlasov, pri zvýšenej  
priepustnosti stien ciev
  Sarah Flower odborníčka v oblasti 

Včelie  produkty a ich  význam  pre  ľudí  II.

výživy tvrdí: „Liečivé zrniečka vás nie- 
lenže zbavia toxínov, ale peľ preuká-
zateľne pomáha zvyšovať sexuálnu 
aktivitu a podporuje prílev energie. 
Je plný proteínov, karoténu a flavo-
noidov, ktoré napomáhajú v odstra-
ňovaní voľných radikálov z tela.“
Užívanie peľu:  1 - 3 x denne po kávo-
vej lyžičke, pričom peľ môžeme voľne 
rozkúsať v ústach a zapiť čajom alebo 
džúsom. Taktiež sa môže pridávať do 
jogurtov, lebo kyslé prostredie napo-
máha k jeho rozpusteniu.
Upozornenie: Včelí peľ je vysoko 
alergénna látka a preto, ak ste alergik, 
konzultujte konzumáciu peľu zo  svo-
jím lekárom. Tzv. alergia na trávy však 
nemá nič spoločné s konzumáciou 
peľu, pretože alergia vzniká pri dráž-
dení dýchacích ciest peľovými zrnami, 
ktoré sa voľne pohybujú v povetrí. 
Mnohí zdravotní odborníci odpor-
účajú konzumovať peľ v zime, kedy je 
tzv. bezpeľové obdobie a konzumá- 
ciou sa môže vytvárať na peľ  imunita.

Je zmes živíc, ktoré včely zbierajú  
z pukov stromov a rastlín. Túto zmes 
donesú do úľa, zmiešajú s voskom a 
utesňujú a dezinfikujú s ňou úľový 
priestor. V propolise vedci doteraz 
objavili cca 320 látok, ktoré navzá-
jom vytvárajú tzv. synergický účinok.  
V propolise je 80 % látok typických 
pre región, kde ho včely zbierajú, 
tzv. regionálne látky a 20 % stálych 
látok.
Čo obsahuje propolis?
Rastlinný balzam, vosk, živicu, peľ, 
antioxidanty, aminokyseliny, esen-
ciálne oleje, 60 minerálnych látok a 
vitamíny (A, B1, B2, B3, C a E).
•  Účinne podporuje imunitný systém
•  Má antibiotické, antiseptické účinky
• Pôsobí bakteriostaticky a baktericídne 
•  Má anestetické  účinky – tlmí bolesť 
a citlivosť zubov
•  Podporuje krvotvorbu 
•  Znižuje vysoký krvný tlak

• Prevencia proti kardiovaskulárnym 
ochoreniam
• Zlepšuje hojenie rán, popálenín, 
áft, herpesu
• Pôsobí antimykoticky, lieči kožné 
problémy (ekzém), plesne
•  Zlepšuje pružnosť pokožky, udržu-
je mladistvý vzhľad
• Prevencia pred infekčnými ochore-
niami a rakovine - vychytáva voľné 
radikály
• Vhodný pri prechladnutí a chrípke
•  Podporuje trávenie

Včelí peľ preukázateľne pomáha zvyšovať sexuálnu aktivitu a podporuje prílev energie

Peľ

Propolis

Je produkt hltanových žliaz a nad-
čeľusťovej žľazy robotníc včiel. Ma-
terská kašička pôsobí ako celkový 
imunostimulátor. Môže sa podávať 
v prirodzenom, tzv. natívnom stave, 
alebo zmiešaná s medom. 
Zvyšuje životnú silu a celkovo zlep-
šuje psychický stav. Má výrazné pro-
tivírusové účinky, antibiotické účinky, 
zlepšuje využitie vápnika v organizme 
a tak tlmí rozvoj osteoporózy, zlepšuje 
činnosť srdca.
Účinky materskej kašičky na organiz-
mus: omladzujúci, tonizujúci, antibio-
tický, protivírusový, protizápalový na 
široké spektrum chorôb, priaznivo pô-
sobí pri poruchách vývinu, zmierňuje 
psychické ťažkosti, lieči anémiu, pro-
blémy s krvným tlakom, znižuje hla-
dinu cukru v krvi a znižuje cholesterol. 
   V budúcom čísle Púchovských novín 
upozorníme na liečivé účinky včelie-
ho jedu, nevynecháme tvárny a vo-
ňavý včelí vosk a krátky seriál o vče-
lích produktoch ukončíme lahodnou  
medovinou.

Pre redakciu PN Milan Janco, 
Zákládná organizácia Púchov 

Slovenského zväzu včelárov

Materská
kašička

Užívanie propolisu: 1 x denne. 
Používa sa  vo forme alkoholového 
extraktu alebo propolisovej masti. 
Pri kloktaní do 0,5 dcl vody nakvap-
kať 15 – 25 kvapiek propolisového 
extraktu a použiť.
Pri žalúdočných ťažkostiach 5 – 10 
kvapiek propolisu na kocku cukru a 
prehltnúť. 
Na rany natrieť tinktúru, na väčšie 
rany radšej propolisovú masť.
Tinktúru balenú v rozprašovači (ae-
rosól) môžeme priamo striekať na 
ranu alebo do hrdla. 
Upozornenie:  Propolis je silný aler-
gén a preto by sme si mali pred prvým 
použitím vyskúšať, či nie sme naň  
alergickí. Stačí si natrieť tinktúru na 
predlaktie a počkať, či sa prejavia aler-
gické účinky. V prípade pochybností 
sa radšej poraďte so svojím lekárom.

Propolis a vôbec všetky včelie 
produkty sú vhodné pri redukcii 
hmotnosti. Vylepšia imunitu a 
všetky pochody v tele, takže po-
tom sa telu ľahšie spaľuje pod-
kožný tuk. 
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hračiek z odpadových materiálov, kom-
postovanie či fair trade produkty. Žiaci 
v stánkoch si aj napriek daždivému po-
časiu udržali úsmev na tvári a ochotne 
vysvetľovali okoloidúcim význam ich 
stánku. O dobrú náladu sa nám postaral 
aj spevák SUPERSTAR Peter Bažík, ktorý 
nás svojim spevom roztancoval a urobil 
nám radosť . 
Všetkým školám i  zúčastneným veľmi 
pekne ďakujeme za pomoc pri šírení 
myšlienky proekologického myslenia.

RNDr. Jaromír Flaškár, 
ZŠ Mládežnícka

25 ekologicky zameraných stánkov 
a tvorivé dielne pre deti dopoludnia ča-
kali na návštevníkov. Cieľom bolo ukázať 
púchovskej verejnosti, že samotným 
deťom nie je životné prostredie ľahostaj-
né. Chceme si ho udržať čisté. Jarmoku 
sa zúčastnilo päť základných škôl, dve 
stredné školy a  Fakulta priemyselných 
technológií Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka, CSS Chmelinec, Conti-
nental, CVČ Včielka. 
Deti i  starší žiaci si zodpovedne pripra-
vili a  vyzdobili svoje pridelené stánky. 
Zamerali sa na recyklovanie, výrobu 

Zelený jarmok ZŠ Mládežnícka

Úspech mladej recitátorky

Detský rekreačný areál Artek vznikol 
v roku 1925 a spočiatku slúži malým 
pacientom a počas svetovej vojny pre 
siroty vojnových hrdinov. Po vojne sa 
stal najväčším detským táborom na 
svete. Posledné desaťročia chátral, ale 
po ruskej okupácii Krymu sa možno 
časom podarí obnoviť jeho niekdajšia 
sláva.
Pätnásťročná žiačka Základnej školy  
J. A. Komenského Linda Cehláriková 
je známa svojimi recitačnými vystúpe-

niami na rôznych spoločenských po-
dujatiach  v  našom meste. Plánovaný 
pobyt v  najväčšom detskom tábore je 
naplánovaný v čase od 4. do 25. mája. 
Zahŕňa oddychové aktivity, ale aj tvrdú 
prípravu do posledného kola s kurátor-
mi recitačnej súťaže. Ak sa Linda roz-
hodne, že pocestuje, tak jej bude držať 
palce celá škola. Poďakovanie za jej do-
terajšiu zodpovednú prípravu patrí aj 
jej učiteľke PaedDr. Eve Trnkovej.

-sf-

Základná škola Mládežnícka zorganizovala vo štvr-
tok 27. apríla na pešej zóne jarmok venovaný eko-
lógii a odpadovému hospodárstvu. 

Púchovská recitátorka Linda Cehláriková postúpi-
la do posledného kola recitačnej súťaže, ktoré sa 
bude konať v Arteku na Kryme. 
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Tentokrát bola hlavnou hviezdou pro-
gramu speváčka a herečka Mária Velši-
cová, ktorá sa postarala o dobrú náladu 
v publiku počas celého podujatia. 
Hlavným cieľom týchto podujatí je spá-
jať dôchodcov, poskytovať im priestor, 
ale najmä spríjemňovať im voľný čas. O 
úvodné slovo sa postarala vedúca odde-
lenia školstva a sociálnych vecí Renáta 
Holáková, ktorá všetkých srdečne pri-
vítala a popriala dôchodcom prijemný 
zážitok. Neskôr ju na pódiu vystriedali 
žiaci z púchovskej Základnej umeleckej 
školy. Predviedli nabitý blok, v ktorom 
ukázali svoj talent a zručnosti. Od kla-
vírneho sóla, cez akordeónové, až po 
menej tradičný saxofón. Potom už na 
pódium prišla samotná Mária Velšicová s 
pripravenými piesňami a veľkou dávkou 
humoru. 
Ďalšia šálka čaju pre seniorov je nachys-
taná na 18. mája.  Púchovských seniorov 
príde navštíviť a zabaviť  dáma, ktorú ne-
treba zvlášť predstavovať - Gizka Oňová. 

-bak-

Aprílová šálka čaju pre seniorov s Máriou Velšicovou
Počas uplynulého týždňa opäť pokračoval cyklus podujatí, ktoré sú organizované priamo pre púchov-
ských seniorov. Štvrtkové popoludnie, ktoré nesie príznačný názov „Čaj pre seniorov“ sa stalo oka-
mžite veľmi obľúbeným a teší sa veľkému záujmu. 

Stará telocvičňa bola zatvorená od 
1.4.2012 pre havarijný stav. Nová sa 
začala stavať až 28. augusta 2015 na 
základe prvej dotácie z ministerstva 
školstva vo výške 230 tisíc eur. V apríli 
2016 dostala obec druhú dotáciu od 
ministerstva školstva vo výške 200 tisíc 
eur (jedna z najväčších dotácií v TSK). 

Obec Beluša významnou mierou 
prispela k dofinancovaniu stavby a 
to úverom v celkovej výške 570 tisíc 
eur. Financie sa obci podarilo získať aj 
vďaka množstvu urgencií na vedenie 
kraja, ministerstvo školstva i úrad vlá-
dy vo veci riešenia havarijnej situácie. 

Otvorenie telocvične prišlo takmer 
na deň presne po piatich rokoch 
(30.4.2017) za účasti predsedu vlády 
SR, ministra financií SR, ministra vn-
útra SR a predsedu TSK. Telocvičňa  
s moderným dizajnom, odpruženým 
povrchom podláh a športovým vyba-
vením bude prioritne pre žiakov zá-
kladnej školy. Ako jedna z podmienok 
pri poskytovaní dotácií však bola pod-
mienka, aby užívanie telocvične bolo 
prístupné aj pre širokú verejnosť (mlá-
dež, dospelí, športové kluby, záujmové 
organizácie, ženy a pod.)

Jana Huliačková

V základnej škole v Beluši slávnostne otvorili novú telocvičňu
V nedeľu 30. apríla premiér Róbert Fico otváral novú telocvičňu v areáli Základnej školy Beluša.
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Koniec 2. svetovej vojny podľa púchovskej kroniky
V Púchove v rokoch 1945 až 1957 nebola vedená obecná kronika. V roku 1957 prevzala úlohu kronikára obce pred-
sedkyňa Školskej komisie pri Miestnom národnom výbore Mária Valachová, ktorá za pomoci svojho syna Ivana Vala-
cha a Kataríny Rosinovej tieto roky dodatočne zapísala. Z kroniky vyberáme časť opisujúcu koniec 2. svetovej vojny: 

lá. Elektráreň bola vypnutá, svietilo sa 
len sviečkami, ale aj tých bol nedosta-
tok. Petroleja nebolo vôbec, občania 
svietili iba zo starých zásob. Od 17. do 
23. apríla bol v ľudovej škole nemecký 
lazaret. V noci bolo pod trestom smrti 
zakázané vychádzať na ulicu od 20. do 
5. hodiny.
• V dňoch 28. a 29. apríla boli v školách 
ubytovaní noví nemeckí vojaci, medzi 
ktorými boli aj francúzski civili. V noci 
z 29. na 30. apríla odsťahovali sa všet-
ci vojaci, zostali len tí, ktorí mali zničiť 
komunikačné prechody a  dôležité 
zariadenia. Bola to strašná noc! Celý 
Púchov sa otriasal výbuchmi, ktorými 
boli vyhadzované milochovské mos-
ty, železničný most pri Streženiciach 
a  všetky menšie mosty a  prechody 
smerom na Moravu. Strojné zariade-
nia na železničnej stanici i  samej do-
pravnej kancelárii, výhybky i telefónne 
a telegrafné zariadenie na pošte bolo 
zničené. 
• Nakoľko bol podmínovaný i púchov-
ský most, občania bývajúci v blízkosti 
mostu, ešte večer pootvárali okná, aby 
neboli zničené a odsťahovali sa k prí-
buzným, alebo známym na vzdialenej-
šie miesta obce.
• Most bol vyhodený a  to všetkých 
päť oblúkov 30. apríla o  5,45 hod. za 
veľkej explózie. Výbuch narobil veľ-
ké škody na blízkych domoch. Kusy 
železa a kamenia lietali až na Chmeli-
nec. Poslední nemeckí vojaci v tichosti 
zmizli a to smerom na Moravu. Hneď 
po výbuchu bolo pri moste vidieť veľa 
zvedavcov. Tento žalostný obraz skazy 
a ničenia zapôsobil na každého veľmi 
žalostným dojmom. Na druhej strane 
Váhu bolo vidieť prvých rumunských 
a ruských vojakov.
• Prvých sovietskych vojakov previe-
zol cez rozvodnený Váh občan Milan 

chceli doteraz nič predávať a  teraz 
bolo všetkého dosť. Vojaci kupovali 
najmä liehoviny.
• Správy z  krajov, ktorými ustupovali 
Nemci, hovorili o tom, že Nemci berú 
všetkých bojaschopných mužov od 
16 do 60 rokov. Tieto správy veľmi 
poplašili miestnych občanov. Skoro 
všetci muži mali pripravené plecnia-
ky a  ostatnú výstroj, aby v  príhodnej 
chvíli mohli utiecť do hôr. 7. apríla na 
rozkaz nemeckého vojenského veli-
teľstva museli nastúpiť všetci chlapi od 
16 do 60 r. kopať zákopy pri železnici. 
Bolo to veľmi nebezpečné, lebo v  tej 
dobe sa začali často objavovať soviet-
ske lietadlá, aby znemožnili presuny 
nemeckého vojska a aby zničili komu-
nikačné prechody skôr, než ich budú 
môcť použiť Nemci a za sebou zničiť.
Od Veľkej noci ľudia spávajú v  pivni-
ciach. Sú veľmi vyčerpaní a  nervózni. 
Nemeckí vojaci úmyselne strašili ob-
čanov nepravdivými správami o sovi-
etskych vojakoch. Pre časté poplachy 
prestalo sa v  domácnostiach variť. 
Najpotrebnejšie veci sa poodnášali 
do pivníc. Byty boli ako po vyrabova-
ní. Gazdovia mali dobytok schovaný 
v horách. Najhoršie bolo rodinám, kto-
ré mali malé deti, lebo bol veľký nedo-
statok mlieka. 
• 8. apríla vyhodili nemeckí vojaci sta-
vidlo na Váhu pri Streženiciach údajne 
preto, že sa báli prechodu partizánov.
16. apríla bol Púchov bombardovaný. 
Na železničnej stanici zabilo troch vo-
jakov a pri Streženiciach zahynuli dva-
ja civili: dvadsaťjedenročný Augustín 
Paliesek a pätnásťročný František No-
vosád. Bomba spadla tiež na role vedľa 
Štefánikovej ulice neďaleko Okresné-
ho úradu. Na tomto mieste postavili 
maďarskí vojaci protilietadlové delá 
a ostreľovali všetky spojenecké lietad-

Útly na športovom člne. Pri prechode 
ostatných vojakov na člnoch pomáha-
li aj iní občania.
Tento rýchly a hladký nečakaný obrat 
prijalo obyvateľstvo so zmiešanými 
pocitmi. Čiastka prejavila svoju radosť, 
iní ešte nechápali, čo sa robí. Niektorí 
s veľkými obavami čakali na splnenie 
predpovedí nemeckých vojakov a  či-
astka sa bála odplaty za svoju politic-
kú činnosť. Niektorí z týchto ešte pred 
oslobodením opustili Púchov. Púchov 
a  púchovská dolina bolo posledné 
miesto na Slovensku, na ktorom ešte 
boli Nemci.
• Po oslobodení púchovskej doliny 
bolo dovŕšené oslobodenie Slovenska 
Červenou armádou, partizánmi a čes-
koslovenskou brigádou. V  noci z  30. 
apríla na 1. mája prišli do Púchova 
vojaci čsl. brigády poväčšine samí Slo-
váci. U nás iba prenocovali a zavčasu 
ráno odišli na Moravu. Boli vyčerpaní, 
ale nedopriali si odpočinku, lebo chce-
li byť v Čechách prví. Po ich odchode 
prišli rumunskí vojaci, ktorí tiahli tiež 
na Moravu. Časť ich ostala ubytova-
ná v Púchove. Dva týždne bol v Meš-
tianskej škole zriadený poľný lazaret 
čsl. brigády, kde výdatne pomáhala 
miestna skupina Červeného kríža.
• 30. apríla občania Hornokočkovskej 
ulice využili situáciu zničenia mostu 
a vyrabovali Bezákov tajný sklad, ktorý 
mal vo svojej tehelni. 1. mája zasa oby-
vatelia Hrabovskej ulice a  Streženíc 
vyrabovali nemecké baraky a narobili 
veľké škody na vnútornom zariadení. 
• Ruské vojenské veliteľstvo bolo zria- 
dené v  Borčického vile tesne vedľa 
mostu. Ruskí vojaci sa chovali k  ob-
čanom veľmi priateľsky. Predpovede 
nemeckých vojakov sa nesplnili. Na  
1. mája objavili sa na múroch a  plo-
toch nápisy odsudzujúce nemecký 
fašizmus: „Smrť nemeckým okupan-
tom! Nech žije Stalin, Sláva Červenej 
armáde!“
• Hneď v prvé dni bol utvorený Miest-
ny národný výbor a Okresný národný 
výbor, založená bola Komunistická 
strana. MNV aj ONV spolupracovali 
s miestnym vojenským veliteľstvom. 2. 
mája boli na stanici Národnej bezpeč-
nosti vyšetrovaní nespoľahliví občania 
a  kolaboranti. Tiež funkcionári HG, 
POHG, HSĽS, Nemci a  udavači, z  kto-
rých viacerí boli zaistení, ostatní boli 
dočasne prepustení. Vedúce miesta 
boli obsadené zaslúžilými pracov-
níkmi v odboji. Do obchodov a podni-
kov boli dosadení národní správcovia.
Mnohí začali „prevracať kabáty“...

• Od 22. januára do 8. februára pre-
chádzalo veľa nemeckého vojska z vý-
chodného frontu smerom na Moravu. 
27. januára obsadili nemeckí vojaci 
školy, verejné i súkromné budovy úpl-
ne brutálnym spôsobom. Maďarskí vo-
jaci sa museli presídliť do nemeckých 
barakov. Pri obsadzovaní bol na ulicu 
vyhodený Daňový úrad, Dôchodkový 
úrad a k nim príslušné byty úradníkov, 
ktorí boli v týchto úradoch zamestna-
ní. Pri sťahovaní nebol dostatok pra-
covných síl, preto sa nábytok veľmi 
poškodil. Čo sa vojakom hodilo, jedno-
ducho si nechali.
• Na udržanie verejnej mienky vo ví-
ťazstvo Nemcov vydával Úrad propa-
gandy nástenné noviny a  plagáty. Po 
školách rozposielali rôzne propagačné 
brožúry. Verejnú mienku usmerňovalo 
rádiové vysielanie z Londýna.
Obyvatelia hromadne schovávali, za-
kopávali a zamurovávali zásoby a cen-
né veci. Niektoré rodiny sa sťahovali 
i  so zariadením do susedných odľah-
lých dedín: Vydrná, Ihrište, Zubák, 
Hoštiná, Zliechov atď.
• 13. februára sa zo škôl odsťahovali 
Nemci a  nasťahovali sa Maďari, ktorí 
tam boli až do 17. marca. Maďari už 
v januári uskladnili veľa potravín a ta-
baku v  židovskom kostole. Maďari 
predávali potraviny, cigarety, tabak, 
kožu, bagandže a  čokoládu. Tohoto 
tovaru sa zmocnili vypočítaví občania, 
ktorí s  ním potom šmelinárili. Čierny 
obchod sa rozrastal veľmi rýchle do 
obrovských rozmerov. Po celú dobu 
ubytovania vojsk boli obchody celkom 
prázdne, lebo vojaci všetko skupovali.
• Následkom vojnových pomerov, 
pracovná morálka veľmi klesla. Oby-
vateľov vyrušujú časté nálety a popla-
chy, ktoré sa opakujú vo dne i v noci. 
25. marca prišli noví maďarskí vojaci. 
V  meštianskej škole zriadili poľnú ne-
mocnicu. 1. apríla odišli nemeckí vojaci 
na Moravu. Roľníkom pobrali veľmi 
mnoho dobytka, najmä v  susednej 
Nimnici. Odvádzať ich museli gazdo-
via, ktorí mali kone. Pri spiatočnej ces-
te im kone pri moravských hraniciach 
zadržali.
• Pred blížiacim sa frontom bolo ob-
chodníkom nariadené predávať tovar 
bez lístkov. Pred obchodmi stáli veľké 
zástupy kupujúcich, ktorí boli často 
vyrušovaní poplachmi a náletmi. Lep-
šie situovaní občania a vojaci kupovali 
veľa tovaru. Chudobnejším občanom, 
ktorí nemali peniaze sa neušlo nič. 
Z  tohoto vznikla veľká nespokojnosť 
a  vyhrážanie obchodníkom, ktorí ne-



Osýpky sú jedným z najzávažnejších vírusových ochorení detského veku. Ich závažnosť spočí-
va najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového 
systému. Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam a rýchlo sa šíri vzduchom 
najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva. 
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Epidemiologická situácia vo výskyte 
osýpok je v súčasnosti v Slovenskej 
republike naďalej priaznivá. Posledné 
domáce ochorenie bolo v Slovenskej 
republike zaznamenané v roku 1998 a 
posledné importované prípady osýpok 
na Slovensku boli hlásené v rokoch 
2011 a 2012. Vzhľadom na nárast osý-
pok v poslednom období v krajinách 
Európy je import na naše územie mož-
ný z ktorejkoľvek krajiny, kde sa osýpky 
v súčasnosti vyskytujú. V prevencii pla-
tia všeobecné zásady osobnej hygieny 
a dôsledné vyhýbanie sa kontaktu s 
osobami chorými na akékoľvek prenos-
né ochorenie s respiračnými prejavmi a 
exantémom. Najúčinnejším preventív-
nym opatrením je očkovanie.
Regionálnemu úradu verejného zdra-
votníctva so sídlom v Košiciach bolo 
Klinikou infektológie a cestovnej medi-
cíny UN L. Pasteura v Košiciach hlásené 
prijatie 25 ročného pacienta s trvalým 
bydliskom v Taliansku s podozrením na 
osýpky. Pacient bol následne hospitali-
zovaný a bola mu nasadená adekvátna 
terapia. Chorý študuje v rámci projektu 
na UPJŠ v Košiciach. Proti osýpkam oč-
kovaný nebol. 

Hlavný hygienik apeluje na rodičov, ktorí nedali zaočkovať svoje deti

Epidemiológovia Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva so sídlom v 
Košiciach vykonali včas všetky potreb-
né protiepidemické opatrenia na zabrá-
nenie vzniku epidémie a šírenia osýpok. 
Všetky osoby, s ktorými prišiel chorý do 
kontaktu, boli v deň nahlásenia ocho-
renia odoslané k ošetrujúcemu leká-
rovi na vyšetrenie a ich zdravotný stav 
je naďalej monitorovaný. Neočkované 
osoby boli odoslané k svojim praktic-
kým lekárom za účelom očkovania proti  
osýpkam.
Pacient je po adekvátnej liečbe a v 
súčasnosti je už prepustený z ústavnej 
starostlivosti v dobrom zdravotnom sta-
ve do domácej liečby. Ochorenie malo 
ľahký priebeh bez komplikácii a pacient 
nie je v súčasnom období infekčný a 
nepredstavuje riziko šírenia ochorenia. 
Importovaný prípad osýpok v Sloven-
skej republike bude Úradom verejného 
zdravotníctva SR hlásený do Európske-
ho systému rýchleho varovania.
Pre zachovanie priaznivej epidemio-
logickej situácie vo výskyte osýpok je 
podľa odporúčaní Svetovej zdravot-
níckej organizácie esenciálnou podm-
ienkou dosiahnutie a udržanie vysokej 

čom, ktorí nedali zaočkovať svoje deti, 
aby kontaktovali príslušného pediatra 
a prediskutovali možnosť ich zaoč-
kovania.“ Naďalej zdôrazňujeme, že 
z dôvodu možného importu osýpok 
z okolitých krajín, kde je v súčasnosti 
zaznamenaný výskyt osýpok, je na Slo-
vensku v súčasnosti potrebná zvýšená 
ostražitosť zdravotníckych pracovníkov, 
najmä praktických lekárov pre deti a 
dorast a dospelých.

Zdroj: uvzsr.sk

zaočkovanosti proti osýpkam (95 % a 
viac) dvoma dávkami očkovacej látky. 
Po rokoch, kedy zaočkovanosť det-
skej populácie v Slovenskej republike 
dosahovala úroveň 98 % - 99 %, bol v 
ostatných rokoch zaznamenaný pokles 
zaočkovanosti v dôsledku odmietania 
povinného očkovania a antivakcinač-
ných aktivít. Najúčinnejším preven-
tívnym opatrením je očkovanie proti 
osýpkam.
Hlavný hygienik SR RNDr. MUDr. Ján 
Mikas: „Opätovne odporúčame rodi-

Redakcia Púchovských novín zazna-
menala telefonické otázky občanov 
so žiadosťou o vysvetlenie, prečo 
nie je v  Púchovskej televízii vysie-
laný záznam z  rokovania mestské-
ho zastupiteľstva. Podobná otázka 
bola položená aj na aprílovom za-
sadnutí mestského zastupiteľstva.  
Získali sme stanovisko riaditeľa TV 
Považie Petra Galoviča: 
„V licencií č. TD/101 zo dňa 17.12.2012 
na vysielanie programovej služby Pú-
chovská televízia vydanej Radou pre 
vysielanie a  retransmisiu sa jedno-
značne uvádza rozdelenie programo-
vej služby na 10 % vysielania vlastnej 

Prečo Púchovská televízia nevysiela 
záznamy z mestského zastupiteľstva?  

Mesto Púchov, na základe Rozhodnu-
tia o nariadení opatrení zabezpečiť 
vykonanie celoplošnej regulácie 
živočíšnych škodcov (deratizácie) na 
území mesta Púchov v termíne od 
01.04.2017 do 15.05.2017, vydaného 
Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva so sídlom v Považskej 
Bystrici, nariaďuje vykonať potrebné 
opatrenia:

1. Fyzickým osobám – podnikateľom a 
právnickým osobám podľa § 52 ods.1 
písm.j) zákona č.355/2007 Z.z. – v ob-
jektoch určených na podnikanie – v ich 
alebo nimi užívaných alebo spravova-
ných objektoch.
Deratizácia môže byť vykonávaná 
prostredníctvom osôb, ktoré vykonávajú 
regulácie živočíšnych škodcov ako profe-
sionálnu činnosť.
2. Fyzickým osobám – občanom podľa § 
51 ods.1 písm.a) zákona č.355/2007 Z.z.  
v pivničných priestoroch, pri chovoch 
hospodárskych zvierat, v rodinných 
a bytových  domoch. Občania môžu 
deratizáciu vykonať aj svojpomocne, 
biocídnymi prípravkami na to určenými, 
dostupnými v obchodnej sieti.

VÝZVA NA VYKONANIE DERATIZÁCIE
Fyzická osoba musí vedieť preukázať 
splnenie uloženého opatrenia pokladnič-
ným dokladom o kúpe prípravku, ktorý 
bol na predmetný účel použitý a ktorý 
fyzická osoba uchová aspoň po dobu 3 
mesiacov pre účely prípadnej kontroly 
splnenia nariadeného opatrenia. V 
prípade zabezpečenia povinnosti pro-
stredníctvom subjektu oprávneného na 
profesionálne vykonávanie deratizácie, 
sa splnením povinnosti fyzická osoba 
preukáže potvrdením o profesionálnom 
vykonaní deratizácie, ktoré jej tento 
subjekt vystaví.
Právnické osoby a fyzické osoby – 
podnikatelia si uchovajú potvrdenie o 
vykonaní deratizácie pre účely prípadnej 
kontroly splnenia nariadeného opatrenia 
po dobu 3 mesiacov.
Zber, transport a likvidáciu uhynutých 
hlodavcov je potrebné zabezpečiť fyzic-
kou, resp.právnickou osobou, ktorá má 
na túto činnosť povolenie príslušného 
orgánu veterinárnej správy. 
Mesto zároveň upozorňuje občanov, 
že v dňoch 24.04.2017 až 15.05.2017 
bude prostredníctvom odbornej firmy 
realizovať deratizáciu plôch verejnej 
zelene a stojísk smetných nádob.

programovej tvorby a 90 % doplnko-
vého vysielania. Z čoho vyplýva, že 
denne sa môže odvysielať 144 minút 
programovej tvorby, ktorá predsta-
vuje 4 x denne Púchovský magazín v 
dĺžke cca 36 minút vrátane reklamy. 
Všetok ostatný čas je výlučne vyhra-
dený doplnkovému vysielaniu, teda 
infotextu. Akékoľvek iné rozdelenie 
vysielania je považované za poruše-
nie udelenej licencie.
Predpokladám, že ani nikto nás ne-
chce nabádať na porušovanie záko-
nov. Že sa tak dialo počas predošlého 
vedenia televízie je nespochybniteľ-
né, no už premlčané. V prípade ne-
jasností si treba naštudovať zákon 
č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retran-
smisii vrátane následných zmien a 
doplnkov. Televízia je subjekt regu-
lovaný platnou licenciou a nie trhací 
kalendár, kde sa môže kedykoľvek a 
čokoľvek odvysielať. Aktuálne je pri-
pravená na podanie nová žiadosť o 
licenciu, ktorej programová štruktúra 
zahŕňa už aj pravidelné vysielanie zá-
znamov nielen zo zastupiteľstiev.“

-r-
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Piatkový podvečer (28. 4.) patril di-
vadelnému štúdiu Červené vankúše, 
ktoré malo pre divákov pripravenú 
čerstvú premiéru. Vankúše sú spájané 
so spánkom, ale táto hra rozhodne 
nemala so spánkom nič spoločné. Išlo 
o akčnú detektívnu hodinku, počas 
ktorej každý v sále hádal meno vraha 
a so zatajeným dychom čakal na roz-
lúsknutie. 
Príbeh navonok dokonalej, bohatej a 
spokojnej rodiny, aj tak by sa táto hra 
na prvý pohľad mohla zdať. Emotív-
na výpoveď jedinca však svet rodiny 
otočila naopak. Hľadanie vraha, otá-
čanie charakterov postáv, zaujímavo 
hraničná situácia, z ktorej niet úniku. 
Červené vankúše ponúkli vďaka tejto 
detektívke náhľad na citovú existen-
ciu iného a jeho potreby, odhodlanie 

prekročiť hranice a konvencie spoloč-
nosti. 
Dvanásť členov divadelného štúdia 
spolu s režisérkou Luciou Panáčko-
vou, hru nacvičovalo intenzívne viac 
ako rok. Divadlo berú ako hobby a 
všetkých nesmierne baví, čo sa pod-
písalo, aj na výborných výkonoch a 
celkovom hodnotení divákov. „Každý 
by si mal nájsť v živote aktivitu, ktorú 
dokáže robiť zadarmo, pri ktorej mu 
letí čas ani nevie ako a má pri nej, taký 
ten zvláštny zápal v očiach a v srdci,“ 
zhodli sa členovia DŠ Červené vankú-
še.  Mladá, talentovaná režisérka v roz-
hovore prezradila, že sa s hrou „Príbeh 
jedného domu“ chystajú odohrať aj 
reprízu, pretože premiéra mala vraj až 
nečakaný úspech. Termín reprízy však 
ešte nie je známy.                                 -bak-

TALENTÁRIUM 2017 v CVČ VČIELKA
Osem materských škôl z Púchova 
a okolia sa v CVČ Včielka stretlo na 
obľúbenom podujatí Talentárium 
2017. Toto podujatie je prehliadkou 
detských talentov a v tomto roku 
sa ho zúčastnilo 37 detí. Zapojené 
materské školy spomedzi svojich 
detí vyberajú  najtalentovanejších, 
ktorí  sa na spomínanom podujatí 
prezentujú. Talentárium je príjemné 
a priateľské stretnutie, kde si učiteľ-
ky a materské školy vymenia medzi 
sebou skúsenosti, deti sa naučia 
vystupovať na verejnosti a tak pre-
konávajú strach z vystúpení. Tento 
rok sa deti predviedli v disciplínach 
výtvarná výchova, kde sme videli 22 
prác na tému – čaro Veľkej Noci, kto-
ré boli vystavené v CVČ Včielka. Ďa-
lej sme videli recitáciu, spev, tanec 
a hru na hudobný nástroj. V speve 
kraľovala ľudová pieseň, ktorú sprí-
jemnil hudobný doprovod učiteliek. 
Najbližší k deťom je tanec. Videli 
sme zaujímavé tanečné vystúpe-
nia, no najväčším talentom v tejto 
kategórii bol Frederik Oláh z MŠ Do-
hňany, ktorý sa venuje hip – hopu 
a break dancu. Všetky deti, ktoré sa 
zapojili boli odmenené medailou 
a sladkosťami. Každá pani učiteľka 
dostala kvietok, diplom a drobnos-
ti pre ich materskú školu. Chcela by 
som pochváliť všetky deti, za ich 
výnimočné vystúpenia a veľká po-
chvala patrí aj pani učiteľkám, ktoré 
deti pripravili, venujú sa im a rozví-
jajú ich talenty. Prajeme im veľa tr-
pezlivosti, tvorivosti a odhodlania v 
ich práci a tešíme sa na ďalší ročník 
Talentária. 

Ľudka Bučková Kvaššayová
organizátorka podujatia

Zapojené MŠ do Talentária 2017: MŠ Mládežnícka Púchov, MŠ Požiarna 1292/5 Púchov, ZŠ s MŠ Slovanská Púchov, 
MŠ Streženice, ZŠ s MŠ Dohňany, MŠ Mestečko, ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou a ZŠ s MŠ J. A. Komenského Lednica. 

Červené vankúše  zaplnili divadlo

Pozývame vás na charitatívnu burzu, 
ktorá sa bude konať 6. 5. 2017 od 9.30 do 15.30 hod. 

v Zborovom dome Evanjelickej cirkvi a. v. v Púchove.
(vchod z Royovej ulice)

V predaji bude detské, pánske, dámske oblečenie, obuv, kabelky, dojčenské 
potreby, hračky, knihy a iný rôzny tovar.

Príďte si nakúpiť za symbolické ceny a podporiť tak projekt  „Pomoc rodinám 
v núdzi z Púchova a okolia“. 
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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. 

Vstupenky si môžete rezervovať i priamo zakúpiť aj na stránke
www.kultura.puchov.sk a www.kino.puchov.sk

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ŽIEN

Pondelok  1.     veľká sála     16.00 hod.

KAPELO, POLKU HREJ:
DH MORAVANKA 
Prvý zo série 8-ich koncertov dychovej hudby v Divadle Púchov. Moderuje Barbora Marcinová. 
Organizátor: Považská veselka, o.z. a Mesto Púchov. Vstupné: 3 €.

Sobota 6.     na 3 miestach    18.00 hod.

NOC S LITERATÚROU
Divadlo Púchov, Kníhkupectvo Barica, literárna kaviareň Podivný barón - tieto miesta, kvalitné 
knihy pre deti i dospelých a zaujímaví čítajúci sa spoja, aby vám priniesli literárno-dobrodruž-
ný zážitok, na ktorý sa nezabúda. 2. ročník literárnej túry v Púchove bude doplnený trochou 
divadla, hudobnou afterparty, knižnou tombolou a inými novinkami. Viac na osobitných plagá-
toch,  na FBku Noc s literatúrou a stránke www.kultura.puchov.sk

Utorok 9.        veľká sála      17.00 hod.

IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ
MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU 
Repríza oboch nových hier DDŠ Ochotníček, čerstvého víťaza krajskej súťažnej prehliadky 
Rozprávkové javisko s postupom na celoslovenskú súťaž. Réžia: Peter Hudák. Vstupné 2 €.

Piatok 12.     galéria vestibulu   10.00 hod. 

CESTA OKOLO SVETA 
Vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením Spojenej školy Pú-
chov a Trenčianskeho samosprávneho kraja.  Vstup voľný.

Sobota 13.   veľká sála       19:00 hod. 

SVET PODĽA HELEN ALEBO  
MAĽOVANIE KVAPIEK 
Leporelo spomienok  zo života mladej dôchodkyne autorskej hry Divadla Makyta. Repríza. 
Vstupné 2 €.

Pondelok 15.      veľká sála     19.00 hod. 

RODINNÝ PRIEVAN 
Divadelné predstavenie pri príležitosti DŇA MATIEK s podtitulom: Matka má vždy pravdu, aj 
keď ju náhodou nemá... Súčasná komédia  prinášajúca mikroskopický náhľad do života jed-
nej rodiny, ktorá je „postihnutá“ tým najkrajším spôsobom... Hrajú: Marta Sládečková, Pavol 
Šimun, Matej Landl, Kristína Svarinská, Kristína Greppelová, Ondrej Bortlík.  Vstupné: 12 € 
(kreslá), 10 € (balkóny a prístavky).

Štvrtok 18.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV 
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: Gizka Oňová a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 2.5. 2017. 
Vstupné 1 €. Pre jednu osobu max. 4 vstupenky. 

Sobota 20.  veľká sála  18.00 hod.

HARMONY 
Koncert vokálnej skupiny Harmony pri príležitosti 10.výročia jej založenia. Spoluúčinkujú žiaci 
a učitelia ZUŠ Púchov. Vstupné: 3 €. 

Pondelok 22.   veľká sála   18.00 hod.

MLADÝ TEXTILNÝ DIZAJN 
Výstava prác študentov študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo Fakulty prie-
myselných technológií v Púchove TnUAD v Trenčíne spojená s prehliadkou modelov  prezen-
tuje výsledky konceptov a projektov posledných študijných semestrov. Pestrý program pre Vás 
v sále i galérii vestibulu divadla. Vstupné: 1 €

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

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

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

 3. 6.  o 20:00  - VESELIE alebo ŠKOLA FOLKLÓR.TANCA, vstupné 3 €

 14. 6.  o 19:00  - OCKO, one man show, vstupné 7 €, 6 € 
 25.6.  o 15:00  - BRAČEK JELENČEK, Divadlo M (premiéra), vstupné 2 € 

KLUB ŽIEN

Nedeľa 28.   kinosála    15.00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:
ANALFABETA NEGRAMOTNÁ 
Sú chvíle, keď každý z nás sa cíti tak trochu negramotný – ako hlavná postava v knihe Jána 
Uličianskeho. Príďte si pozrieť jej neuveriteľné stretnutie so známymi literárnymi hrdinami 
v knižnici. Premiéra hry našich najmenších - DDS Trpaslíci. Réžia: Ivana Huličiarová.  Vstupné: 
0,50 € 

Streda 31.   bývalá kinosála nad Azalkou   15.30 hod.

SPRÁVNY CHLAPEC, SPRÁVNE 
DIEVČA 
CVČ Včielka v spolupráci s Púchovskou kultúrou organizujú pre žiakov 1. ročníka základných 
škôl mesta Púchov tradičné celomestské súťažné podujatie. Vstup voľný.

KURZY, KLUBY:
Piatok 5.     budova SOV Nám. slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA
Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek.

Utorok 9.     kinosála     16.00 hod.

CHCETE SA NAUČIŤ NIEČO NOVÉ
KREATÍVNE?
Použijeme jednoduché prostriedky – staré noviny, letáky, lepidlo a vytvoríme peknú záložku 
do knihy. Potešíte nielen seba, ale i svojich najbližších.To všetko nás naučí lektorka  Eňa Joa-
chymstálová zo „Zvončeka“.

Štvrtok 11.  a  štvrtok 25.      učebňa č.2     18.00 hod.

AL - ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.

Nedeľa 14.     veľká sála     14.00 hod.

MOHENDŽODARO: 
TANTRA JOGA PRE ŽENY
5-hodinový workshop, vstupné 20 €, info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk

Streda 17.     učebňa č.1     16.00 hod.

NAŠE ZDRAVIE
Prednáška na tému pľúca, hrubé črevo. Nielen o ich funkciách ale i o vplyve na naše zdravie 
sa dozvieme na prednáške MUDr. Renáty Gérovej.

Štvrtok 18.     učebňa č.1     16.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk

Piatok 19.     učebňa č.1     16.00-20.00 hod.

KURZ MAĽOVANIE NA VODNÚ
HLADINU PRE DOSPELÝCH
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk a www.ebru.sk

Sobota 20., 27.   zasadacia miestnosť      10.00 hod.
Nedeľa 21., 28.   zasadacia miestnosť      13.00 hod.

ČLOVEKU ČLOVEKOM
Už sa Vám stalo, že niekto z Vašich blízkych prežíval zložité životné situácie a Vy ste nevedeli 
čo máte urobiť, alebo čo povedať? Viac  na stretnutí... Bližšie info  na osobitných plagátoch.

Piatok 26.     učebňa č.1     10.00 - 13.00 hod.

TVORIVÝ RELAX MAĽOVANIA NA 
VODNÚ HLADINU PRE RODIČOV A DETI
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk a www.ebru.sk

Utorok 30.     kinosála     16.00 hod.

ROZMANITÉ OBLASTI ŽIVOTA NA
NAŠEJ PLANÉTE
O premenách života v tesnom spojení človeka s prírodou a kultúrou. Rôzne zážitky cestovate-
ľov po exotických krajinách...

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:
Utorok 2.     veľká sála     8.15 hod., 10.00 hod.

SVET OKOLO NÁS, PERU - ŠTYRI STRANY SVETA
Utorok 9.     veľká sála     8.00 hod.  

IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ, MAMA MÁ EMU, 
EMA MÁ PUBERTU
Streda 10.     veľká sála      9.15 hod.

DOROTKA Z FIDORKOVA A PANDA VANDA
Pondelok 29.     kinosála     8.00 hod.

PIATA LOĎ
Pondelok 29.     veľká sála   9.00 hod.

SVET PODĽA HELEN ALEBO MAĽOVANIE KVAPIEK
Streda 31.     kinosála     8.00 hod.

KRÁSKA A ZVIERA

tlakom médií aj ambiciózneho trénera Elisa, zároveň však stretáva pôvabnú Raiju a začne sa 
rodiť niečo špeciálne. S pokorou a jemným humorom rozpráva Kuosmanen nevšedný príbeh 
muža, ktorý sa bez okázalých gest preboxoval k najšťastnejšiemu okamžiku svojho života.  
MN 15 rokov - Fin.,Šv.,Nem. - ASFK - 92´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 26.    17.30 h   20.00 h      Sobota 27.   17.30 h        Nedeľa  28.  17.30 h  – 3 D 

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA
POMSTA (dobrodružný, akčný)
Walt Disney uvádza ďalšie pokračovanie najslávnejšej pirátskej série. V novom dobrodružstve 
má Jack Sparrow opäť raz smolu a musí čeliť zatiaľ najdesivejšiemu nepriateľovi – mŕtvemu 
kapitánovi Salazarovi a jeho posádke duchov. Tomu sa podarilo uniknúť z Diabolského troju-
holníka a jeho jedinou túžbou je vyhladiť všetkých pirátov – na čele s Jackom, s ktorým má 
staré nevyrovnané účty.Jack má jedinú šancu – nájsť bájny Poseidónov trojzubec, ktorý svoj-
mu držiteľovi prepožičiava moc ovládať na povel morské vody. K tomu však potrebuje pomoc 
krásnej astronómky Cariny a Henryho, tvrdohlavého mladého námorníka kráľovskej flotily... 
MN 12 rokov - USA  - Saturn - 135´- titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5€ - 3 D.

NOVINKA: TÉMATICKÉ KINO - NÁVRATY
vstupné 2 €/1 film

Streda 31.    17.30 h

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)     
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov - SR/ČR - Continentalfilm 
- 113´- slov. verzia. Vstupné 2 €
Streda 31.    19.45 h

ÚNOS (thriller)     
Slovenský film režisérky Mariany Čengel Solčanskej,  napínavý pohľad do minulosti, inšpi-
rovaný skutočnými udalosťami na slovenskej politickej scéne deväťdesiatych rokov. MN 15  
rokov - SR - Continentalfilm - 95 ´ - originálna verzia. Vstupné 2 €.

PRIPRAVUJEME - MDD V KINE
Štvrtok 1. 6. 2017

15.45 h  ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
17.30 h BALERÍNA
19.15 h KRÁSKA A ZVIERA

Streda 3.    19.30 h

BELGICA (dráma)
Príbeh dvoch bratov: charizmatického a temperamentného Franka a jeho ambiciózneho, ale 
neskúseného brata Joa, ktorý je majiteľom baru Belgica. Spoločnými silami ho premenia na 
úspešný klub plný skvelej hudby, krásnych ľudí a neriadenej zábavy. Až neskoro zistia, že viesť 
takýto podnik je náročnejšie ako čakali a  ich vzťahy a osobný život tým začnú trpieť. Film 
ukazuje opojnú cestu oboch bratov hore k úspechu a pád, ktorý nasleduje. Príbeh o eufórii, 
vzostupe a páde.  MN 15 rokov - BEl.,Fr. - ASFK - 128´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok   5.     17.30 h Sobota  6.     17.30 h – 3 D

STRÁŽCOVIA GALAXIE 2 (akčný, fantasy, komédia)     
Po veľkom úspechu prvého filmu o Strážcoch Galaxie prichádza štúdio Marvel s veľkolepým 
pokračovaním. Peter Quill, prezývaný sám sebou Star Lord, a partia jeho excentrických priate-
ľov sa vydávajú cez najvzdialenejšie končiny vesmíru, aby opäť zachránili Galaxiu a tajomstvo 
jeho rodičov. Starí nepriatelia sa stávajú novými spojencami a na pomoc prichádzajú aj ďaľšie 
obľúbené postavy z rozpínajúceho sa filmového vesmíru štúdia Marvel. Veľké herecké hviezdy 
v nečakaných úlohách a to všetko v v rytme najväčších hitov 70-tych rokov...  MN 12 rokov - 
USA - Saturn - 137´ - titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.
Piatok   5.   20.00 h Nedeľa  7.    19.30 h

UTEČ (thriller, horor)
Čo na tom, že Rose (Allison Williams) je biela ako stena a Chris (Daniel Kaluuya) čierny ako 
noc? Žijeme predsa v 21. storočí, keď je boj proti rasovej neznášanlivosti už dávno dobojo-
vaný, a na zmiešané páry sa cez prsty nepozeráme. Minimálne Roseini rodičia Missy a Dean 
sú na Chrisa od prvého momentu nesmierne milí. Vadí im snáď len to, že si priateľ ich dcéry 
občas zapáli, ale to s  farbou kože predsa nesúvisí. Psychologička Missy dokonca Chrisovi 
ponúkne, že ho jeho zlozvyku zbaví pomocou hypnózy...  MN 15 rokov - USA -  CinemAr - 
103´- titulky.  Vstupné 4 €.
Nedeľa  7.   17.30 h Streda 10.    19.30 h

DENNÍK RUŠŇOVODIČA (čierna  komédia)
Podľa štatistík každý rušňovodič v Srbsku za svoju kariéru neúmyselne usmrtí 15 až 20 ľudí. 
Neslávny rekord drží Ilja, ktorý má na konte 28 zabití. Rušňovodičom sa stal rovnako ako 
jeho otec a dedo a na prahu dôchodku predáva štafetu svojmu adoptívnemu synovi Simovi. 
Sima sa však odmieta zmieriť s faktom, že by sa stal vrahom. Kolegovia mu síce tvrdia, že sa 
nehode nevyhne, no dni ubiehajú a nešťastia Sima obchádzajú. Ilja začína mať obavy, že sa z 
jeho syna „poriadny“ rušňovodič nestane, a tak berie veci do vlastných rúk... MN 12 rokov- 
Srb.,Chorv. - Itafilm - 85 ´- titulky.  Vstupné 3,50 €.
 Piatok   12.   19.30 h Sobota  13.    17.30 h

KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI 
(akčný, fantaz., dráma)
Keď mladému Artušovi (Ch.Hunnam) zavraždia otca, vlády a anglickej koruny sa ujme jeho 
strýko (J.Law). Artuš príde o detstvo i vlastnú identitu, až kým nenarazí na čarovný meč Ex-
calibur. V okamihu, keď ho ako vyvolený vytiahne zo skaly, obráti sa mu život hore nohami. 
Donútený uznať svoju pravú identitu (následník trónu), musí začať bojovať nielen za seba... 
MN 12 rokov - USA - Continentalfilm - 126´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota  13.   20.00 h Nedeľa  14.   19.30 h

PÁD (romantický, fantasy)
Luci je poslaná do internátnej školy pre problémovú mládež. Bola totiž obvinená z podpaľač-
stva, počas ktorého zomrel mladý chlapec. V škole plnej zvláštnych spolužiakov stretáva zá-
hadného a odťažitého Daniela, ktorí s ňou ale nechce mať nič spolčeného a až podozrivo sa 
jej vyhýba. Luci sa snaží zistiť jeho tajomstvo stoj čo stoj. Nielenže, že ju Daniel silne priťahuje, 
ale má pri ňom pocit niečoho veľmi povedomého. Akoby ho poznala  už tisíc rokov... MN 12 
rokov - USA - Magicbox Slovakia - 91 ´ - titulky. Vstupné 3,50 €.
Nedeľa  14.   17.30 h

LADY MACBETH (dráma)
Viktoriánská doba nepredstavuje len rozum a cit alebo pýchu a predsudok. Je plná silnej 
a zničujúcej vášne. Lady Macbeth nás privádza na domnelo pokojný anglický vidiek roku 
1865. Katherine stojí pred oltárom vedľa Alexandera, svojho budúceho manžela, postaršieho 
veľkostatkára, ktorého nemiluje. Vikár ich vyhlási za muža a ženu. Dvojicu pozorne sleduje 
Alexandrov starnúci otec Boris, bohatý majiteľ dolov, ktorý Katherine kúpil pre svojho syna 
spolu s malým pozemkom od jej otca. Svadobná noc však zostane nenaplnená, a Katherine 
nedostane od Alexandra žiadny fyzický návrh. Alexander vzápätí nečakane odcestuje na nie-
koľko týždňov do rodinných dolov a jeho otec zase odchádza do Londýna. MN 15 rokov - USA 
- CinemArt - 89´ - titulky.  Vstupné 4 €.
Streda  17.   17.30 h

MUŽ MENOM OVÉ (dráma, komédia)
Ove je tvrdohlavý a večne sa sťažujúci mrzutý muž, ktorý pohŕda všetkými okolo neho a dáva 
im to aj zreteľne najavo. Bývalý predseda družstva vlastníkov, ktorému nedávno zomrela milo-
vaná manželka Sonja, teraz terorizuje susedov ako samozvaný strážca poriadku. Zvrat v jeho 
životnej rutine nastáva s príchodom jeho nových susedov, mladej pakistanskej rodiny, ktorých 
životný štýl sa mu najskôr prieči. Keď omylom nabúrajú autom do Oveho poštovej schránky, 
spustia tým reťaz nečakaných udalostí. Film je nakrútený podľa knižného bestselleru Fredrika 
Backmanna, z ktorého sa len vo Švédsku predalo viac ako 700 000 výtlačkov.  MN 12 rokov 
- Šv. - ASFK - 116´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok  19.   17.30 h Nedeľa  21.  15.30 h

DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD 
HLADINOU (animovaný, rodinný, komédia)
Malá chobotnička Deep je všetko, len nie záchranca. Neposedný, tvrdohlavý, zvedavý,   všetko 
ale naozaj všetko si chce vyskúšať. Morský čert Evo síce ohromuje svojími ostrými zubami, 
povesť hlbinného netvora mu, ale kazí fakt, že je dobrosrdečný, pomerne nemotorný a má tak 
trochu dlhé vedenie. Kreveta Alica je zase opatrná až neurotická a sníva, že raz bude tancovať 
a spievať. A dravá muréna Maura? Tú trápi, že je osamelá. Ono. . .je ťažké mať kamarátov, keď 
ich chcete zjesť.  MP - Esp. - Bontonfilm - 92 ´ - slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.
Piatok  19.   19.30 h Sobota  20.  19.30 h

VOTRELEC: COVENANT (akčný, sci-fi, horor)
Ridley Scott sa vracia do vesmíru, ktorý stvoril vo svojej kultovej sérii Votrelec. Votrelec: Cove-
nant je novou kapitolou, v ktorej posádka vesmírnej lode Covenant smeruje na vzdialenú pla-
nétu na druhej strane galaxie, ktorá sa zdá byť neobjaveným rajom. V skutočnosti ale skrýva 
nebezpečenstvo, ktoré si nikto z členov posádky nedokázal predstaviť… MN 15  rokov - USA 
- CinemArt - 122´- titulky. Vstupné 4  €.
Pondelok 22.   19.30 h  -  KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 € !

BABA Z ĽADU (dráma)
Po stretnutí s otužilcom Broňom začína ovdovelá Hana pozvoľna meniť svoj stereotypný život, 
ktorý sa doteraz krútil výhradne okolo jej synov, neviest a vnúčat. Zatiaľ čo šesťdesiatnička 
Hana prežíva love story, tradičné víkendové obedy v rodinnej vile strácajú na idylickosti a 
postupne vypláva na povrch, že každý z hrdinov má nejaké tajomstvo. Príbeh rozkrývajú-
ci neľahké vzťahy medzi tromi generáciami. Hrajú:   Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Daniel 
Vízek, Václav Neužil ml.,  Tatiana Vilhelmová, Petra Špalková, Marek Daniel, Alena Mihulo-
vá, Marie Ludvíková, Luboš Veselý a ďalší. MN 15 rokov - ČR, Fr. SR - ASFK - 107´- česky 
- dráma. Vstupné 2 €.
Streda  24.   19.30 h 

OLLI MÄKI (dráma, biografia)
Fínsko 1962. Dvadsaťpäťročný Olli Mäki, európsky amatérsky šampión v boxe, sa chystá na 
životný zápas o titul majstra sveta, vôbec prvý v jeho rodnej zemi. Skromný bojovník je náhle 
celebritou, celá krajina žije prostredníctvom športovca sen o  veľkom víťazstve. Olli je pod 
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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. 

Vstupenky si môžete rezervovať i priamo zakúpiť aj na stránke
www.kultura.puchov.sk a www.kino.puchov.sk

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ŽIEN

Pondelok  1.     veľká sála     16.00 hod.

KAPELO, POLKU HREJ:
DH MORAVANKA 
Prvý zo série 8-ich koncertov dychovej hudby v Divadle Púchov. Moderuje Barbora Marcinová. 
Organizátor: Považská veselka, o.z. a Mesto Púchov. Vstupné: 3 €.

Sobota 6.     na 3 miestach    18.00 hod.

NOC S LITERATÚROU
Divadlo Púchov, Kníhkupectvo Barica, literárna kaviareň Podivný barón - tieto miesta, kvalitné 
knihy pre deti i dospelých a zaujímaví čítajúci sa spoja, aby vám priniesli literárno-dobrodruž-
ný zážitok, na ktorý sa nezabúda. 2. ročník literárnej túry v Púchove bude doplnený trochou 
divadla, hudobnou afterparty, knižnou tombolou a inými novinkami. Viac na osobitných plagá-
toch,  na FBku Noc s literatúrou a stránke www.kultura.puchov.sk

Utorok 9.        veľká sála      17.00 hod.

IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ
MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU 
Repríza oboch nových hier DDŠ Ochotníček, čerstvého víťaza krajskej súťažnej prehliadky 
Rozprávkové javisko s postupom na celoslovenskú súťaž. Réžia: Peter Hudák. Vstupné 2 €.

Piatok 12.     galéria vestibulu   10.00 hod. 

CESTA OKOLO SVETA 
Vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením Spojenej školy Pú-
chov a Trenčianskeho samosprávneho kraja.  Vstup voľný.

Sobota 13.   veľká sála       19:00 hod. 

SVET PODĽA HELEN ALEBO  
MAĽOVANIE KVAPIEK 
Leporelo spomienok  zo života mladej dôchodkyne autorskej hry Divadla Makyta. Repríza. 
Vstupné 2 €.

Pondelok 15.      veľká sála     19.00 hod. 

RODINNÝ PRIEVAN 
Divadelné predstavenie pri príležitosti DŇA MATIEK s podtitulom: Matka má vždy pravdu, aj 
keď ju náhodou nemá... Súčasná komédia  prinášajúca mikroskopický náhľad do života jed-
nej rodiny, ktorá je „postihnutá“ tým najkrajším spôsobom... Hrajú: Marta Sládečková, Pavol 
Šimun, Matej Landl, Kristína Svarinská, Kristína Greppelová, Ondrej Bortlík.  Vstupné: 12 € 
(kreslá), 10 € (balkóny a prístavky).

Štvrtok 18.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV 
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: Gizka Oňová a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 2.5. 2017. 
Vstupné 1 €. Pre jednu osobu max. 4 vstupenky. 

Sobota 20.  veľká sála  18.00 hod.

HARMONY 
Koncert vokálnej skupiny Harmony pri príležitosti 10.výročia jej založenia. Spoluúčinkujú žiaci 
a učitelia ZUŠ Púchov. Vstupné: 3 €. 

Pondelok 22.   veľká sála   18.00 hod.

MLADÝ TEXTILNÝ DIZAJN 
Výstava prác študentov študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo Fakulty prie-
myselných technológií v Púchove TnUAD v Trenčíne spojená s prehliadkou modelov  prezen-
tuje výsledky konceptov a projektov posledných študijných semestrov. Pestrý program pre Vás 
v sále i galérii vestibulu divadla. Vstupné: 1 €

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

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

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

 3. 6.  o 20:00  - VESELIE alebo ŠKOLA FOLKLÓR.TANCA, vstupné 3 €

 14. 6.  o 19:00  - OCKO, one man show, vstupné 7 €, 6 € 
 25.6.  o 15:00  - BRAČEK JELENČEK, Divadlo M (premiéra), vstupné 2 € 

KLUB ŽIEN

Nedeľa 28.   kinosála    15.00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:
ANALFABETA NEGRAMOTNÁ 
Sú chvíle, keď každý z nás sa cíti tak trochu negramotný – ako hlavná postava v knihe Jána 
Uličianskeho. Príďte si pozrieť jej neuveriteľné stretnutie so známymi literárnymi hrdinami 
v knižnici. Premiéra hry našich najmenších - DDS Trpaslíci. Réžia: Ivana Huličiarová.  Vstupné: 
0,50 € 

Streda 31.   bývalá kinosála nad Azalkou   15.30 hod.

SPRÁVNY CHLAPEC, SPRÁVNE 
DIEVČA 
CVČ Včielka v spolupráci s Púchovskou kultúrou organizujú pre žiakov 1. ročníka základných 
škôl mesta Púchov tradičné celomestské súťažné podujatie. Vstup voľný.

KURZY, KLUBY:
Piatok 5.     budova SOV Nám. slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA
Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek.

Utorok 9.     kinosála     16.00 hod.

CHCETE SA NAUČIŤ NIEČO NOVÉ
KREATÍVNE?
Použijeme jednoduché prostriedky – staré noviny, letáky, lepidlo a vytvoríme peknú záložku 
do knihy. Potešíte nielen seba, ale i svojich najbližších.To všetko nás naučí lektorka  Eňa Joa-
chymstálová zo „Zvončeka“.

Štvrtok 11.  a  štvrtok 25.      učebňa č.2     18.00 hod.

AL - ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.

Nedeľa 14.     veľká sála     14.00 hod.

MOHENDŽODARO: 
TANTRA JOGA PRE ŽENY
5-hodinový workshop, vstupné 20 €, info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk

Streda 17.     učebňa č.1     16.00 hod.

NAŠE ZDRAVIE
Prednáška na tému pľúca, hrubé črevo. Nielen o ich funkciách ale i o vplyve na naše zdravie 
sa dozvieme na prednáške MUDr. Renáty Gérovej.

Štvrtok 18.     učebňa č.1     16.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk

Piatok 19.     učebňa č.1     16.00-20.00 hod.

KURZ MAĽOVANIE NA VODNÚ
HLADINU PRE DOSPELÝCH
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk a www.ebru.sk

Sobota 20., 27.   zasadacia miestnosť      10.00 hod.
Nedeľa 21., 28.   zasadacia miestnosť      13.00 hod.

ČLOVEKU ČLOVEKOM
Už sa Vám stalo, že niekto z Vašich blízkych prežíval zložité životné situácie a Vy ste nevedeli 
čo máte urobiť, alebo čo povedať? Viac  na stretnutí... Bližšie info  na osobitných plagátoch.

Piatok 26.     učebňa č.1     10.00 - 13.00 hod.

TVORIVÝ RELAX MAĽOVANIA NA 
VODNÚ HLADINU PRE RODIČOV A DETI
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk a www.ebru.sk

Utorok 30.     kinosála     16.00 hod.

ROZMANITÉ OBLASTI ŽIVOTA NA
NAŠEJ PLANÉTE
O premenách života v tesnom spojení človeka s prírodou a kultúrou. Rôzne zážitky cestovate-
ľov po exotických krajinách...

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:
Utorok 2.     veľká sála     8.15 hod., 10.00 hod.

SVET OKOLO NÁS, PERU - ŠTYRI STRANY SVETA
Utorok 9.     veľká sála     8.00 hod.  

IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ, MAMA MÁ EMU, 
EMA MÁ PUBERTU
Streda 10.     veľká sála      9.15 hod.

DOROTKA Z FIDORKOVA A PANDA VANDA
Pondelok 29.     kinosála     8.00 hod.

PIATA LOĎ
Pondelok 29.     veľká sála   9.00 hod.

SVET PODĽA HELEN ALEBO MAĽOVANIE KVAPIEK
Streda 31.     kinosála     8.00 hod.

KRÁSKA A ZVIERA

tlakom médií aj ambiciózneho trénera Elisa, zároveň však stretáva pôvabnú Raiju a začne sa 
rodiť niečo špeciálne. S pokorou a jemným humorom rozpráva Kuosmanen nevšedný príbeh 
muža, ktorý sa bez okázalých gest preboxoval k najšťastnejšiemu okamžiku svojho života.  
MN 15 rokov - Fin.,Šv.,Nem. - ASFK - 92´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 26.    17.30 h   20.00 h      Sobota 27.   17.30 h        Nedeľa  28.  17.30 h  – 3 D 

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA
POMSTA (dobrodružný, akčný)
Walt Disney uvádza ďalšie pokračovanie najslávnejšej pirátskej série. V novom dobrodružstve 
má Jack Sparrow opäť raz smolu a musí čeliť zatiaľ najdesivejšiemu nepriateľovi – mŕtvemu 
kapitánovi Salazarovi a jeho posádke duchov. Tomu sa podarilo uniknúť z Diabolského troju-
holníka a jeho jedinou túžbou je vyhladiť všetkých pirátov – na čele s Jackom, s ktorým má 
staré nevyrovnané účty.Jack má jedinú šancu – nájsť bájny Poseidónov trojzubec, ktorý svoj-
mu držiteľovi prepožičiava moc ovládať na povel morské vody. K tomu však potrebuje pomoc 
krásnej astronómky Cariny a Henryho, tvrdohlavého mladého námorníka kráľovskej flotily... 
MN 12 rokov - USA  - Saturn - 135´- titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5€ - 3 D.

NOVINKA: TÉMATICKÉ KINO - NÁVRATY
vstupné 2 €/1 film

Streda 31.    17.30 h

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)     
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov - SR/ČR - Continentalfilm 
- 113´- slov. verzia. Vstupné 2 €
Streda 31.    19.45 h

ÚNOS (thriller)     
Slovenský film režisérky Mariany Čengel Solčanskej,  napínavý pohľad do minulosti, inšpi-
rovaný skutočnými udalosťami na slovenskej politickej scéne deväťdesiatych rokov. MN 15  
rokov - SR - Continentalfilm - 95 ´ - originálna verzia. Vstupné 2 €.

PRIPRAVUJEME - MDD V KINE
Štvrtok 1. 6. 2017

15.45 h  ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
17.30 h BALERÍNA
19.15 h KRÁSKA A ZVIERA

Streda 3.    19.30 h

BELGICA (dráma)
Príbeh dvoch bratov: charizmatického a temperamentného Franka a jeho ambiciózneho, ale 
neskúseného brata Joa, ktorý je majiteľom baru Belgica. Spoločnými silami ho premenia na 
úspešný klub plný skvelej hudby, krásnych ľudí a neriadenej zábavy. Až neskoro zistia, že viesť 
takýto podnik je náročnejšie ako čakali a  ich vzťahy a osobný život tým začnú trpieť. Film 
ukazuje opojnú cestu oboch bratov hore k úspechu a pád, ktorý nasleduje. Príbeh o eufórii, 
vzostupe a páde.  MN 15 rokov - BEl.,Fr. - ASFK - 128´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok   5.     17.30 h Sobota  6.     17.30 h – 3 D

STRÁŽCOVIA GALAXIE 2 (akčný, fantasy, komédia)     
Po veľkom úspechu prvého filmu o Strážcoch Galaxie prichádza štúdio Marvel s veľkolepým 
pokračovaním. Peter Quill, prezývaný sám sebou Star Lord, a partia jeho excentrických priate-
ľov sa vydávajú cez najvzdialenejšie končiny vesmíru, aby opäť zachránili Galaxiu a tajomstvo 
jeho rodičov. Starí nepriatelia sa stávajú novými spojencami a na pomoc prichádzajú aj ďaľšie 
obľúbené postavy z rozpínajúceho sa filmového vesmíru štúdia Marvel. Veľké herecké hviezdy 
v nečakaných úlohách a to všetko v v rytme najväčších hitov 70-tych rokov...  MN 12 rokov - 
USA - Saturn - 137´ - titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.
Piatok   5.   20.00 h Nedeľa  7.    19.30 h

UTEČ (thriller, horor)
Čo na tom, že Rose (Allison Williams) je biela ako stena a Chris (Daniel Kaluuya) čierny ako 
noc? Žijeme predsa v 21. storočí, keď je boj proti rasovej neznášanlivosti už dávno dobojo-
vaný, a na zmiešané páry sa cez prsty nepozeráme. Minimálne Roseini rodičia Missy a Dean 
sú na Chrisa od prvého momentu nesmierne milí. Vadí im snáď len to, že si priateľ ich dcéry 
občas zapáli, ale to s  farbou kože predsa nesúvisí. Psychologička Missy dokonca Chrisovi 
ponúkne, že ho jeho zlozvyku zbaví pomocou hypnózy...  MN 15 rokov - USA -  CinemAr - 
103´- titulky.  Vstupné 4 €.
Nedeľa  7.   17.30 h Streda 10.    19.30 h

DENNÍK RUŠŇOVODIČA (čierna  komédia)
Podľa štatistík každý rušňovodič v Srbsku za svoju kariéru neúmyselne usmrtí 15 až 20 ľudí. 
Neslávny rekord drží Ilja, ktorý má na konte 28 zabití. Rušňovodičom sa stal rovnako ako 
jeho otec a dedo a na prahu dôchodku predáva štafetu svojmu adoptívnemu synovi Simovi. 
Sima sa však odmieta zmieriť s faktom, že by sa stal vrahom. Kolegovia mu síce tvrdia, že sa 
nehode nevyhne, no dni ubiehajú a nešťastia Sima obchádzajú. Ilja začína mať obavy, že sa z 
jeho syna „poriadny“ rušňovodič nestane, a tak berie veci do vlastných rúk... MN 12 rokov- 
Srb.,Chorv. - Itafilm - 85 ´- titulky.  Vstupné 3,50 €.
 Piatok   12.   19.30 h Sobota  13.    17.30 h

KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI 
(akčný, fantaz., dráma)
Keď mladému Artušovi (Ch.Hunnam) zavraždia otca, vlády a anglickej koruny sa ujme jeho 
strýko (J.Law). Artuš príde o detstvo i vlastnú identitu, až kým nenarazí na čarovný meč Ex-
calibur. V okamihu, keď ho ako vyvolený vytiahne zo skaly, obráti sa mu život hore nohami. 
Donútený uznať svoju pravú identitu (následník trónu), musí začať bojovať nielen za seba... 
MN 12 rokov - USA - Continentalfilm - 126´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota  13.   20.00 h Nedeľa  14.   19.30 h

PÁD (romantický, fantasy)
Luci je poslaná do internátnej školy pre problémovú mládež. Bola totiž obvinená z podpaľač-
stva, počas ktorého zomrel mladý chlapec. V škole plnej zvláštnych spolužiakov stretáva zá-
hadného a odťažitého Daniela, ktorí s ňou ale nechce mať nič spolčeného a až podozrivo sa 
jej vyhýba. Luci sa snaží zistiť jeho tajomstvo stoj čo stoj. Nielenže, že ju Daniel silne priťahuje, 
ale má pri ňom pocit niečoho veľmi povedomého. Akoby ho poznala  už tisíc rokov... MN 12 
rokov - USA - Magicbox Slovakia - 91 ´ - titulky. Vstupné 3,50 €.
Nedeľa  14.   17.30 h

LADY MACBETH (dráma)
Viktoriánská doba nepredstavuje len rozum a cit alebo pýchu a predsudok. Je plná silnej 
a zničujúcej vášne. Lady Macbeth nás privádza na domnelo pokojný anglický vidiek roku 
1865. Katherine stojí pred oltárom vedľa Alexandera, svojho budúceho manžela, postaršieho 
veľkostatkára, ktorého nemiluje. Vikár ich vyhlási za muža a ženu. Dvojicu pozorne sleduje 
Alexandrov starnúci otec Boris, bohatý majiteľ dolov, ktorý Katherine kúpil pre svojho syna 
spolu s malým pozemkom od jej otca. Svadobná noc však zostane nenaplnená, a Katherine 
nedostane od Alexandra žiadny fyzický návrh. Alexander vzápätí nečakane odcestuje na nie-
koľko týždňov do rodinných dolov a jeho otec zase odchádza do Londýna. MN 15 rokov - USA 
- CinemArt - 89´ - titulky.  Vstupné 4 €.
Streda  17.   17.30 h

MUŽ MENOM OVÉ (dráma, komédia)
Ove je tvrdohlavý a večne sa sťažujúci mrzutý muž, ktorý pohŕda všetkými okolo neho a dáva 
im to aj zreteľne najavo. Bývalý predseda družstva vlastníkov, ktorému nedávno zomrela milo-
vaná manželka Sonja, teraz terorizuje susedov ako samozvaný strážca poriadku. Zvrat v jeho 
životnej rutine nastáva s príchodom jeho nových susedov, mladej pakistanskej rodiny, ktorých 
životný štýl sa mu najskôr prieči. Keď omylom nabúrajú autom do Oveho poštovej schránky, 
spustia tým reťaz nečakaných udalostí. Film je nakrútený podľa knižného bestselleru Fredrika 
Backmanna, z ktorého sa len vo Švédsku predalo viac ako 700 000 výtlačkov.  MN 12 rokov 
- Šv. - ASFK - 116´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok  19.   17.30 h Nedeľa  21.  15.30 h

DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD 
HLADINOU (animovaný, rodinný, komédia)
Malá chobotnička Deep je všetko, len nie záchranca. Neposedný, tvrdohlavý, zvedavý,   všetko 
ale naozaj všetko si chce vyskúšať. Morský čert Evo síce ohromuje svojími ostrými zubami, 
povesť hlbinného netvora mu, ale kazí fakt, že je dobrosrdečný, pomerne nemotorný a má tak 
trochu dlhé vedenie. Kreveta Alica je zase opatrná až neurotická a sníva, že raz bude tancovať 
a spievať. A dravá muréna Maura? Tú trápi, že je osamelá. Ono. . .je ťažké mať kamarátov, keď 
ich chcete zjesť.  MP - Esp. - Bontonfilm - 92 ´ - slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.
Piatok  19.   19.30 h Sobota  20.  19.30 h

VOTRELEC: COVENANT (akčný, sci-fi, horor)
Ridley Scott sa vracia do vesmíru, ktorý stvoril vo svojej kultovej sérii Votrelec. Votrelec: Cove-
nant je novou kapitolou, v ktorej posádka vesmírnej lode Covenant smeruje na vzdialenú pla-
nétu na druhej strane galaxie, ktorá sa zdá byť neobjaveným rajom. V skutočnosti ale skrýva 
nebezpečenstvo, ktoré si nikto z členov posádky nedokázal predstaviť… MN 15  rokov - USA 
- CinemArt - 122´- titulky. Vstupné 4  €.
Pondelok 22.   19.30 h  -  KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 € !

BABA Z ĽADU (dráma)
Po stretnutí s otužilcom Broňom začína ovdovelá Hana pozvoľna meniť svoj stereotypný život, 
ktorý sa doteraz krútil výhradne okolo jej synov, neviest a vnúčat. Zatiaľ čo šesťdesiatnička 
Hana prežíva love story, tradičné víkendové obedy v rodinnej vile strácajú na idylickosti a 
postupne vypláva na povrch, že každý z hrdinov má nejaké tajomstvo. Príbeh rozkrývajú-
ci neľahké vzťahy medzi tromi generáciami. Hrajú:   Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Daniel 
Vízek, Václav Neužil ml.,  Tatiana Vilhelmová, Petra Špalková, Marek Daniel, Alena Mihulo-
vá, Marie Ludvíková, Luboš Veselý a ďalší. MN 15 rokov - ČR, Fr. SR - ASFK - 107´- česky 
- dráma. Vstupné 2 €.
Streda  24.   19.30 h 

OLLI MÄKI (dráma, biografia)
Fínsko 1962. Dvadsaťpäťročný Olli Mäki, európsky amatérsky šampión v boxe, sa chystá na 
životný zápas o titul majstra sveta, vôbec prvý v jeho rodnej zemi. Skromný bojovník je náhle 
celebritou, celá krajina žije prostredníctvom športovca sen o  veľkom víťazstve. Olli je pod 

Nedeľa
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6. 5. (sobota)  Noc s literatúrou, 18:00 hod. (kaviareň Podivný barón)
Divadlo Púchov, Kníhkupectvo Barica, literárna kaviareň Podivný barón –  
tieto miesta, kvalitné knihy pre deti a dospelých a zaujímaví čítajúci sa spo-
ja, aby vám priniesli literárno-dobrodružný zážitok, na ktorý sa nezabúda.  

12. 5. (piatok)  NA CESTE: Gruzínsko, 19:00 hod. (kaviareň Podivný barón)
Počas májového cestovateľského večera zavítame do Gruzínska: krajina 
s imidžom, ktorý možno závidieť.

18. 5. (štvrtok)  Kreatívny workshop, 17:30 hod. (kaviareň Podivný barón) 
Obľúbené popoludnie pre malých i veľkých pri kreatívnej tvorbe.

20.5. (sobota)  Krajina ročných období – krst knihy, 19:00 hod.  
Poznáte mladú talentovanú púchovskú spisovateľku Tamaru Pribišovú? 
Že nie? Tak vás srdečne pozývame na krst jej novej knižky. 
27. 5. (sobota)  Posedenie pri živej hudbe, 20:00 hod. 
Pohár vínka alebo šálka čaju pri živej hudbe v komornej atmosfére. Tak  
by sme mohli špecifikovať sobotňajší večer v kaviarni Podivný barón.
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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.

www.puchovskenoviny.skfacebook/puchovskenoviny
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Výťažok z dobrovoľného vstupného bude 
venovaný Únii nevidiacich a slabozrakých v 

Dubnici nad Váhom, ktorej členom je pedagóg 
školy Mgr. Juraj Olšák.
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U Z N E S E N I E   č.  34/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
v o l í
volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra 
Mesta Púchov v zložení:
• Ing. Lukáš Ranik – predseda 
• Mgr. Hedviga Šulcová – člen
• MUDr. Viliam Bršiak, MPH – člen
• JUDr. Anton Školek – člen
• Mgr. Radoslav Machan – člen

U Z N E S E N I E   č.  35/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
možnosť poslancov pri diskusii k bodu č. 1 pro-
gramu zastupiteľstva – Voľba hlavného kon-
trolóra mesta vystúpiť k prezentácii každého 
kandidáta jeden krát bez možnosti faktických 
poznámok.

U Z N E S E N I E   č.  36/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
prerušenie voľby hlavného kontrolóra mesta do 
času rozhodnutia príslušného súdu z dôvodu 
podania žaloby o preskúmanie zákonnosti roz-
hodnutia Mestského zastupiteľstva č. 3/2017 zo 
dňa 22.02.2017. 

U Z N E S E N I E   č.  37/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
1.  s c h v a ľ u j e  
a) záverečný účet mesta a celoročné hospodá-
renie bez výhrad,
b) použitie časti prebytku rozpočtového hospo-
dárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 
882 115,78 EUR,
c) použitie časti prebytku rozpočtového hospo-
dárenia na tvorbu fondu bežných výdavkov vo 
výške 220 000,00 EUR,
d) zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 
2016 v sume 739 388,62 EUR na účet 428 - Ne-
vysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 
rokov,
2.  b e r i e   n a   v e d o m i e
správu audítora za rok 2016.

U Z N E S E N I E   č.  38/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
Organizačný a prevádzkový poriadok Mestskej 
polície Púchov z roku 2017 so zapracovanými 
zmenami a schválenou pripomienkou.

U Z N E S E N I E   č.  39/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
zmenu uznesenia č. 178/2016 a zmenu kupujú-
ceho pozemku parcela KN-C č. 1240/2, druh po-
zemku zastavané plochy a nádvoria  o výmere 
3890 m2 v katastrálnom území Púchov vo vlast-
níctve spoločnosti PARI s.r.o., sídlo: Streženická 
cesta 45, 020 01 Púchov, IČO: 36332551 z Mesta 
Púchov na kupujúceho MŠK Púchov s.r.o., Ul. 1. 
mája 834/29, 020 01 Púchov, IČO: 36332500. 
Zdôvodnenie: Uznesením č. 177/2016 MsZ 
Púchov dňa 6.12.2016 zobralo na vedomie, že 
predaj pozemku parcela KN-C č. 1240/2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výme-
re 3890 m2 v katastrálnom území Púchov vo 
vlastníctve spoločnosti PARI s.r.o., sídlo: Streže-
nická cesta 45, 020 01 Púchov, IČO: 36332551 
do vlastníctva Mesta Púchov, je prípad hodný 
osobitného zreteľa  podľa § 9a, ods. 8., písm. e) 
zákona o majetku obcí. Uznesením č. 178/2016 
MsZ Púchov schválilo kúpu pozemku parcela 
KN-C č. 1240/2 druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 3890 m2 v katastrálnom 
území Púchov vo vlastníctve spoločnosti PARI 
s.r.o., sídlo: Streženická cesta 45, 020 01 Púchov, 
IČO: 36332551 do vlastníctva Mesta Púchov. 
  Z dôvodu majetkového posilnenia spoločnosti 
MŠK Púchov s.r.o. a spôsobu využitia predmet-
ného pozemku, ktorý sa nachádza v športovom  

UZNESENIA Mestského zastupiteľstva v Púchove, konaného dňa 24. 4. 2017
areáli mesta Púchov, bude účelnejšie odkúpiť 
predmetný pozemok v prospech MŠK Púchov 
s.r.o.

U Z N E S E N I E   č.  40/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
presun rozpočtových prostriedkov z programu 
3.3 Nákup pozemkov, majetkové vysporiadanie, 
oddiel 0443, položka 711 001, kód zdroja 46 v 
sume 74 750 € (rezervný fond) a kód zdroja 43 
v sume 41 950 € na kapitálovú dotáciu pre MŠK 
program 10.1 Športoviská v meste, oddiel 0810, 
položka 723 001.

U Z N E S E N I E   č.  41/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
pridelenie kapitálovej dotácie účelovo určenej 
na kúpu pozemku parcela KN-C č. 1240/2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria  o výme-
re 3890 m2 v katastrálnom území Púchov od 
spoločnosti PARI s.r.o., sídlo: Streženická cesta 
45, 020 01 Púchov, IČO: 36332551 do vlastníc-
tva MŠK Púchov s.r.o., Ul. 1. mája 834/29, 020 
01 Púchov, IČO: 36332500 v sume 116.700,- €, 
slovom: jednostošesťtnásťtisícsedemsto eur pre 
rok 2017 a v sume 116.700,- €, slovom: jednosto-
šesťtnásťtisícsedemsto eur pre rok 2018.

U Z N E S E N I E   č.  42/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
a) úpravu rozpočtu mesta Púchov na rok 2017 
v sume - príjmy 426 640,22 €  a výdavky 374 
440,22 € a presun medzi položkami podľa prilo-
ženej tabuľky,
b) úpravu čerpania rezervného  fondu mesta 
Púchov  v sume – príjmy -370 000 € a výdavky 
335 756 € a presun medzi položkami podľa pri-
loženej tabuľky,
c) čerpanie fondu bežných výdavkov mesta Pú-
chov v sume 25 400 € podľa priloženej tabuľky.

U Z N E S E N I E   č.  43/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a   v e d o m i e
informáciu o investičných akciách.

U Z N E S E N I E   č.  44/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
a) o d v o l a n i e 
štatutárneho orgánu – konateľov spoločnosti 
MsBP Servis, s.r.o., Sedlišťská 1446/7, Púchov, 
IČO: 36 317 055 – Ing. Vladimíra Motúza a Ing. 
Andreja Šamánka,
b) u k l a d á 
majoritnému spoločníkovi v spoločnosti MEST-
SKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Sedlišťská 1446/7, 
Púchov, IČO: 31 632 157, v zastúpení primá-
torom mesta Púchov Mgr. Rastislavom Hene-

kom realizovať rozhodnutie MsZ Púchov na 
najbližšom Valnom zhromaždení spoločnosti 
MsBP Servis, s.r.o., Sedlišťská 1446/7, Púchov, 
IČO: 36 317 055.

U Z N E S E N I E   č. 45/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
zmenu názvu a sídla mestskej spoločnosti ME-
DIAL IN s.r.o., Námestie slobody 1400, Púchov, 
IČO: 44040610, na Púchov servis s.r.o., Sed-
lišťská 1446/7, Púchov, kde má mesto 100% 
obchodný podiel, s cieľom presunu všetkých 
hlavných činností z mestskej spoločnosti MsBP 
Servis s.r.o., Sedlišťská 1446/7, Púchov, IČO: 
36317055, na spoločnosť Púchov servis s.r.o. s 
doplnením nových predmetov činností, s úpra-
vou predmetu činnosti.

U Z N E S E N I E   č. 46/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
zmenu konateľa v mestskej spoločnosti Pú-
chov servis s.r.o, ako nástupnickej spoločnosti 
MEDIAL IN s.r.o., IČO: 44040610:
a) odvolanie súčasného konateľa Ing. Petra  
Žiačika,
b) menovanie nového konateľa spoločnosti 
Ing. Ivana Andrejčíka. 

U Z N E S E N I E   č. 47/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
zmenu Dozornej rady v mestskej spoločnosti 
Púchov servis s.r.o., ako nástupnickej spoloč-
nosti MEDIAL IN s.r.o., IČO: 44040610:
a) odvolanie súčasnej Dozornej rady v zložení: 
Irena Kováčiková, Ivan Sadloň, Roman Hvizdák,

b) menovanie novej Dozornej rady v zložení: Ing. 
Pavel Melišík, Ing. Daniel Lako, Ing. Ján Riško. 

U Z N E S E N I E   č. 48/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
návrh na schválenie začatia právnych úkonov 
smerujúcich k zrušeniu mestských spoločností 
MEDIAL Púchov, s.r.o., MEDIAL TV, s. r. o. 

U Z N E S E N I E   č. 49/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
zmluvu o postúpení investičných práv a záväz-
kov pre realizáciu vodnej stavby: „Púchov – ul. 
Svätoplukova, rozšírenie vodovodu“, medzi 
Mestom Púchov a Považskou vodárenskou spo-
ločnosťou, a. s., IČO: 36 672 076 , Nová 133, 017 
46 Považská Bystrica.

U Z N E S E N I E   č. 50/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
a) prihlášku Mesta Púchov za člena Združenia 
miest a obcí Slovenska (ZMOS), 
b) ročný členský príspevok pre rok 2017 je vo 
výške 0,165 EUR na obyvateľa. 

U Z N E S E N I E   č.  51/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
a)  o d v o l á v a   
člena komisie dopravy, bytovej politiky a služieb 
p. Janu Filovú,
b)  v o l í    
za člena komisie dopravy, bytovej politiky a slu-
žieb Mgr. Veroniku Belavú.

U Z N E S E N I E   č.  52/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a   v e d o m i e
správy o činnosti mestských spoločností, MsP a 
MsÚ.

U Z N E S E N I E   č. 53/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre SRRZ-Rodičovské združenie pri Cen-
tre voľného času Včielka Púchov, Športovcov 
904, 020 01  Púchov na zabezpečenie prepravy 
pre členov mažoretkového súboru Nelly na Maj-
strovstvách Európy v mažoretkovom športe s 
termínom realizácie 19.6. - 26.6. 2017 v Taliansku 
(Giulianova)                           4 900,00 € .

U Z N E S E N I E   č. 54/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre Bedmintonový klub RACQUETS Pú-
chov, Námestie slobody 1624/31, 020 01 Púchov 
na materiálno technické zabezpečenie klubu 
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(pomôcky pre deti, košíky, nastreľovací stroj), 
úhradu štartovných a cestovných nákladov klu-
bu v roku 2017                            4 500,00 €.

U Z N E S E N I E   č. 55/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre Plavecký klub Matador Púchov, 
Športovcov 895/1, 020 01 Púchov na zabez-
pečenie tréningového procesu detí a mládeže 
formou nájmu za bazén a na náklady spojené s 
účasťou členov klubu na pretekoch (štartovné, 
stravné, cestovné, doprava, ubytovanie a časo-
miera) v roku 2017                                   12 000,00 €.    

U Z N E S E N I E   č. 56/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre 1. volejbalový klub Púchov, Komen-
ského 1651/88, 020 01 Púchov na nákup športo-
vej výstroje a pomôcok, poplatky SVF, náklady 
na cestovné, stravovanie, pitný režim, regenerá-
ciu síl športovcov, propagáciu klubu, rozhodcov, 
sústredenia, zabezpečenie tréningov, príprav-
ných a majstrovských zápasov mimo Púchova  
v roku 2017                                                     11 700,00 €.

U Z N E S E N I E   č. 57/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre RG moto team, 1. mája 901/13, 020 
01 Púchov na zabezpečenie športového obleče-
nia a výstroja (chrániče, prilba, okuliare, rukavi-
ce, nohavice, dresy, ortézy, čižmy), cestovných a 
štartovných poplatkov počas súťaží uskutočne-
ných v roku 2017: 
• Majstrovstvá sveta v Maďarsku a Nemecku
• Medzinárodné seriály SR v Motokrose a Endure 
• Medzinárodné majstrovstvá ČR v Endure
                                                                                500,00 €.

U Z N E S E N I E   č. 58/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre ŠPORTOVÝ KLUB PÚCHOV, Morav-
ská 1634/17, 020 01 Púchov na zabezpečenie 
pretekov v krasokorčuľovaní „Figure skating 
challenge Puchov 2017“ formou ubytova-
nia, dopravného, propagácie a odmien (ceny, 
medaile, diplomy) v termíne 7.1. - 8.1. 2017                              
                                                                               700,00 €.

U Z N E S E N I E   č. 59/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre Občianske združenie ŠK Odema, Ná-
brežie slobody 795/2, 020 01 Púchov na materi-
álno technické zabezpečenie, nákup pomôcok, 
refinancovanie tréningového procesu a trofejí 
pre víťazov tenisovej akadémie v roku 2017 
                                                                             2 500,00 €.

U Z N E S E N I E   č. 60/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre Krasoklub Púchov, Podjavorinskej 
944/28, 020 01 Púchov na plánované krasokor-
čuliarske sústredenia, nákup športového oble-
čenia, krasokorčuliarskych pomôcok a zabezpe-
čenia štartovného na preteky realizované v roku 
2017                                                                     700,00 €.

U Z N E S E N I E   č. 61/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre Považskú Veselku, o.z., Obrancov 
mieru 1156, 020 01  Púchov na zabezpečenie 
1. ročníka seriálu koncertov dychovej hudby s 
názvom projektu „Kapelu, polku hrej!,“ ktoré sa 
uskutočnia v termíne apríl – december 2017  
(Divadlo Púchov)                                         11 000,00 €.
 

UZNESENIA Mestského zastupiteľstva v Púchove, konaného dňa 24. 4. 2017

U Z N E S E N I E   č. 62/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
n e s c h v a ľ u j e
dotáciu pre Považskú Veselku, o.z., Obrancov 
mieru 1156, 020 01  Púchov na vytvorenie pro-
filového CD detského speváckeho zboru By 
Happy „Venovanie“ s termínom realizácie apríl 
– november 2017. 

U Z N E S E N I E   č. 63/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre HELP-DYS, SÚKROMNÉ CENTRUM 
ŠECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA, 
n.o., Lúky 157, 020 53  Lúky na zabezpečenie 
projektu „Komplexná multidisciplinárna sta-
rostlivosť deťom v materských školách“, ktorý 
sa bude realizovať v materských školách mesta 
Púchov v roku 2017                                 14 400,00 €.

U Z N E S E N I E   č. 64/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
a) Predloženie žiadosti o NFP za účelom rea-
lizácie projektu „Základná škola s materskou 
školou, Slovanská 23, Púchov – obstaranie vyba-
venia odborných učební“ realizovaného v rámci 
Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok na budovanie a zlepšenie 
technického vybavenia jazykových učební, 
školských knižníc, odborných učební rôzneho 
druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-
-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade 
s platným územným plánom mesta a platným 
programom rozvoja mesta (Programom hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja Mesta  Púchov 
2015-2022)
b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade  
s podmienkami poskytnutia pomoci
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške rozdielu celkových oprávnených výdav-
kov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci vo výške  
1 725,04 €
d) Zabezpečenie financovania prípadných neo-
právnených výdavkov z rozpočtu Mesta Púchov 

U Z N E S E N I E   č. 65/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
a) Predloženie žiadosti o NFP za účelom rea-
lizácie projektu „Základná škola Mládežnícka 
1434/16, Púchov – obstaranie vybavenia odbor-
ných učební a knižnice“ realizovaného v rámci 
Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok na budovanie a zlepšenie 
technického vybavenia jazykových učební, 
školských knižníc, odborných učební rôzneho 
druhu v základných školách,  kód výzvy: IROP-
-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade 

s platným územným plánom mesta a platným 
programom rozvoja mesta (Programom hos-
podárskeho a sociálneho rozvoja Mesta  Pú-
chov 2015-2022)
b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade  
s podmienkami poskytnutia pomoci
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške rozdielu celkových oprávnených výdav-
kov projektu a poskytnutého NFP v súlade  
s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške  
6 317,75 €
d) Zabezpečenie financovania prípadných 
neoprávnených výdavkov z rozpočtu Mesta 
Púchov.

U Z N E S E N I E   č. 66/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
a) Predloženie žiadosti o NFP za účelom reali-
zácie projektu „Základná škola J. A. Komenské-
ho Púchov – obstaranie vybavenia odborných 
učební“ realizovaného v rámci Výzvy na pred-
kladanie žiadostí o nenávratný finančný príspe-
vok na budovanie a zlepšenie technického 

vybavenia jazykových učební, školských knižníc, 
odborných učební rôzneho druhu v základných 
školách,  kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom mesta a platným programom rozvoja 
mesta (Programom hospodárskeho a sociálne-
ho rozvoja Mesta  Púchov 2015-2022)
b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade  
s podmienkami poskytnutia pomoci
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške rozdielu celkových oprávnených výdav-
kov projektu a poskytnutého NFP v súlade  
s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške  
6 233,64 €
d) Zabezpečenie financovania prípadných neo-
právnených výdavkov z rozpočtu Mesta Púchov  

U Z N E S E N I E   č. 67/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
a) Predloženie žiadosti o NFP za účelom reali-
zácie projektu „Základná škola Ulica Gorazdo-
va Púchov – obstaranie vybavenia odborných 
učební“ realizovaného v rámci Výzvy na pred-
kladanie žiadostí o nenávratný finančný príspe-
vok na budovanie a zlepšenie technického vy-
bavenia jazykových učební, školských knižníc, 
odborných učební rôzneho druhu v základných 
školách,  kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom mesta a platným programom rozvoja 
mesta (Programom hospodárskeho a sociálne-
ho rozvoja Mesta  Púchov 2015-2022)
b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade  
s podmienkami poskytnutia pomoci
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške rozdielu celkových oprávnených výdav-
kov projektu a poskytnutého NFP v súlade  
s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške  
6 807,49 €
d) Zabezpečenie financovania prípadných neo-
právnených výdavkov z rozpočtu Mesta Púchov 

Mgr. Rastislav HENEK
primátor mesta Púchov
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Reštaurácia 
Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є 
Utorok: 2. 5.
Hrášková na kyslo 
1. Hovädzie soté  „Stroganov“, ryža 
2. Bravčové pliecko varené, kôprová 
omáčka, domáca knedľa

Streda: 3. 5.
Kapustová s klobásou 
1. Vyprážaný „Púchovský“ rezeň, 
zemiaková kaša, obedový šalát
2. „Prievidzské“ kuracie mäso, ryža, 
obedový šalát 

Štvrtok: 4. 5.
Gulášová 
1. „Hrbatý“ morčací rezeň, ryža/hranol-
ky, ruský šalát 
2. Važecká bravčová pochúťka v 
zemiakovej placke 

Piatok: 5. 5.
Rajčinová s cestovinou 
1. Záhorácky bravčový rezeň, opekané 
zemiaky 
2. Pečený pstruh na masle v smotano-
vom keli s opekanými zemiakmi 

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є 
Utorok: 2. 5.
Frankfurtská polievka s párkom, chlieb 
Slepačí vývar s mäskom a rezancami 
1. Kurací rezeň na prírodno s anglic-
kou zeleninou, ryža 
2. Segedínsky guláš, domáca knedľa
3. Široké rezance s tvarohom 

Streda: 3. 5.
Minestrone, pečivo
Hovädzí vývar s cestovinou a 
zeleninou
1. Kurací perkelt, maslové halušky 
2. Obrátený hovädzí rezeň, zemiaková 
kaša, kyslá uhorka 
3. Grécky šalát, pečivo 

Štvrtok: 4. 5.
Dubákový krém so slaninkou, chlieb 
Slepačí vývar so špenátovými haluška-
mi a zeleninou
1. Kurací rezeň v syrovom cestíčku, 

pučené zemiaky so slaninkou 
2. Mexický divinový guláš, dusená ryža 
3. Tagliatele s medvedím cesnakom, 
parmezán 

Piatok: 5. 5.
Karfiolová polievka, chlieb
Hovädzí vývar s fridátovými 
rezancami 
1. Zapekaný kurací filet so zelenou 
špargľou, dusená ryža, zeleninové 
obloženie 
2. Mäsové guľky v paradajkovej omáč-
ke, zemiakové pyré
3. Francúzske zemiaky, kyslá uhorka

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: 
Franfurtská s párkom
Hovädzí vývar, celestínske rezance 
Krém zo zeleného hrášku
 
1. Francúzske zemiaky, rajčinový šalát
2. Bryndzové pirohy, slanina, jarná 
cibuľka
3. Špagety All Matriciana, pecorino 
4. Kung Pao z morčacieho mäsa, ryža
5. Teľacia restovaná pečeň v zemiako-
vo-cuketovej placke
6. Hovädzí stroganov, tarhoňa 
7. Bravčová panenka v bylinkovej 
kruste, opekané špecle na masle s 
cherry paradajkami a bazalkou 

 Metropolis
Cena menu od 3,40 Є 
Utorok: 2. 5.
Kyslá kôprovka so zemiakmi a 
slaninkou
1. Bravčové na prírodno, kuriatková 
omáčka, varené zemiaky s petržlen-
kou
2. Hovädzie rezance dusené na 
zelenine, ryža 
3. Zeleninový šalát s rukolou a kúska-
mi lososa

Streda: 3. 5.
Z hlávkovej kapusty s klobásou
1. Plnená paprika, paradajková 
omáčka, knedľa
2. Lokše plnené kuracou pečeňou
3. Hydinové rizoto s hríbmi, šalát z 
čínskej kapusty 

Štvrtok: 4. 5.
Zeleninová s ryžou a hráškom
1. Kuracie prsia plnené špenátom a 
mozzarellou, dusená ryža
2. Strapačky s kapustou a slaninkou
3. Ananásový šalát s kiwi a jahodami, 
karamelový dressing 

Piatok: 5. 5.
Brokolicová krémová s krutónmi
1. Moravský vrabec, dusená kapusta, 
knedľa
2. Vyprážané šampiňóny, varené 
zemiaky, tatárska omáčka 
3. Parené buchty s nutelou, tvarohová 
zálievka 

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є
Utorok: 2. 5.
Strúčková na kyslo
1. Kurací gyros, zemiakové hranolky, 
zeleninové obloženie
2. Hovädzie varené mäso s kôprovou 
omáčkou, varená knedľa
3. Cestoviny s tuniakom a paradajkami 
Dezert: Bublanina 

Streda: 3. 5.
Slepačí vývar s maslovými haluškami
1. Morčacie prsia marinované, gratino-
vané zemiaky, zeleninové obloženie 
2. Bravčové kocky na špenáte, 
cestoviny 
3. Domáce buchty 
Dezert: Limetkové rezy 

Štvrtok: 4. 5.
Kapustová s klobásou
1. Kuracie soté s čínskou zeleninou, 
kari ryža, zeleninové obloženie 
2. Bravčový plátok na horčicovej 
omáčke, tarhoňa, červená repa 
3. Špargľové rizoto s baby špenátom 
Dezert: Kokosové rezy 

Piatok: 5. 5.
Tekvicová 
1. Morčacie prsia na dubákovej omáč-
ke, dusená ryža, zeleninové obloženie
2. Hovädzí hamburger, zemiakové 
hranolky
3. Pečený pstruh na masle, varené 
zemiaky, uhorkový šalát 
Dezert: Punčové rezy 

Organizátorom Behu pri Váhu je Klub 
bežcov a priateľov športu v Púchove. 
Prezentácia bude od 9.00 hod. pred 
športovou halou MŠK Púchov. Štart 
prvej kategórie najmenších detí bude 
o 10.00 hod. Najmenší pobežia 50 m, 
ďalší 150 m, 300 m, 500 m a najstarší 
žiaci 1 km. Po nich o 11.00 hod odštar-
tujú dorastenci a rekreační bežci (bez 
rozdielu veku). Pre nich je pripravená 
trať s dĺžkou 3,3 km. 
Hlavný beh štartuje o 12.00 hod. Na 
štart 6 km trate  sa postavia  štyri muž-
ské a tri ženské kategórie. Štart aj cieľ 
všetkých behov bude pred halou MŠK 
Púchov. K dispozícií budú šatne, pitný 
režim a občerstvenie. Trať bude viesť 
od haly smerom na kypu k odhánkam 
až k privádzaču, bežia sa dva okruhy. 
Na víťazov čakajú medaile, poháre, ve-
cné ceny a tričká. Opäť bude ocenený 
najstarší pretekár a na záver tombola. 

Týždeň otvorených dverí
v Hasičskej stanici 
v Púchove 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranné-
ho zboru v Považskej Bystrici Vás pozýva na

T Ý Ž D E Ň    O T V O R E N Ý C H    D V E R Í
určený pre deti, mládež ako aj širokú verejno-
sť na oboznámenie sa s činnosťou a technic-
kým vybavením OR HaZZ v Považskej Bystrici 
- Hasičskej stanice v Púchove.
 
Týždeň otvorených dverí sa uskutoční 
od 2. mája 2017 do 5. mája 2017 
(v prípade väčšieho záujmu 
aj od 9. mája 2017 do 12. mája 2017) 
v čase od 8.30 hod. do 16.00 hod. 
na Hasičskej stanici Púchov, Nimnická cesta. 
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Púchovský BOX KLUB prijíma nových členov 
Viac informácií nájdeš na Facebooku: SUP BOX  SLOVAKIA PÚCHOV 
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TIPOS III. LIGA MUŽI

Hladká prehra futbalistov MŠK Púchov v Šuranoch 

Po streleckej explózii na začiatku jarnej časti súťaže sa Púchovčan Branislav Gamboš (s loptou) strelecky odml-
čal. Naprázdno vyšiel aj v nedeľu v Šuranoch, a tak sa Púchovčania vracajú z prehrou rozdielom triedy.   
       FOTO: Milan Podmaník

Veru mal čo svojim zverencom povedať počas zápasu 
v Šuranoch púchovský kormidelník Jaroslav Vágner. 

1. Komárno 27 20 4 3 64:22 64
2. L. Rovne 26 16 5 5 50:28 53
3. MŠK Púchov 27 15 7 5 44:19 52
4. Beluša 27 13 6 8 35:30 45
5. Zl. Moravce 27 12 6 9 40:33 42
6. Galanta 26 12 5 9 45:32 41
7. D. Streda 27 10 9 8 35:28 39
8. V. Ludince 27 10 7 10 38:42 37
9. Gabčíkovo 26 10 6 10 28:28 36
10. Nemšová 26 11 3 12 37:39 36
11. Topoľčany 27 11 3 13 33:37 36
12. Šaľa 27 9 7 11 29:30 34
13. Dubnca 26 9 6 11 35:37 33
14. FC Horses 27 9 4 14 29:50 31
15. Šurany 26 8 6 12 41:50 30
16. Horná Nitra 26 8 4 14 30:47 28
17. Nové Zámky 26 7 6 13 37:38 27
18. Veľký Meder 26 7 4 15 28:52 25
19. Neded 27 4 4 19 27:63 16

Šurany – Púchov 3:0 (3:0)
Púchovčania i keď opäť v poriadne preriedenej 

zostave, nastúpili na trávniku mužstva zo spodnej 
časti tabuľky v úlohe favorita a papierové ambície 
predviedli hneď v úvodných minútach, kedy sa do-
stali dokonca trikrát do výborných streleckých pozí-
cii. V koncovke však zlyhali. Aby toho nebolo málo 
v 35. minúte využil fatálne zaváhanie hosťujúcej 
obrany Hrebík, ktorý poslal Šurany do vedenia – 1:0. 
Neubehli ani tri minúty a domáci už viedli dvojgólo-
vým rozdielom, keď Púchovčan Riška zasiahol loptu 
hlavou tak nešťastne, že skončila v sieti MŠK druhý-
krýt – 2:0. Zdecimovaní Púchovčania nedokázali do 
prestávky gólovo odpovedať. Naopak, dve minúty 
pred koncom prvého polčasu domáci po peknej kom-

binačnej akcii zvýšili na 3:0 gólom Dudáša. V druhom 
polčase sa domáci zamerali na stráženie pohodlného 
náskoku a Púchovčanom v koncovke mnoho nedo-
volili. Futbalisti MŠK Púchov sú tak prvým mužstvom, 
ktoré Šurany na jar doma porazili...  

Góly: 35. Hrebík, 38. vlastný Riška, 43. Dudáš. 
Rozhodoval Gašparovič, ŽK: Gábriš, Dudáš – Pilát, 

Zavadzan, 200 divákov. 
Zostava Šurian: Košlab – Mojko, Piskla, Turan, 

Schroner, Hrebík (87. Halás), Gábriš, Dudáš, Andrášik 
(84. Vašek), Kurej (74. Bencsík), Dikácz. Tréner M. Pav-
lovič. 

Zostava MŠK Púchov: Letko – Riška, Kopiš, Rosina 
(46. Luhový), Svorada (68. Marman), Sibanda, Gam-
boš, Vanák, Pilát (73. Buček), Zavadzan, Brezničan. 

Tréner J. Vágner. 

Šaľa – Beluša 1:0 (0:0)
Domáci rozhodli o svojom víťazstve sedem minút 

pred koncom gólom z pokutového kopu. Jeho úspeš-
ným exekútorom bol Prúčny. Belušania skórovať ne-
dokázali a bez gólov sa 
body získavajú len ťažko.

Zostava Beluše: Ciesar – 
J. Gažo, Kršák, Jurga, Mar-
tinka, Novisedlák, Škulec 
(Kucharík), Hrenák, Bielik 
(F. Vavrík), Gajdošík (Pilát), 
Mišutka  

Z. Moravce B – Lednické 
Rovne 2:0 (1:0)

Domáci favorizovaných 
sklárov zaskočili už v tre-
tej minúte, kedy ich poslal 
do vedenia Balko – 1:0. 
Hostia sa nedokázali stre-
lecky presadiť ani napriek 
niekoľkým príležitostiam. 
V 60. minúte na druhej 
strane udreli opäť domáci 
a Šlachta poistil víťazstvo 
Zlatých Moraviec.

Zostava L. Rovní: Ba-
čík – Tomana (Kollár), 
Chmelík, Detko (Pokorný), 
Lipták, Riečičiar (Prekop), 
Púček, Hruška, Krištof, Hí-
reš, Kopúň 

Ostatné výsledky 27. 
kola: FC Horses – Nmšová 
0:3, Veľký Meder – Dub-
nica 3:4, Nové Zámky 
– Prievidza/Handlová 5:0, 
Neded – Topoľčany 1:1, 
Dunajská Streda B – Veľké 
Ludince 3:1, Galanta – Ko-
márno 4:1

Program 28. kola: MŠK 
Púchov má voľno, Prie-
vidza/Handlová – Galan-

ta, Komárno – Neded, Topoľčany – Dunajská Streda 
B, Veľké Ludince – Šaľa, Dubnica nad Váhom – Nové 
Zámky, Beluša – Šurany, Nemšová – Veľký Meder, 
Gabčíkovo – Zlaté Moravce B, Lednické Rovne – FC 
Horses
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6. liga muži

Dolnokočkovania sa vytiahli, zdolali druhú Košecu

6. liga muži – 20. kolo o 16.30
Bolešov – Tuchyňa (Migát, Rojko, O. Komorník), 

Podmanín – Dolné Kočkovce (v sobotu o 11.30 
– Brundza, Galbavý, Koleno), Košeca – Udiča (Mihálik, 
Uhrín, Kováč), H. Poruba – Jasenica (Cabaj, Petrušek, 
Galbavý), Dulov – Lysá (Pastorek, D. Janček, Kapila), 
Pov. Bystrica – Košecké Podhradie (o 10.00 – Brna, 
Mako, Mihálik), Papradno má voľno

7. liga muži – 20. kolo o 16.30
Lazy – Podvažie (Lamžo, Proč), Pruské – Šebešťano-

vá (D. Komorník, Kováčik, Brundza), Kolačín – Kvašov 
(8. 5. – Brna, Lamžo, Kapila), D. Breznica – Visolaje 
(Juríček, Sklenár), D. Mariková – Dohňany (Mako, Hri-
adel), Pružina – Sverepec (Škrovánek, Vavrík, Bušov-
ský), Praznov má voľno

8. liga muži – 16. kolo o 16.30

Kameničany – Bolešov B (Zigo), Lednica – Bodiná 
(Tomášek), Mikušovce – Fan Club Púchov (Brna), 
Vrchteplá – Horovce B (Zvak), Prejta – Tŕstie (Koleno), 
Č. Kameň – Orlové (Orálek)

6. liga dorast – 12. kolo o 13.15
Mikušovce – Tuchyňa (o 10.30 – Cabaj, Kapila), 

Plevník – D. Kočkovce (Galbavý, Brundza), Udiča 
– Dohňany (v sobotu o 16.30 – Rojko, Koleno), Svere-
pec – Jasenica (Bušovský, Vavrík), Lysá pod Makytou 
má voľno

4. liga st. žiaci SEVER – 14. kolo o 10.30
D. Mariková – Domaniža (o 13.15 – Hriadel), Prečín 

– Jasenica (Brundza), Plevník – Udiča (Galbavý), Pru-
žina – Sverepec (Migát), Papradno má voľno

4. liga st. žiaci JUH – 14. kolo o 10.30
Lazy – Lednica (o 13.15 – Proč), H. Poruba – Ladce 

(Meluch), Košeca – Dohňany (Škrovánek), Ilava – Bel-
uša (Orálek), Borčice majú voľno

4. liga ml. žiaci – 14.kolo o 10.30
Kolačín – Ilava (Sklenár), Dubnica – Fan Club Pú-

chov (D. Janček), D. Kočkovce majú voľno
Prípravky
O 1. – 15. miesto, 2. kolo, 6.mája o 10.00
Košeca (Škrovánek, Meluch), Visolaje (Brna, Proč), 

Šebešťanová (Mihálik, Bušovský), Dubnica – (v pon-
delok 8. 5. – Sklenár)

O 16. – 23. miesto, dvojzápasy, 2. kolo, 6. mája 
o 10.00 a 11.00

Podmanín – Dulov (o 9.30 – Galbavý), Kvašov – Praz-
nov (v Dulove – Migát), H. Poruba – Prečín (Cabaj), 
Horovce A – Ladce (v nedeľu – Juríček)

DELEGAČNÁ LISTINA OBFZ NA 7. MÁJA 2017

7. liga muži 8. liga muži

1. P. Bystrica 18 14 3 1 63:21 45
2. Košeca 18 9 5 4 49:29 32
3. K. Podhradie 18 9 4 5 32:27 31
4. Podmanín 16 9 2 5 48:26 29
5. D. Kočkovce 17 8 5 4 43:36 29
6. Tuchyňa 16 8 4 4 50:32 28
7. Horná Poruba 17 7 2 8 44:31 23
8. Bolešov 18 6 4 8 29:35 22
9. Papradno 18 5 4 9 27:48 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

Dolné Kočkovce – Košeca 3:2 (1:2) 
Po nepresvedčivých výkonoch konečne Dolnokoč-

kovania dokázali zdolať aj favorita. Proti Košeci začali 
domáci výborne a už po štvrťhodine šli do vedenia 
gólom Kvoceru – 1:0. Hostia síce ešte do prestávky 
otočili gólom M. Vicenu v 35. minúte a Kaššu z poku-
tového kopu dve minúty pred koncom polčasu – 1:2. 
V druhom polčase vyrovnal v 54. minúte Kopiš a desať 
minút pred koncom strhol cenné víťazstvo na stranu 
domácich Šedík – 3:2. V závere stretnutia sa nechal 
zbytočne vylúčiť Daniel Kučík, keď už mal žltú kartu 
a nezdržal sa komentára na adresu arbitra. Po druhej 
žltej si tak mohol vychutnať sprchu ako prvý... 

Košecké Podhradie – Bolešov 0:3 (0:1)
Domáci, ktorí bojujú o popredné priečky tabuľky, 

sklamali. Už po necelých dvadsiatich minútach sa 
hostia ujali vedenia gólom Daniela Bartáka – 0:1. V 
závere domáci v snahe vyrovnať nechali hosťujúcim 
útočníkom viac priestoru a v 78. minúte zvýšil Michal 
Barták na 0:2 a v záverečnej minúte spečatil ten istý 
hráč prekvapivé víťazstvo Bolešova – 0:3. 

Papradno – Považská Bystrica 4:5 (1:1)
V zaujímavom a divácky atraktívnom stretnutí vied-

li domáci ešte štvrť hodinu pred koncom o gól, na-
pokon však nezískali ani bod. Papradno lídra súťaže 
zaskočilo už v druhej minúte, kedy Černošík otvoril 
skóre – 1:0. V 35. minúte vyrovnal Jakub Valient, no 
hneď po obrátke poslal domácich opäť do vedenia 
Jakub Galko – 2:1. Prestrelka pokračovala a Gáborík 
o tri minúty vyrovnal – 2:2. Jakub Galko nezostal 
nič dlžný a o ďalšie tri minúty po jeho góle domáci 
opäť viedli – 3:2. A keď o ďalšie dve minúty zvýšil po 
štandardnej situácii Fujaček na 4:2, nevyzeralo to s 
Považskobystričanmi dobre. V 58. minúte však vsie- 

til Gáborík kontaktný gól a štvrť hodinu pred kon-
com vyrovnal Zubek – 4:4. Hostia viedli iba raz a to 
im stačilo. Desať minút pred koncom Marián Vala zo 
štandardnej situácie strhol víťazstvo na stranu hostí 

– 4:5. 
Stretnutia Tuchyňa – Podmanín, Jasenica – Dulov a 

Udiča – Horná Poruba pre nespôsobilé terény odloži-
li. Lysá mala voľno.

19. kolo: Sverepec – Lazy 1:0 (0:0), Praznov – Pruži-
na 0:2 (0:0), Visolaje - D. Mariková 4:0 (2:0), Krála 2, R. 
Sviečka, Konečný, Kvašov - D. Breznica 1:0 (0:0), F. Ko-
váč, Šebešťanová – Kolačín 3:1 (1:0), Podvažie – Prus-
ké 1:1 (0:0), Dohňany mali voľno.
1. Kvašov 17 14 3 0 44:12 45
2. Visolaje 17 10 5 2 46:17 35
3. Kolačín 18 11 1 6 42:29 34
4. Pruské 17 10 3 4 50:24 33
5. Pružina 18 8 3 7 34:30 27
6. Podvažie 17 7 5 5 28:31 26
7. Šebešťanová 17 7 3 7 30:29 24
8. Dohňany 17 6 4 7 32:34 22
9. Sverepec 18 6 4 8 21:34 22
10. Lazy 18 6 2 10 32:37 20
11. D. Breznica 18 4 3 11 21:40 15
12. D. Mariková 18 3 3 12 25:48 12
13. Praznov 18 1 3 14 18:58 6

15. kolo: Orlové – Kameničany 2:3 (2:1), Trstie - Č. 
Kameň 2:1 (2:0), Horovce B – Prejta odložené, FC Pú-
chov – Vrchteplá 4:0 (3:0), Novosedliak 3, Remiš, Bo-
diná – Mikušovce 1:6 (0:3), Bolešov B – Lednica 1:6 
(1:4), Bezák 3, Kapusta, Dorotčin, Ján Jaroš.
1. Mikušovce 15 14 0 1 57:9 42
2. Trstie 15 10 3 2 37:25 33
3. FC Púchov 15 9 2 4 44:21 29
4. Kameničany 15 8 2 5 36:35 26
5. Horovce B 14 8 1 5 29:24 25
6. Bodiná 15 7 1 7 26:33 22
7. Hr. Lednica 15 5 1 9 31:24 16
8. Prejta 14 5 1 8 36:34 16
9. Orlové 15 5 3 7 21:32 15
10. Vrchteplá 15 3 4 8 22:34 13
11. Bolešov B 15 3 2 10 18:58 11
12. Č. Kameň 15 1 2 12 15:43 5
Orlové ma odrátané 3 body.

Po nemastnom - neslanom výkone proti oslabenému Dulovu si futbalisti Dolný Kočkoviec (v červených dresoch) 
napravili reputáciu a zdolali doma druhú Košecu.           FOTO: Milan Podmaník 
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6. liga dorast

4. liga st. žiaci - SEVER

4. liga st. žiaci - JUH

I. liga starší žiaci - U15

VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ

II. liga mladší dorast - U17

II. liga starší dorast - U19 I. liga starší žiaci - U14
   25. kolo: MŠK Púchov – FK Slovan Levice – od-
ložené, Lokomotíva Trnava – Karlova Ves 3:1, SDM 
Domino – Petržalka 3:0, Skalica – Malacky 3:1, Inter 
– Zlaté Moravce 8:1, Komárno – Nové Zámky 2:1, To-
poľčany – Gabčíkovo 0:4, Dubnica – P. Bystrica 4:0
1. Skalica 25 20 0 5 107:22 60
2. Myjava 24 19 3 2 99:19 60
3. Inter 25 15 4 6 73:29 49
4. Karlova Ves 25 14 2 9 43:38 44
5. P. Bystrica 25 12 7 6 67:38 43
6. Loko- Trnava 25 12 3 10 57:50 39
7. Gabčíkovo 25 10 6 9 53:42 36
8. Topoľčany 25 12 0 13 36:52 36
9. Petržalka 25 11 2 12 39:58 35
10. Dubnica 25 9 6 10 50:40 33
11. Malacky 24 9 6 9 37:45 33
12. Zl. Moravce 25 9 5 11 40:57 32
13. MŠK Púchov 24 9 4 11 54:45 31
14. Horná Nitra 23 9 4 10 59:52 31
15. Komárno 25 7 4 14 56:83 25
16. N. Zámky 25 7 0 18 21:107 21
17. Domino 25 5 4 16 31:56 19
18. Levice 24 2 2 20 15:104 8

   25. kolo: MŠK Púchov – Slovan Levice – odlože-
né, Inter – Zlaté Moravce/Vráble 4:1, Skalica – Ma-
lacky 1:2, Lokomotíva Trnava – Karlova Ves 2:2, Ko-
márno – Nové Zámky 2:1, SDM Domino – Petržalka 
2:1, Topoľčany – Gabčíkovo 3:1, Dubnica – Považská 
Bystrica 2:0
1. Inter 25 20 2 3 96:25 62
2. Myjava 24 19 3 2 90:18 60
3. Petržalka 25 17 3 5 62:41 54
4. Loko. Trnava 25 15 6 4 50:22 51
5. Gabčíkovo 25 16 1 8 68:30 49
6. Domino 25 14 3 8 52:31 45
7. Topoľčany 25 12 6 7 65:38 42
8. Horná Nitra 23 13 3 7 58:48 42
9. Zl. Moravce 25 13 3 9 39:39 42
10. Karlova Ves 25 9 6 10 56:55 33
11. Dubnica 25 10 1 14 49:43 31
12. Malacky 24 6 6 12 29:52 24
13. Komárno 25 6 6 13 31:55 24
14. P. Bystrica 25 7 2 16 32:56 23
15. Skalica 25 4 8 13 27:44 20
16. MŠK Púchov 24 3 3 18 28:68 12
17. N. Zámky 25 3 2 20 22:94 11
18. Levice 24 2 2 20 17:112 8

  20. kolo: Slovan Levice – MŠK Púchov 2:0 (1:0), 
Zlaté Moravce/vráble – Myjava 2:1, Prievidza/Hand-
lová – Inter Bratislava 1:0
1. Slovan 19 15 3 1 73:10 48
2. Senica 19 16 0 3 58:12 48
3. Nitra 18 14 2 2 61:12 44
4. Trenčín 18 12 2 4 56:20 38
5. Karlova Ves 19 9 4 6 23:16 31
6. D. Streda 18 9 2 7 41:29 29
7. Trnava 18 9 1 8 31:26 28
8. Petržalka 19 6 6 7 16:30 24
9. Inter 20 6 4 10 12:17 22
10. Levice 20 5 5 10 21:35 20
11. MŠK Púchov 20 4 5 11 23:41 17
12. Zl. Moravce 20 5 1 14 15:55 16
13. Myjava 20 3 3 14 22:54 12
14. Horná Nitra 20 1 2 17 10:105 5

   20. kolo: FK Slovan Levice – MŠK Púchov 3:0 
(2:0), Zlaté Moravce/Vráble – Myjava 2:0, Prievidza/
Handlová – Inter Bratislava 0:2
1. D. Streda 18 17 0 1 77:6 51
2. Nitra 18 15 1 2 85:14 46
3. Slovan 19 15 1 3 67:13 46
4. Trnava 18 14 2 2 75:21 44
5. Inter 20 12 1 7 44:25 37
6. Zl. Moravce 20 10 0 10 29:46 30
7. Trenčín 18 9 2 7 35:35 29
8. Karlova Ves 19 8 4 7 24:28 28
9. Senica 19 6 5 8 29:29 23
10. MŠK Púchov 20 4 2 14 17:71 14
11. Myjava 20 3 3 14 11:45 12
12. Petržalka 19 3 2 14 12:50 11
13. Levice 20 3 1 16 16:74 10
14. Horná Nitra 20 1 4 15 16:80 7

11. kolo: Jasenica – Mikušovce odložené, Lysá – Sve-
repec 1:1 (0:1), Nošík, D. Kočkovce – Udiča 0:2 (0:0), 
Tuchyňa – Plevník odložené, Dohňany mali voľno.
1. Udiča 10 10 0 0 48:4 30
2. Sverepec 10 6 1 3 31:23 19
3. Plevník 9 5 0 4 34:23 15
4. D. Kočkovce 9 4 1 4 18:14 13
5. Dohňany 9 4 1 4 15:17 13
6. Tuchyňa 9 4 0 5 23:27 12
7. Jasenica 9 4 0 5 19:28 12
8. Lysá 10 3 1 6 26:36 10
9. Mikušovce 9 0 0 9 5:47 0

13. kolo: Sverepec - D. Mariková 5:3 (2:0), Papradno 
– Pružina 2:1 (0:0), Jasenica – Plevník odložené, Do-
maniža – Prečín 3:1 (0:1),  Udiča mala voľno.
1. Udiča 11 10 1 0 46:4 31
2. Pružina 12 9 1 2 50:9 28
3. Papradno 12 9 0 3 49:14 27
4. Domaniža 11 6 0 5 27:39 18
5. Sverepec 12 4 2 6 25:30 14
6. Jasenica 10 4 0 6 33:18 12
7. D. Mariková 12 2 1 9 21:61 7
8. Prečín 11 2 1 8 14:58 7
9. Plevník 11 2 0 9 26:58 6

13. kolo: Borčice /Bolešov – Lazy 0:10 (0:4), Hybký 3, 
Matej 2, D. Štefánik, Staník, Ondrička, Pončík, Janíček, 
Dohňany – Ilava 1:10 (1:10), Ivaniš, Ladce – Košeca 2:1 
(1:0), Hradčan Lednica - H. Poruba odložené, Beluša 
mala voľno. 
1. Hr. Lednica 10 9 0 1 64:5 27
2. Beluša 11 8 2 1 91:6 26
3. Ladce 11 7 1 3 63:18 22
4. Ilava 12 7 1 4 76:32 22
5. Lazy 12 5 4 3 48:18 19
6. Košeca 12 6 1 5 43:26 19
7. Dohňany 11 3 1 7 36:38 10
8. H. Poruba 11 1 0 10 15:119 3
9. Borčice 12 0 0 12 1:175 0

4. liga mladší žiaci
13. kolo: Dubnica – Kolačín 11:1 (5:0), Ilava – D. 

Kočkovce 1:5 (0:3), Kucej 3, Hudec 2, FC Púchov mal 
voľno.

Prípravky
O 1. – 15. miesto
1. kolo: Pov. Bystrica: Pov. Bystrica – Domaniža 1:7 
(1:3), Pov. Bystrica – Košeca 1:5 (1:3), Pov. Bystrica – 
Kolačín 8:1 (4:0), Kolačín – Domaniža 0:8 (0:4), Kolačín 
– Košeca 0:9 (0:6), Domaniža - Košeca 5:1 (1:0).
Horovce: Horovce B – Visolaje 5:5 (3:2), Greguška 2, 
Kolek 2, Magdík – Beňák 4, Jancík, Horovce B – Stre-
ženice 4:1 (3:0), Kolek 2, Greguška, R. Cíbik – Mikas, 
Horovce B – Beluša 1:3 (0:1), Balocký – Zaťko, Buchta, 
Filo, Visolaje – Streženice 4:6 (4:0), Beňák 3, Natália 
Hijová – Trník 2, Mikas 2, Drábik, Suder, Visolaje – Bel-
uša 2:7 (2:6), Beňák 2 –Huňačka 2, Prostredný 2, Mišík, 
Filo, Zbín, Streženice - Beluša 0:6 (0:3), Huňačka 2, Mi-
šík 2, Prostredný, Buchta.
1. Domaniža 3 3 0 0 20:2 9
2. Beluša 3 3 0 0 16:3 9
3. Košeca 3 2 0 1 15:6 6
4. Horovce B 3 1 1 1 10:9 4
5. Pov. Bystrica 3 1 0 2 10:13 3
6. Streženice 3 1 0 2 7:14 3
7. Visolaje 3 0 1 2 11:18 1
8. Kolačín 3 0 0 3 1:25 0
Sverepec, Lednica, Borčice, D. Mariková, Šebešťano-
vá, Ilava a Dubnica ešte nehrali.
O 16. – 23. miesto
1. a 8. kolo: Ladce – Praznov 9:2 (3:1), Praznov – Ladce 
3:8 (3:1). 

5. liga muži
   Tr. Turná – Horovce 1:2 (1:0)
Proti mužstvu zo spodnej časti tabuľky sa líder naro-
bil až - až. Domáci sa v samom závere prvého polčasu 
ujali vedenia gólom Strončeka. V druhom polčase sa 
už prejavili vyššie kvality hostí a Pejčič v 56. minúte 
vyrovnal – 1:1. Ten istý hráč osem minút pred kon-
com rozhodol o víťazstve Horoviec – 1:2.
   Zostava Horoviec: Žilka – Buček, Balocký, Štrbák, 
Kočka, Kostič (M. Štrbák), Pejčič, R. Brix (Miladinovič), 
A. Brix, Kormendy (Smijlkovič), Škrapko

 Kanianka – Streženice 4:2 (2:1)
Streženičania začali proti favoritovi odvážne a už po 
štyroch minútach šli do vedenia gólom Loduhu – 0:1. 
Domáci ešte do prestávky otočili gólmi Gajdoša a 
Petráša – 2:1. V 56. minúte vyrovnal svojim druhým 
gólom Loduha – 2:2. V 72. minúte strhol vedenie na 
stranu domácich Hianik, ktorý ho poistil aj ďalším gó-
lom dve minúty pred koncom – 4:2.
   Zostava Streženíc: Hrišo – Struhárňanský, Ada-
mička, Berhnauaser, Šesták, Vavrík (Krajčí), Štrbák, 
Lamžo, Hafera, Loduha, E. Medňanský  
   23. kolo: Ladce – Stará Turá 3:0, Z. Kostoľany – Plev-
ník 4:1, Chocholná – Opatová 5:1, Podolie – Cígeľ 1:0, 
V. Uherce – Brvnište 3:1, Uhrovec – Bošany 2:0
1. Horovce 23 16 4 3 56:21 52
2. V. Uherce 23 16 3 4 57:24 51
3. Kanianka 23 14 5 4 52:20 47
4. Uhrovec 23 14 4 5 48:31 46
5. Cígeľ 23 14 1 8 47:37 43
6. Chocholná 23 11 2 10 44:42 35
7. Brvnište 23 8 8 7 40:41 32
8. Opatová 23 8 4 11 39:43 28
9. Ladce 23 8 4 11 27:31 28
10. Podolie 23 9 3 11 37:40 27
11. Bošany 23 8 2 13 32:37 26
12. Tr. Turná 23 8 1 14 30:48 25
13. Z. Kostoľany 23 7 4 12 32:57 25
14. Stará Turá 23 6 4 13 29:47 22
15. Plevník  23 5 7 11 38:59 22
16. Streženice 23 0 8 15 27:57 8
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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. 

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim 1-izbový byt v Púchove.  Platba v hotovosti.
Tel. 0903 924 580.

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.
• Kompletne rekonštrukcie domov, bytov, byt. ja-
dier, kúpeľní, nebyt. priestorov, panelákových scho-
díšť, maľby, nátery, stierky, omietky, sadrokartón. Tel. 
0911 689 723.
• Tesárske a pokrývačské práce, altánky, prístrešky. 
Tel. 0918 427 134.
• Rekonštrukcie bytových jadier,  kúpeľní a bytov. Tel. 
0918 542 411.

AUTO-MOTO
• !Najväčšia ponuka jazdených diskov a pneumatík  
v okrese! Tel. 0940 964 222.

PREDAJ RÔZNE
• Predám cirkulár na pozdĺžne rezanie aj rezanie do 
pravého uhla, dlabačku + vrtáky k tomu  a veľkú pá-
sovú brúsku. Tel. 0908 752 074.
• Predám dve detské autosedačky, tri úrovne nasta-
venia, cena jednej autosed. je 25 €. Tel. 0903 171 844.
• 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 €. 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
• Hľadáme aktívneho dôchodcu, ktorý sa doma nudí 
a chce si privyrobiť drobným opravami a údržbou, zá-
hradkárskymi prácami a inými pomocnými prácami. 
Tel. 0918 707 126.
• Prijmem čašníčku – práca v Púchove, bližšie informá-
cie na tel. 0948 888 656.
• 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.

PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám prácu na rannú smenu v okolí Púchova, 
Beluše, prípadne aj ďalej - dochádzanie nerobí pro-
blém. Ovládam NJ, mám vodičský preukaz sk. B.  
Tel.  0903 171 844.

ZOZNÁMENIE 
• Mám 60 rokov, rád by som sa zoznámil s úprimnou 
ženou z PU a okolia. Len vážne. 0944 155 573.

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY 
NemocNica Zdravie, Púchov 
RýCHLA ZDRAV. POHOTOVOSť 155

PRE DOSPELýCH 4605 319
po – pia: 15.30–22.00 / so – ne: 7.00 - 22.00

DETSKÁ POHOTOVOSť 4605 200 
po – pia: 15.30–22.00 / so – ne: 8.00–22.00

ZUBNÁ POHOTOVOSť 042/ 46 053 13 

POĎAKOVANIE
Zo srdca ďakujeme 
celej blízkej aj vzdiale-
nej rodine, priateľom, 
susedom, spolupracov- 
níkom a všetkým zná-
mym za kvetinové 
dary a účasť na posled-
nej rozlúčke s pánom  
Josefom UHLÍŘOM dňa 22. 4. 2017. Zároveň 
chceme poďakovať dychovej hudbe a vedeniu  
spoločnosti Continental, evanjelickému farárovi 
Mgr. Miroslavovi Eštokovi , MUDr. Omastovi a po-
hrebnej službe Advent za ústretovosť a dôstojnú 
rozlúčku.                                                  Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Je to už deväť liet,
čo Ťa tu niet. 
Bolesť  prestala, 
spomienka zostala.
Dňa 3. 5. 2017 si pri-
pomíname 9. výročie  
smrti otca a dedka   
Ignáca SYRNÉHO.  
Zároveň sme si 22. 4. 2017 pripomenuli nedo-
žitých 91 rokov. Kto ste ho poznali, venujte mu 
modlitbu na jeho pamiatku.

S láskou spomínajú synovia Jozef s dcérami 
a Milan s rodinou.

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky 
v srdciach zostávajú. 
Tí, čo ťa mali radi, stále 
spomínajú.
Dňa 3. mája 2017 uply-
nú štyri roky od úmr-
tia nášho milovaného 
manžela, otca a dedka 
Ľubomíra JANDUŠÍKA.

S láskou spomína manželka, 
syn a dcéra s rodinami.    

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
Dňa 4. mája 2017 si pri-
pomíname nedožité 70. 
výročie narodenín man-
žela, otca a starého otca 
Vladimíra PALIESKA.
Nie je medzi nami,  
no v našich srdciach 
zostáva navždy s nami.

S láskou spomína manželka a deti s rodinami.    

SPOMIENKA
Na krídlach anjela vzlie- 
tol v diaľ, už necíti bo-
lesť ani žiaľ. Mal nás 
všetkých rád, chcel ešte 
s nami byť, ale prišla 
chvíľa, keď do večnosti 
musel ísť.
2. 5. uplynie 5 rokov od 
smrti milovaného man-
žela, otca a dedka Kamila ČERVENÉHO.
Kto ste ho poznali, prosím o tichú modlitbu.

Smútiaca manželka Marta a deti  
Anna, Eva, Kamil a Jaroslav s rodinami.

SPOMIENKA
Odišla potichučky, 
bez slov a bez rozlúčky.
My ju však v srdciach 
stále máme, s láskou na 
ňu spomíname.
Dňa 2. 5. 2017 uplynie 
rok, čo nás navždy opus- 
tila matka, dcéra, sestra, 
švagriná Mgr. Jarmila 
FRANEKOVÁ.
S láskou v srdci, vďakou a úctou spomína dcéra 
Daniela, matka, sestra s rodinou.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
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OZNAMY 
• 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.
• ZO Jednoty dôch. Slovenska Púchov 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.
• Púchovský BOX KLUB prijíma nových členov. 
Viac informácií nájdeš na Facebooku: SUP BOX  
SLOVAKIA PÚCHOV. 

RÔZNE
• Odstupujem prevádzku v Dohňanoch - Pohostin-
stvo u Matúša. Cena dohodou. Tel. 0949 642 449.

STRATY A NÁLEZY 
• Dňa 20. 4. 2017 sa stratil zväzok kľúčov (s príveskom 
- korbáčik z bužírky) zrejme na ul. Štefánikovej alebo 
v okolí. Ak ich nájdete, prosíme odovzdať v Kance-
lárii prvého kontaktu MsÚ Púchov.

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: baas@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

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

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

Útulok OZ Hafkáči  
Kontakt: 0911 290 983  

hafkacipb@gmail.com 
 facebook.com/hafkaci 

Považské Podhradie 328
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