
www.puchovskenoviny.sk

OFICIÁLNY TÝŽDENNÍK  MESTA PÚCHOV

18

Náklad 8000 ks zdarma pre Púchov a okolie

dátum vydania: 9. 5. 2017
ďalšie číslo vyjde 16. 5. 2017

         >>  str. 3

Primátor na pozvanie 
u prezidenta A. Kisku

        >>  str. 15

           >>  str. 5

Z. Kardošová juniorskou 
majsterkou Európy 

Stanovisko MsÚ 
k výrubom stromov 
pri Váhu

 >>  str. 16

Rybári odštartovali 
kaprovú sezónu pretekmi 
v Lednických Rovniach

Mesto Púchov
prilepší seniorom
jednorazovou dávkou  >>  str. 5



PÚCHOVSKÉ  NOVINY2 oznam



spravodajstvo 3

V mestách TN kraja k 31. 12. 2016 žilo 55,3 % 
obyvateľov kraja
Najviac obyvateľov mali mestá Trenčín 55 593 osôb, 
Prievidza 46 830 osôb a Považská Bystrica 40 075 
osôb, najmenej Trenčianske Teplice 4 196 osôb a 
Nováky 4 230 osôb. Medziročný nárast počtu oby-
vateľov bol zaznamenaný iba v mestách Nové Mes-
to nad Váhom 15 osôb, Trenčianske Teplice 18 osôb 
a Nemšová 35 osôb. V ostatných mestách bol úby-
tok obyvateľstva a dosahoval hodnoty od  7 osôb 
v Novákoch do 313 osôb v Prievidzi. Viac živonaro-
dených ako zomretých bolo v mestách Prievidza o 8 
osôb, Nemšová o 11 osôb, Dubnica nad Váhom o 12 
osôb, Bánovce nad Bebravou o 26 osôb a Považská 
Bystrica o 75 osôb. V Trenčíne sa narodilo aj zomrelo 
zhodne 500 osôb. V ostatných mestách sa prirod-
zený úbytok pohyboval od 8 osôb v Brezovej pod 
Bradlom do 59 osôb v Myjave. Migračný prírastok v 
roku 2016 bol v mestách Nováky 4 osoby, Nemšová 
24 osôb, Trenčianske Teplice 39 osôb a Nové Mes-
to nad Váhom 45 osôb. Ostatné mestá migráciou 
obyvateľov strácali, migračný úbytok sa pohyboval 

Počet obyvateľov sa medziročne zvýšil iba  
v okrese Trenčín a Nové Mesto nad Váhom
Prirodzený prírastok 19 osôb bol zaznamenaný 
aj v tomto roku iba v okrese Považská Bystrica.  
V ostatných okresoch kraja počet zomretých pre-
vyšoval počet živonarodených v okrese Bánovce 
nad Bebravou o 4 osoby, Trenčín o 47 osôb, Ilava 
o 54 osôb, Partizánske o 82 osôb, Nové Mesto 
nad Váhom o 108 osôb, Púchov o 111 osôb, Prie-
vidza o 124 osôb, a Myjava 144 osôb. Migráciou 
v minulom roku získal okres Myjava 12 osôb, Pú-
chov 88 osôb, Nové Mesto nad Váhom 119 osôb 
a najviac okres Trenčín 218 osôb. 
Migračný úbytok nastal v okresoch Bánovce 
nad Bebravou 59 obyvateľov, Partizánske 127 
obyvateľov, Považská Bystrica 234 obyvateľov a 
Prievidza 310 obyvateľov. Celkový prírastok bol 
v okrese Trenčín 171 obyvateľov a Nové Mesto 
nad Váhom 11 obyvateľov. V ostatných okresoch 
kraja počet obyvateľov medziročne klesol od 
23 obyvateľov v okrese Púchov do 434 v okrese 
Prievidza.

Ani rok 2016 neukončil neustály pokles obyvateľov v Trenčianskom kraji

od 1 osoby v Bojniciach do 373 osôb v Považskej 
Bystrici. Z dlhodobého hľadiska podiel mestského 
obyvateľstva v kraji klesá, v roku 2016 medziročne 
o 1 836 osôb. 

Obce predstihli mestá
Najvyšší medziročný celkový prírastok obyvateľov 
bol v obciach Trenčianska Turná 78 osôb, Dežerice 
73 osôb, Častkovce 62 osôb, Beluša 52 osôb, Lubi-
na 46 osôb, Pečeňany 45 osôb, Borčice 44 osôb, 
Prečín 38 osôb, Trenčianske Stankovce 36 osôb. 
Hodnoty prirodzeného prírastku v mestách Považ-
ská Bystrica a Bánovce nad Bebravou neprekročila 
žiadna obec Trenčianskeho kraja. Najvyššie hodno-
ty prirodzený prírastok dosiahol v obci Chynorany 
18 osôb, Lehota pod vtáčnikom 14 osôb, Oslany 12 
osôb,  Pečeňany a Chocholná-Velčice zhodne 11 
osôb. Migráciou získali hlavne obce Trenčianska 
Turná 74 osôb, Dežerice 70 osôb, Beluša 57 osôb, 
Častkovce 55 osôb. 

Zdroj údajov: Štatistický úrad SR

„Zaujímalo ma, ako tieto problémy vidia z po-
hľadu jednotlivých miest. Každé mesto má totiž 
svoje špecifické problémy. Napríklad Krompachy 
majú vysokú nezamestnanosť, Hlohovec a Dolný 
Kubín dopravu,“ povedal prezident Andrej Kiska po 
skončení stretnutia. Predstavitelia miest a obcí sa 
však podľa jeho slov zhodli na jednom, a to, že štát 
má fungovať pre ľudí. „Pretože pokiaľ nám zlyhá-
va fungovanie štátnych inštitúcií, tak to je živná 
pôda pre nárast extrémizmu.“ Primátori a starosto-
via ôsmich miest a obcí hovorili s prezidentom aj o 
rómskej problematike. Ako zdôraznil Andrej Kiska, 
jej dlhodobé neriešenie či schovávanie sa pred jej 
riešením je ďalší z problémov, ktorý vyvoláva nárast 
extrémizmu.
Medzi pozvanými predstaviteľmi samospráv bol 
aj primátor Púchova Rastislav Henek, ktorý sa pre 
Púchovské noviny o  stretnutí vyjadril: „V nefor-
málnom rozhovore som pánovi prezidentovi  
v krátkosti predstavil naše mesto a oboznámil ho 
s aktuálnym pozitívnym finančným i ekonomic-
kým hospodárením Púchova. Informoval som ho 
o investíciách a projektoch, ktoré v meste realizu-
jeme a predstavil som ďalšie plány a vízie rozvoja 
mesta. Na záver som mu odovzdal dary z Centra 
voľného času Včielka a zároveň som ho pozval na 
Púchovský jarmok 2017.“

Zdroj: www.prezident.sk

Primátor na stretnutí s prezidentom Andrejom Kiskom
Slovenský prezident Andrej Kiska rokoval minulý týždeň v stredu vo Zvolene s vybranými 
starostami a primátormi o aktuálnych celospoločenských témach, ako sú nárast extrémiz-
mu, ale aj problémy v zdravotníctve a školstve. Stretnutia sa na základe pozvania zúčastnil 
aj púchovský primátor Rastislav Henek.

V Trenčianskom kraji ku koncu roka 2016 žilo 10,8 % obyvateľov Slovenskej republiky. K 31. 12. 2016 bolo evidova-
ných 588 816 osôb s trvalým pobytom v Trenčianskom kraji, ich počet medziročne klesol o 1 119 osôb, čo predsta-
vuje stratu 1,9 obyvateľa z 1 000 obyvateľov kraja. Úbytok bol spôsobený prirodzenou cestou, zomrelo o 655 obyva-
teľov viac ako sa narodilo a tiež migráciou ubudlo 464 obyvateľov. 
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V  marci bola nahlásená poškodená 
cesta na Moravskej ulici, nefunguj-
úce osvetlenie na ulici T.  Vančovej 
v Horných Kočkovciach, odpadky pod 
schodmi diaľničného privádzača a po-
škodená preliezka na detskom ihrisku 
na Ulici 1. mája. V apríli to bola čierna 
skládka na Gorazdovej ulici, poško-
dená dlažba pri kostole na Námestí 
slobody a zvalené zvislé dopravné 
značenie na začiatku ulice Obrancov 
mieru. Tento mesiac pracovníci tech-
nických služieb  opravili nahlásenú 
nefunkčnú fontánku na pitnú vodu 
na Moyzesovej ulici.
Pribudli nové smetné koše a lavičky 
na Sedlišti a na ulici Obrancov mieru. 
Pracovníci Podniku technických slu-
žieb mesta okrem montáže odpad-
kových košov a lavičiek pokračovali  
s opravami ciest na Samotách a 
v mestských častiach Hoština a  Ihriš-
te. Pribudlo aj jedno vynovené stojis-
ko na separačné nádoby pri „starých 
pumpách“. Tu pracovníci technických 
služieb tiež vyčistili odvodňovací ka-
nál na dažďovú vodu.          Foto: PTSM

Za posledné obdobie Podnik technických služieb mesta Púchov niekoľkokrát riešil  
problémy nahlásené občanmi cez internetovú službu www.odkazprestarostu.sk. 

Podnik technických služieb riešil požiadavky občanov
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Jednorazová finančná podpora 
pre seniorov nad 70 rokov 

VÁŽENÍ SENIORI, 
na základe dobrého hospodárenia 
Mesta Púchov a v súlade so Zása-
dami podpory seniorov v meste 
Púchov, ktoré boli schválené Uzne-
sením MsZ č. 80/2015, Vám Mes-
to Púchov poskytne jednorazovú 

„Dňa 8. marca 2017 požiadalo ob-
čianske združenie ART & SPORT o 
vydanie rozhodnutia na výrub dre-
vín Mesto Púchov ako príslušný or-
gan štátnej správy v prvom stupni 
vo veciach ochrany prírody. Žiadosť 
bola odôvodnená vybudovaním 
rekreačných a športových plôch – 
tréningového viacúčelového ihriska, 
volejbalového ihriska, vrhačského 
a skokanského priestoru. Súčasťou 
žiadosti bolo aj súhlasné stanovisko 
Slovenského vodohospodárskeho 
podniku š. p., OZ Piešťany, Správa 
Povodia stredného Váhu I ako vlast-
níka pozemkov, na ktorých sa budú 
realizovať športoviská, a s ktorým 
má ART & SPORT uzatvorenú zmluvu 
o nájme týchto pozemkov. 
  Následne Mesto Púchov zverej-
nilo na svojej internetovej strán-
ke oznámenie o začatí konania vo 
veci vydania rozhodnutia na výrub 
drevín. Po vykonaní miestneho še-
trenia bol vydaný súhlas na tento 
výrub s určením podmienok, ktoré 
má žiadateľ dodržať. Jednou z pod-
mienok bolo uskutočnenie výrubu 
v mimovegetačnom období (do 31. 
marca) a určenie spôsobu výrubu, 
či už prebierkového alebo holorub-
ného. Holorubný spôsob výrubu, 

Stanovisko MsÚ Púchov k výrubom stromov pri Váhu

pri ktorom budú odstránené všetky 
dreviny, bude realizovaný pod bud-
úcimi športoviskami. Prebierkový 
spôsob určuje ponechanie drevín s 
obvodom kmeňa väčším ako 90 cm 
a bude realizovaný v ostatnom pries-
tore. Súčasťou rozhodnutia bolo aj 
určenie náhradnej výsadby, ktorá ale 
nemôže byť realizovaná v danej lo-
kalite, nakoľko ide o inundačné – zá-
topové územie a vlastník pozemkov 
SVP š. p. vo svojom stanovisku uložil 
podmienku realizovať nové výsadby 
mimo tohto inundačného územia.
  Súčasne ART & SPORT požiadal aj 
Okresný úrad v Púchove, odbor sta-
rostlivosti o životné prostredie ako 
príslušný orgán štátnej vodnej sprá-
vy o vydanie povolenia na stínanie 
a odstraňovanie stromov a krov v 
korytách vodných tokov, na pobrež-
ných pozemkoch a v inundačných 
územiach. Toto povolenie mu bolo 
vydané v zmysle platnej legislatívy.
Nakoľko pri realizácii samotných vý-
rubov došlo zo strany ART & SPORT 
k nesplneniu určených podmienok, 
OÚ, odbor starostlivosti o životné 
prostredie po dohovore s Mestom 
Púchov podal podnet na prešetrenie 
uvedených zásahov na Slovenskú 
inšpekciu životného prostredia, In-

špektorát ochrany prírody (SIŽP).
  Dňa 28. apríla 2017 bolo usku-
točnené šetrenie zo strany SIŽP, na 
ktorom bolo okrem iného skonšta-
tované, že ART & SPORT nesplnil 
podmienky určené rozhodnutím, 
čo bude riešené v ďalších konani-
ach. Na konaní došlo aj k prehláse-
niu zástupcu ART & SPORT, že s SVP 
š. p. došlo k dohode o čiastočnom 
umiestnení novej výsadby aj na 
vyššie uvedených pozemkoch, pri-
čom druhová skladba drevín bude 
odkonzultovaná aj s pracovníkmi 
SIŽP, Inšpektorátu ochrany prírody. 
  A ešte pár slov o prítomnosti chrá-
neného živočícha – bobra. Pri sa-
motnom šetrení sme zaznamenali 
znaky jeho prítomnosti, ale infor-
mácia hovorila o jedincovi, ktorý 
do tohto územia len zabieha. Ani 
konzultácia so zoológom zo Štát-
nej ochrany prírody, Správy CHKO 
Strážovské vrchy nám nepotvrdila 
stálu prítomnosť bobra, nakoľko tu 
nerealizovali pravidelný monitoring 
tohto živočícha. 
  Jeho tzv. pobytové znaky sa zistili až 
po realizovaní výrubov, kedy došlo aj 
k nálezu bobrieho hradu. Treba však 
pripomenúť, že bobrí hrad v danom 
území spozoruje naozaj len odbor-

ník, akým je práve pracovník ŠOP. 
  V prípade nálezu chráneného živo-
čícha by mali pracovníci ŠOP ako aj 
členovia Stráže prírody upovedomiť 
vlastníkov dotknutých území, ako aj 
príslušné orgány štátnej správy vo 
veciach ochrany prírody (napr. mes-
to Púchov) na túto skutočnosť, ktorá 
by mala byť následne zohľadnená 
napr. aj pri vydávaní povolenia na 
výrub drevín na tomto území. 
  V tomto prípade sme dostali in-
formáciu, že toto upovedomenie 
bude vydané Okresným úradom, 
odborom starostlivosti o ŽP, úsekom 
štátnej ochrany prírody v spolupráci 
so Správou CHKO Strážovské vrchy a 
bude obsahovať aj opatrenia, ktoré 
bude musieť ART & SPORT vykonať 
za účelom ochrany prirodzeného 
prostredia bobra.
  Verím, že vo svojom stanovisku som 
dostatočne objasnila celý proces po-
volenia výrubu drevín v sútoku Bielej 
vody a Váhu, ktoré sú vnímané me-
dzi obyvateľmi ako negatívne, tak aj 
pozitívne. Súhlas na výrub drevín bol 
vydaný v súlade so zákonom ochrany 
prírody a krajiny, čo bolo potvrdené 
aj SIŽP, Inšpektorátom ochrany príro-
dy.“

finančnú podporu na rok 2017 vo 
výške 14,60 eur, ako pomoc pri 
zabezpečovaní primeranej život-
nej úrovne samostatne žijúcich 
dôchodcov nad 70 rokov s trvalým 
pobytom v meste Púchov.

Finančná podpora bude v aktuál-
nom zdaňovacom období, čiže v 
roku 2017, vyplácaná prijímateľovi 
v pokladni Mestského úradu Pú-
chov do 15. 12. 2017, alebo bude 
odpočítaná z aktuálne platného 
doručeného rozhodnutia o vyrú- 
bení poplatku za komunálny a 
drobný stavebný odpad.  

S úctou

Mgr. Rastislav Henek, 
primátor mesta

Na základe podnetov zo strany občanov referentka životného prostredia  MsÚ Púchov 
Mgr. Martina Knížatová požiadala Púchovské noviny o zverejnenie stanoviska k výrubu 
drevín na pozemkoch v sútoku Bielej vody a Váhu:
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OTVORENÉ: 
Pondelok - Štvrtok
9:30 - 21:30

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

Kontakt: 0948 489 223

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

Kaderníctvo 
Nikol

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

komplexnú starostlivosť 
o vaše vlasy:

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

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

Objednať sa môžete na tel. 
0911 577 168

ŠPECIALISTA 
NA CHOVATEĽSTVO
A AKVARISTIKU

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

TEŠÍME SA NA VÁS

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

  OBLOŽENÉ MISY
JEDLÉ a NEJEDLÉ OZDOBY NA TORTY

  TOVAR NA PEČENIE A ZDOBENIE

          lg-pomockyprecukrarov.sk
                0904 133 481     

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

Pohoda pre Váš nákup
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Pohoda pre Váš nákup

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

Garnier
deodorant

150 ml

2,99    

1,95€

10,95 

6,69 €
Jar 

prostriedok 
na umývanie  

riadu
  900 ml

2,29  

1,69 € 

Fructis 
šampón na vlasy 
250 ml 

2,89 

1,69 €

Ajax    
univerzálny čistiaci 
prostriedok 
1 l

1,95 

1,49 €

Dove
sprchový gél 

750 ml

 
4,99

3,49 €

Nivea
pena 
na holenie
200 ml

3,49 

2,79  €

Sanytol
čistiaci dezinfekčný 
prostriedok  
500 ml 

3,45  

2,69 €

Nivea
pánsky pleťový 
krém 
150 ml
NOVINKA
4,19 

2,89 €

Palmex
prací postriedok
55 praní 

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

Coccolino
avivážny 
prostriedok    
1 l

2,49 

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

9,99 

5,99 €

Domestos 
čistiaci 
prostriedok 
na WC
750 ml
1,89 

1,29 €

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

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

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

Rexona
antiperspirant

(max. účinnosť 
proti poteniu)

150 ml
2,95     

1,89 €

13,95  

9,49 €
Finish

čistič umývačky
+vôňa do 

umývačky

5,85 

 2,99 € 

FA 
sprchový gél  
250 ml 

2,19  

1,29 €

RIA
hygienické 

slipové vložky
25 ks 

 
1,39 

0,99 €

Biolit
účinné prípravky 
proti hmyzu 
(rôzne druhy) 

3,95  

3,09  €

Ariel
tekutý prací gél 
70 PD 

Akcia platí od 9. 5. do 19. 5. alebo do vypredania zásob

Senzi       SLOVENSKÝ VÝROBOK
aviváž    
1 l

1,95 

1,59 €
Curaprox
zubné kefky
3 ks 

10,35 

9,29 €

Cilit bang            
čistiaci prostriedok 
na kuchyne, kúpeľne 
DUO BALENIE

5,99 

3,79 €

Alex   
čistiaci prostriedok 
na podlahy 
750 ml 

3,79 

2,59 €

Savo 
čistiaci prostriedok
na riad  
1 l 

1,99  

1,29 €

Pronto 
spray 
čistič 
na nábytok 
250 ml 
3,49 

2,69 €

Pronto 
utierky 

na nábytok 
25 ks 

3,89  

2,79 €
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Všetky včelie produkty by pri spracovaní,  hlavne pri dekryštalizácii medu nemali prekročiť teplotu 45 °C, 
pretože pri vyšších teplotách ich znehodnocujeme. Každý by mal mať svojho včelára, od ktorého nakupu-
je včelie produkty, ktorému verí a pozná jeho včelársku minulosť a úroveň spracovanie jeho produktov.

Včelie  produkty a ich  význam  pre  ľudí  III.

Je tvárna hmota, ktorú včely vylučujú 
tzv. voskovými zrkadielkami nachád-
zajúcimi sa na  treťom až šiestom ster-
mite - zadočku robotníc. Matka a trúdi 
ich nemajú. Vylúčený žľazový sekrét 
tuhne a zmení sa na biele voskové 
šupinky. Včely ich zbierajú, hryzadlami 
spracujú, pridajú sekrét a tým sa stáva 
vosk vláčny a plastický. Z neho včely 
stavajú plásty. Vosk produkujú najmä 
mladé včely vo veku 12 až 18 dní.
Včelí vosk obsahuje až 284 rôznych 
látok, najvýznamnejšie sú nasýtené a 
nenasýtené estery.
Bod tuhnutia vosku - 60 až - 63 °C.
Bod topenia vosku + 62 až + 65 °C.
Použitie vosku:
Farmac. priemysel - masťové základy
Kozmetický priemysel - krémy, rúže
Drevársky priemysel - politúry
Záhradníctvo - štepárske vosky
Výroba sviečok

Včelí vosk
Je najznámejším výrobkom z včelích 
produktov. Mnohí ju poznajú aj pod 
názvom medové víno, v staroveku sa 
volala nápoj kráľov.
  Medovina je v podstate víno z medu, 
t. j. zmieša sa voda s medom, pridajú 
sa bylinky, kvasinky a následne nastá-
va proces kvasenia, stáčania, kvasenia, 
čírenia... proces totožný s výrobou vína. 

Medovina
Je sekrét jedovej žľazy včely medo-
nosnej. Je to bezfarebná koloidná 
tekutina pálčivej chuti, je termostabil-
ná. Včela zhromažďuje jed v jedovom 
vačku, ktorý sa naplní za 15 – 21 dní. 
Jedový vačok obsahuje 0,26 miligra-
mu tekutého jedu. Na jeden gram su-
šeného jedu treba jed z 12 000 včiel.
Použitie: Včelí jed sa používa v mini-
málnom množstve do masťových  zá-
kladov. Má silné hemolitické účinky – 
spôsobuje rozpad červených krviniek.
Používa sa pri liečbe neurodegeratív-
nych ochorení – Parkinsonová choro-
ba, Alzheimerova choroba, skleróza 
multiplex, na liečenie reumatických 
ochorení a chronickej bolesti.
  Postihuje malé nervové zakončenia 
– stimuluje krvný obeh, rozširuje cie-
vy. Stimuluje metabolizmus, znižuje 
zrážanlivosť krvi a odplavuje toxíny  
z organizmu. Zabíja choré bunky a 
podporuje ich nahrádzanie.
Upozornenie: Liečba včelím jedom 
môže prebiehať len pod kontrolou 
lekára!

Včelí jed

Na Slovensku sa vyrábajú najlepšie me-
doviny na svete. Dokazujú to aj výsled-
ky svetových súťaží v medovinách, kde 
dosiahli slovenskí výrobcovia medo-
viny obrovské úspechy. Od roku  2013 
máme viacnásobne ocenia najlepšia 
medovina na svete.

Druhy medovín:
Medovina tradičná
Medovina korenená - prídavok bylín
Ovocná medovina - do vody pri výro-
be sa pridávajú ovocné mušty 
Medovina šumivá

  V posledných rokoch kraľujú sve-
tovým trhom a výstavám medoviny 
barrique vyrobené na  Slovensku, kde 
sa snúbi lahodná chuť a jemný buket 
medu s vanilkovo-čokoládovými tón-
mi barikového suda, v ktorom medovi-
na dozrieva  minimálne jeden rok.
  Medovina sa konzumuje vychladená 
na teplotu 12 až 16 °C, alebo zohriata 
na teplotu 55 až 60 °C. Je vhodná ako 
aperitív a je skvelým doplnkom aj  pri 
príprave miešaných nápojov.

Pre redakciu PN Milan Janco, 
Zákládná organizácia Púchov 

Slovenského zväzu včelárov

Svetová zdravotnícka or-
ganizácia vyhlásila 10. máj 
za Svetový deň „Pohybom 
ku zdraviu“ (Move for He-
alth) s cieľom poukázať na 
rastúci počet chronických 
ochorení spôsobených ne-
dostatkom pohybu. 

Nedostatočná pohybová aktivita 
najčastejšie v kombinácii s ne-
správnou výživou sa spolupodieľa 
na vzniku chronických ochorení 

10. máj: Svetový deň  „Pohybom ku zdraviu“ 
ako sú ochorenia srdcovocievne, 
onkologické, metabolické, respi-
račné, ochorenia pohybového apa-
rátu a iné.
  Nedostatok pohybu spôsobuje 
ochorenia, ktoré sú najčastejšou 
príčinou predčasnej úmrtnosti, 
alebo dlhodobo zhoršenej kvality 
života. Znamená to, že ak sa menej 
pohybujeme, budeme postupne 
stále menej vládať. Aj menšia ná-
maha nám môže onedlho pripadať 
nepríjemne ťažká. V našom tele 
bude menej svalstva, ale zato viac 
tuku. To môže urýchliť zmeny, kto-
ré zapríčinia choroby srdca a ciev, 
vznik cukrovky II. typu, ale aj boles-
ti a poruchy funkcie pohybového 
ústrojenstva a dokonca niektoré 
druhy rakoviny.
  Pravidelný tréning pomáha upev-

ňovať zdravie - okrem iného aj tak, 
že potom v pokoji naše srdce pra-
cuje úspornejšie. Dokáže telo dob-
re zásobovať okysličenou krvou aj 
pri nižšej srdcovej frekvencii. Pra-
videlná pohybová aktivita pomá-
ha udržiavať aj pokojové hodnoty 
krvného tlaku v medziach normy 
(≤120/80) po celý život.
  Malé deti majú radosť z pohybu, 
ale mnohí ľudia neskôr zabudnú, 
aké je príjemné behať, skákať, hrať 
sa s loptou, bicyklovať sa, plávať, 
lyžovať, tancovať ... alebo aspoň 
ísť na prechádzku. Nevedia si na to 
nájsť čas a myslia si, že si lepšie od-
dýchnu v kresle pred televízorom 
alebo pri počítači. Mnohí dospelí 
ľudia v našej krajine vedú sedavý 
spôsob života.
  20. marca 2017 už bola spustená 

kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“, 
ktorej cieľom je podporovať a pod-
necovať ľudí k pravidelnej pohybo-
vej aktivite, s cieľom ovplyvňovať 
výskyt rizikových faktorov srdco-
vocievnych ochorení. Kampaň pre-
bieha pod gesciou Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva so 
sídlom v Banskej Bystrici, pod zá-
štitou WHO na všetkých regionál-
nych úradoch verejného zdravot-
níctva.
 
   Viac informácií o kampani a účast-
nícky list nájdete na webe Regionál-
neho úradu verejného zdravotnítva 
Považská Bystrica v sekcii „Aktuality“
http://www.ruvzpb.szm.com/

Reg. úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Považskej Bystrici
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Mestská polícia

Polícia informuje

Chorobnosť na ARO klesla pod krajský priemer

Na nechránenom železničnom priecestí v 
Lednických Rovniach sa zrazil vlak s autom

Uhynutá srna zmizla...
Na oddelenie mestskej polície prijali krátko po 

poludní telefonické oznámenie, podľa ktorého 
videl pri poľnej ceste nad mliekarňou v smere na 
Bielu skalu uhynutú srnku. Mestskí policajti infor-
movali o prípade hospodára poľovného združe-
nia, ktorý prisľúbil, že uhynutú srnu odstráni. Po- 
poludní mestská polícia kontaktovala hospodára 
poľovného združenia, ktorý informoval, že prešiel 
peši celý označený úsek, no mŕtvu srnu nena- 
šiel...

Zmizol zničený slnečník
Na oddelenie mestskej polície prišla pracovníč-

ka reštaurácie na Moyzesovej ulici s tým, že chcela 
nahlásiť krádež reklamného slnečníka. Jeho hod-
nota mala byť podľa pracovníčky nulová, keďže 
bol ešte po minuloročnej búrke poškodený – dotr-
haný a polámaný a nedal sa opraviť. Slnečník mal 
byť položený na dlažbe pred reštauráciou spolu s 
ďalšími dvomi slnečníkmi, ktoré tam zostali.  

Nič nechýbalo, zatvoriť zabudli deti
Hliadku mestskej polície privolali v noci na Ulicu 

za cintorínom, kde stálo osobné motorové vozidlo 
s pootvorenými zadnými dverami. Hliadka auto-
mobil skontrolovala, vozidlo bolo nepoškodené. 
Následne sa mestskí policajti skontaktovali s ma-
jiteľkou vozidla, ktorá bola na návšteve vo vedľaj-
šom paneláku. Žena z Prahy vozidlo skontrolovala 
a nezistila žiadne poškodenie, ani že by niečo vo 
vozidle chýbalo. Dvere nechali pootvorené jej 
deti po tom, ako vystúpili z vozidla.

„Únavný“ prvý máj
Zrejme zotrvačnosť z prvomájových osláv z mi-

nulosti sa prejavila na niektorých Púchovčanoch, 
ktorí nezvládli „pitný režim“. Krátko po poludní 
ohlásili na oddelenie mestskej polície opitú oso-
bu prespávajúcu na Ulici obrancov mieru. Muža 
evidentne pod vplyvom alkoholu previezla hliad-
ka do miesta trvalého bydliska, kde si ho prevzala 
manželka. Druhý prípad riešili mestskí policajti 
podvečer na Nábreží slobody, kde ležal na zemi 
neznámy muž. Hliadka našla na mieste muža z 
Beluše, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Mestskí 
policajti vyriešili priestupok napomenutím. 

Horel podhľad Mestskej kaviarne
Požiar podhľadu pred Mestskou kaviarňou na 

Ulici obrancov mieru v Púchove hasili v ponde-
lok 1. mája príslušníci hasičského a záchranného 
zboru. Pri zásahu asistovala hliadka mestskej polí-
cie.- Požiar vznikol samovoľným vzbĺknutím von-
kajšieho svietidla Mestskej kaviarne. 

Na cestách Púchovského okresu sa v 17. kalendár-
nom týždni stala jediná dopravná nehoda. Ešte v pia-
tok 28. apríla o deviatej hodine ráno sa stala doprav-
ná nehoda v obci Lednické Rovne na ceste III/1951 
križujúcej nechránené železničné priescestie. Vodič 
osobného motorového vozidla Peugeot Boxer viedol 
automobil v smere od Dolnej Breznice do Lednických 
Rovní, pričom pred vjazdom na železničné priecestie 
nerešpektoval dopravnú značku Stoj, 
daj prednosť v jazde! Následne došlo 
k zrážke s prechádzajúcim manipulač-
ným nákladným vlakom. Pri dopravnej 
nehode sa našťastie nikto nezranil, 
skúška na alkohol bola negatívna.  

Rovnako bez obetí boli v 17. kalen-
dárnom týždni aj cesty Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Od začiatku 
roka sa na krajských cestách stalo 348 
dopravných nehôd (medziročný po-
kles o 27). Zomrelo pri nich sedem ľudí, 
čo je rovnaký počet, ako v porovna-
teľnom období minulého roku. Ťažké 
zranenia utrpelo v kraji pri dopravných 
nehodách 26 osôb, čo je o tri viac, ako 
v rovnakom období roku 2016.

Tragická bilancia dopravnej nehodo-
vosti na slovenských cestách sa príliš 

nelepší. Od začiatku roka prišlo pri dopravných ne-
hodách na Slovensku o život už 71 ľudí, čo ja o 14 
viac ako v rovnakom období minulého roku. Počet 
obetí dopravných nehôd je tak o štvrtinu vyšší, ako 
vlani. Najviac obetí majú tento rok cesty Banskobyst-
rického kraja, kde pri dopravných nehodách zomrelo 
už 16 ľudí. Najmenej obetí – štyri, má tento rok Brati-
slavský samosprávny kraj.                KR PZ Trenčín 

Aj na trati, kde sa vlaky vyskytujú len sporadicky, môže dôjsť k dopravnej nehode. Presvedčil sa o tom vodič Peu-
geotu, ktorý si v Lednických Rovniach nevšimol manipulačný vlak.               FOTO: KR PZ Trenčín 

Po niekoľkotýždňovej stagnácii klesla chorobnosť 
na akútne respiračné ochorenia v Púchovskom okre-
se pod celokrajský priemer. V minulom týždni pokles-
la o viac ako 300 prípadov na 100.000 obyvateľov na 
úroveň 1243 ochorení na 100.000 obyvateľov. Záro-
veň bola chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
(ARO) štvrtá najnižšia v Trenčianskom kraji. 

Priemerná chorobnosť na ARO sa v minulom týž-
dni pohybovala v TSK na úrovni 1327 ochorení na 
100.000 obyvateľov, chorobnosť v porovnaní s pred-

chádzajúcim týždňom klesla o 5 %. Najvyššia cho-
robnosť na akútne respiračné ochorenia bola tento 
týždeň v TSK v okrese Trenčín, kde dosiahla úroveň 
2000 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia cho-
robnosť – 901 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola 
v okrese Prievidza. 

Z celkového počtu ochorení bolo 229 ochorení na 
chrípku. Chorobnosť bola rovnaká, ako v predchá- 
dzajúcom týždni.  Informoval Regionálny úrad verej-
ného zdravotníctva v Trenčíne.                   (r)
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množstvo modelových ukážok, pred-
nášok, exkurzií, či ukážok hasičskej 
techniky a vecných prostriedkov, aby 
im tak ukázali aspoň časť zo svojho 
náročného, ale krásneho povolania. 
Hasičská stanica Púchov Okresného 
riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru Považská Bystrica zorganizoval 
minulý týždeň akciu pre deti z  pú-
chovských materských a  základných 
škôl – Týždeň otvorených dverí. Deti 
pod vedením svojich učiteľov si pre-
zreli hasičskú techniku, vyskúšali si ha-
sičskú prilbu a tiež striekanie vody na 
cieľ. Za päť dní stanicu navštívilo 280 
detí. V  piatok sme na stanici odfotili 
deti zo Základnej školy Mládežnícka.

Zdroj: www.protipoziarne.sk, 
www.minv.sk, foto: S. Flimmel

Svätý Florián sa zobrazuje ako rímsky 
vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke 
so zástavou a v pravej s nádobou na 
vodu, ktorou zalieva horiaci dom. Sv. 
Florián sa narodil na konci 3. storočia, 
za vlády rímskeho cisára Diokleciána 
v Cetii, dnešnom Zeilselmaure v Rak-
úsku. Stal sa vojakom, pričom neskôr 
dosiahol hodnosť plukovníka pohra-
ničných rímskych légii. Podľa jednej le-
gendy sv. Florián zachránil istého uhli-
ara, ktorý spadol do ohňa. Iní pripisujú 
Floriánovo patrocínium nad hasičmi 
jeho mučeníckej smrti vo vode. Sv. Flo-
rián sa stal patrónom hasičov pre svoju 
odvahu, nasadenie a obetu vlastného 
života pre záchranu druhých ľudí.
Počas celého mesiaca máj si prísluš-
níci Hasičského a záchranného zboru 
pripravujú pre deti a širokú verejnosť 

Týždeň otvorených dverí na Hasičskej stanici v Púchove

Zaujíma ťa 
matematika?
Hlavolamy sú pre teba hračka? 
Rád riešiš logické úlohy?
Si žiakom 4. ročníka?

Ak aspoň na dve otázky odpovieš 
„áno“, tak príď
KEDY: 16. 5. 2017 o 7:45 h k nám
KDE: ZŠ Mládežnícka, Púchov
PREČO: Overíš si svoje znalosti, 
matematické a logické myslenie
AKO? Absolvovaním testu
ČO POTREBUJEŠ? Písacie, ryso-
vacie potreby, prezuvky + dobrú 
náladu

Môžeš sa stať žiakom matema-
tickej skupiny a rýchlym tem-
pom rozvíjať svoje schopnosti.

Bližšie informácie: 
skola@zsmlapv.edu.sk
042/4324 201

Vyhodnotenie:
Chlapci - 1. miesto: Jakub Vavrek (1. 
A), 2. miesto: Šimon Janovec (1. A), 3. 
miesto: Samuel Pokoj (1. A), Dominik 
Kocian (1. C), Adam Trnavský (1. B). 
Dievčatá - 1. miesto: Emma Ďurišová 
(1. C), 2. miesto: Karin Faktorová (1. A), 
3. miesto: Rebeka Sulová (1. B), Timea 
Marušincová (1. B).                                   -r-

V školskom kole súťaže prváčikov 
Správny chlapec, správne dievča bojo-
valo o tento titul päť chlapcov a štyri 
dievčatá z  1. ročníka. Pred porotou z 
CVČ Včielka predvádzali nielen svoj 
recitačný, spevácky alebo tanečný 
talent, ale aj svoje vedomosti. Porota 
to mala ťažké, pretože všetci súťažiaci 
boli veľmi šikovní.

Správny chlapec, správne dievča 
na Základnej škole Gorazdova

Vždy 4. mája si hasiči na celom Slovensku pravidelne každý rok pripomínajú sviatok sv. Floriána – patróna hasičov 
a záchranárov. Ideálna príležitosť nechať nazrieť za dvere hasičských staníc, ktorú si nenechajú ujsť najmä školáci.  
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Rok 1945 v púchovskej kronike
V  roku 1957 prevzala úlohu kronikára obce predsedkyňa Školskej komisie  
pri Miestnom národnom výbore Mária Valachová, ktorá za pomoci svojho syna 
Ivana Valacha a Kataríny Rosinovej dodatočne zapísala udalosti, ktoré sa stali 
od roku 1945. Z kroniky vyberáme časť opisujúcu udalosti po skončení vojny:

500, 1000 korunových bankoviek. 
Ľudia sa zháňajú za potravinami po 
dedinách. Väčšinou ich dostávajú 
za obnosené šatstvo a  obuv. Záso-
bovanie potravinovými článkami 
UNRA bolo veľmi pomožené všet-
kým obyvateľom. Zo začiatku bol 
prídel potravín veľmi malý, z čoho 
vznikla veľká nespokojnosť medzi 
ľudom.
Prichádzajú prvé dopisy a balíky od 
príbuzných a známych v  Amerike. 
Obsahom sú väčšinou šaty, konzer-
vy, čokoláda a cigarety.
• 14. septembra vznikol v Hornokoč-
kovskej ulici požiar, v ktorom zhoreli 
dva domy. Prvú záchranu poskytli 

vojaci zo strážneho oddielu pri mos-
te. Pre poškodených vybrali medzi 
sebou 6.500 Kčs. 
• Od 15. augusta začalo sa prevero-
vanie štátnych a verejných zamest-
nancov. Väčšinou boli všetci preve-
rení.
• Od 29.  októbra do 4.  novembra 
bola výmena peňazí. Každá osoba 
dostala iba 500 Kčs, ostatné boli ulo-
žené na viazaný vklad.
Začiatkom zimy nastala veľká zhon-
ba za drevom, lebo uhlia bolo veľmi 

odovzdaný do prevádzky nový dre-
vený most. Pri otvorení slávnostný 
prejav predniesol s. Dorociak, pred-
seda OV KSS. Pri tejto príležitosti bol 
v továrni Rolný poriadaný banket 
pre hlavy mesta a ruských dôstojní-
kov. Z členov komunistickej strany 
nebol nikto pozvaný. Až na ultimá-
tum ruských dôstojníkov bol doda-
točne pozvaný predseda OV KSS 
s. Dorociak.
• 4. júna odišli rumunskí vojaci a 
zostalo iba málo ruských ako strážny 
oddiel na stanici a pri moste. Stani-
ca národnej bezpečnosti za účelom 
zistenia typu písmen dala príkaz 
všetkým majiteľom písacích strojov 

tieto odovzdať na stanicu NB a po 
odklepaní typu písmen boli ihneď 
vrátené majiteľovi. Tento krok bol 
prevedený preto, že sa začali vy-
skytovať na stroji písané letáky na 
ochranu cirkevných škôl. Voľba čle-
nov MNV bola prevedená v Štátnej 
ľudovej škole za prítomnosti veľmi 
malého počtu voličov, oboch poli-
tických strán a občianstva.
• 2. augusta boli všetci politickí zais-
tenci odtransportovaní do Ilavy.
10. augusta bolo kolkovanie 100, 

málo. Sklady dreva na Lednických 
Rovniach a na Lysej zaistil ONV pre 
školy a  úrady, v  ktorých sa doteraz 
nekúrilo. Ostatní obyvatelia si mu-
seli kupovať drevo od gazdov, ktorí 
ho veľmi predražovali. Kubický me-
ter stál 500 až 600 korún. Pre veľkú 
zimu a nedostatok paliva stiahli sa 
celé rodiny do jednej miestnosti a 
tam bývali po celú zimu.
• 25.  novembra bola slávnostne 
otvorená doprava na opravenom 
moste cez Váh na Moravu. Na toto 
otvorenie sa prišli pozrieť hostia z 
Prahy a Bratislavy.
Pre veľký nedostatok obuvi mnoho 
žiakov nemôže chodiť do školy. Ob-
čania sa predháňajú v zháňaní po-
travín, šiat, kuriva a obuvi.
• 13. decembra usporiadala továreň 
Rolný vianočnú nádielku pre sto detí 
z Púchova a okolia. Hneď po oslobo-
dení boli zrušené všetky spolky.
Napriek snahám niektorých uve-
domelých občanov a straníkov ne-
podarilo sa založiť Sväz slovenskej 
mládeže hneď po oslobodení, ale až 
20. júla. Niekoľko dní predtým zjavi-
li sa na múroch heslá: „My chceme 
SSM!, Nebudeme hrať karty,  keď 
nám NV dá, čo nám patrí!“ Na prvej 
schôdzke sa ukázala mládež veľmi 
nejednotná a k založeniu nedošlo.
• 12. augusta bola v Hornokočkovskej 
ulici dožinková slávnosť a zábava.
• 29. augusta zložky Národného 
frontu a  MNV usporiadali oslavu 
1. výročia SNP.
• Dňa 16.  septembra bola okresná 
dožinková slávnosť, na ktorej sa zú-
častnili dr.  Lettrich a povereník Hu-
sák.
• 27. septembra bola slávnostná 
akadémia z príležitosti Dňa slobody. 
Návšteva bola veľká.
• 7. novembra poriadala KSS oslavu 
28. výročia Veľkej októbrovej sociali-
stickej revolúcie. Slávnostnú reč mal 
poslanec David. 
Všetky zábavné podniky mládež 
húfne navštevuje, ako by si chcela 
vynahradiť stratené vojnové roky.
Zdroj: Pamätná kniha obce Púchova

• Rumunskí vojaci začali stavať pon-
tónový most cez Váh, ale pre veľ-
kú vodu nemohol byť dostavaný. 
Prevážalo sa len na člne, ktorý bol 
pripevnený na lane. Strata mostu 
veľmi ochromila všetko podnikanie 
v  Púchove a  všetky opravné práce 
postupovali veľmi pomaly. Do práce 
boli pozvaní všetci muži do 50 rokov.  
Všetky rádioprijímače sa museli odo-
vzdať na ONV.
• 7. mája odišli poslední českoslo-
venskí vojaci na Moravu. Ruské 
vojenské veliteľstvo predvolalo 
všetkých učiteľov a živnostníkov. Na-
riadené bolo ihneď začať vyučovať 
a ihneď otvoriť všetky obchody.
Nakoľko nebol dostatočný počet 
pracovných síl, školy neboli ihneď 
otvorené, lebo po sedemmesačnom 
pobyte vojakov boli veľmi špinavé. 
Vyučovať sa začalo 12. mája v  ne-
dostatočne vyčistených triedach. 
Všetky školy boli poštátnené. Bývalá 
rím.-kat. a  ev.a.v. ľudová škola boli 
spojené v jednu.
• 13. mája ONV a  politické strany 
usporiadali za účasti občanov ce-
lého okresu slávnosť oslobodenia 
Púchova a  jeho okolia. K  veľkému 
zástupu občanov prehovoril na Šte-
fánikovom námestí predseda ONV 
Peter Škodáček, predseda MNV An-
ton Višňovský, miestny ruský veliteľ 
kpt. Belkanov, zástupcovia KSS, DS 
a partizánov.
• 14. mája prišli ruskí vojaci stavať 
drevený most cez Váh. Bol to prápor 
Rumunov a rota Rusov. Všetci politic-
kí zaistenci boli prinútení pracovať 
na stavbe mostu. Ostatní občania 
museli odpracovať určitý počet ho-
dín.
Ženy pracovali v nemeckých bara-
koch. Skôr, ako sa mohlo pristúpiť k 
stavbe mostu, muselo sa odstrániť 
veľké mínové pole v okolí starého 
mostu. Pri kopaní sa predsa našla 
nevybuchnutá mína, pri výbuchu 
ktorej zahynul jeden robotník.
Politicky nespoľahliví úradníci a uči-
telia boli do ďalšieho rozhodnutia 
prepustení. Politicky spoľahlivým 
občanom sa vracali rádiá. 
• 19. mája začali chodiť provizórne 
vlaky. Vagóny boli veľmi poškodené, 
hoci na cestovanie bolo potrebné 
zvláštne povolenie z MNV, vlaky boli 
tak preplnené, že ľudia cestovali na 
nárazníkoch na strechách.
• 23. mája bol verejnosti slávnostne 
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Nasledovali vystúpenia žiakov a ne-
skôr aj pedagógov ZUŠ. Hosťom be-
nefičného koncertu bol Marek Mikáč, 
ktorý sa predstavil hrou na akordeón. 
Je absolventom púchovskej ZUŠ a 
momentálne pokračuje v štúdiu na 
konzervatóriu v Žiline. Medzi známe a 
tradičné stálice, ktoré si môžu prísť di-
váci na koncerty ZUŠ vypočuť, patria 
dámy zo speváckeho zboru Harmony. 
Tento koncert nebol výnimkou a svo-
je spevácke umenie ukázali v piesni  
„I feel pretty“, ktorá pochádza zo zná-
meho muzikálu West Side Story. Po 
jedenástich odohratých skladbách 
benefičné podujatie pomaly finišo-

valo. V poslednom vystúpení sa s 
návštevníkmi rozlúčili žiačky Gabrie- 
la Paganíková a Kristína Potáčová, 
ktoré okrem kamarátstva spája pre-
dovšetkým hra na klavíri. Spoločne 
štvorručne odohrali záverečnú sklad-
bu, čím dali bodku za nabitým hu-
dobným programom. 
  Výťažok z dobrovoľného vstupné-
ho bol venovaný Únii nevidiacich a 
slabozrakých v Dubnici nad Váhom, 
ktorého členom je i spomenutý pe-
dagóg Základnej umeleckej školy 
Juraj Olšák a ešte niekoľko ďalších 
Púchovčanov.                 

 B. Krchňavá

Krúžok moderátor – redaktor, ktorý 
pracuje v  CVČ Včielka mal možnosť 
pozrieť si priestory TV JOJ a zúčastniť 
sa na natáčaní zábavného programu 
Inkognito. Bola to naozaj zábava. Už 
sme boli spolu pozrieť nakrúcanie se-
riálu Horná Dolná, Divoké kone, Búrli-
vé víno, 5 proti 5, V siedmom nebi, ale 
i na Fidli bum a navštívili sme redakciu 
novín Plus jeden deň. Vyskúšali sme 
si ako sa pracuje moderátorom, zistili 
sme, že hlásenie počasia nie je také 
jednoduché ako to vyzerá na televíz-
nej obrazovke a videli sme ako vzniká 
denná tlač. 
Všetko nám pootvorilo bránu do sveta 
slovenských médií. Stretli sme množ-

stvo hercov, ktorí nám porozprávali 
o svojej práci a niektorí aj veselé zá-
žitky, ktorých zažili počas nakrúcania 
neúrekom. 
Jednou z výhod návštevy spomína-
ného krúžku vo Včielke je aj to, že 
vám vieme napísať článok do novín 
o  našich zážitkoch a  nezabudnu-
teľných spomienkach. Ďakujeme 
ochotným sprievodcom, ktorí nás 
povodili po ateliéroch TV a tiež Mgr. 
Dáške Illyovej, redaktorke šoubiznisu 
denníka Plus jeden deň, ktorá nám 
exkurzie vybavila.
    

členovia ZÚ moderátor-redaktor 
CVČ Včielka

Benefičný koncert ZUŠ
s výťažkom pre nevidiacich
Počas stredajšieho popoludnia bol Malý župný dom de-
jiskom benefičného koncertu púchovskej Základnej ume-
leckej školy (ZUŠ). Chvíľu po piatej ho úvodným slovom 
otváral pedagóg ZUŠ a spoluorganizátor Juraj Olšák.

Celým programom sprevádzala 
moderátora Barbora Marcinová, 
ktorá si na slovíčko zavolala aj sa-
motného zakladateľa Jana Slabáka. 
Zakladateľ, ktorý je zároveň kapel-
níkom a trubkárom porozprával o 
začiatkoch fungovania kapely, ale 
aj o existencii dychovej hudby v 
Európe a v Amerike, ktorú s DH Mo-
ravanka navštívil. Piesne, ktoré hrajú 
a spievajú sú tradičné a majú v sebe 
ľudové motívy ako napríklad krása 
žien, víno, či láska. DH Moravanka 
si pre púchovských divákov pripra-
vila množstvo známych aj menej 

známych skladieb a postarali sa o 
poriadnu porciu zábavy, ale predo-
všetkým o kvalitný hudobný zážitok. 
Záštitu pod týmto podujatím pre-
vzal primátor mesta Rastislav Henek. 
DH Moravanka bola prvým koncer-
tom zo série s názvom „Kapelo, pol-
ku hrej!“. Tento seriál bude pokračo-
vať a v púchovskom divadle sa bude 
konať ešte ďalších sedem podujatí, 
ktoré sú určené milovníkom folklóru 
a dychovej hudby. Ďalší koncert sa 
bude konať  11. júna, kedy príde svoj 
repertoár do Púchova odspievať DH 
Mošteňanka.                        B. Krchňavá

Moravanka odštartovala 
cyklus koncertov dychovej hudby
Legendárna Moravanka pod vedením Jana Slabáka je 
na scéne už dlhé desaťročia. Ako už zo samotného ná-
zvu kapely vyplýva, repertoár tvoria najmä piesne mo-
ravského folklóru a folklóru z oblasti Slovácka. Toto zos-
kupenie profesionálnych hudobníkov nedávno zavítalo 
aj do Púchova, aby tu odohralo sviatočný prvomájový 
koncert a odštartovalo pravidelný cyklus. 

Exkurzia v JOJ-ke
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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 
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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)  Dotkni sa umenia, 17:30 hod. (kaviareň Podivný barón) 
Umelecký teoreticko-praktický workshop s podtónom arteterapie.

20.5. (sobota)  Krajina ročných období, 19:00 hod. (Podivný barón) 
Čítačka mladej púchovskej spisovateľky Tamary Pribišovej z jej prvej bás-
nickej zbierky.
 
26. 5. (piatok)  Posedenie pri živej hudbe, 20:00 hod.  (Podivný barón)
Milo a iné zvery. Koncert bratislavskej folkovej legendy a básnika v jednej 
osobe Mila Horínka.
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www.puchovskenoviny.skfacebook/puchovskenoviny

       

PROGRAM

KINO

máj 2017 

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

Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodinu pred každým 
premietaním. Informácie denne aj u informátora DK. 

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 

PREDPREDAJ VSTUPENIEK v pokladni kina. Vstupenky si môžete rezervovať i priamo zakúpiť 
aj na stránke: www.kultura.puchov.sk  a  www.kino.puchov.sk
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Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є 
Utorok: 9. 5.
Fazuľová polievka s údeným mäsom, 
chlieb 
Hovädzí vývar risi-bisi 
1. Morčací steak na fazuľových 
strukoch so slaninkou, dusená ryža, 
zemiakové krokety 
2. Maďarský guláš, domáca knedľa
3. Grilovaný hermelín na listovom 
šaláte s brusnicami, pečivo

Streda: 10. 5.
Sedliacka polievka, chlieb 
Zverinový vývar s bylinkovými 
haluškami 
1. Kurací plátok na pražský spôsob 
(šunka, hrášok, vajíčko), dusená ryža, 
zeleninové obloženie 
2. Bravčové dusené v keli, varené 
zemiaky 
3. Penne All Arrabbiata (paradajka, 
cesnak, čili) 

Štvrtok:11. 5.
Šošovicová polievka s párkom, chlieb 
Slepačí vývar s mäskom a rezancami 
1. Kurací steak „Caprese“ (paradajka, 
mozzarella) dusená ryža, zeleninové 
obloženie 
2. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiako-
vá kaša, kyslá uhorka 
3. Grilovaný pstruh na masle, varené 

zemiaky, zeleninové obloženie 
Piatok: 12. 5.
Gulášová polievka, chlieb 
Hovädzí vývar s drobnou cestovinkou 
a zeleninou 
1. Pečené kuracie stehno, dusená ryža, 
kompót
2. Jelenie stehno na šípkovej omáčke, 
domáca knedľa
3. Vyprážaný šunkovo-syrový špíz, 
varené zemiaky s maslom, zel. obloha 

 Metropolis
Cena menu od 3,40 Є 
Utorok: 9. 5.
Cesnaková so šunkou
1. Bravčový závitok, tarhoňa, uhorka
2. Plnené pštrosie vajce, zemiaky na 
kyslo, chlieb 
3. Mexický fazuľový šalát s kuracím 
mäsom, americký dressing

Streda: 10. 5.
Ždiarska kapustnica 
1. Vyprážaný kurací Gordon Bleu, 
opekané zemiaky, zeleninový šalát 
2. Námornícke hovädzie mäso, ryža, 
uhorka 
3. Fliačky s hlávkovou kapustou
 
Štvrtok:11. 5.
Gulášová 
1. Pečené kurča s plnkou, dusená ryža
2. Hovädzie dusené v keli, var. zemiaky
3. Grécky šalát, tri druhy syra, dressing 

Piatok: 12. 5.
Šošovicová kyslá
1. Debrecínsky guláš, knedľa
2. Rybací karbonátok, slovenský šalát
3. Ryžový nákyp s ovocím 

Reštaurácia 
Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є 
Utorok: 9. 5.
Šošovicová s párkom
1. Bravčové karé s cibuľou po čínsky, 
varené zemiaky
2. Teľacie rizoto, zeleninový šalát

Streda: 10. 5.
Zemiaková s paprikou
1. Plnená sedliacka panenka, štuchané 
zemiaky, kyslá uhorka
2. Mexický hov. guláš, hrášková ryža

Štvrtok:11. 5.
Sedliacka-krúpová
1. Kuracia kapsa so šunkou a syrom, 
ryža/hranolky, mrkvovo-ananásový 
šalát
2. Bravčové výpečky z pliecka, červená 
kapusta, knedľa

Piatok: 12. 5.
Fazuľová na kyslo s kôprom
1. Pečené kuracie stehno, ryža, 
kompót
2. Mletý súkennícky rezeň, zemiaky  
s maslom, obedový šalát

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є
Utorok: 9.5.
Šampiňónový krém s mrveničkou 
1. Kuracie Kungpao, ryža, obloha 
2. Bravčová krkovička pečená, dusená 
kapusta, varená knedľa
3. Krémové rizoto s kuriatkami 
Dezert: Berlínske rezy

Streda: 10. 5.
Hovädzí vývar s pečeňovými 
haluškami
1. Morčacie prsia v syr. cestíčku, zemia-
kové pyré, kapustovo-mrkvový šalát 
2. Hov. kocky na korení, cestovina 
3. Palacinky s džemom a šľahačkou 
Dezert: Orechový koláč

Štvrtok, piatok :11. 5. a 12. 5.
Denné menu nevaria - súkr. akcia

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky:  
Francúzka cibuľačka
Rajčinová s bazalkou a cestovinou
Gulášová hovädzia

1. Mletý rezeň zo syrom, slovenský 
zemiakový šalát 
2. Vyprážaný karfiol, nové zemiaky 
s vňaťkou, uhorkový šalát
3. Segedínsky guláš, varená knedľa 

4. Dubákové krupoto s parmezánom 
5. Kur. prsia na masle, šalát Caprese 
6. Africký sumček na grile, grilovaná 
cvikla, bylinkový dresing
7. Hovädzí Rib-eye steak, mex. fazuľa, 
opek. baby zemiaky, pečená kukurica

Reštaurácia 
U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є 
Utorok: 9. 5.
Pórová s vajcom 
1. Znojemské kuracie stehno, ryža 
2. Šúľance s makom a maslom, mlieko 
3. Hamburské brav. karé, var. zemiaky

Streda: 10. 5.
Kapustová s klobásou 
1. Hov. varené, rajč. omáčka, knedľa
2. Vypráž. karfiol, var. zemiaky, tatárska
3. Kuracia roláda špeciál, zemiaková 
kaša, miešaný šalát

Štvrtok:11. 5.
Hovädzí vývar s mäsom a rezancami 
1. Bravčové ražniči srbské, zemiaky 
2. Parené buchty s čučoriedkami, 
vanilková smotana 
3. Španielsky vtáčik, ryža, kyslá uhorka

Piatok: 12. 5.
Mrkvová s mrvenicou 
1. Kur. nugetky, hranolky, uhork. šalát 
2. Zapekané zemiaky s brokolicou a 
syrom, zeleninový šalát 
3. Kastrólová roštenka s var. zemiakmi

www.puchovskenoviny.skfacebook/puchovskenoviny

Hľadáte zmenu?
Vás individuálne povedie skúsený 
kolega. Prax v danej oblasti je ví-
taná, nie je však podmienkou. Pre 
pracovnú pozíciu je nevyhnutné 
stredoškolské vzdelanie, vodičský 
preukaz skupiny B, príjemné vy-
stupovanie a schopnosť komuni-
kácie so zákazníkom. Ponúkame 
Vám prácu na plný úväzok s ná-
stupom ihneď, motivujúce pla-
tové ohodnotenie s možnosťou 
profesijného i kariérneho rastu a 
využívanie firemného sociálneho 
programu.

Svoje žiadosti zasielajte najne-
skôr do 19. 05. 2017 e-mailom 
na adresu: kuchtova@alve.sk.

Uchádzač zaslaním osobných úda-
jov uvedených v životopise dáva 
súhlas spoločnosti ALVE SLOVAKIA, 
s. r. o. so spracovaním osobných 
údajov v súlade so zákonom č. 
122/2013 Z. z.

ALVE ako popredná značka hli-
níkových rebríkov a schodíkov 
prináša už viac ako 20 rokov pre 
spoločnosti nielen na Slovensku 
produkty a služby najvyššej kva-
lity. 

Spoločnosť ALVE SLOVAKIA, s.r.o. 
Vám ponúka možnosť stabilnej 
a dlhodobej práce v úspešnej 
nadnárodnej spoločnosti a hľadá 
šikovného kandidáta na pozíciu 
„vodič – rozvozca“ produktov ALVE 
po Slovensku zo sídla spoločnosti 
v Púchove. Podstatou pracovnej 
pozície je rozvoz objednaného to-
varu zákazníkom dodávkou do 3,5 
tony počas pracovných dní (voľné 
víkendy), komunikácia so zákaz-
níkom, proaktívna ponuka tovaru, 
odovzdávanie relevantných infor-
mácií nadriadenému o zákazníc-
kych potrebách. V rámci adaptač-
ného programu Vám poskytneme 
dôkladné zapracovanie, pri ktorom 

 

Centrum sociálnych služieb – Nádej  
Dolný Lieskov 

 

Vás srdečne pozýva na podujatie 
 

„Život v Nádeji, nádej v živote“ 
 

Kedy:   19. 05. 2017 
Kde:    areál CSS – Nádej v Dolnom Lieskove 
Program:   10.00 h otvorenie 
    10.30 h vystúpenie klientov CSS – Nádej 
    11.00 h ukážky canisterapie, hipoterapia 
    11.30 h prehliadka dielní pracovnej terapie, sociálne  
    poradenstvo 

13.00 h hipoterapia  
V priebehu dňa: hry pre deti, občerstvenie         TEŠÍME SA NA VÁS! 
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V sobotu 6. mája sa konala burza oša-
tenia, obuvi, detských hračiek, kníh 
a  ďalšieho tovaru v Zborovom dome 
Evanjelickej cirkvi a. v. v Púchove.
Najskôr charitatívne dobrovoľníčky 
prevzali od ľudí veci, ktoré už nepo-
trebujú, ale druhým ľuďom môžu 
ešte poslúžiť a urobiť radosť. Od 9:30 
do 15:30 si návštevníci burzy mohli 
za symbolické ceny nakúpiť pre seba 
a svojich blízkych oblečenie, prípadne 
ďalší použitý tovar. Peniazmi tak pris-
peli na projekt „Pomoc rodinám v núd-
zi z Púchova a okolia“. 
Nepredaný tovar organizátorky burzy 
rozdajú ľuďom, ktorí sú sociálne odká-
zaní.                                                             -red-

Charitatívna burza v Zborovom dome Evanjelickej cirkvi

spečatená. Úspech je o to cennejší, 
že európske majstrovstvá boli jej len 
treťou súťažou v kat. bikiny fitness.
 
Trénerka Juliána Melišová: 
„Zuzka je prototyp športovca so 
správnym zanietením, rozdáva 
energiu a radosť všetkým okolo. 
Na tréningoch vždy tvrdo „maka-

Keď som pred dvoma rokmi po pr-
výkrát vo fitness centre uvidel malé 
šťúple a usmievavé dievčatko, hneď 
mi padlo do „oka“ a pomyslel som 
si, že by mohla byť budúca športová 
hviezdička. Dnes je z nej juniorská 
majsterka Európy v kategórii bikiny 
fitness do 160 cm. 
  16-ročná študentka bilingválneho 
gymnázia v Sučanoch je všestran-
nou športovkyňou a má veľký akčný 
rádius vo voľnočasových aktivitách. 
Od malička sa venovala športovej 
gymnastike, tancovala v súbore Evi-
ta, venovala sa plávaniu, reprezen-
tovala ZŠ Mládežnícka Púchov v at-
letike, zúčastňovala sa matematickej 
a chemickej olympiády, reprezento-
vala školu v atletických disciplínach. 
S fitness aktivitou začala v 14-tich 
rokoch a aktuálne trénuje pod vede-
ním trénerov Juliány Melišovej a To-
máša Rezáka v Športcentre Púchov. 
  Jej prvou súťažou boli tohtoročné 
majstrovstvá SR žien v kategórii biki-
ny 22. apríla v Žiari nad Hronom, kde 
na prekvapenie všetkých obsadila 
tretie miesto. Vypýtala si tak možno-
sť dodatočnej nominácie na blížiace 
sa ME v Santa Susanna v Španielsku. 
Svoju športovú výkonnosť potvrdila 
aj o týždeň neskôr na MSR juniorov 
v Starej Ľubovni, kde suverénne vy-
hrala svoju kategóriu a nominácia na 
majstrovstvá Európy bola definitívne 

Zuzana Kardošová juniorskou majsterkou Európy v Bikiny-Fitness 

V  sobotu 6. mája sa konala 
burza ošatenia, obuvi, det-
ských hračiek, kníh a  ďal-
šieho tovaru v Zborovom 
dome Evanjelickej cirkvi a. v.  
v Púchove.

16-ročná Púchovčanka si z absolútne prvej zahraničnej súťaže (ME v Španielsku) priniesla domov zlato  

la“, neraz padla aj slza, no nikdy sa 
nevzdala. Je cieľavedomá a popri 
naozaj náročnému štúdiu na stred-
nej škole zvládla športovú prípra-
vu a ako najmladšia účastníčka v 
juniorskej kategórii bikiny fitness 
do 160 cm to dotiahla až k zlatému 
titulu majsterky Európy.“ 

  Za jej úspech ďakujem rodičom, 
trénerom J. Melišovej, T. Rezákovi, 
jej sponzorovi YAMAMOTO NUTRI-
TION a ostatným, ktorí jej akýmkoľ-
vek spôsobom pomohli v športovej 
aktivite.

Marián Prekop, tréner a manažér 
pre kulturistiku a fitness v regióne PU
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Rybárske preteky pre 
púchovských rybárov

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho 
zväzu v Púchove usporiada v dňoch 13. a 14. mája 
na štrkoviskách v Lednických Rovniach a Horenic-
kej Hôrke jarné rybárske preteky. Po pretekoch, 
ktoré sa konali 7. mája a boli otvorené aj pre rybá-
rov ostatných rybárskych organizácií, budú víken-
dové preteky určené iba pre rybárov púchovskej 
miestnej organizácie. Na preteky netreba kupo-
vať štartovné lístky, platný je lístok na preteky, 
ktoré sa konali 7. mája. Miesto lovu je ľubovoľné. 
Loviaci si môže privlastniť maximálne dvoch kap-
rov. Loví sa na štrkovisku číslo 3 a štrkovisku číslo 
4 a na základe dodatku po vzniknutej situácii v 
dôsledku povodne aj na rybníku číslo 2 zo strany 
od rybníka číslo 3.                           (r)

RYBÁRSKE PRETEKY DOSPELÝCH, MO SRZ PÚCHOV - ŠTRKOVISKÁ LEDNICKÉ ROVNE, 7. MÁJA

Tesne pod stupňami víťazov skončilo trojčlenné 
mužstvo funkcionárov Miestnej organizácie Sloven-
ského rybárskeho zväzu v Púchove na tradičných 
pretekoch funkcionárov Trenčianskeho samospráv-
neho kraja. Podujatie hostila v 
pondelok 1. mája Mestská orga-
nizácia Slovenského rybárskeho 
zväzu Prievidza na vodnej nádrži 
v Novákoch. V konkurencii devia-
tich družstiev obhajovali Púchov-
čania minuloročné prvenstvo z 
domácej vodnej nádrže Ihrište. 
O výsledku pretekov sa s výnim-
kou suverénneho Partizánskeho 
rozhodlo až v samotnom závere, 
kedy sa od Púchovčanov odvráti-
la šťastena a zostali tesne za me-
dailami. Púchovskú organizáciu 
reprezentovali Rastislav Šajdák 
(vpravo), Marián Mierny (vľavo) a 
Roman Rovný.

Celkové poradie:
1. MsO SRZ Partizánske – 19 

kaprov, 2. MsO SRZ Považská Bys-
trica – 12 kaprov, 3. MsO SRZ Tren-
čín – 7 kaprov, 4. MO SRZ Púchov 

– 5 kaprov, 5. MO SRZ Handlová – 5 kaprov, 6. MsO 
SRZ Dubnica nad Váhom – 5 kaprov, 7. MO SRZ Stará 
Turá – 4 kapry, 8. MO SRZ Bánovce nad Bebravou – 4 
kapry, 9. MsO SRZ Prievidza.              (pok)  

V rybárskych pretekoch funkcionárov 
Púchovčania tesne pod pódiom

Takmer 200 rybárov z púchovskej miestnej orga-
nizácie, ale aj zo susedných rybárskych organizácii 
si v nedeľu nenechalo ujsť tradičné jarné rybárske 
preteky. Miestna organizácia Slovenského rybár-
skeho zväzu v Púchove ich tentokrát pripravila na 
štrkoviskách v katastri obcí Lednické Rovne a Hore-
nická Hôrka. Upršané počasie a následné zvýšenie 
hladiny Váhu minulý týždeň sa takmer postarali o 
zrušenie obľúbeného podujatia Petrovho cechu. Zo 
štrkovísk v Lendických Rovniach a Horenickej Hôrke 
sa totiž vďaka zdvihnutej hladine stala súvislá vodná 
plocha. V strede minulého týždňa sa však už situácia 
normalizovala a riaditeľstvo pretekov rozhodlo, že sa 
uskutočnia. 

Tohtoročné vrtochy počasia sa podpísali aj pod 
množstvo úlovkov. Kaprov sa síce nechytilo toľko, 
ako inokedy, no rybári bez úlovkov nezostali. Chyta-

Jarné rybárske preteky dospelých vyhral František Ondruš

lo sa na jednu udicu, súťažilo sa o kapra s najväčšou 
hmotnosťou. Z celkového prvenstva, tradičného po-
hára a hodnotných cien od sponzorov sa napokon 
tešil František Ondruš, ktorý ulovil kapra s dĺžkou 
61 centimetrov a hmotnosťou 3,68 kilogramu, Cenu 
za druhé miesto si odniesol Jaroslav Dorotčin, ktorý 
vytiahol z vody 53-centimetrového kapra s hmot-
nosťou 2,61 kilogramu. Poradie na ďalších miestach: 
3. Adrian Levko (48 centimetrov, 2,49 kilogramu), 4. 
Tomáš Levko (51 centimetrov, 2,46 kilogramu), 5. 
Martin Uškovič (53 centimetrov, 2,45 kilogramu). Za-
ujímavosťou bolo, že tretieho a piateho kapra delili 
iba štyri grami...

Súčasťou jarného sviatku milovníkov Petrovho ce-

chu býva v prípade Miestnej organizácie Slovenské-
ho rybárskeho zväzu v Púchove aj bohatá tombola. 
Tá tohtoročná bola mimoriadne štedrá, na víťaza to-
tiž čakal televízor a na ďalších rybárov i návštevníkov 
pretekov mnoho ďalších atraktívnych cien.              (r) 

V popredí pätica najlepších rybárov z pretekov v Lednických Rovniach. V strede s pohárom víťaz František On- 
druš.                  FOTO: Miroslav Mikáč
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aci absolvujú nielen v rámci nášho 
klubu, ale taktiež športových tried 
na ZŠ Gorazdova. Reprezentovali 
nás siedmaci: Valéria Kysucká, Ale-
xej Maslák, šiestaci: Jakub Jurovčík, 
Mário Mazák, Tobias Medňanský, 
Vladimír Mušák a Marek Pivko, pia-
taci Simon Gajdošík a Martin Kapus-
tinec. 
   V ďalšom kole, ktoré sa bude konať 
o dva týždne v Púchove vo volejba-
lovej hale MŠK, sa pokúsime vybo-
jovať s našim omladeným kádrom 
postup na majstrovstvá SR.

Ivan Štefko

Vo štvrtok 4. mája sa v Trenčíne v ZŠ 
Novomestského uskutočnilo kraj-
ské kolo vo volejbale  mladších žia-
kov základných škôl (rok nar. 2004 a 
mladší). Naši žiaci zo ZŠ Gorazdova 
sa stretli s ďalšími víťazmi predchá-
dzajúcich kôl zo ZŠ Novomeského 
Trenčín, ZŠ  Bezručova Trenčín, ZŠ 
Podolie a ZŠ Bzince pod Javorinou, 
aby bojovali o postup do oblastné-
ho kola skupiny západ. So všetkými 
súpermi sme si poradili zhodne 2:0, 
pričom bol priestor dať šancu všet-
kým. Kvalitatívny rozdiel sa prejavil 
najmä vďaka príprave, ktorú naši ži-

Gorazdova o krok bližšie k ďalším MSR

Počas prvého mája mladí púchovskí 
hasiči vycestovali do Ostravy, kde 
sa konala medzinárodná súťaž Vise-
grádskeho pohára za účasti Českej 
Republiky, Litvy, Chorvátska a Slo-
venska. Bežalo sa v troch kategóri-
ách: mladšia, stredná a dorastenecká. 
V narýchlo poskladanej reprezentácii 
Slovenska dostali možnosť si zasúťa-
žiť aj Tomáš Kucej a Nina Jandušiko-
vá. Nakoľko 100 m dráhu cez prekáž-
ky ešte nebežali, svoju úlohu zvládli 
aj napriek tomu, že v slovenskej lige 
bežia len 60 m. Reprezentácia ma 
však väčšie nároky. Ako prvá disciplí-
na bol výstup na vežu, ktorej sa naše 
deti nezúčastnili, pretože sa tejto dis-
ciplíne ešte nevenujú.  V behu na 100 
m si to však už s ostatnými pretekár-
mi na dráhe vyskúšali a podali slušné 
výkony zodpovedajúce ich postave-
niu. Vďaka aj vedúcemu výpravy Ing. 
Jánovi Borievkovi z Martina sme sa 
mohli tejto krásnej akcie zúčastniť.    

Jozef Ridzik, DHZ Púchov 

Púchovskí mladí hasiči sa „oťukávali“ 
na medzinárodnej súťaži v Ostrave 

Umiestnením na piatom mieste sa 
môžu pochváliť: Katka Drábiková na 
100 m znak, Lukáš Obšivan na 200 m 
motýlik a Martin Matušík skončil na 
siedmom mieste na 100 m motýlik. 
Poslednou previerkou pred letnými 
majstrovstvami Slovenska, ktoré ča-
kajú našich plavcov, budú veľké me-
dzinárodné trojdňové preteky ORCA 
cup v Bratislave. Držíme palce!
   Súbežne s pretekom Žinčicový mí-
ting púchovské plávanie reprezento-
vali aj najmenší plavci nášho klubu a 
to vo vekových kategóriách žiakov 
B – 2005 a 2006 a žiakov kategórie C, 
ročníky narodenia 2007 a 2008. Tí nás 
reprezentovali na Slovenskom po-
hári tejto vekovej kategórie v Žiline. 
V tvrdej konkurencií 35 klubov a 385 
pretekárov sme sa rozhodne nestratili. 

V zložení Katka Drábiková, Mário Han-
ták, Samuel Jancík, Martin Matušík, 
Adam Kačík a Lukáš Obšivan sa naši 
plavci, zverenci trénerov Petra Bílika a 
Dany Strelčíkovej zúčastnili pretekov 
s medzinárodnou účasťou v Dolnom 
Kubíne. Na 25-metrovom bazéne sa 
stretlo 330 pretekárov z 36 klubov.
Počas dvoch dní si naši reprezentan-
ti zaplávali 37 osobných rekordov 
a vybojovali pekné umiestnenia. 
Najlepšie umiestnenie a striebornú 
medailu si domov odniesol v disci-
plíne 200 m motýlik Mário Hanták, 
pričom o sekundu predstihol svojho 
klubového kolegu Samuela Jancíka 
(3. miesto), ktorý si okrem bronzu vy-
plával 5. miesto na 100 m motýlik, 8. 
miesto na 200 m polohové preteky 
a 9. miesto na 200 m voľný spôsob.    

Plavci na Žinčicovom mítingu na Orave a na slovenskom pohári v Žiline
Zo 40 individuálnych výsledkov na-
šich borcov sme si 36-krát zaknihovali 
nové osobné rekordy, najvýraznejším 
zlepšením sa môže pochváliť zveren-
kyňa Danky Strelčíkovej – Petronela 
Maráčková - v disciplíne 100 m voľný 
spôsob, kde sa zlepšila na čas 1:14.16. 
Na úspešnej reprezentácii nášho 
klubu a mesta Púchov sa podieľali: 

Katarína Hlavačková, Lenka Jurdová, 
Ina Jurgová, Petronela Maráčková, Eli-
zabet Marmanová, Jakub Meliš, Karin 
Šmigurová. Púchovských plavcov na 
preteku v Žiline viedol tréner Peter 
Bílik, ktorý bol aj členom rozhodcov-
ského zboru. 

D. Strelčíková, P. Bílik, 
tréneri PK Púchov

Úspech púchovských mažoretiek 
na majstrovstvách Slovenska 

Veľké formácie JUNIOR POM POM 
(DEFILÉ): 2. miesto
Veľké formácie JUNIOR POM POM 
(CHOREOGRAFIA): 2. miesto
DUO/TRIO KADET POM POM:
1. Miesto - Anetka Murínová, Veronika 
Kuchtová, Sára Ondričková
MINI MIX KADET: 1. miesto - L. Drá-
bová, N. Pojezdalová, P. Hájovská,  
A. Kotešovcová, I. Revúca, S. Imrišková
MINI KADET POM POM: 2. miesto - 
S.Halušková, A.Murínová, S. Ondrič-
ková, S. Kmošenová, A. Kohutiarová, 
L. Belásová
Veľké formácie KADET POM POM
(CHOREO + DEFILÉ): 2. miesto
Veľké formácie KADET POM POM 
(DEFILÉ): 2. miesto
Veľké formácie KADET POM POM
 (CHOREOGRAFIA): 1. miesto

Zdroj: www.amas.sk

Majstrovstvá Slovenska v mažo-
retkovom športe, ktoré sa konali 
6. 5. 2017 v Spišskej Novej Vsi, 
priniesli niekoľko medailových 
umiestnení pre púchovské mažo-
retky NELLY: 
MINI MIX DETI: 1. miesto - S. N. Vele-
gová, S. Hamšíková, N. Masariková,
S. Javorková, A. Pšenková, N. Mituní-
ková, N. Mišáková
MINI DETI POM POM: 1. miesto - 
P. Kuchtová, Z. Svinčáková, R. Ko-
šecká, V. Virgová, E. Budiačová,  
K. Hanicová
DUO/TRIO JUNIOR POM POM: 
1. miesto - Romana Halušková, 
Valika Satinová, Rebeka Ondričková
SÓLO JUNIOR POM POM: 2. miesto 
Romana Halušková
Veľké formácie JUNIOR POM POM
(CHOREO + DEFILÉ): 2. miesto

Mažoretky Nelly slávili úspechy aj na minuloročných európskych 
majstrovstvách v Púchove. Foto: Z. Návojová.  
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SWAN CENTRUM, 
Dvory č. 1933 / 20 
priestor č. 7
Púchov
puchov@swan.sk

rýchly  
LTE INTERNET  
pre váš domov

Vyberte si sVoju rýchlosť!

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

9,99 €
mesačne

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

14,99 €
mesačne

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

19,99 €
mesačne

K službe lte  

doma L
WiFi router  

iba za 1 €
(pri 24-mesačnej 

viazanosti)

Uvedené sú maximálne rýchlosti služieb. Uvedené ceny služieb platia len v prípade uzavretia zmluvy s viazanosťou na 12 alebo 24 
mesiacov a sú garantované počas celej doby viazanosti. Ponuka platí do 30. 06. 2017, a to pre nových aj existujúcich zákazníkov, 
ktorí využívajú služby spoločnosti SWAN, a.s., bez viazanosti. Ceny sú uvedené s DPH. Viac informácií získate na nonstop linke 
0650 123 456 alebo na www.swan.sk.

 

 

 

 

 

 

  

predvádzacie akcie  
občerstvenie  
zľavy na náradie 

Okružná 1927, OC STOP SHOP 
020 01 Púchov  (vedľa predajne JYSK) 
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TIPOS III. LIGA MUŽI

Púchovčania mali voľno, v stredu hostia 
na domácom trávniku  Nemšovú

8. liga muži

5. liga muži

7. liga muži

Streženice – Zemianske Kostoľany 1:0 (1:0)
Dvadsaťtri kôl trvalo čakanie Streženičanov na prvé 

víťazstvo v tomto ročníku. Gólom Loduhu z desiatej 
minúty rozhodli o víťazstve. Na záchranu to však zrej-
me stačiť nebude... 

Horovce – Chocholná-Velčice 3:1 (1:0)
Horovčania pokračujú v spanilej jazde a dvomi 

gólmi Kristiána Škrapka (jeden si dali hostia vlast-
ný) zdolali Chocholnú-Velčice. Do karát im zahrala aj 
prekvapujúca výhra zachraňujúceho sa Plevníka nad 
druhými Veľkými Uhercami. Horovčania tak svoj ná-
skok v čele tabuľky zvýšili na štyri body. 

Ostatné výsledky 24. kola: Cígeľ – Ladce 4:3, Stará 
Turá – Kanianka 1:2, Plevník – Veľké Uherce 3:1, Brv-
nište – Trenčianska Turná 4:0, Opatová – Uhrovec 0:1, 
Bošany – Podolie 0:1
1. Horovce 24 17 4 3 59:22 55
2. V. Uherce 24 16 3 5 58:27 51
3. Kanianka 24 15 5 4 54:21 50
4. Uhrovec 24 15 4 5 49:31 49
5. Cígeľ 24 15 1 8 51:40 46
6. Bvrnište 24 9 8 7 44:41 35
7. Chochlná 24 11 2 11 45:45 35
8. Podolie 24 10 3 11 38:40 30
9. Opatová 24 8 4 12 39:44 28
10. Ladce 24 8 4 12 30:35 28
11. Bošany 24 8 2 14 32:38 26
12. Plevník 24 6 7 11 41:60 25
13. T. Turná 24 8 1 15 30:52 25
14. Z. Kostoľany 24 7 4 13 32:58 25
15. Stará Turá 24 6 4 14 30:49 22
16. Streženice 24 1 8 15 28:57 11

20. kolo: Lazy – Podvažie 3:0 (2:0), Mahút 2, Fujerík, 
Pruské – Šebešťanová 2:3 (1:0), Kolačín – Kvašov hrali 
8. 5. D. Breznica – Visolaje 2:2 (1:1), Rác, Kozák – Kuja-
ník 2, D. Mariková – Dohňany 3:0 (3:0), Pružina – Sve-
repec 2:3 (1:2), Praznov mal voľno.
1. Kvašov 17 14 3 0 44:12 45
2. Visolaje 18 10 6 2 48:19 36
3. Kolačín 18 11 1 6 42:29 34
4. Pruské 18 10 3 5 52:27 33
5. Pružina 19 8 3 8 36:33 27
6. Šebešťanová 18 8 3 7 33:31 27
7. Podvažie 18 7 5 6 28:34 26
8. Sverepec 19 7 4 8 24:36 25
9. Lazy 19 7 2 10 35:37 23
10. Dohňany 18 6 4 8 32:37 22
11. D. Breznica 19 4 4 11 23:42 16
12. D. Mariková 19 4 3 12 28:48 15
13. Praznov 18 1 3 14 18:58 6

15. kolo: Horovce B – Prejta 2:2 (0:1), P. Štefanec, 
Smiljkovič. 16. kolo: Kameničany - Bolešov B 10:2, 
Hradčan Lednica – Bodiná 3:3 (2:3),  Bezák 2, Karas, 
Mikušovce - FC Púchov 2:0, Vrchteplá - Horovce B 3:1 , 
P. Štefanec, Prejta – Trstie 3:5, Č. Kameň – Orlové 4:0 
1. Mikušovce 16 15 0 1 59:9 45
2. Tŕstie 16 11 3 2 42:28 36
3. FC Púchov 16 9 2 5 44:23 29
4. Kameničany 16 9 2 5 46:37 29
5. Horovce B 16 8 2 6 32:29 26
6. Bodiná 16 7 2 7 29:36 23
7. Hr. Lednica 16 5 2 9 34:27 17
8. Prejta 16 5 2 9 41:42 17
9. Vrchteplá 16 4 4 8 25:35 16
10. Orlové 16 5 3 8 21:36 15
11. Bolešov B 16 3 2 11 20:68 11
12. Č. Kameň 16 2 2 12 19:43 8

1. Komárno 28 20 5 3 66:24 65
2. Led. Rovne 27 17 5 5 55:28 56
3. MŠK Púchov 27 15 7 5 44:19 52
4. Beluša 28 14 6 8 37:31 48
5. ViOn B Vráb. 28 12 7 9 40:33 43
6. DAC B/Vrak. 28 11 9 8 37:28 42
7. Galanta 27 12 5 10 46:35 41
8. Nemšová 27 12 3 12 41:41 39
9. V. Ludince 28 10 8 10 39:43 38
10. Gabčíkovo 27 10 7 10 28:28 37
11. Dubnica 27 10 6 11 37:38 36
12. Topoľčany 28 11 3 14 33:39 36
13. Šaľa 28 9 8 11 30:31 35
14. Horná Nitra 27 9 4 14 33:48 31
15. FC Horses 28 9 4 15 29:55 31
16. Šurany 27 8 6 13 42:52 30
17. Nové Zámky 27 7 6 14 38:40 27
18. Veľký Meder 27 7 4 16 30:56 25
19. Neded 28 4 5 19 29:65 17

Beluša – Šurany 2:1 (0:1) 
Šurany pokračovali vo výborných výkonoch a aj v 

Beluši začali aktívne. Odmenou im bol vedúci gól v 
11. minúte, kedy Dudáš premenil pokutový kop za 
faul v šestnástke – 0:1. Aj po góle pokračovali Šu-
rany v aktívnom futbale a Belušania len niekoľkým 
výborným zákrokom brankára Opata môžu ďakovať, 
že neprehrávali vyšším rozdielom. Domáci potom 
pridali a do troch šancí sa dostal Jurga, ktorý najskôr 

netrafil bránku, potom po jeho hlavičke výborne za-
siahol brankár hostí a do tretice neuspel ani v tutovke 
z pár metrov. Belušania nastúpili do druhého polča-
su s odhodlaním otočiť výsledok. Mišutka mieril do 
žrde, Hrenák rovnako, a tak z vyrovnania sa domáci 
tešili až v 61. minúte, kedy Mišutka dorazil do siete 
vyrazenú loptu – 1:1. Belušania pokračovali v tlaku, 
ale hostia využívali každú príležitosť na rýchle proti-
útoky a pred Opatom bolo neraz horúco. Rozhodnúť 
mohol niekoľko minút pred koncom striedajúci Pilát, 
no keď sa už zdalo, že body sa budú deliť, prišiel v 
záverečnej minúte domáci rohový kop a gólová hla-
vička Gorelku – 2:1. V závere ešte rozhodca nahradil 
nariadenie pokutového kopu proti hosťom závereč-
ným hvizdom.... 

Góly: 61, P. Mišutka, 90. M. Gorelka – 11. Dudáš (11 
m). R Drobec, ŽK: J. Gažo, Piskla - Vašek, 150 divákov. 

Zostava Beluše: Opat – Pavol Vavrík, J. Gažo, Kršák, 
J. Martinka, Škulec (46. M. Gorelka), Kucharík (79. Pi-
lát), Novisedlák, Hrenák, Jurga, P. Mišutka. Tréner M. 
Bednár.

Zostava Šurian: Košlab – Mojko, Piskla (53. Vašek), 
Turan, Schroner, Braun, Hrebík (67. Blaho), Dudáš, An-
drášik, Dikácz, Bencsík. Tréner M. Pavlovič. 

Led. Rovne – FC Horses 5:0 (1:0)
Sklári začali potvrdzovať úlohu favorita hneď od 

úvodného hvizdu, no svoju hernú prevahu nedo-
kázali v prvom polčase vyjadriť strelecky. Obrovskú 

šancu mal po desiatich 
minútach domáci Lipták, 
no po Kollárovej prihráv-
ke netrafil bránku. Hostia
sa k ohrozeniu domácej 
bránky prakticky nedosta-
li, jedinú slabú strelu zne-
škodnil domáci brankár 
Kováč. Až tri minúty pred 
koncom sa domáci dočka-
li, keď sa po rohovom kope 
presadil krásnou strelou 
Lipták – 1:0. Hneď v úvode 
druhého polčasu poistil 
domáce vedenie druhým 
gólom Detko a v 56. min-
úte zvýšil Prekop na 3:0. V 
závere pridali ďalšie dva 
góly z kopačky T. Púčeka v 
75. a 83. minúte – 5:0.   

Góly: 75. a 83. T. Púček, 
42. Lipták, 50. Detko, 56. 
Prekop. 

Zostava L. Rovní: Kováč 
– Tomana (78. Riečičiar), 
Kollár, Chmelík, Detko, 
Lipták, Prekop (80. Pokor-
ný), T. Púček, M. Hruška 
(61. Kopúň), Krištof, Híreš. 
Tréner T. Púček. 

Ostatné výsledky: MŠK 
Púchov mal voľno, Topoľ-
čany - D. Streda 0:2 (0:0), 
Komárno – Neded 2:2 (2:2), 
V. Ludince – Šaľa 1:1 (1:0), 
Dubnica – N. Zámky 2:1 
(0:1), Horná Nitra - Galanta 
3:1 (3:1), Nemšová – Veľký 
Meder 4:2 (1:1), Gabčíkovo 
– ViOn B Vráble 0:0.
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6. liga muži – 21. kolo o 16.30
Považská Bystrica – Bolešov (o 10.00 – Juríček, Me-

luch), Papradno – Dulov (Cabaj, Petrušek, Proč), Lysá 
pod Makytou – Horná Poruba (R, Pastorek, O. Komor-
ník), Jasenica – Košeca (Migát, Vavrík, Kováč), Udiča 
– Podmanín (M. Pecuš, Kapila, Bušovský), Dolné Koč-
kovce – Tuchyňa (Zigo, D. Janček, Kováčik)

7. liga muži – 21. kolo o 16.30
Pružina – Lazy pod Makytou (Orálek, Sklenár), Praz-

nov – Dolná Mariková (Mihálik, Horečný), Dohňany 
– Dolná Breznica (Tomášek, Bušovský), Visolaje – Ko-
lačín (Škrovánek, Meluch, Uhrín), Kvašov – Pruské (v 
Dulove – Koleno, Galbavý), Šebešťanová – Podvažie 
(R, Rojko), Sverepec má voľno

8. liga muži – 17. kolo o 16.30
Červený Kameň – Kameničany (Juríček), Dynamo 

Orlové – Prejta (Mako), Tŕstie – Vrchteplá (Folučka), 
Horovce B – Mikušovce (v sobotu – Orálek), Fan Club 
Púchov – Hradčan Lednica (v Lúkach – Brna), Bodiná 
– Bolešov B (Brundza)

6. liga dorast – 13. kolo o 13.45
Sverepec – Mikušovce (Sklenár, Orálek), Lysá pod 

Makyou – Udiča (O. Komorník, Pastorek), Dohňa-
ny – Plevník (Bušovský, Tomášek), Dolné Kočkovce 
– Tuchyňa (D. Janček, Zigo), Jasenica má voľno

4. liga st. žiaci SEVER – 15. kolo o 10.30
Pružina – Dolná Mariková (Koleno), Papradno 

– Plevník (o 14.00 – Petrušek), Udiča – Prečín (Bušov-
ský), Jasenica – Domaniža (Rojko)

4. liga st. žiaci JUH – 15. kolo o 10.30
Borčice – Ilava (v Bolešove – Škrovánek), Beluša – 

Košeca (v sobotu o 10.00 – Vavrík), Dohňany – Horná 

Poruba (Brna), Ladce – Hradčan Lednica (v sobotu o 
10.30 – Pastorek), Lazy pod Makytou majú voľno

4. liga ml. žiaci – 15. kolo o 10.30
Ilava – Fan Club Púchov (v piatok o 17.45  R), Dolné 

Kočkovce – Kolačín (Pročč), Dubnica má voľno
Prípravky
O 1. – 15. miesto – 3. kolo, 13.5. o 10.00
Ilava (Juríček, Meluch), Hradčan Lednica (Migát), 

Košeca (O. Komorník)
O 16. – 23. miesto – 3. kolo, o 10.00 a 11.00
Podmanín – Kvašov (Rojko), Prečín – Dulov (Horeč-

ný), Horná Poruba – Ladce (Cabaj), Praznov – Horov-
ce A (Bušovský)
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Všetko o oblastnom futbale:
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ

6. liga muži

Lysá bodovala vonku, Kočkovce padli v Podmaníne

DELEGAČNÁ LISTINA OBFZ NA 14. MÁJA 2017

Dolnokočkovania (v červenom) v Podmaníne nesklamali, no domáci napokon ich statoč-
ný odpor zlomili a vyhrali 4:1.                Ilustračné foto: Milan Podmaník 

Podmanín - D. Kočkovce 4:1 (1:0)
Pod Manínom sa hral zásluhou oboch mužstiev 

svižný futbal. Po necelých desiatich minútach mohol 
poslať hostí do vedenia Kopiš, domáci gólman však v 
poslednej chvíli zachránil. Potom prišli šance Podma-
nína, no domáci nedokázali využiť ani tie najvylože-
nejšie. P. Gardian mieril hlavou mimo, P. Kostelanský 
prestrelil bránku a v 21. minúte po faule P. Gardian 
neprekonal Ciesara v bránke Dolných Kočkoviec ani z 
pokutového kopu, ktorý mieril do tyče. Desať minút 
pred koncom sa domáci ujali vedenia gólom Martina 
Gardiana po rohovom kope – 1:0. Po obrátke nepre-
menili domáci druhý pokutový kop, Ciesar vyrazil 
strelu Sovíka i následnú dorážku. V 65. minúte trafil
J. Sovík do spojnice a odrazenú loptu poslal do siete 
– 2:0. Štvrť hodinu pred koncom znížil Michálek na 
2:1, no desať minút pre záverečným hvizdom zvýšil 
domáci R. Sovík na 3:1. V záverečnej minúte centro-
val P. Gardian a obranca Dolných Kočkoviec si zrazil 
loptu do vlastnej siete – 4:1.  

Dulov – Lysá 0:0 
V stretnutí posledných dvoch celkov oblastnej 

ligy mali navrch hostia, ktorí však narážali na talen-
tovaného brankára Minárika. Dvakrát sa zaskvel po 
pekných strelách hosťujúceho A. Zlochu. Dulovčania 
sa pokúšali o protiútoky, narážali však na konsolido-
vanú obranu Lysej. Šancu otvoriť skóre mal päť min-
út pred prestávkou Zieba, ale nedokázal usmerniť do  
siete Bujnochov center. Po prestávke sa gólman Lysej 
Minárik zaskvel po strele Vetešku, Brnka hlavičkoval 
tesne vedľa. Pol hodinu pred koncom trafil hosťujúci
Lišaník do tyče, na druhej strane sólový nájazd Veteš-
ku zneškodnil brankár hostí. Keď sa nepresadil ani 
Hanták, ktorému štyri minúty pred koncom zneškod-
nil Fojtek priamy kop, skončil zápas deľbou bodov. 

Pov. Bystrica - K. Podhradie 6:0 (1:0)
V súboji dvoch mužstiev z čela šiestoligovej tabuľky 

mali úvodnú šancu už v piatej minúte Považskobystri-
čania, keď hosťujúcu bránku ohrozil Baránek, o desať 
minút neskôr si Floriš poradil s hlavičkou Valu. Hostia 
prežili úvodný tlak a vypracovali si gólové príležitosti. 
V 18. minúte sa do šance dostal P. Staňo, jeho prud-
kú strelu však zablokovala domáca obrana. O minútu 
neskôr mohol hostí poslať do vedenia M. Puček, no 
netrafil pekný center. Potom iniciatívu opäť prevza-
li domáci a Valientova strela len o pár centimetrov 
minula brvno. Desať minút pred koncom prvého 
polčasu sa domáci dočkali, Rafaj prekonal hosťuj-

úceho brankára z 
veľkého uhla – 1:0. 
Hneď v úvode spálil 
tutovku hosťujúci 
P. Staňo a na druhej 
strane vzápätí zvýšil 
Gáborík na 2:0. V 55. 
minúte zvýšil hlavou 
J. Valient na 3:0. To sa 
už hostia rozsypali a 
domáci gólmi Čierni-
ka, J. Cesnárika a Gá-
boríka zveľadili svoje 
víťazstvo – 6:0. 

H. Poruba – Jase-
nica 6:3 (3:0) 

Hernú prevahu do-
kázali domáci v pr-
vom polčase zúročiť 
tromi gólmi. Skóre 
otvoril v siedmej 
minúte Jánoško, o 
desať minút neskôr 
Hetflajš dorazil do si-
ete Jánoškove center 
– 2:0. Po ďalších troch 
minútach premenil A. Pagáč penaltu za faul na Jánoš-
ka – 3:0. Hneď po obrátke potrestal chybu v obrane 
hostí opäť Jánoško – 4:0. O tri minúty neskôr znížil 
hosťujúci Pavlík z pokutového kopu na 4:1. V 57. min-
úte kontroval výborne hrajúci Jánoško – 5:1 a v 63. 
minúte zvyšoval A. Pagáč už na 6:1. Dvadsať minút 
pred koncom premenil Pavlík ďalšiu penaltu – 6:2 a v 
82.minúte spečatil Kňažko na konečných 6:3. 

Košeca – Udiča 7:4 (5:2)
Gólovú prestrelku odštartoval dvomi gólmi v pia-

tej a siedmej minúte domáci Pružinec – 2:0. Keď sa 
po štvrťhodine hry presadil strelecky Štepanovič a 
o tri minúty neskôr pridal štvrtý domáci gól Mihálik, 
vyzeralo to s Udičanmi zle – nedobre. V 32. minúte 
však Drblík z priamho kopu znížil na 4:1 a päť minút 
pred koncom prvého polčasu M. Cesnárik na 4:2. O 
tri minúty neskôr však zvýšil Bortel na 5:2. Po obrátke 
premenil pokutový kop Udičan T. Drblík – 5:3, no o 
ďalšie tri minúty z penalty zvýšil Štepanovič na 6:3. V 
52. minúte Drblík svojim tretím gólom skorigoval na 
6:4, no desať minút pred koncom spečatil zaslúžené 
víťazstvo domácich G. Bortel – 7:4.  

Bolešov – Tuchyňa 2:2 (1:1) 
V derby Ilavského okresu sa ujali hostia vedenia už  

v šiestej minúte gólom A. Bartoša – 0:1. V 18. minúte 
si brankár M. Šatka poradil so strelou Mikoláša a o de-
sať minút neskôr aj so strelou Štefulu. Po polhodine 
poslal Závodný lobovanú loptu na brvno hosťujúcej 
bránky, ale o dve minúty sa už domáci tešili z vyrov-
nania, keď Kvasnica poslal loptu stehnom do siete 
– 1:1. V 55. minúte sa opäť hostia ujali vedenia, keď 
Bartoš potrestal chybu domácej obrany – 1:2. Po nie-
koľkých šanciach na oboch stranách sa domáci do-
čkali vyrovnania štvrť hodinu pred koncom utešenou 
strelou hlavou Šimáka – 2:2. 
1. P. Bystrica 19 15 3 1 69:21 48
2. Košeca 19 10 5 4 56:33 35
3. Podmanín 17 10 2 5 52:27 32
4. K. Podhradie 19 9 4 6 32:33 31
5. Tuchyňa 17 8 5 4 52:34 29
6. D. Kočkovce 18 8 5 5 44:40 29
7. Horná Poruba 18 8 2 8 50:34 26
8. Bolešov 19 6 5 8 31:37 23
9. Papradno 18 5 4 9 27:48 19
10. Jasenica 17 4 4 9 23:48 16
11. Udiča 17 4 3 10 29:42 15
12. Dulov 18 4 3 11 14:48 15
13. Lysá 18 2 3 13 22:56 9
Ilava sa odhlásila zo súťaže. Výsledky boli anulované. 
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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

4. liga mladší žiaci

Prípravky

21. kolo: MŠK Púchov – Zlaté Moravce 0:0, Karlova 
Ves – Trenčín 1:2, Inter – Trnava 2:0, Myjava – Horná 
Nitra 3:0, Levice – Petržalka 2:1, Nitra – Senica 1:0
1. Slovan 20 15 3 2 73:11 48
2. Senica 20 16 0 4 58:13 48
3. Nitra 19 15 2 2 62:12 47
4. Trenčín 20 14 2 4 61:21 44
5. D. Streda 20 10 2 8 42:32 32
6. Karlova Ves 20 9 4 7 24:18 31
7. Trnava 19 9 1 9 31:28 28
8. Inter 21 7 4 10 14:17 25
9. Petržalka 20 6 6 8 17:32 24
10. Levice 21 6 5 10 23:36 23
11. MŠK Púchov 21 4 6 11 23:41 18
12. Zl. Moravce 21 5 2 14 15:55 17
13. Myjava 21 4 3 14 25:54 15
14. Horná Nitra 21 1 2 18 10:108 5

26. kolo: Zlaté Moravce/Vráble – MŠK Púchov 1:2 
(0:1), Valašík, Buček, Považská Bystrica – Topoľčany 
3:1, Gabčíkovo – Lokomotíva Trnava 1:2, Petržalka – 
Komárno 3:1, Malacky – Inter 2:2, Karlova Ves – Horná 
Nitra 4:1, Myjava – Skalica 2:2, Levice – SDM Domino 
2:4
1. Myjava 26 20 4 2 105:22 64
2. Skalica 26 20 1 5 109:24 61
3. Inter 27 15 5 7 76:38 50
4. Karlova Ves 26 15 2 9 47:39 47
5. P. Bystrica 26 13 7 6 70:39 46
6. Loko. Trnava 26 13 3 10 59:51 42
7. Petržalka 26 12 2 12 42:59 38
8. MŠK Púchov 26 11 4 11 63:47 37
9. Dubnica 26 10 6 10 52:41 36
10. Gabčíkovo 26 10 6 10 54:44 36
11. Topoľčany 26 12 0 14 37:55 36
12. Malacky 25 9 7 9 39:47 34
13. Zl. Moravce 26 9 5 12 41:59 32
14. Horná Nitra 25 9 4 12 61:60 31
15. Komárno 26 7 4 15 57:86 25
16. Domino 26 6 4 16 35:58 22
17. N. Zámky 26 7 0 19 22:109 21
18. Levice 25 2 2 21 17:108 8

21. kolo: MŠK Púchov – Zlaté Moravce/Vráble 0:2 
(0:2), Karlova Ves – Trenčín 1:3, Inter Bratislava – Tr-
nava 0:3, Myjava – Prievidza 1:1, Levice – Petržalka 
0:3, D. Streda – Slovan 1:1, Nitra – Senica 3:1
1. D. Streda 20 17 1 2 80:13 52
2. Nitra 19 16 1 2 88:15 49
3. Trnava 19 15 2 2 78:21 47
4. Slovan 20 15 2 3 68:14 47
5. Inter 21 12 1 8 44:28 37
6. Trenčín 20 11 2 7 44:38 35
7. Zl. Moravce 21 11 0 10 31:46 33
8. Karlova Ves 20 8 4 8 25:31 28
9. Senica 20 6 5 9 30:32 23
10. Petržalka 20 4 2 14 15:50 14
11. MŠK Púchov 21 4 2 15 17:73 14
12. Myjava 21 3 4 14 12:46 13
13. Levice 21 3 1 17 16:77 10
14. Horná Nitra 21 1 5 15 17:81 8

26. kolo: Zlaté Moravce/Vráble – MŠK Púchov 
2:1 (1:0), Ocelík, Považská Bystrica – Topoľčany 1:2, 
Petržalka – Komárno 4:2, Gabčíkovo – Trnava 0:0, 
Malacky – Inter 1:5, Levice – Domino 0:7, N. Zámky 
– Dubnica 0:4, Karlova Ves – Horná Nitra 4:2, Myjava 
– Skalica 2:0
1. Inter 27 22 2 3 105:27 68
2. Myjava 26 21 3 2 98:19 66
3. Petržalka 26 18 3 5 66:43 57
4. Trnava 26 15 7 4 50:22 52
5. Gabčíkovo 26 16 2 8 68:30 50
6. Domino 26 15 3 8 59:31 48
7. Topoľčany 26 13 6 7 67:39 45
8. Zl. Moravce B 26 14 3 9 41:40 45
9. Horná Nitra 25 13 3 9 61:58 42
10. Karlova Ves 26 10 6 10 60:57 36
11. Dubnica 26 11 1 14 53:43 34
12. Komárno 26 6 6 14 33:59 24
13. Malacky 25 6 6 13 30:57 24
14. P. Bystrica 26 7 2 17 33:58 23
15. Skalica 26 4 8 14 27:46 20
16. MŠK Púchov 26 3 3 20 30:74 12
17. N. Zámky 26 3 2 21 22:98 11
18. Levice 25 2 2 21 17:119 8

12. kolo: Mikušovce – Tuchyňa 1:0 (0:0), Plevník - D. 
Kočkovce 1:2 (0:0), Garaj, Beriac, Udiča – Dohňany 3:0 
(2:0), Sverepec – Jasenica 2:3 (0:0), Lysá mala voľno.
1. Udiča 11 11 0 0 51:4 33
2. Sverepec 11 6 1 4 33:26 19
3. D. Kočkovce 10 5 1 4 20:15 16
4. Plevník 10 5 0 5 35:25 15
5. Jasenica 10 5 0 5 22:30 15
6. Dohňany 10 4 1 5 15:20 13
7. Tuchyňa 10 4 0 6 23:28 12
8. Lysá 10 3 1 6 26:36 10
9. Mikušovce 10 1 0 9 6:47 3

14. kolo: D. Mariková – Domaniža 6:2 (5:0), Prečín 
– Jasenica 2:1 (1:1), Plevník – Udiča hrali 8. 5., 
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 12 6 0 6 29:45 18
5. Sverepec 12 4 2 6 25:30 14
6. Jasenica 11 4 0 7 34:20 12
7. D. Mariková 13 3 1 9 27:63 10
8. Prečín 12 3 1 8 16:59 10
9. Plevník 11 2 0 9 26:58 6

14. kolo: Lazy – Hradčan Lednica 0:5 (0:1), Bátora 
2, Červený, Ivaniš, E. Majerko, H. Poruba – Ladce 0:14, 
Košeca – Dohňany 2:0, Ilava – Beluša 0:1 (0:1), Štefún
1. Hr. Lednica 11 10 0 1 69:5 30
2. Beluša 12 9 2 1 92:6 29
3. Ladce 12 8 1 3 77:18 25
4. Ilava 13 7 1 5 76:33 22
5. Košeca 13 7 1 5 45:26 22
6. Lazy 13 5 4 4 48:23 19
7. Dohňany 12 3 1 8 36:40 10
8. H. Poruba 12 1 0 11 15:133 3
9. Borčice 12 0 0 12 1:175 0

Kolačín – Ilava 0:0, Dubnica - FC Púchov 10:0 
1. Dubnica 12 12 0 0 142:5 36
2. D. Kočkovce 11 5 0 6 22:52 15
3. Kolačín 11 4 1 6 18:51 13
4. Ilava 11 3 1 7 12:56 10
5. FC Púchov  11 3 0 8 16:46 9

O 1. – 15. miesto
Košeca: Košeca – Beluša 0:1 (0:1), Prostredný, Koše-
ca - Hradčan Lednica 2:2 (0:0), Matúš 2, Košeca – D. 
Mariková 2:1 (0:0), Hradčan Lednica - D. Mariková 1:0 
(0:0), Matúš, D. Mariková – Beluša 0:5 (0:2), Huňačka, 
Prostredný, Mišík, Buchta, Zbín, Beluša - Hradčan 
Lednica 4:0 (0:0), Zbín 3, Buchta. 
Visolaje: Visolaje – Kolačín 8:0 (5:0), Natália Hijová 5, 
Beňák 2, vlastný, Visolaje – Sverepec 9:1 (7:0), Natália 
Hijová 4, Beňák 3, Chleban 2, Visolaje -  Ilava 0:4 (0:0), 
Kolačín – Sverepec 9:0 (5:0), Kolačín – Ilava 0:3 (0:0), 
Ilava – Sverepec 12:0 (6:0). 
Kolačín: Kolačín – Dubnica 1:6 (1:4), Kolačín – Še-
bešťanová 2:2 (1:1), Kolačín – Beluša 0:4 (0:2), Mišík 
2, Filo, Prostredný, Dubnica – Šebešťanová 20:5 (9:2), 
Dubnica – Beluša 2:4 (1:0), Filo 2, Zbín,  Huňačka, Bel-
uša – Šebešťanová 4:0 (1:0), Mišík 2, Filo, Prostredný.  
1. Beluša 9 9 0 0 38:5 27
2. Košeca 6 3 1 2 19:10 10
3. Ilava 3 3 0 0 19:0 9
4. Domaniža 3 3 0 0 20:2 9
5. Visolaje 6 2 1 3 28:23 7
6. Dubnica 3 2 0 1 28:10 6
7. Horovce B 3 1 1 1 10:9 4
8. Hr. Lednica 3 1 1 1 3:6 4
9. Kolačín 9 1 1 7 13:48 4
10. Pov. Bystrica 3 1 0 2 10:13 3
11. Streženice 3 1 0 2 7:14 3
12. Šebešťanová 3 0 1 2 7:26 1
13. Borčice 0 0 0 0 0:0 0
14. D. Mariková 3 0 0 3 1:8 0
15. Sverepec 3 0 0 3 1:30 0
O 16. – 23. miesto
1. a 8. kolo: Dulov – Kvašov 5:0 (3:0), Kvašov – Dulov 
0:7 (0:4). 
2. a 9. kolo: Podmanín – Dulov 2:7 (2:4) a 2:4 (1:0), 
Kvašov – Praznov 0:4 (0:1) a 0:5 (0:5), H. Poruba – Pre-
čín 1:3 (1:1) a 2:2 (0:0), Horovce A – Ladce odložené.
16. Dulov 4 4 0 0 23:4 9
17. Ladce 2 2 0 0 17:5 6
18. Praznov 4 2 0 2 14:17 6
19. Prečín 2 1 1 0 5:3 4
20. H. Poruba 2 0 1 1 3:5 1
21. Horovce A  0 0 0 0 0:0 0
22. Podmanín 2 0 0 2 4:11 0
23. Kvašov 4 0 0 4 0:21 0

Ilustračné foto: Milan Podmaník
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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 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.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Vymením veľký, kompletne prerobený 2-izb. byt 
o rozlohe 67 m² s dvoma presklenenými balkónmi 
na Mojmírovej ul. za 1-izb. byt + doplatok. Predám 
garáž v tejto lokalite. Kontakt : 0904 346 554.

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.

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
Drahého človeka nám 
osud vzal a v srdci hlbo-
ký žiaľ zanechal. Dotĺklo 
srdce, ktoré sme milo-
vali, klesli ruky, čo radi 
pracovali. Zhasli oči, 
ktoré len s láskou hľa-
dievali, odletel úsmev, 
utíchol hlas, mal si rád život i všetkých nás.
Zo srdca ďakujeme celej rodine, futbalistom,  
priateľom, susedom, spolupracovníkom a 
všetkým známym za kvetinové dary a účasť 
na poslednej rozlúčke, pohrebnej službe Ad-
vent za dôstojnú prípravu smútočného obradu  
s p. Štefanom KADLÍČKOM, dňa 3. mája 2017  
v Dolných Kočkovciach.

S láskou v srdci, vďakou a úctou manželka, 
dcéra a syn s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Spomienka Čas plynie, 
spomienky v srdciach 
zostávajú. Tí čo Ťa mali 
radi, stále spomínajú. 
Dňa 8. mája 2017 uply-
nuli dva roky od úmr-
tia nášho milovaného 
manžela, otca, dedka a 
pradedka Miroslava KMOŠENU. 

S láskou spomína manželka a deti 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
Čas plynie, spomienky 
v srdciach zostávajú. 
Tí, čo ťa mali radi, 
stále spomínajú.
Dňa 10. mája 2017 
uplynulo 11 rokov čo 
nás opustil mjr. Peter 
CHANO z Horných Koč-
koviec.

Spomína syn Peter s rodinou.

SPOMIENKA
Túžim počuť tvoj hlas, 
môcť ťa objať zas a  
k tvojím nedožitým 74.  
narodeninám ti blaho-
priať.
Dňa 7. mája sme si pri-
pomenuli smutné 11-te 
výročie nášho milova-
ného manžela a otca 
Františka ROVENSKÉHO.

S úctou spomína manželka a celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 13. 5. 2017 uplynie 
20 rokov čo nás opustil 
manžel, otec, dedko a 
pradedko 
Alexander SLAHUČKA.
Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu s 
nami tichú spomienku.

Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 30. 4. 2017 sme si 
pripomenuli prvé vý-
ročie od úmrtia Emílie 
ZÁLESKEJ.
Kto ju poznal, venujte 
jej, spolu s nami tichú 
spomienku.

Syn s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 14. 5. 2017 uply-
nie rok, čo nás opustil 
náš milovaný manžel, 
otec, dedko a pradedko  
Ladislav BODJAN.
S úctou a láskou si na 
neho spomínajú man-
želka Gita, syn Miroslav 
s rodinou a vnuk Peter  
s rodinou. 

Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, 
tichú spomienku.

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky  
v srdciach zostávajú. 
Tí, čo ťa mali radi, stále 
spomínajú.
Dňa 10. 5. 2017 uplynie 
osem rokov od úmrtia 
nášho milovaného syna 
Mgr. Petra MARTIŠA.
S láskou a úctou 
spomínajú rodičia, bratia a ostatná rodina.   

SPOMIENKA
Dňa 14. 5. 2017 uplynie 
25 rokov, čo nás navždy 
opustil milovaný man-
žel Stanislav VAJČNER.
Kto ste ho poznali, mali 
radi, spomeňte si na 
neho v modlitbe spolu 
s nami. 
S láskou manželka, 
deti s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
V tichej spomienke a 
s láskou v srdci si dňa  
11. 5. 2017 pripomína-
me piate výročie, čo nás 
opustil Vlastimil KOLLÁR 
z Púchova.
S láskou spomína syn 
Milan a dcéry Oľga a Jar-
mila s rodinami.

pokračovanie na vedľajšej strane
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• Tesárske a pokrývačské práce, altánky, prístrešky. 
Tel. 0918 427 134.
• Rekonštrukcie bytových jadier,  kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.

AUTO-MOTO
• Predám W GOLF V 1,6 FSi, 85 kW benzín, modrá 
metalíza rok v. 2005. Najazdených 144 000 km, gará-
žované, pravidelný servis. S výbavou + zimné pneu-
matiky na diskoch, auto po nefajčiarovi. Nová STK + 
emisná do 5/2019. Cena 4500 eur. Tel. 0902 829382.
• !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 

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
• PONÚKAM POZNÁVACÍ ZÁJAZD BARCELONA -  
KATALÁNSKO  PRE DVE OSOBY od 26. 5. do 4. 6. 2017.  
Z RODINNÝCH DÔVODOV NEMÔŽEM ÍSŤ, UHRADE-
NÁ JE POLOVICA (ZÁLOHA). PONÚKAM HO ZA ZNÍ-
ŽENÚ CENU, SERIÓZNE. INFO: 0949 082 135. SÚRNE!

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

sadziaky 1 kg za 0,55 centov. Tel. 0904 474 899.

PONUKA PRÁCE
• Stabilná firma hľadá účtovníčku na TPP s nástupom 
ihneď. Pracovný čas od 7.00 - do 15.30. Ponúkané vý-
hody: práca v príjemnom kolektíve, stravné lístky v 
hodnote 4,00 €. Uchádzači môžu zaslať svoj životopis 
na mail atacomp@skpa.eu alebo pre bližšie informácie 
zatelefonovať na číslo: Ing. Vojtek - 0917 816 585.
• 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 5 - 6 hod. denne, popr. ranné sme-
ny, manuálne zručný, spoľahlivý. Tel. 0949 082 135.
• 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.

OZNAMY 
• Dňa 2. 5. 2017 mi bol ukradnuty bicykel z pivnice 
na Námestí slobody. Značka Gost Lano 3 r. v. 2016. 
Za nájdenie odmena 200 €. Tel. 0911 394 064.
• ZO Jednoty dôch. Slovenska Púchov vás pozýva 

www.puchovskenoviny.sk
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