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Poslanci schválili obedy za euro seniorom a invalidom 
V stredu 28. júna 2017 sa v púchovskom Divadle zišli poslanci mestského zastupiteľstva na svo-
jom pravidelnom zasadnutí. Program bol bohatý, takže aj keď zasadnutie začalo o deviatej hodi-
ne ráno, poslanci a hostia sa rozišli domov až po osemnástej hodine podvečer.
Okrem osemnásť poslancov (ospra-
vedlnený V. Bršiak) sa zasadnutia - ako 
obvykle - zúčastnili vedúci pracovníci 
mestského úradu a  mestských spo-
ločností. Aj keď miesta na sedenie 
pre občanov bolo dosť, do Divadla 
ich prišlo len zopár. Úvodné body ro-
kovania uviedla architektka D. Šicová 
z oddelenia výstavby, investícií, život-
ného prostredia a stavebného úradu. 
Poslancom predstavila dodatok k VZN 
č. 14/2007 o územnom pláne mes-
ta Púchov a informovala o  priebehu 
a  aktuálnom stave investičných akcií 
mesta. Poslanci jej návrhy po krátkej 
diskusii jednomyseľne schválili.

Búrlivo o nájomných bytoch
V  nasledovnom bode zastupiteľstvo 
prerokovalo VZN č. 3/2017 o prideľo-
vaní nájomných bytov vo vlastníctve 
mesta. Tu už bola diskusia búrlivejšia 
a zapojilo sa do nej viacero poslancov, 
a to poslanci I. Sadloň, H. Šulcová, P. Bí-
lik, R. Hvizdák, I. Kováčiková, P. Melišík, 
L.  Ranik, J.  Andreánska, R.  Marman, 
D. Lako, C. Crkoň. K téme sa vyjadril aj 
primátor mesta R. Henek a prednost-
ka MsÚ E.  Kvocerová. Téma tzv. so- 
ciálnych bytov vzbudzuje veľké emó-
cie, pretože žiadostí o  byt je približ-
ne 400 a  za posledné tri roky mesto 
pridelilo len šesť uvoľnených bytov. 
Práve pridelenie dvoch posledných 
bytov viedlo v  nedávnej minulosti 
medzi poslancami z  bytovej komi-
sie a  pracovníkmi mestského úradu 
k sporom. Dokonca členovia komisie, 
poslanci P. Melišík a R. Marman ozná-
mili, že uvažujú o  vzdaní sa členstva 
v  tejto komisii a  predseda komisie 
poslanec C. Crkoň tak aj urobil. Nako-
niec vášne utíchli a  poslanci rokova-

nie o  VZN, ktoré malo zaviesť lepšie 
pravidlá pre prideľovanie nájomných 
bytov, odložili do septembrového za-
stupiteľstva.
   Návrh VZN č. 4/2017 o umiestňova-
ní volebných plagátov na verejných 
priestranstvách - predložený R.  Ma-
chanom z MsÚ Púchov prešiel hladko 
a bez diskusie.

Letné terasy o hodinu dlhšie
Návrh dodatku k VZN č.  2/2007 o 
pravidlách času predaja v obchode a 
času prevádzky služieb na území mes-
ta prinášal v sebe problematickú časť 
o povolení prevádzkovať terasy v let-
nej sezóne o hodinu dlhšie (do 23:00). 
Návrh prešiel komisiou aj mestskou 
radou. Je veľmi ťažké nájsť spravodlivé 
riešenie, ktoré by vyhovovalo aj maji-

teľom podnikov a ich zákazníkom, aj 
ľuďom, ktorí bývajú v blízkosti pohos-
tinských zariadení. Poslanec D.  Lako 
chcel prispieť k ochrane práv obyva-
teľov bytov nad terasami a  navrhol, 
aby majiteľ podniku musel získať ich 
súhlas s  predĺženou prevádzkou te-
rasy. Na to viacerí poslanci namietali, 
že by to znamenalo neprekonateľnú 
prekážku v  prevádzkovaní terás po 
22.  hodine. Pozmeňovací návrh svo-
jim hlasovaním poslanci väčšinovo 
odmietli. Nakoniec poslanci povole-
nie prevádzky terás do 23. hodiny na 
obdobie júl - august schválili 16-timi 
hlasmi z osemnástich.

Obedy za euro pre dôchodcov 
a invalidov
Dodatok k Zásadám, ktorými sa urču-
je postup pri poskytovaní stravovania 
dôchodcom a zdravotne postihnu-
tým občanom v meste nepriniesol  
žiadne spory. Návrh pripravili po-
slanci D. Lako a I. Kováčiková. Prináša 
možnosť pre dôchodcov a  invalidov, 
ak spĺňajú podmienky príjmu, získať 
obed za jedno euro v mestských škol-
ských jedálňach. Zvyšok do skutočnej 
ceny obeda zaplatí mesto. Poslanci po 
krátkej diskusii návrh schválili. O pro-
blematike sme podrobne písali v mi-
nulom čísle Púchovských novín.

Opäť zmena konateľa v mestskej 
spoločnosti 
Poslanci po prestávke ako prvé schvá-
lili zmenu konateľa spoločnosti MsBP 
Servis s. r. o. – V. Karasa vymenil dote-

rajší prokurista spoločnosti I.  Andrej-
čík. V. Karas ostáva naďalej konateľom 
jej materskej spoločnosti MESTSKÝ 
BYTOVÝ PODNIK, s. r. o. Činnosti dcér-
skej spoločnosti MsBP Servis s. r. o. 
nový konateľ v  krátkej budúcnosti 
postupne prevedie na spoločnosť 
Púchov servis s. r. o., kde je I. Andrej-
čík tiež konateľom (od 14. 6. 2017). 
Následne sa dcérska spoločnosť zlúči 
s materskou.
   V  ďalšom priebehu rokovania po-
slanci odsúhlasili úpravu rozpočtu 
mesta na rok 2017 (poslankyňa H. Šul-
cová mala menšie výhrady k  dotácii 
mestskej akcie „Čaj pre seniorov“) a 
predloženie žiadosti o poskytnutie 
dotácie Úradu vlády Slovenskej re-
publiky v programe „Podpora rozvoja 
športu na rok 2017“. Poslanci jedno-
hlasne schválili predloženie žiadosti 
o NFP v rámci Operačného programu 
„Kvalita životného prostredia“ (pro-
jekt kompostéry). 

Najprv sa vzdal, poslanci ho zvolili 
späť
Poslanec C. Crkoň sa síce vzdal pred-
sedníctva a členstva v komisii dopra-
vy, služieb a bytovej politiky, ale po-
slanci ho na návrh D. Laka znovu do 
funkcie zvolili a vyjadrili mu tým svoju 
dôveru.
Po nezáživných bodoch Predaj a kúpa 
nasledovali správy o činnosti mest-
ských spoločností, Mestskej polície 
a MsÚ a rokovanie uzavreli body Rôz-
ne a Diskusia s interpeláciami.

Slavomír Flimmel
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Tanec pomáha telu aj duši

S myšlienkou pripravovať Čaj pre 
seniorov prišiel primátor mesta Ras-
tislav Henek. Pozval si vo februári 
tohto roku na rokovanie všetkých 
predstaviteľov spoločenských or-
ganizácií, ktoré pôsobia v našom 
meste a tiež Denného centra seni-
orov. Chcel počuť návrhy, ako by si 
predstavovali takéto spoločenské 
podujatie, ako by malo fungovať a 
aký program by seniorov zaujal. Pa-
dali mnohé návrhy. Priznám sa, že po 
uskutočnení prvého Čaju pre senio-
rov v marci som bola nielen ja, ale aj 
mnohí ďalší milo prekvapená. Vďaka 
vedúcej oddelenia kultúry a sociál-
nych vecí Mgr. Renáty Holákovej do 
tanca i pre dobrú náladu spievala 
Jadranka Handlovská a za symbolic-
ké jedno euro bolo pripravené vyni-
kajúce občerstvenie.
   Aj ďalšie stretnutia v marci pri spe-
ve a hudbe Maji Velšicovej a v máji 

televíznej svokry Gizky Oňovej mali 
úspech u prítomných seniorov. 
Samozrejme sa páčili a zaujali aj 
vystúpenia žiakov ZUŠ v Púchove, 
ktorí výborne spestrili poobedňaj-
šie posedenie seniorov. Mimoriad-
ny úspech malo aj nedávne júnové 
podujatie, kde účinkovala okrem 
už spomínaných žiakov ZUŠ aj pani 
Božanka. Počas troch hodín sa roz-
prúdila ozajstná veselica. I keď z ne-
známych dôvodov sa niektorí ľudia 
na tanec radšej pozerali, ako by si ho 
mali sami užiť. Tých však na ostat-
nom Čaji bolo málo. 
   Aj to je dôkaz toho, že tieto podu-
jatia sa tešia veľkej obľube. Preto sa 
touto cestou chcem poďakovať a 
myslím, že budem hovoriť za všet-
kých seniorov mesta Púchov, sa-
motnému primátorovi Rastislavovi 
Henekovi a vedúcej oddelenia Re-
náte Holákovej za prípravu a zabez-

Starší občania mesta s radosťou privítali spoločen-
ské podujatie organizované mestom Čaj pre senio-
rov a po lete sa tešia na jeho pokračovanie.

pečenie takýchto podujatí. Dúfame, 
že po lete sa budeme opäť my starší 
stretávať v Divadle na Čaji pre seni-
orov a strávime tak spoločne pekné 
chvíle.
   Chcem poznamenať, že nám star-
ším roky pribúdajú a s nimi rôzne 
choroby a zdravotné komplikácie. 
Preto si veľmi vážime, že o nás dbajú 
aj predstavitelia mesta, aby sme naše 
pohybové aktivity rozširovali a tanec 
je pre nás veľkým spestrením všed-
ného dňa. Tanec je spojený s množ-
stvom zábavy a pozitívnej energie, 

pretancujeme sa k lepšej nálade a 
pritom má pre nás množstvo fyzic-
kých a psychických výhod. Keď k 
tomu prirátame dobrého účinkujú-
ceho a jeho skvelé piesne, je to záru-
ka, že bude dobrá nálada a príjemné 
zážitky zo spoločného stretnutia si za 
každým berieme aj so sebou domov.
   Ešte raz, srdečná vďaka, že môžeme 
v Divadle tancovať pre svoju radosť, 
pre svoje duševné a fyzické zdravie. 
Tanec pomáha nášmu telu aj duši.

Ing. Emília Luhová, 
Denné centrum seniorov

Júnové slávnostné stretnutie seniorov – jubilantov

„Som úprimne rada, že sme sa tu 
spolu stretli v takom hojnom počte 
a mohli tak spoločne prežiť pár mi-
lých chvíľ, ktorými Vám chceme vy-
čariť úsmev na tvári, oprášiť pekné 
spomienky a v neposlednom rade 
prispieť k Vašej dobrej nálade, 
ktorú si dúfam odnesiete i domov.
Dôvod je úplne prostý, lebo si to 
zaslúžite! Vo Vašom živote prichá-
dzajú chvíle, keď začínate čítať 
svoju knihu života, v ktorej má 

každý prežitý deň svoj riadok. Do-
zrievate ako víno. Čím ste starší, 
tým ste múdrejší, stálejší a hod-
notnejší...    
    Každý z vás vyčaril niekomu ús-
mev na tvári a tešil sa z drobných 
radostí i veľkých zázrakov. Každý 
spravil stovky malých skutkov 
milosrdenstva, na ktoré dodnes 
niekto spomína. V uponáhľanej 
rutine každodennosti si našiel čas 
odovzdať pekné slová, gestá a 

energiu svojim milovaným. A práve 
toto sú tie skutky, za ktoré sme Vám 
nesmierne vďační. 
  Verím, že do kruhu vašich pekných 
spomienok bude patriť spomienka 
na tento krásny a výnimočný deň 
na oslave Vášho jubilea, ktoré ste 
oslávili, alebo budete ho ešte v blíz-
kej dobe sláviť.“
Po príhovore nasledoval kultúrny 
program žiakov Základnej ume-
leckej školy. Primátor R.  Henek 

pozdravil všetkých prítomných 
a  poprial im predovšetkým dobré 
zdravie. Oznámil seniorom, že po-
slanci na svojom stredajšom zasad-
nutí schválili ďalšie sociálne opat-
renie mesta: zavedenie obedu za 
jedno euro v  mestských školských 
jedálňach pre dôchodcov s malými 
dôchodkami. Primátor spolu s  po-
slancami mestského zastupiteľstva 
nakoniec osobne kvetmi zablaho-
želali všetkým jubilantom.              -sf-

Vo štvrtok 29. júna sa v priestoroch Divadla stretli púchovskí seniori – jubilanti s predstaviteľmi mesta. Se-
niorov prišli pozdraviť primátor R. Henek, viceprimátor R. Hvizdák, poslanci D. Lako a I. Sadloň. Stretnutie 
organizovalo Oddelenie školstva a sociálnych vecí MsÚ. Vedúca oddelenia R. Holáková privítala jubilantov:
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MESTO PÚCHOV CHCE BYŤ ZODPOVEDNEJŠIE – ZAČÍNA KOMPOSTOVAŤ

Mesto sa rozhodlo pre toto ekologic-
ké, ekonomické a zmysluplné rieše-
nie, ktorého cieľom je odbúrať bio-
logicky rozložiteľný odpad z nádob 
na zmesový komunálny odpad. Jeho 
množstvo totiž tvorí v priemere viac 
ako polovicu objemu. Púchovčania 
tak začnú popri separovaní plastov, 
papiera a skla triediť aj svoj zelený 
odpad zo záhrad. Kompostovanie 
má pomôcť k čistejšiemu a zelenšie-
mu mestu.

Biologicky rozložiteľný odpad už 
nemôže končiť v komunále
Biologicky rozložiteľný odpad ako od-
pad zo záhrad, najmä kvety, konáre, 
lístie, pokosená tráva či šupky z ku-
chyne už viac podľa nového zákona 
o odpadoch nemožno vyhadzovať 
do bežných kukanádob na zmesový 
odpad, ale musí byť zhodnocovaný 
napríklad kompostovaním. Prečo? 
   Bioodpad z domácností sa done-
dávna umiestňoval na skládky komu-
nálneho odpadu, ktoré začali naberať 
nekontrolované rozmery. Bioodpad 
ako taký je sám o sebe je vo väčšine 
prípadov neškodná látka, avšak jeho 

zmiešavaním s ostatnými druhmi 
odpadu prispieva k zvýšeniu škodli-
vých a nekontrolovateľných reakcií 
na skládkach a v spaľovniach. Keď sa 
tento organický odpad rozkladá na 
skládke pri anaeróbnych podmien-
kach, vzniká skládkový plyn a jeho 
prioritnou zložkou je metán. Ten je 
jedným z hlavných atmosférických 
stopových plynov zodpovedných za 
rozšírený problém skleníkového efek-
tu a narastanie globálneho teplotné-
ho priemeru. 
   Taktiež spaľovanie zeleného odpadu 
v domácnostiach a spaľovniach do-
stalo červenú, pretože pokiaľ sa bio-
odpad dostane do spaľovne, stáva sa 
zdrojom pre tvorbu toxických plynov 
– dioxínov. Práve z týchto dôvodov 
sa v spoločnosti pristúpilo k zmenám  
v oblasti nakladania s komunálnym a 
biologicky rozložiteľným odpadom. 

Kompostovanie ako tradícia a nový 
trend v jednom
Kompostovanie je prírode najbližší 
spôsob, ako nakladať s organickými 
zbytkami. Tráva, seno, burina, slama, 
kvety, lístie, šupky z ovocia a zeleni-

ny a iné zvyšky z kuchyne a záhradky 
môžu byť mikroorganizmami rozlo-
žené a vytvoria kvalitný humus, ktorý 
je prírodným hnojivom, bohatým na 
živiny. Pôde sa tak navracia to, čo sa 
pri pestovaní plodín z nej odčerpáva. 
   V Čechách aj na Slovensku má kom-
postovanie veľkú tradíciu. Dokonca 
oveľa väčšiu, ako v ostatných kraji-
nách. Tradičný spôsob kompostova-
nia v hnojiskách a jamách postupne 
vystriedalo moderné a funkčnejšie 
riešenie – kompostovanie v kompo-
stéroch. V nich dochádza k rýchlejši-
emu rozkladu biologických odpadov 
za pomoci vzduchu a pôsobením mi-
kroorganizmov či ostatných pôdnych 
organizmov. Aj napriek tomu, že roz-
kladný proces v kompostéroch pre-
bieha na rovnakej  báze ako v pôde, 
je možné ho technologicky ovládať a 
zefektívňovať, aby kvalitného prírod-
ného hnojiva bolo v čo najväčšom 
množstve a v čo najkratšom čase. V 
hnojisku, ktoré má na záhrade väčšina 
ľudí, trvá spracovanie biodpadu mini-
málne rok. Kompostér, tým že udržuje 
teplotu a vlhkosť, túto dobu skracuje 
až o tretinu. Navyše nevyžaduje takú 

Ako využiť 
vlastný 
kompost
Kompost má široké uplatnenie nielen 
v záhrade ale aj v domácnosti. Ocení 
ho pôda pri jej zúrodňovaní, trávnik, 
takmer všetky plodiny, ovocné stro-
my a taktiež izbové rastliny. Obsahuje 
totiž nespočetné množstvo výživ-
ných látok, ktoré podporujú ich rast. 
Zároveň sa jeho tvorbou podieľate 
na ekologickom spôsobe nakladania 
s biologickými odpadmi. Je to krásny 
príklad toho, ako sa vám trocha úsilia 
dokáže vrátiť v podobe kvalitného 
domáceho hnojiva, upravenej záhra-
dy a v neposlednom rade čistejšieho 
životného prostredia

Kedy je kompost zrelý
Vyzretý kompost má hnedú až tma-
vohnedú farbu, drobnohrudkovitú 
štruktúru, nezapácha, ale vonia ako 
lesná pôda. O zrelosti kompostu sa 
môžete presvedčiť jednoduchým 
testom klíčivosti. Do nádobky s vlh-

kým preosiatym kompostom vysejte 
semienka žeruchy siatej, a ak počas 
týždňa väčšina semien vyklíči, môže-
te kompost použiť v záhrade.

Tipy ako správne použiť 
kompost
Surový kompost, ktorý sa spracovával 
po dobu 2 až 6 mesiacov a nie je ešte 
úplne stabilizovaný, je vhodný ako 
mulč okolo stromov alebo kríkov. Ta-
kýto kompost však ešte nie je vhodný 

k priesadám, keďže je výrazne silný a 
mohol by mladé rastliny spáliť.  
Vyzretý kompost je vhodný na aké-
koľvek použitie. Výborne sa zapraco-
váva napríklad do pôdy pri zakladaní 
nových plôch, kde výrazne vylepší 
pôdnu štruktúru. 
Zrelý kompost možno aplikovať do 
pôdy počas akéhokoľvek vegetač-
ného obdobia avšak ideálne je, ak sa 
zapracováva jemne, nie príliš hlbo-
ko do pôdy a v rovnomernej vrstve.  

Púchovská samospráva odštartovala projekt domáceho kompostovania. Reagovala tak na zákon o 
odpadoch, ktorý je v platnosti od 1. januára 2016 a zároveň na vysoké množstvo zeleného odpadu, 
ktorý sa nachádza v zmesovom komunálnom odpade - až polovica. Mesto Púchov rozdá dohro-
mady 172 kompostérov, ktorých distribúcia po rodinných domoch finišuje práve v týchto dňoch. 

veľkú starostlivosť ako bežné kompos-
tovanie v hnojiskách. Kompostovanie 
je teda ekologické aj ekonomické 
riešenie, ktoré zabraňuje vzniku ďal-
šieho odpadu. Z hľadiska životného 
prostredia je jednou z najprirodzenej-
ších foriem recyklácie. Zužitkovaním 
zeleného odpadu sa získava kvalitné 
hnojivo a nie je potrebné nakupo-
vať drahé priemyselné výrobky.  -r- 

Ideálnymi pomocníkmi pri zapraco-
vaní kompostu do pôdy sú hrable a 
kultivátor.
Odporúča sa zapracovávať kompost 
do pôdy v menších, ale opakovaných 
dávkach.
Pred zapracovaním kompostu pri 
výseve, či pri sadení priesad alebo 
do trávnika kompost preosejte (na-
príklad cez záhradné sitko alebo kla-
sické sitko na piesok). Malé častice, 
ktoré prepadnú cez sito použite ako 
hnojivo a veľké časti ešte vráťte späť 
do kompostu, aby sa spracovali na 
menšie frakcie.
Z kompostu si môžete pripraviť aj vý-
živný výluh. Ten je ideálny ako listové 
hnojivo v podobe postreku, ktoré ras-
tliny rýchlo zásobuje živinami. Rastli-
ny, ktoré sú pravidelne vyživované 
kompostovým výluhom, sú odolnej-
šie proti chorobám a škodcom. Výluh 
si pripravíte zmiešaním 1 kg zrelého 
preosiateho kompostu s 10 l vody. 
Následne necháte zmes lúhovať 
cca 14 dní a potom je potrebné ho 
precediť a zriediť s vodou v pomere  
minimálne 1:10.                                

                       Zdroj:  MsÚ Púchov
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Vysvedčenia sú rozdané, prázdniny môžu začať

Keď mesto zvažovalo na čo použije 
časť finančných prostriedkov urče-
ných na zeleň, voľba padla na obsta-
ranie samozavlažovacích závesných 
kvetináčov s  pestrofarebnými let-
ničkami, ktoré by skrášlili mesto. V 
marci sme zahájili prostredníctvom 
elektronického trhoviska súťaž s po-
žiadavkou nákupu 62 ks závesných 
kvetináčov s  priemerom 650 mm a   
8 ks závesných kvetináčov s  prie-
merom 850 mm. Prioritnou podmien-

kou bolo, aby nádoby boli samoza-
vlažovacie, dvojplášťové so zálievkou 
vody v  objeme 8 l a  rezervou 2,5 l 
v  prípade menších kvetináčov, a so 
zálievkou vody v objeme 17 l a rezer-
vou 4,5 l v  prípade väčších kvetiná-
čov. Dodávateľ mal dodať kvetináče 
osadené vopred určenými previslými 
letničkami. 
   Prvým vysúťaženým dodáva- 
teľom bola firma Isola Bella s. r. o., 
ktorá získala zákazku za celkovú 

Záverečný deň školského 
roka spojený s odovzdávaním 
vysvedčení sa tento rok zho-
doval s kalendárnym záverom 
mesiaca jún. Posledné zvo-
nenie bolo počuť nielen na 
všetkých štyroch mestských 
základných školách, ale aj cir-
kevnej a všetkých stredných 
školách v Púchove.  Žiakom sa 
tak mohli začať dvojmesačné 
letné prádzniny. Brány škôl 
sa opät otvoria v pondelok  
4. septembra.                                 -r-

Bol nákup závesných kvetináčov zbytočne drahý?

sumu 15.996 € (s DPH). Táto suma 
obsahovala nákup 70 ks kvetináčov 
a 732 ks letničiek. 
  Keď nám vysúťažený dodávateľ 
predložil vzorku kvetináča, zistili sme, 
že množstvo vody ako rezervy na za-
vlažovanie výrazne nespĺňa parame-
tre, ktoré boli požadované. V praxi by 
došlo k situácii, že letničky by sa mu-
seli polievať 2 – 3 x týždenne za úče-
lom dodržania kvalitného rastu letni-
čiek. Zároveň dodávateľ nepredložil 
v  zmluvnom termíne aktualizovaný 
rozpočet, ktorý mal bližšie určiť cenu 
kvetináčov a letničiek, preto sme pro-
stredníctvom elektronického trhovis-
ka odstúpili od zmluvy.
   V  novej vyhlásenej súťaži boli sa-
mozavlažovacie nádoby veľkosťou 
zjednotené na priemer 700 až 800 
mm s  podmienkou objemu nádrže 
na vodu 28 l na celý kvetináč, s tech-
nickým otvorom na priame plnenie 
nádrže vodou aj s prídavkom prípad-
ného hnojiva. Požiadavkou bola aj 
pestovateľská plsť pre lepšie absorbo-
vanie závlahy do pôdneho substrátu. 
Adekvátne k veľkosti nádob bolo pre-
počítané aj množstvo letničiek, aby 
výsledný efekt samotného vysadené-
ho kvetináča bol čo najlepší. Ľudia už 
posúdia sami, či sa nám to podarilo.
   Víťazom druhej súťaže sa stala 
firma KULLA SK s. r. o., ktorá zákazku 
vysúťažila za celkovú sumu 30.800 € 

(s DPH). Za uvedenú sumu nám do-
dávateľ na stĺpy verejného osvetle-
nia osadil 70 ks samozavlažovacích 
závesných kvetináčov s  1.260 ks 
letničiek – previslých muškátov, sur-
fíní a  bidensov. Keď nám dodávateľ 
predložil vzorku kvetináča, na prak-
tickej ukážke sme sa presvedčili, že 
nádoba spĺňa požadované parame-
tre, hlavne množstvo zásobnej vody 
v objeme 28 l na celý kvetináč. 
   Dnes už vieme porovnať a vyhodno-
tiť  údržbu - polievanie vysadených 
letničiek -  oboch typov samozavla-
žovacích nádob, nakoľko v meste sú 
osadené oba typy nádob. Novozak-
úpené kvetináče je potrebné zalievať 
maximálne 1 x týždenne, zálievka sa 
realizuje cez otvory v  nádobe spo-
ločne s  prídavkom tekutého hnoji-
va. Pri starších nádobách dodaných 
v minulosti Isolou Bellou s. r. o., ktoré 
sú umiestnené na Dvoroch a Hoen- 
ningovom námestí, je polievanie 
výrazne pomalšie a komplikovanej-
šie, pričom zálievka sa aplikuje na 
substrát zvrchu a je potrebné čakať, 
kým začne voda pretekať cez spodné 
otvory, čo je známkou dostatočného 
preliatia substrátu.
Ak si porovnáme ceny a  výhody, 
resp. nevýhody ponúkaných záves-
ných kvetináčov spolu s letničkami, 
ich osadením a variabilitou, záver je 
jednoznačný: rozhodli sme sa správne.

Snáď každý, kto v posledných týždňoch prechádzal ulicami Púchova, si nemohol nevšimnúť, že mesto rozkvitlo de- 
siatkami závesných kvetináčov s pestrofarebnými letničkami, ktoré tešia svojou krásou občanov a návštevníkov 
mesta. Ale ako to už býva, vždy sa nájdu pochybovači, ktorým aj dobré veci vadia. Preto sme sa opýtali Mgr. Martiny 
Knížatovej z referátu životného prostredia MsÚ, čo hovorí na fámy o predražených nákupoch kvetináčov s letničkami: 

Na foto  väčšie kvetináče dodané firmou KULLA s objemom nádrže na 
vodu až 28 litrov. 

Takto vyzeral záver školského roka na počtom detí najväčšej základnej škole v meste, 
na ZŠ Mládežnícka. Žiaci najnižších  ročníkov nezabúdajú na pozornosť  
pre svoju triednu pani učiteľku, zväčša v podobe  kvetu alebo drobnej sladkosti.
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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. 

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
Hľadáme nových spolupracovníkov 

na TPP do firmy Liberta a. s.
Pracujeme pre všetky poisťovne: Kooperativa, Komunálna 

poisťovňa, Wustenrot poisťovňa Union, Uniga, Allianz, Generali 
a takisto pracujeme pre všetky banky ohľadne nových úverov a 

prefinancovania úverov. 
Práca v mladom kolektíve. 
Zasielajte svoj životopis a žiadosť na email: 
bielikovaandrea1994@gmail.com, alebo zavolajte na
číslo mobilu 0904 655 792 alebo 0944 595 057, aby sme si mohli 
dohodnúť stretnutie na pohovor.
Tešíme sa na Vás
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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!

SUPER CENA

FIXINELA  
čistiaci prostriedok 

500 ml  

1,35

0,99 €

Akcia platí od 4. 7. do. 18. 7. alebo do vypredania zásob

CLIN     
čistič na okná    
500 ml

1,75 

1,19  €

ARIEL        
prací prostriedok
20 PD  

gélové kapsule
14 ks 
6,95 

3,59 €

SILAN
aviváž na pranie 
2 l/1,2 l  

4,85 

2,49 €

BIOLIT  
spray proti hmyzu  
400 ml 

3,99   

2,99 €

SCHAUMA  
šampón na vlasy    
400 ml 

2,95 

1,89 €

JAR 
na umývanie 

riadu
900 ml

2,29 

 1,59 € 

9,39 

6,49 €

SENSODYNE
ústna voda 
500 ml

4,99 

2,99  €

PALMEX
prací prostriedok
55 PD 
5,25 kg 

WELLATON 
farba  na vlasy 
 

3,19 

2,49 €

Predajňu nájdete v obchodnej pasáži na rohu ulíc Hollého a Moravskej - oproti rybičkám

RADOX 
pánsky a dámsky 

sprchový gél 
250 ml

1,95 

0,99 €

OLD SPICE  
pánsky 
sprchový gél   

3,19 

1,89 €

Bližšie k vám
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, 
člen najväčšej poisťovacej skupiny na Slovensku 
otvára nové obchodné miesto v Púchove.
Nájdete nás na Moravskej ulici č. 3 počas pracovných dní v čase 8:00 – 16:30
 

Poskytujeme:
	Poistenie motorových vozidiel
	Životné poistenie a poistenie osôb
	Poistenie majetku občanov
	Poistenie podnikateľov
	Cestovné poistenie
 

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Bližšie k vám
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, 
člen najväčšej poisťovacej skupiny na Slovensku 
otvára nové obchodné miesto v Púchove.
Nájdete nás na Moravskej ulici č. 3 počas pracovných dní v čase 8:00 – 16:30
 

Poskytujeme:
	Poistenie motorových vozidiel
	Životné poistenie a poistenie osôb
	Poistenie majetku občanov
	Poistenie podnikateľov
	Cestovné poistenie
 

Tešíme sa na Vašu návštevu.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group,
člen najväčšej poisťovacej skupiny na Slovensku
otvára nové obchodné miesto v Púchove.

Nájdete nás na Moravskej ulici 682/3 
počas pracovných dní v čase od 8:00 do 16:30

Bližšie k vám
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, 
člen najväčšej poisťovacej skupiny na Slovensku 
otvára nové obchodné miesto v Púchove.
Nájdete nás na Moravskej ulici č. 3 počas pracovných dní v čase 8:00 – 16:30
 

Poskytujeme:
	Poistenie motorových vozidiel
	Životné poistenie a poistenie osôb
	Poistenie majetku občanov
	Poistenie podnikateľov
	Cestovné poistenie
 

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Bližšie k vám
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, 
člen najväčšej poisťovacej skupiny na Slovensku 
otvára nové obchodné miesto v Púchove.
Nájdete nás na Moravskej ulici č. 3 počas pracovných dní v čase 8:00 – 16:30
 

Poskytujeme:
	Poistenie motorových vozidiel
	Životné poistenie a poistenie osôb
	Poistenie majetku občanov
	Poistenie podnikateľov
	Cestovné poistenie
 

Tešíme sa na Vašu návštevu.
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Mestská polícia

Púchovskí hasiči vyťahovali z Váhu mŕtve telo
Hasičský a záchranný zbor

Pri nehode sa zranilo 25 púchovských včelárov

spravodajstvo    9

Pravdepodobne šmyk bol príčinou tragickej do-
pravnej nehody, ktorá sa stala v sobotu ráno medzi 
obcami Bučany (okres Trnava) a Trakovice (okres 
Hlohovec). Zájazdový autobus s viac ako pol stov-
kou Púchovčanov narazil prednou časťou do svahu a 
následne sa prevrátil na cestu. Príčinu nehody podľa 
polície ešte budú posudzovať znalci. Ako informo-
valo Prezídium Hasičského a záchranného zboru, v 
autobuse bolo 52 pasažierov, z nich 25 malo utrpieť 
rôzne zranenia. „Po pristáti záchranárskeho vrtuľní-
ka priamo na ceste si lekárka leteckých záchranárov 
prevzala do svojej starostlivosti najťažšie zranenú, 
52-ročnú pacientku, ktorá utrpela poranenie chrbti-
ce, hornej končatiny a brucha. Po ošetrení bola pre-
ložená na palubu vrtuľníka a v stabilizovanom stave, 
pri vedomí letecky transportovaná do Univerzitnej 
nemocnice Bratislava – Kramáre. Následne sa vrátila 
posádka späť k miestu dopravnej nehody pre 60-roč-
ného muža s poranením hrudníka a hornej končati-
ny. Aj tento pacient bol pri vedomí, po ošetrení bol 
vrtuľníkom transportovaný na centrálny príjem bra-
tislavskej Univerzitnej nemocnice v Ružinove,“ infor-
movala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravot-
nej služby Air Transport Europe Zuzana Hopjaková. 

Podľa zdravotných záchranárov zranených turistov 
previezli aj do nemocníc v Piešťanoch, Galante a Tr-
nave. Do trnavskej nemocnice previezli desať zrane-

ných, traja z nich boli prepustení do domácej liečby, 
štyria boli hospitalizovaní na traumatológii a traja na 
jednotkách intenzívnej starostlivosti. Stav všetkých 
pacientov mal byť podľa zdravotníkov stabilizovaný. 

Predseda púchovských včelárov a priamy účastník 
nehody Milan Janco potvrdil, že v sobotu dopolud-
nia (1. 7. 2017) sa členovia púchovskej základnej or-
ganizácie Slovenského zväzu včelárov vybrali na pra-
videlný zájazd, tentokrát do Smoleníc. „Cieľom bola 
exkurzia výroby medoviny, včelnice a na záver výlet 
na Smolenický zámok,“ uviedol Janco

Ako dodal na popršanej ceste dostal autobus šmyk, 
následkom čoho sa vozidlo stočilo o 90 stupňov, 
odhodilo ho do náprotivného svahu a prevrátilo sa. 
Bezprostredne po nehode bol na mieste chaos a krik, 
ale vďaka duchaprítomnosti včelárov sa podarilo 
rýchlo vykopnúť okná, cez ktoré všetci cestujúci pre-
vrátený autobus do niekoľkých minút opustili. A to 
už na miesto nehody dorazili ako prví hasiči, za nimi 
sanitky a takisto vrtuľník. 

„Všetka česť organizovanej práci záchranárov, ktorí 
zranených ošetrili, poskytli pomoc alebo poodvážali 
do okolitých nemocníc. Čo viem, boli tam zlomené 
rebrá, kľúčne kosti... Bola to jedna z nehôd, aká sa 
stáva. Žiaľ, táto sa stala práve nám. Je obrovským 
šťastím, že sa zaobišla bez ujmy na životoch,“ dodal 
Janco.                     (r)

Tragická nehoda zájazdového autobusu s púchovskými včelármi pri obci Bučany si vyžiadala 25 zranených. 
FOTO: Hasičský a záchranný zbor

Jednotka Hasičskej stanice Púchov bola v pondelok 
24. júna povolaná k dopravnej nehode nákladného 

automobilu na diaľnici D1 v smere na Bratislavu. Vo-
zidlo bolo v odstavnom pruhu a vytekal z neho olej. 

Pri nehode sa zranili dve osoby, v čase prí-
chodu hasičov už boli mimo vozidla. 

O deň neskôr privolali púchovských ha-
sičov k sútoku Váhu a Bielej vody, kde za 
asitencie príslušníkov polície vyťahovali z 
vody mŕtvu osobu. Na zásah bolo vyslané 
MB VARIO s tromi príslušníkmi. 

Vo štvrtok 27. júna zasahovali púchov-
skí hasiči  pri požiari jednoduchej stavby 
v obci Lazy pod Makytou - Čertov. Štyria 
hasiči požiar zlikvidovali vysokotlakovým 
prúdom. Na pomoc boli povolaní aj dob-
rovoľní hasiči z Lysej pod Makytou. 

HS Púchov

Hoci priemerná evidovaná miera nezamestna-
nosti v Púchovskom okrese klesla v máji o 0,25 
percenta na úroveň 3,51 percenta, priemerná 
nezamestnanosť v okrese Púchov bola „až“ piata 
najnižšia v Trenčianskom samosprávnom kraji. V 
evidencii púchovského Úradu práce, sociálnch 
vecí a rodiny bolo koncom mája 978 uchádza-
čov o zamestnanie, z nich bolo 519 žien. Až 244 
uchádzačov o zamestnanie bolo mladších ako 30 
rokov, čo predstavuje takmer štvrtinu zo všetkých 
nezamestnaných. 

Priemerná nezamestnanosť klesla v máji v Tren-
čianskom kraji na 4,28 percenta. Najvyššia bola v 
kraji okrese Prievidza (6,11 percenta). Nasledovali 
okresy Považská Bystrica (5,10 percenta), Bánovce 
nad Bebravou (4,51 percenta), Partizánske (4,49 
percenta), Púchov (3,51 percenta, Nové Mesto 
nad Váhom (3,42 percenta), Myjava (3,33 percen-
ta), Ilava (3,29 percenta) a Trenčín (3,04 percenta). 

Na Slovensku klesla v máji priemerná nezamest-
nanosť na 7,35 percent. Najvyššia bola v okrese 
Rimavská Sobota (23,31 percenta), najnižšia v 
okrese Piešťany (2,40 percenta).            (r)

V okrese Púchov je už menej 
ako 1000 nezamestananých

(Ne)chcel sa dopichať nožom...
Z Operačného strediska Policajného zboru 

požiadali púchovských mestských policajtov o 
preverenie oznámenia, podľa ktorého sa chcel 
muž z Ulice J. Smreka dopichať nožom. Po prícho-
de na miesto policajtov informovala manželka 
„údajného samovraha“, že manžel prišiel domov 
z práce pod vplyvom alkoholu a pri krájaní chle-
ba sa vyhrážal, že sa dopichá nožom. Žena to ná-
sledne v obave o jeho život oznámila na políciu. 
Muž príslušníkov mestskej polície informoval, že 
s manželkou sa pohádal pretože požívala doma 
alkoholické nápoje. Skonštatoval, že nemá dôvod 
si siahať na život, nakoľko má maloleté deti. Keď-
že muž nejavil známky agresivity, hliadka miesto 
následne opustila.  

Utopenca spoznal bezdomovec
Štátni policajti požiadali o pomoc hliadku mest- 

skej polície s tým, aby im pomohla identifikovať
utopeného muža, ktorého rybári našli na sútoku 
Váhu a Bielej vody. Mestskí policajti muža nepo-
znali, s pomocou púchovských bezdomovcov sa 
ho však napokon podarilo identifikovať. Muž mal
pracovať na verejnoprospešných prácach v Stre-
ženiciach. Prípad následne prevzali štátni policaj-
ti.  

Letné „radovánky“
Hliadka mestskej polície zistila počas kontroly 

areálu školy na Ulici športovcov v objekte školy 
dvoch maloletých chlapcov, ktorí sa tam dostali 
neuzamknutou bránou z letnej terasy priľahlej 
prevádzky, kde boli ich rodičia. Mestskí policajti 
následne rodičov upozornili na zákaz vstupu do 
areálu školy.  

Smrdel a nadával personálu
Mestskí policajti zasahovali na základe telefo-

nického oznámenia v bare na Moravskej ulici v 
Púchove, kde mal byť bezdomovec, ktorý otra-
voval zákazníkov a nechcel opustiť chodník. Po 
príchode našli pred podnikom majiteľa, ktorý 
dohováral bezdomovcovi, aby do jeho podniku 
viac nechodil, keďže smrdí a nadáva personálu. 
Hliadka ho z miesta vykázala.
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Úvod PÚCHOVSKÉHO KULTÚRNEHO LETA naštartovali dievčatá z tanečnej 
skupiny DVUZE, lektor salsy Štefan Mičian a „HUDBA VESMÍRNA“ 
Prvá júlová nedeľa už tradične patrí okrem najlepších študentov s ukážkovým vysvedčením, v prvom 
rade oficiálnemu zahájeniu Púchovského kultúrneho leta. Nebolo tomu inak ani tentokrát a pešia zóna 
sa zaplnila nedočkavými jednotkármi a všetkými fanúšikmi kultúrnych podujatí, ktoré sa budú pravidel-
ne konať každú nedeľu počas celých dvoch letných mesiacov. 

Úvod púchovského kultúrneho leta 
naštartovali dievčatá z tanečnej sku-
piny DVUZE spolu s lektorom salsy 
Štefanom Mičianom. Rytmy salsy vy-
striedali organizátori spolu s primá-
torom mesta Rastislavom Henekom, 
aby spoločne vyžrebovali výhercov 
druhého ročníka súťaže „Za samé 
jednotky, leto na jednotku“, preto-
že byť šikovný sa v Púchove oplatí. 
Vysvedčenie s čistými jednotkami 
odovzdalo pri registrácii spolu 348 
žiakov, ktorí súťažili v troch kategó- 
riách. Najviac jednotkárov sa prihlá-
silo z najväčšej púchovskej ZŠ Mlá-
dežnícka. Na šikovných študentov 
čakali ceny v podobe zaujímavých 
letných táborov, wellness, voľných 
vstupov na kúpalisko, či poukazy na 
chutnú, sladkú zmrzlinu. 
  Bodkou na záver bol koncert mla-
dej slovenskej hudobnej skupiny 
s názvom „S Hudbou vesmírnou“, 
ktorá  prestrihla pomyselnú pásku 
a tým oficiálne otvorila púchov-
ské kultúrne leto. Najbližšia nedeľa  
9. júla sa opäť bude niesť v znamení 
kvalitnej hudby, tentokrát spolu s 

country legendou a spevákom kvi-
tovaným nielen doma na Slovensku 
Alanom Mikušekom.

Vyžrebovaní jednotkári:
1. kategória – prvý stupeň ZŠ - 13 
cien: Ivan Kmecík, Martin Huťťa, 
Katarína Dovičinová, Helenka Lodu-
hová, Adam Janík, Timea Buchtová, 
Aneta Murínová, Zachariáš Moravčík, 
Filip Komár, Vivien Kniežová, Oliver 
Haklinec, Timea Marušincová, Natá-
lia Pojezdalová

2. kategória – druhý stupeň ZŠ – 
13 cien: Viliam Kmec, Mário Biháry, 
Vanda Valachová, Leonard Bielik, 
Lenka Jurgová, Terézia Kostková, 
Sára Gabrišová, Simona Kucejová, 
Viliam Kozánek, Natália Ďurčeková, 
Tomáš Jancík, Gabriela Paganíková, 
Nina Rosinová

3. kategória – SŠ – 9 cien: Nora Flo-
reková, Michaela Bibzová, Alexandra 
Oravcová, Klára Paliesková, Simona 
Vetešková, Daniela Mišáková, Simo-
na Hájniková, Barbora Kučíková, Zu-
zana Krásna                          B. Krchňavá
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Harmonogram prevádzky púchovských materských škôl počas letných prázdnin

V stredu 28. júna si deviataci zo ZŠ Gorazdovej pri-
pravili pre svojich učiteľov na rozlúčku zaujímavý 
kultúrny program.
Okrem toho, že sú dobrými žiakmi, ukázali svoje 
schopnosti aj v iných sférach. Predviedli sa ako vý-
borní speváci, tanečníci, komici či kúzelníci. Veľmi 
pekne sa tým poďakovali všetkým vyučujúcim, s 
ktorými sa deväť rokov stretávali. V závere akadémie 
sa deviatakom prihovorila aj riaditeľka školy Mgr. 
Viera Flimmelová, ktorá  im poďakovala za rozlúčko-
vý program a popriala im veľa šťastia a úspechov do 
ďalších rokov na stredných školách. Všeobecne vlád-
la dobrá nálada, úsmevy na tvárach, niektorí sa však 
neubránili ani slzičkám dojatia.

Triedne učiteľky D. Chromeková, 
M. Jurenková, D. Rojková

Elita odchádza...

Už po štvrtýkrát sa 23. júna v 
Dolných Kočkovciach oslavoval 
Deň otcov. Otcovia so svojimi 
deťmi spolu športovali v rôznych 
súťažiach. Hádzali šípky, skákali 
vo vreciach, dokonca pribíjali 
klince... Areál základnej školy sa 
ozýval smiechom. Vďaka sponzo-
rovi (obec Dolné Kočkovce) boli 
víťazi odmenení. Otcom roka sa 
stal 36-ročný Martin Valach (dcé-
ry Saška a Tamara). 

Jana Cenigová, riaditeľka ZŠ

V Dolných 
Kočkovciach 
súťažili
o otca roka

Žiakom Spojenej školy v Púchove sa darí aj v športe
piád spolu so spoločnosťou MetLife. Žiaci Spojenej 
školy a ZŠ Komenského si užili krásny športový deň.
Úspešných športovcov má Spojená škola aj v iných 
odvetviach. V Šamoríne sa 21. - 23. 6. 2017 konali  
X. Národné hry špeciálnych olympiád, ktoré boli 
kvalifikáciou na Svetové letné špeciálne hry. Tie sa 
budú konať v roku 2019 v Abu Dhabí. Naši športovci 
mali obrovský úspech. Darilo sa im v atletike, pláva-
ní a v stolnom tenise. Vrátili sa domov s dvoma naj-
cennejšími kovmi (100 m, skok do diaľky), priviezli aj 
dve strieborné medaily (skok do diaľky, 50 m prsia) 
a bronz za štvorhru v stolnom tenise.

PaedDr. Eva Bieliková, riaditeľka školy

Každoročne sa pod záštitou UEFA koná Európ-
sky futbalový týždeň pre žiakov s  mentálnym 
postihnutím a  ich športových partnerov. Na toh-
toročnom žiaci Spojenej školy v  Púchove spolu 
so športovými partnermi zo ZŠ Gorazdova a pod 
vedením Mgr. Urbana získali 1. miesto.
Futbal nie je len pre chlapcov, darilo sa aj dievča-
tám. Tie boli 2. júna aj s dievčatami z púchovského 
Gymnázia na turnaji v unifikovanom futbale v Byt-
či. Odtiaľ si priviezli bronzové medaily.
Posledný májový deň sa konal v  Bratislave špor-
tový deň pod názvom „YOUNG ATHLETS“, ktorý 
organizovalo Slovenské hnutie špeciálnych olym-
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Ochlaďte sa s klimatizáciou. Ale zdravo

čas na prispôsobenie sa, nastavenie a spustenie ter-
moregulácie. Termoregulačné procesy súvisia s ve-
kom, menej účinné sú u starých ľudí, malých detí, 
ľudí s kardiovaskulárnymi ochoreniami, aj u ľudí s 
oslabeným imunitným systémom. Organizmus sa 
pri prechodoch do teplotne odlišného prostredia 
snaží prispôsobiť tak, že zapojí termoregulačné me-
chanizmy. Ak však zmeny trvajú dlhšie a sú časté, 
organizmus sa zbytočne vysiľuje.

Aklimatizujte sa
Negatívne účinky klimatizácie na ľudský organiz-
mus sa prejavia až po dlhšom čase. Závisí to aj od 
vnímavosti a odolnosti imunitného systému. Kli-
matizácia si vždy vyžaduje aklimatizáciu, preto sa 
odporúča pri prechode z vychladenej miestnosti 
do teplého vonkajšieho prostredia chvíľu zotrvať  
v neklimatizovanom priestore, napríklad na 
chodbe a až potom ísť von. Šok pre telo po opus-
tení budovy zmiernite aj tým, ak pred odchodom 
von vypijete nie príliš chladný nápoj, najlepšie 
nechladenú minerálku. Zdraví ľudia, ktorí sa pra-
videlne hýbu a otužujú, sa na zmeny teplôt adap-
tujú rýchlejšie.

Prechod z rozpálenej ulice, auta, vlaku, či autobusu, 
do budovy s nesprávne nastavenou klimatizáciou, 
môže vášmu organizmu spôsobiť veľký šok. Záťa-
žou je už teplo, ktoré musíte zvládnuť vonku. Orga-
nizmus sa prehreje a vy ste unavení, ospalí, rozbolí 
vás hlava, niekoho potrápia aj závraty či zvracanie. 
Následné rýchle ochladenie môže ťažkosti ešte 
prehĺbiť.

Čo z nej bolí
Klimatizácia sa stáva bežnou súčasťou mnohých 
pracovísk, najmä v novších budovách, ale aj v by-
toch a v rodinných domoch. Niekto si ju pochvaľuje,  
pre mnohých  je však letnou morou.
,,To, ako človek reaguje na klimatizáciu, závisí 
od jeho zdravotného stavu, od celkovej odolnos-
ti organizmu i od stavu imunitného systému. Ak 
v interiéri udržiavate konštantnú teplotu, bez 
ohľadu na vonkajšiu, môžete mať v horúcich 
dňoch problémy. K najčastejším ochoreniam 
patria bolesti hlavy, hrdla, prechladnutie, môže 
sa oslabiť imunita i celkovo organizmus,“ hovorí 
Mgr. Michal Jajcaj, vedúci odboru hygieny život-
ného prostredia Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky. ,,Príliš nízka teplota v inte-
riéri môže byť síce osviežujúca, ale prechod do 
vonkajšieho horúceho prostredia je pre zdravie 
rizikový. Chladný cirkulujúci vzduch môže vyvo-
lávať dýchacie problémy, spôsobiť nachladnutie, 
angínové bolesti v krku, pocit upchatého nosa, 
bolesti dutín, hlavy, chrbtice,  kĺbov, alebo vyvo-
lať astmatický záchvat. Ak máte chladný prúd 
vzduchu nesprávne nasmerovaný do tváre, vysu- 
šuje vám kožu, oči a prispieva k opakovaným zá-
palom očí, uší, prínosových dutín, aj k bolestiam 
zubov a trojklaného nervu,“ upozorňuje.

Nerobte si z bytu chladničku
Aby vám klimatizácia neškodila, naučte sa ju po-
užívať efektívne. ,,Nepremieňajte svoj byt alebo 
pracovisko ani pri vysokých vonkajších horúča-
vách na chladničku. Vzduch ochladzujte pri-
merane,“ zdôrazňuje M. Jajcaj. Na to, aby si telo 
zvyklo na vysokú teplotu ovzdušia, potrebuje  istý 

Spoliehate sa, že vás v horúčavách zachráni klimatizácia? Pomáha zmierniť negatívne dopady vysokých 
teplôt na ľudské zdravie, ale iba ak ju máte správne nastavenú a pravidelne ju čistíte.

Pamätajte: Rozdiel najviac 5 – 7 stupňov
Pri prechode z chladného do horúceho prostredia 
môže prísť k tzv. teplotnému šoku, ktorý dokáže 
celkovo oslabiť organizmus. Klimatizáciu si nastavte 
tak, aby rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútor-
ným prostredím nebol vyšší ako 5 maximálne 7 
stupňov Celzia!

Pravidelne čistite
Okrem správneho nastavenia klimatizácie je veľmi 
dôležité udržiavať celé zariadenie  v čistote. ,,Pri ne-
dostatočnej údržbe sa prístroje na úpravu vzdu-
chu môžu stať zdrojom mikrobiálneho znečistenia 
- semenišťom plesní a baktérií. Mikroorganizmy sa 
kumulujú v potrubí vzduchotechniky, na filtroch 
čistiacich zariadení, v nádržkách zvlhčovačov a 
pri vhodných podmienkach sa môžu i rozmnožo-
vať,“ upozorňuje Mgr. Michal Jajcaj. Klimatizačnú 
jednotku, filtre a vzduchové prieduchy udržiavajte 
v čistote. Celý klimatizačný systém si dajte raz ročne 
skontrolovať v servise. Súčasťou bežnej údržby má 
byť aj pravidelná dezinfekcia výparníka klimati-
začnej jednotky.

Úrad verejného zdravotníctva SR

Rady do auta Ak sa chcete  problémom vyhnúť, dodržiavajte 
pri používaní klimatizácie v aute podobné zása-
dy ako v uzatvorených priestoroch:
• klimatizáciu pustite na 10 – 15 minút za hodinu, 
vzduch sa príjemne ochladí a môžete šoférovať ďa-
lej,
• prúd chladného vzduchu smerujte tak, aby ne-
fúkal priamo na posádku. Inak hrozí vysušenie 
pokožky na odkrytých častiach tela. Pri dlhšom 
pôsobení chladného vzduchu si môžete vysušiť aj 
očnú rohovku. Nepríjemným dôsledkom je rezanie 
a pálenie očí,
• najlepšie je viesť chladný vzduch z klimatizácie na 
čelné sklo, prípadne k nohám,
• aj v aute platí ideálny rozdiel teploty vonku a vn-
útri  5 - 7 stupňov Celzia. Dodržte ho aj v tých naj-

Nesprávne používaná klimatizácia môže uško-
diť a spôsobiť zdravotné problémy aj v aute. 
Najmä pri dlhších cestách, ktoré v lete absol-
vujú mnohí s deťmi. Veľmi negatívny vplyv 
má najmä na alergikov. Prúdením vzduchu  
z ventilácie sa totiž rozhýbu čiastočky prachu  
s rôznymi druhmi baktérií. Okrem ochorení dý-
chacích ciest, bolestí hlavy, alebo prechladnu-
tia chrbtice môžete pri nesprávnom používaní 
klimatizácie v aute dostať zápal stredného 
ucha, spojiviek a iných ochorení očí a uší, ktoré 
pri cestovaní najviac trpia.

väčších horúčavách, inak riskujete zdravotné pro-
blémy. Ak z auta vystupujete a nastupujete často, 
rozdiel teplôt by mal byť ešte nižší.

LIKVIDUJTE  PLESNE
Pri používaní klimatizácie v aute sa okolo výpar-
níka kondenzuje voda obsiahnutá vo vzduchu 
na jadre výparníka, odkiaľ sa odvádza pod vo-
zidlo. Okolo výparníka je neustále vlhké pro-
stredie - výborná živná pôda pre rôzne plesne, 
ktorých spóry sa nachádzajú vo vzduchu a čas-
to nepríjemne zapáchajú. Zlikvidujete ich anti-
bakteriálnym sprejom, ktorých je viac druhov.
                                                                                 -ruvz-
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WWW. KINO.PUCHOV.SK

       

PROGRAM

KINO

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

KULTÚRA
Nedeľa     2.7.       18.00 hod.     pešia zóna     

OTVORENIE PÚCHOVSKÉHO KL:
Vyhodnotenie II. ročníka súťaže 
„ZA SAMÉ JEDNOTKY LETO NA JEDNOTKU“ 
S HUDBOU VESMÍRNOU
Kultúrne leto zahájime vyžrebovaním víťazov súťaže: Byť šikovný v Púchove sa oplatí!  
alebo Za samé jednotky leto na jednotku! Atmosféru svojím vystúpením umocní aj 
vystúpenie lektora salsa dance Štefana MIČIANA a koncert skupiny S HUDBOU VE-
SMÍRNOU.  Viac na osobitných plagátoch.  

Nedeľa   9.7.        19.30 hod.       pešia zóna

ALLAN MIKUŠEK a THE CROWD
Vilo Gabčo - el.akustická gitara a spev, Dušan Dobiaš „ Songy „-  el.akustická gitara, 
spev,  učiteľ hry na gitaru v technike Single String, Cross Picking a Plat – Picking, Hen-
rich Novák - dobro, niekoľko rokov hrával v USA  v štýle country a  bluegrass music. 
Allan Mikušek, legenda a medzinárodne uznávaný spevák, skladateľ, textár  country 
music.  Viac na osobitných plagátoch.  

Nedeľa   16.7.  19.30 hod.   pešia zóna

LADY COLORS
Tri známe speváčky z popredných slovenských muzikálov, filmov, divadiel a televíz-
nych projektov (Lenka Rakar, Mária Lechmanová a Kristína Mečko). Tri fantastické 
hlasy, štýlový styling, krása  a charizma speváčok – záruka nezabudnuteľného zážitku 
a zábavy. Viac na osobitných plagátoch.  
               

11.9. o 17.00 hod., veľká sála

FÍHA TRALALA: Rok 
Predpredaj vstupeniek výlučne cez Ticketportal. Vstupné: 11 €/10 €.  Viac na osobit-
ných plagátoch.

12.9. o 19.00 hod., veľká sála

MUZIKÁL: FRANTIŠEK Z ASISSY
Vstupné: 25 €/23 €. Prepredaj vstupeniek v pokladni alebo online na www.kultura.
puchov.sk . Viac na osobitných plagátoch.  

16.9. od 10.00 hod., pešia zóna

XIX. PÚCHOVSKÝ JARMOK  
Program v príprave.  

2.10. o 19.00 h., veľká sála

MENO
Divadelné predstavenie. Hrajú: Ady Hajdu, Zuzana Mauréry, Richard Stanke, Kamil 
Mikulčík a Lucia Hurajová / Kristína Greppelová. Vstupné: 14€/13€. Predpredaj vstu-
peniek od 3.7.2017

Nedeľa   23.7.       19.30 hod.      pešia zóna

GEMINI
9-členné hudobné zoskupenie, hrajúce írsku a keltskú hudbu a španielske tance na 
klasických hudobných nástrojoch.  Má za sebou množstvo úspešných vystúpení a 
samostatných koncertov, 5 vydaných CD-nosičov. Viac na osobitných plagátoch.  
       
Sobota - utorok  29.7.-1.8.       cca 21.30 hod.  po zotmení      pešia zóna

LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF 2017
Ďalšia séria neopakovateľných filmových večerov pod hviezdami.  Štvorlístok úspeš-
ných SK/CZ filmov: UČITEĽKA (SR-ČR, 2016, r. Jan Hřebejk), TEÓRIA TIGRA (ČR-SR, 
2016, r. Radek Bajgar), SEDEM ZHAVRANELÝCH BRATOV (SR-ČR, 2015, r. Alice Nellis),  
BABA Z ĽADU (ČR-FR-SR, 2017, r. Bohdan Sláma). Info  aj na osobitných plagátoch.

PÚCHOVSKÉ TÁBOROVÉ LETO: 

Obľúbené denné tábory pre Vaše deti:

3.-7.7.   TVORIVÝ tábor  
10.-14.7. ROZPRÁVKOVÝ tábor
17.-21.7. FOLKLÓRNY tábor 

Celotýždňový program, obed, pitný režim, darčeky, fotky a veľa prekvapení... Viac na 
osobitnom plagáte. 

LETNÉ WORKSHOPY:

Streda  12.7.  9:30-12:00    učebňa č.1 divadla 

DIEVČENSKÝ WORKSHOP: 
Čelenka do vlasov 2x inak
Viac na osobitných plagátoch.  

Štvrtok  13.     učebňa  č. 1      16.30-18.30  hod.

PRÁZDNINOVÝ RELAX MAĽOVANIA NA VODNÚ 
HLADINU PRE RODIČOV A DETI
Ebru – tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné 
diela. Kurz je určený pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Kurzovné: rodič + dieťa 
spolu 20 €. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662.
                                       
Pondelok 17.7.    9:30-12:00     učebňa č.1 divadla

DIZAJNÉRSKY WORKSHOP PRE DETI
Viac na osobitných plagátoch.  

KURZY,  KLUBY:

Pondelok  3., 10., 17., 24., 31.    tanečná sála      19.00 hod.

LETNÝ BODY BALL
Cvičíme i cez leto. Info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662.

Štvrtok 6. a 20.     učebňa č.2         18.00 hod.

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

Štvrtok  6.,13.,20.,27.            tanečná sála      19.00 hod.

LETO  S  PILATESOM
Cvičíme i cez leto. Info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662.

Piatok 7.     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 medzi nás.

Streda 12., 19.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 
Tancujeme i cez leto. Info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662.

Sobota 1.   15.30 h      Nedeľa  2.  15.30 h - 3D     17:30 h

JA, ZLODUCH 3 (animovaná komédia)                                                                                                                         
Je dobré byť zlý. Bývalý zloduch Gru má problém. Medzi prstami si nechal utiecť aktu-
álne najhľadanejšieho zlosyna na svete, a tak ho vyhodili z práce v Antizloduchovskej 
lige. Jeho Mimóni sú navyše čím ďalej nespokojnejší lebo ich pán už nie je zlý. Naj-
mladšia dcéra Agnes túži po živom jednorožcovi, ktorý bude neuveriteľne hebučký. A 
do toho všetkého sa Gru dozvie, že má dvojča, ktoré je mu na nerozoznanie podobné. 
Až na tie vlasy. MP  – USA –  CinemArt  – 96´- slovenský dabing. Vstupné 4 € - 2 D, 
6 € - 3 D.

Sobota 1.   17.30 h 

BRLOH (komédia)
Keď Scott a Kate Johansenovci (Will Ferrell a Amy Poehler) zistia, že stratili finanč-
ný fond na vysnívané štúdia svojej dcéry, rozhodnú sa s pomocou akčného suseda 
(Jasona Mantzoukasa) zriadiť si v jeho dome nelegálne súkromné kasíno. Navzdory 
pochybností, sa kasínu a podnikavej trojici začne veľmi dariť, príjmy rýchlo stúpajú, čo 
nezostane bez povšimnutia zákerného starostu mesta i podsvetia. Množstvo vtipných 
i akčných príhod, privedie nakoniec dcéru Alex k bránam vytúženej univerzity...MN 12 
rokov – USA – Continentalfilm – 88´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  5.   19.30 h

NA PLNÝ PLYN (akčný, thriller)
ČAS SA KRÁTI...Príbeh dvoch bratov (Scott Eastwood a Freddie Thorp), ktorí na objed-
návku kradnú najdrahšie luxusné autá. Kvôli novej objednávke - miliónovému Bugatti 
z roku 1937 -  musia vycestovať až do Francúzska. Ich plán však nevyjde a oni sa 
dostanú do rúk majiteľa auta, miestneho zločineckého bossa. Aby si zachránili život, 
musia pre neho ukradnúť najobľúbenejšie auto jeho úhlavného nepriateľa - Ferrari 
250 GTO z roku 1962. MN 15 rokov – Fr. – Fórumfilm – 94´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Piatok 7.   17.30 h    Sobota 8.   17.30 h

SPIDER-MAN 
NÁVRAT DOMOV (akčný, dobrodružný)
V očakávanom filme o obľúbenom marvelovskom superhrdinovi sa predstaví talen-
tovaný Tom Holland ako Peter Parker snažiaci sa zosúladiť bežný stredoškolský život 
s povinnosťami superhrdinu. Po skúsenosti s Avengermi sa vracia domov k tete May 
a jeho mentorom sa stáva Tony Stark alias Iron Man. Na scéne sa však objaví nová 
hrozba, ktorá môže zničiť všetko, čo je Peterovi tak drahé... MN 12 rokov – USA  – 
Itafilm – 130´- slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Piatok 7.    20.00 h    Nedeľa  9.  17.30 h

47 METROV (horor, thriller)
Hovorí sa, že dovolenka je perfektnou príležitosťou vyskúšať nové veci, zažiť niečo 
celkom odlišné od monotónnosti každodenného života. Práve tak presvedčila Kate 
(Claire Holt) svoju sestru Lisu (Mandy Moore), aby sa nechali ponoriť niekoľko stôp 
pod hladinu oceánu v rozheganej kovovej klietke a stretli sa tvárou v tvár so žralokom 
belasým. Keď sa však ich potápačská klietka odtrhne z lode, uväznené klesajú na 
morské dno, obklopené krvilačnými žralokmi s rýchlo sa znižujúcou zásobou kyslíka. 
MN 15 rokov – USA  – Continentalfilm  – 87´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 8.   20.00 h    Nedeľa  9.  19.30 h

V UTAJENÍ (akčný, thriller)
ABY ODVRÁTILI HROZBU, MUSIA ODHALIŤ ZDRADCU. Špičková agentka americkej CIA 
Alice Racine (Noomi Rapace) je po nevydarenej akcii preradená do londýnskej kan-
celárie. Po dlhom čase ju kontaktujú bývalí nadriadení, pretože sa dozvedeli  o zvý-
šenej aktivite v prostredí radikálnych militantných skupín. Alice sa podarí lokalizovať 
hlavného podozrivého, ale počas jeho výsluchu príde na to, že ju niekto podviedol a 
von unikli prísne tajné informácie.  Zrazu sa ona sama ocitá v ohrození a musí urobiť 
všetko preto, aby zabránila pripravovanému útoku na Londýn... MN 15 rokov – VB – 
Fórumfilm – 98´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  12.  19.30 h

TIENE V RAJI (komédia, romantický)
Nikander pracuje v Helsinkách ako smetiar. Býva v nie príliš ideálnom byte, jazdí na 
staršom aute. Ilona je predavačka, životom ubitá žena, ktorá vie nájsť východisko 
z  každej situácie. Takým sú napríklad aj city, ktoré jej začne Nikander prejavovať.  
Každodenné radosti aj starosti zamilovaných ľudí sa odohrávajú a drsných a chladných 
obrazových kulisách. MN 12 rokov – Fin. –ASFK  – 76´-  titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 14.   17.30 h    Nedeľa  16.  19.30 h

AKO SA STAŤ ZLATOKOPOM (komédia)
Dámy POZOR! Plážový inžinier prichádza!Odvážnu, bláznivú a zvodnú letnú komédiu 
zdobia sexbomby dvoch generácií. Mexická kráska Salma Hayek a sexuálny symbol 
šesťdesiatych rokov, legendárna Raquel Welch. Hlavným mužským hrdinom je zhr-
dzavený playboy za zenitom, ktorého pokusy vrátiť sa po rokoch ako obávaný doby-
vateľ ženských sŕdc a peňaženiek už neprebúdza libido, ale skôr súcit a úsmevy. A 
obe krásavice mu pekne zakúria... MN 12 rokov – USA – Bontonfilm  – 115´- titulky. 
Vstupné 3,50 €.

Piatok 14.   19.45 h    Sobota 15.   17.30 h

VOJNA O PLANÉTU OPÍC (akčné, sci-fi)
Za slobodu, za rodinu, za planétu.Vojna o planétu opíc začína dva roky po udalostiach 
predchádzajúcej snímky Úsvit planéty opíc. Z inteligentného šimpanza Caesara (Andy 
Serkis) sa stal nespochybniteľný vodca rozrastajúceho sa spoločenstva opíc. Situácia 
opičieho klanu, ktorý vedie Caesar je katastrofálna. Ich skupina ustúpila do lesov, 
kde sa často stretávajú v bitkách s armádou tvorenou ľudmi, vedenou neľútostným 
plukovníkom McCulloughom (Woody Harrelson). MN 12 rokov – USA – CinemArt  – 
143´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 15.   20.00 h    Streda  19.  19.30 h

LÁSKA STOJÍ ZA VŠETKO (romantický)
Madeline má sedemnásť a veľa číta. Nič iné totiž robiť nemôže. Jej imunita nedokáže 
bojovať s vonkajším svetom, a preto je stále zavretá doma vo svojej sterilnej izbe. 
Spoločnosť jej robia iba matka a ošetrovateľka. Všetko sa zmení v okamihu, keď pred 
domom v susedstve zaparkuje nákladné auto a vystúpi z neho Olly v čiernom tričku. 
Keďže sa nemôže so záhadným novým susedom stretnúť, začnú si vymieňať emaily. 

PRIPRAVUJEME:

Madeline si čoskoro uvedomí, že jej život nie je skutočný a naberie odvahu všetko 
risknúť… MN 12 rokov – USA – Fórumfilm – 96´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Pondelok 17.19.30 h - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 €

ZÁHRADNÍCTVO: 
RODINNÝ PRIATEĽ (milostná dráma)  
Rodinný priateľ je prvým z filmov z trilógie Záhradníctvo, rodinnej ságy, ktorá časovo 
predchádza kultovej snímke Pelíšky. Tri mladé ženy (Aňa Geislerová, Gabriela Míčová, 
Klára Melíšková) a ich dve deti (Samuel Budiman a Josefína Marková) čakajú po-
čas nemeckej okupácie na návrat svojich väznených mužov a otcov (Martin Finger a 
Jiří Macháček). Vojnou vynútenému rodinnému spoločenstvu zatiaľ obetavo pomáha 
rodinný priateľ, lekár Jiří (Ondřej Sokol). Príbeh o vernosti, túžbe, vine a láske, o od-
chodoch a návratoch, o rodine, rodičoch a deťoch. MN 12 rokov – Česko, Slovensko, 
Poľsko  – Fórumfilm –130´- česká verzia. Vstupné 2 €.

Piatok 21.  17.30 h     Sobota 22.  17.30 h

VALERIAN A MESTO 
TISÍCICH PLANÉT(sci-fi)                                                                      
Valerian  a Laureline  sú  zvláštnymi  agentami,  ktorí  majú  na starosti  udržiavať 
poriadok  v ľudských  vesmírnych  teritóriách. Vo svojej práci patria k absolútnej špič-
ke.  Na   rozkaz   veliteľa   sa   obidvaja   vydávajú   na   misiu   do intergalaktickej  
stanice  Alpha.  Úchvatné  miesto,  prezývané Mesto    tisícich    planét,    je    neustále    
rozpínajúcou    sa metropolou,  kde  medzi  sebou  všetky  vesmírne  druhy  zdieľajú 
znalosti, objavy, technológie a kultúru. Po  stoletiach  mieru  a prosperity  chce  ne-
známa  sila  zničiť všetko, čo bolo stvorené. Valerian  a Laureline  sa  musia  pokúsiť 
ochrániť budúcnosť. MN 12 rokov – Fr.– Magicbox Slovakia  – 137´- slovenský dabing. 
Vstupné 4 €.

Piatok 21.   20.00 h    Nedeľa  23.  17.30 h

DUNKIRK (akčný, vojnový, dráma)                                                                                                                             
Prvý film kultového anglického režiséra Christophera Nolana (Insomnia, Batman za-
čína, Temný rytier, Počiatok, Interstellar) založenom na reálnych historických udalos-
tiach. Operácia Dynamo bola hromadnou evakuáciou vyše 330 tisíc Nemcami ob-
kľúčených spojeneckých - britských, francúzskych a belgických - vojakov z pláží a 
prístavu francúzskeho mesta Dunkerque. Prebehla medzi 27. májom a 3. júnom roku 
1940. MN 15 rokov – USA – Continentalfilm  –minutáž dodatočne - titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 21.   15.45 h    Sobota 22.  15.30 h    Nedeľa  23. 15.30 h

„BOCIAN“ RIŠKO (animovaný, komédia)
Leť za svojím snom! Veľkolepé vtáčie dobrodružstvo o vrabcovi, ktorý žije ako bocian 
a myslí si, že je bocian. Má svojráznych kamarátov - sovu Oľgu a papagája Kikiho, 
s ktorými sa vydáva na let do Afriky. „Bocian“ Riško je zábavný a chvíľami dojemný 
dobrodružný animák pre pre celú rodinu. POZOR ! VEĽKÁ LETNÁ SÚŤAŽ ! VYHRAJ-
TE  RODINNÚ  DOVOLENKU  DO AFRIKY ! Viac na LETODOAFRIKY.sk. MP – Nem.,-
Nor.,Belg.,Lux. – Bontonfilm - 84´- slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.
        

SÚŤAŽ LETO S KINOM
Ak máš rád kino a film je tvojím koníčkom, potom táto súťaž je určená práve pre 

teba. Info na osobitnom plagáte !

PRIPRAVUJEME:
21.-23.8.2017  LETNÝ  FESTIVAL  €URÓPSKE  FILMY  ZA  €URO  AJ  V  PÚCHOVE! 

Info na osobitnom plagáte !

***PRE ČERPANIE DOVOLENKY 24.7.-8.8.2017  
POKLADŇA  KINA BUDE ZATVORENÁ !***

KLUB MAMIČIEK

júl 2017 

       

PROGRAM

KINO

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

KULTÚRA
Nedeľa     2.7.       18.00 hod.     pešia zóna     

OTVORENIE PÚCHOVSKÉHO KL:
Vyhodnotenie II. ročníka súťaže 
„ZA SAMÉ JEDNOTKY LETO NA JEDNOTKU“ 
S HUDBOU VESMÍRNOU
Kultúrne leto zahájime vyžrebovaním víťazov súťaže: Byť šikovný v Púchove sa oplatí!  
alebo Za samé jednotky leto na jednotku! Atmosféru svojím vystúpením umocní aj 
vystúpenie lektora salsa dance Štefana MIČIANA a koncert skupiny S HUDBOU VE-
SMÍRNOU.  Viac na osobitných plagátoch.  

Nedeľa   9.7.        19.30 hod.       pešia zóna

ALLAN MIKUŠEK a THE CROWD
Vilo Gabčo - el.akustická gitara a spev, Dušan Dobiaš „ Songy „-  el.akustická gitara, 
spev,  učiteľ hry na gitaru v technike Single String, Cross Picking a Plat – Picking, Hen-
rich Novák - dobro, niekoľko rokov hrával v USA  v štýle country a  bluegrass music. 
Allan Mikušek, legenda a medzinárodne uznávaný spevák, skladateľ, textár  country 
music.  Viac na osobitných plagátoch.  

Nedeľa   16.7.  19.30 hod.   pešia zóna

LADY COLORS
Tri známe speváčky z popredných slovenských muzikálov, filmov, divadiel a televíz-
nych projektov (Lenka Rakar, Mária Lechmanová a Kristína Mečko). Tri fantastické 
hlasy, štýlový styling, krása  a charizma speváčok – záruka nezabudnuteľného zážitku 
a zábavy. Viac na osobitných plagátoch.  
               

11.9. o 17.00 hod., veľká sála

FÍHA TRALALA: Rok 
Predpredaj vstupeniek výlučne cez Ticketportal. Vstupné: 11 €/10 €.  Viac na osobit-
ných plagátoch.

12.9. o 19.00 hod., veľká sála

MUZIKÁL: FRANTIŠEK Z ASISSY
Vstupné: 25 €/23 €. Prepredaj vstupeniek v pokladni alebo online na www.kultura.
puchov.sk . Viac na osobitných plagátoch.  

16.9. od 10.00 hod., pešia zóna

XIX. PÚCHOVSKÝ JARMOK  
Program v príprave.  

2.10. o 19.00 h., veľká sála

MENO
Divadelné predstavenie. Hrajú: Ady Hajdu, Zuzana Mauréry, Richard Stanke, Kamil 
Mikulčík a Lucia Hurajová / Kristína Greppelová. Vstupné: 14€/13€. Predpredaj vstu-
peniek od 3.7.2017

Nedeľa   23.7.       19.30 hod.      pešia zóna

GEMINI
9-členné hudobné zoskupenie, hrajúce írsku a keltskú hudbu a španielske tance na 
klasických hudobných nástrojoch.  Má za sebou množstvo úspešných vystúpení a 
samostatných koncertov, 5 vydaných CD-nosičov. Viac na osobitných plagátoch.  
       
Sobota - utorok  29.7.-1.8.       cca 21.30 hod.  po zotmení      pešia zóna

LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF 2017
Ďalšia séria neopakovateľných filmových večerov pod hviezdami.  Štvorlístok úspeš-
ných SK/CZ filmov: UČITEĽKA (SR-ČR, 2016, r. Jan Hřebejk), TEÓRIA TIGRA (ČR-SR, 
2016, r. Radek Bajgar), SEDEM ZHAVRANELÝCH BRATOV (SR-ČR, 2015, r. Alice Nellis),  
BABA Z ĽADU (ČR-FR-SR, 2017, r. Bohdan Sláma). Info  aj na osobitných plagátoch.

PÚCHOVSKÉ TÁBOROVÉ LETO: 

Obľúbené denné tábory pre Vaše deti:

3.-7.7.   TVORIVÝ tábor  
10.-14.7. ROZPRÁVKOVÝ tábor
17.-21.7. FOLKLÓRNY tábor 

Celotýždňový program, obed, pitný režim, darčeky, fotky a veľa prekvapení... Viac na 
osobitnom plagáte. 

LETNÉ WORKSHOPY:

Streda  12.7.  9:30-12:00    učebňa č.1 divadla 

DIEVČENSKÝ WORKSHOP: 
Čelenka do vlasov 2x inak
Viac na osobitných plagátoch.  

Štvrtok  13.     učebňa  č. 1      16.30-18.30  hod.

PRÁZDNINOVÝ RELAX MAĽOVANIA NA VODNÚ 
HLADINU PRE RODIČOV A DETI
Ebru – tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné 
diela. Kurz je určený pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Kurzovné: rodič + dieťa 
spolu 20 €. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662.
                                       
Pondelok 17.7.    9:30-12:00     učebňa č.1 divadla

DIZAJNÉRSKY WORKSHOP PRE DETI
Viac na osobitných plagátoch.  

KURZY,  KLUBY:

Pondelok  3., 10., 17., 24., 31.    tanečná sála      19.00 hod.

LETNÝ BODY BALL
Cvičíme i cez leto. Info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662.

Štvrtok 6. a 20.     učebňa č.2         18.00 hod.

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

Štvrtok  6.,13.,20.,27.            tanečná sála      19.00 hod.

LETO  S  PILATESOM
Cvičíme i cez leto. Info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662.

Piatok 7.     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 medzi nás.

Streda 12., 19.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 
Tancujeme i cez leto. Info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662.

Sobota 1.   15.30 h      Nedeľa  2.  15.30 h - 3D     17:30 h

JA, ZLODUCH 3 (animovaná komédia)                                                                                                                         
Je dobré byť zlý. Bývalý zloduch Gru má problém. Medzi prstami si nechal utiecť aktu-
álne najhľadanejšieho zlosyna na svete, a tak ho vyhodili z práce v Antizloduchovskej 
lige. Jeho Mimóni sú navyše čím ďalej nespokojnejší lebo ich pán už nie je zlý. Naj-
mladšia dcéra Agnes túži po živom jednorožcovi, ktorý bude neuveriteľne hebučký. A 
do toho všetkého sa Gru dozvie, že má dvojča, ktoré je mu na nerozoznanie podobné. 
Až na tie vlasy. MP  – USA –  CinemArt  – 96´- slovenský dabing. Vstupné 4 € - 2 D, 
6 € - 3 D.

Sobota 1.   17.30 h 

BRLOH (komédia)
Keď Scott a Kate Johansenovci (Will Ferrell a Amy Poehler) zistia, že stratili finanč-
ný fond na vysnívané štúdia svojej dcéry, rozhodnú sa s pomocou akčného suseda 
(Jasona Mantzoukasa) zriadiť si v jeho dome nelegálne súkromné kasíno. Navzdory 
pochybností, sa kasínu a podnikavej trojici začne veľmi dariť, príjmy rýchlo stúpajú, čo 
nezostane bez povšimnutia zákerného starostu mesta i podsvetia. Množstvo vtipných 
i akčných príhod, privedie nakoniec dcéru Alex k bránam vytúženej univerzity...MN 12 
rokov – USA – Continentalfilm – 88´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  5.   19.30 h

NA PLNÝ PLYN (akčný, thriller)
ČAS SA KRÁTI...Príbeh dvoch bratov (Scott Eastwood a Freddie Thorp), ktorí na objed-
návku kradnú najdrahšie luxusné autá. Kvôli novej objednávke - miliónovému Bugatti 
z roku 1937 -  musia vycestovať až do Francúzska. Ich plán však nevyjde a oni sa 
dostanú do rúk majiteľa auta, miestneho zločineckého bossa. Aby si zachránili život, 
musia pre neho ukradnúť najobľúbenejšie auto jeho úhlavného nepriateľa - Ferrari 
250 GTO z roku 1962. MN 15 rokov – Fr. – Fórumfilm – 94´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Piatok 7.   17.30 h    Sobota 8.   17.30 h

SPIDER-MAN 
NÁVRAT DOMOV (akčný, dobrodružný)
V očakávanom filme o obľúbenom marvelovskom superhrdinovi sa predstaví talen-
tovaný Tom Holland ako Peter Parker snažiaci sa zosúladiť bežný stredoškolský život 
s povinnosťami superhrdinu. Po skúsenosti s Avengermi sa vracia domov k tete May 
a jeho mentorom sa stáva Tony Stark alias Iron Man. Na scéne sa však objaví nová 
hrozba, ktorá môže zničiť všetko, čo je Peterovi tak drahé... MN 12 rokov – USA  – 
Itafilm – 130´- slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Piatok 7.    20.00 h    Nedeľa  9.  17.30 h

47 METROV (horor, thriller)
Hovorí sa, že dovolenka je perfektnou príležitosťou vyskúšať nové veci, zažiť niečo 
celkom odlišné od monotónnosti každodenného života. Práve tak presvedčila Kate 
(Claire Holt) svoju sestru Lisu (Mandy Moore), aby sa nechali ponoriť niekoľko stôp 
pod hladinu oceánu v rozheganej kovovej klietke a stretli sa tvárou v tvár so žralokom 
belasým. Keď sa však ich potápačská klietka odtrhne z lode, uväznené klesajú na 
morské dno, obklopené krvilačnými žralokmi s rýchlo sa znižujúcou zásobou kyslíka. 
MN 15 rokov – USA  – Continentalfilm  – 87´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 8.   20.00 h    Nedeľa  9.  19.30 h

V UTAJENÍ (akčný, thriller)
ABY ODVRÁTILI HROZBU, MUSIA ODHALIŤ ZDRADCU. Špičková agentka americkej CIA 
Alice Racine (Noomi Rapace) je po nevydarenej akcii preradená do londýnskej kan-
celárie. Po dlhom čase ju kontaktujú bývalí nadriadení, pretože sa dozvedeli  o zvý-
šenej aktivite v prostredí radikálnych militantných skupín. Alice sa podarí lokalizovať 
hlavného podozrivého, ale počas jeho výsluchu príde na to, že ju niekto podviedol a 
von unikli prísne tajné informácie.  Zrazu sa ona sama ocitá v ohrození a musí urobiť 
všetko preto, aby zabránila pripravovanému útoku na Londýn... MN 15 rokov – VB – 
Fórumfilm – 98´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  12.  19.30 h

TIENE V RAJI (komédia, romantický)
Nikander pracuje v Helsinkách ako smetiar. Býva v nie príliš ideálnom byte, jazdí na 
staršom aute. Ilona je predavačka, životom ubitá žena, ktorá vie nájsť východisko 
z  každej situácie. Takým sú napríklad aj city, ktoré jej začne Nikander prejavovať.  
Každodenné radosti aj starosti zamilovaných ľudí sa odohrávajú a drsných a chladných 
obrazových kulisách. MN 12 rokov – Fin. –ASFK  – 76´-  titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 14.   17.30 h    Nedeľa  16.  19.30 h

AKO SA STAŤ ZLATOKOPOM (komédia)
Dámy POZOR! Plážový inžinier prichádza!Odvážnu, bláznivú a zvodnú letnú komédiu 
zdobia sexbomby dvoch generácií. Mexická kráska Salma Hayek a sexuálny symbol 
šesťdesiatych rokov, legendárna Raquel Welch. Hlavným mužským hrdinom je zhr-
dzavený playboy za zenitom, ktorého pokusy vrátiť sa po rokoch ako obávaný doby-
vateľ ženských sŕdc a peňaženiek už neprebúdza libido, ale skôr súcit a úsmevy. A 
obe krásavice mu pekne zakúria... MN 12 rokov – USA – Bontonfilm  – 115´- titulky. 
Vstupné 3,50 €.

Piatok 14.   19.45 h    Sobota 15.   17.30 h

VOJNA O PLANÉTU OPÍC (akčné, sci-fi)
Za slobodu, za rodinu, za planétu.Vojna o planétu opíc začína dva roky po udalostiach 
predchádzajúcej snímky Úsvit planéty opíc. Z inteligentného šimpanza Caesara (Andy 
Serkis) sa stal nespochybniteľný vodca rozrastajúceho sa spoločenstva opíc. Situácia 
opičieho klanu, ktorý vedie Caesar je katastrofálna. Ich skupina ustúpila do lesov, 
kde sa často stretávajú v bitkách s armádou tvorenou ľudmi, vedenou neľútostným 
plukovníkom McCulloughom (Woody Harrelson). MN 12 rokov – USA – CinemArt  – 
143´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 15.   20.00 h    Streda  19.  19.30 h

LÁSKA STOJÍ ZA VŠETKO (romantický)
Madeline má sedemnásť a veľa číta. Nič iné totiž robiť nemôže. Jej imunita nedokáže 
bojovať s vonkajším svetom, a preto je stále zavretá doma vo svojej sterilnej izbe. 
Spoločnosť jej robia iba matka a ošetrovateľka. Všetko sa zmení v okamihu, keď pred 
domom v susedstve zaparkuje nákladné auto a vystúpi z neho Olly v čiernom tričku. 
Keďže sa nemôže so záhadným novým susedom stretnúť, začnú si vymieňať emaily. 

PRIPRAVUJEME:

Madeline si čoskoro uvedomí, že jej život nie je skutočný a naberie odvahu všetko 
risknúť… MN 12 rokov – USA – Fórumfilm – 96´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Pondelok 17.19.30 h - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 €

ZÁHRADNÍCTVO: 
RODINNÝ PRIATEĽ (milostná dráma)  
Rodinný priateľ je prvým z filmov z trilógie Záhradníctvo, rodinnej ságy, ktorá časovo 
predchádza kultovej snímke Pelíšky. Tri mladé ženy (Aňa Geislerová, Gabriela Míčová, 
Klára Melíšková) a ich dve deti (Samuel Budiman a Josefína Marková) čakajú po-
čas nemeckej okupácie na návrat svojich väznených mužov a otcov (Martin Finger a 
Jiří Macháček). Vojnou vynútenému rodinnému spoločenstvu zatiaľ obetavo pomáha 
rodinný priateľ, lekár Jiří (Ondřej Sokol). Príbeh o vernosti, túžbe, vine a láske, o od-
chodoch a návratoch, o rodine, rodičoch a deťoch. MN 12 rokov – Česko, Slovensko, 
Poľsko  – Fórumfilm –130´- česká verzia. Vstupné 2 €.

Piatok 21.  17.30 h     Sobota 22.  17.30 h

VALERIAN A MESTO 
TISÍCICH PLANÉT(sci-fi)                                                                      
Valerian  a Laureline  sú  zvláštnymi  agentami,  ktorí  majú  na starosti  udržiavať 
poriadok  v ľudských  vesmírnych  teritóriách. Vo svojej práci patria k absolútnej špič-
ke.  Na   rozkaz   veliteľa   sa   obidvaja   vydávajú   na   misiu   do intergalaktickej  
stanice  Alpha.  Úchvatné  miesto,  prezývané Mesto    tisícich    planét,    je    neustále    
rozpínajúcou    sa metropolou,  kde  medzi  sebou  všetky  vesmírne  druhy  zdieľajú 
znalosti, objavy, technológie a kultúru. Po  stoletiach  mieru  a prosperity  chce  ne-
známa  sila  zničiť všetko, čo bolo stvorené. Valerian  a Laureline  sa  musia  pokúsiť 
ochrániť budúcnosť. MN 12 rokov – Fr.– Magicbox Slovakia  – 137´- slovenský dabing. 
Vstupné 4 €.

Piatok 21.   20.00 h    Nedeľa  23.  17.30 h

DUNKIRK (akčný, vojnový, dráma)                                                                                                                             
Prvý film kultového anglického režiséra Christophera Nolana (Insomnia, Batman za-
čína, Temný rytier, Počiatok, Interstellar) založenom na reálnych historických udalos-
tiach. Operácia Dynamo bola hromadnou evakuáciou vyše 330 tisíc Nemcami ob-
kľúčených spojeneckých - britských, francúzskych a belgických - vojakov z pláží a 
prístavu francúzskeho mesta Dunkerque. Prebehla medzi 27. májom a 3. júnom roku 
1940. MN 15 rokov – USA – Continentalfilm  –minutáž dodatočne - titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 21.   15.45 h    Sobota 22.  15.30 h    Nedeľa  23. 15.30 h

„BOCIAN“ RIŠKO (animovaný, komédia)
Leť za svojím snom! Veľkolepé vtáčie dobrodružstvo o vrabcovi, ktorý žije ako bocian 
a myslí si, že je bocian. Má svojráznych kamarátov - sovu Oľgu a papagája Kikiho, 
s ktorými sa vydáva na let do Afriky. „Bocian“ Riško je zábavný a chvíľami dojemný 
dobrodružný animák pre pre celú rodinu. POZOR ! VEĽKÁ LETNÁ SÚŤAŽ ! VYHRAJ-
TE  RODINNÚ  DOVOLENKU  DO AFRIKY ! Viac na LETODOAFRIKY.sk. MP – Nem.,-
Nor.,Belg.,Lux. – Bontonfilm - 84´- slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.
        

SÚŤAŽ LETO S KINOM
Ak máš rád kino a film je tvojím koníčkom, potom táto súťaž je určená práve pre 

teba. Info na osobitnom plagáte !

PRIPRAVUJEME:
21.-23.8.2017  LETNÝ  FESTIVAL  €URÓPSKE  FILMY  ZA  €URO  AJ  V  PÚCHOVE! 

Info na osobitnom plagáte !

***PRE ČERPANIE DOVOLENKY 24.7.-8.8.2017  
POKLADŇA  KINA BUDE ZATVORENÁ !***

KLUB MAMIČIEK

júl 2017 

       

PROGRAM

KINO

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

KULTÚRA
Nedeľa     2.7.       18.00 hod.     pešia zóna     

OTVORENIE PÚCHOVSKÉHO KL:
Vyhodnotenie II. ročníka súťaže 
„ZA SAMÉ JEDNOTKY LETO NA JEDNOTKU“ 
S HUDBOU VESMÍRNOU
Kultúrne leto zahájime vyžrebovaním víťazov súťaže: Byť šikovný v Púchove sa oplatí!  
alebo Za samé jednotky leto na jednotku! Atmosféru svojím vystúpením umocní aj 
vystúpenie lektora salsa dance Štefana MIČIANA a koncert skupiny S HUDBOU VE-
SMÍRNOU.  Viac na osobitných plagátoch.  

Nedeľa   9.7.        19.30 hod.       pešia zóna

ALLAN MIKUŠEK a THE CROWD
Vilo Gabčo - el.akustická gitara a spev, Dušan Dobiaš „ Songy „-  el.akustická gitara, 
spev,  učiteľ hry na gitaru v technike Single String, Cross Picking a Plat – Picking, Hen-
rich Novák - dobro, niekoľko rokov hrával v USA  v štýle country a  bluegrass music. 
Allan Mikušek, legenda a medzinárodne uznávaný spevák, skladateľ, textár  country 
music.  Viac na osobitných plagátoch.  

Nedeľa   16.7.  19.30 hod.   pešia zóna

LADY COLORS
Tri známe speváčky z popredných slovenských muzikálov, filmov, divadiel a televíz-
nych projektov (Lenka Rakar, Mária Lechmanová a Kristína Mečko). Tri fantastické 
hlasy, štýlový styling, krása  a charizma speváčok – záruka nezabudnuteľného zážitku 
a zábavy. Viac na osobitných plagátoch.  
               

11.9. o 17.00 hod., veľká sála

FÍHA TRALALA: Rok 
Predpredaj vstupeniek výlučne cez Ticketportal. Vstupné: 11 €/10 €.  Viac na osobit-
ných plagátoch.

12.9. o 19.00 hod., veľká sála

MUZIKÁL: FRANTIŠEK Z ASISSY
Vstupné: 25 €/23 €. Prepredaj vstupeniek v pokladni alebo online na www.kultura.
puchov.sk . Viac na osobitných plagátoch.  

16.9. od 10.00 hod., pešia zóna

XIX. PÚCHOVSKÝ JARMOK  
Program v príprave.  

2.10. o 19.00 h., veľká sála

MENO
Divadelné predstavenie. Hrajú: Ady Hajdu, Zuzana Mauréry, Richard Stanke, Kamil 
Mikulčík a Lucia Hurajová / Kristína Greppelová. Vstupné: 14€/13€. Predpredaj vstu-
peniek od 3.7.2017

Nedeľa   23.7.       19.30 hod.      pešia zóna

GEMINI
9-členné hudobné zoskupenie, hrajúce írsku a keltskú hudbu a španielske tance na 
klasických hudobných nástrojoch.  Má za sebou množstvo úspešných vystúpení a 
samostatných koncertov, 5 vydaných CD-nosičov. Viac na osobitných plagátoch.  
       
Sobota - utorok  29.7.-1.8.       cca 21.30 hod.  po zotmení      pešia zóna

LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF 2017
Ďalšia séria neopakovateľných filmových večerov pod hviezdami.  Štvorlístok úspeš-
ných SK/CZ filmov: UČITEĽKA (SR-ČR, 2016, r. Jan Hřebejk), TEÓRIA TIGRA (ČR-SR, 
2016, r. Radek Bajgar), SEDEM ZHAVRANELÝCH BRATOV (SR-ČR, 2015, r. Alice Nellis),  
BABA Z ĽADU (ČR-FR-SR, 2017, r. Bohdan Sláma). Info  aj na osobitných plagátoch.

PÚCHOVSKÉ TÁBOROVÉ LETO: 

Obľúbené denné tábory pre Vaše deti:

3.-7.7.   TVORIVÝ tábor  
10.-14.7. ROZPRÁVKOVÝ tábor
17.-21.7. FOLKLÓRNY tábor 

Celotýždňový program, obed, pitný režim, darčeky, fotky a veľa prekvapení... Viac na 
osobitnom plagáte. 

LETNÉ WORKSHOPY:

Streda  12.7.  9:30-12:00    učebňa č.1 divadla 

DIEVČENSKÝ WORKSHOP: 
Čelenka do vlasov 2x inak
Viac na osobitných plagátoch.  

Štvrtok  13.     učebňa  č. 1      16.30-18.30  hod.

PRÁZDNINOVÝ RELAX MAĽOVANIA NA VODNÚ 
HLADINU PRE RODIČOV A DETI
Ebru – tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné 
diela. Kurz je určený pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Kurzovné: rodič + dieťa 
spolu 20 €. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662.
                                       
Pondelok 17.7.    9:30-12:00     učebňa č.1 divadla

DIZAJNÉRSKY WORKSHOP PRE DETI
Viac na osobitných plagátoch.  

KURZY,  KLUBY:

Pondelok  3., 10., 17., 24., 31.    tanečná sála      19.00 hod.

LETNÝ BODY BALL
Cvičíme i cez leto. Info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662.

Štvrtok 6. a 20.     učebňa č.2         18.00 hod.

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

Štvrtok  6.,13.,20.,27.            tanečná sála      19.00 hod.

LETO  S  PILATESOM
Cvičíme i cez leto. Info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662.

Piatok 7.     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 medzi nás.

Streda 12., 19.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 
Tancujeme i cez leto. Info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662.

Sobota 1.   15.30 h      Nedeľa  2.  15.30 h - 3D     17:30 h

JA, ZLODUCH 3 (animovaná komédia)                                                                                                                         
Je dobré byť zlý. Bývalý zloduch Gru má problém. Medzi prstami si nechal utiecť aktu-
álne najhľadanejšieho zlosyna na svete, a tak ho vyhodili z práce v Antizloduchovskej 
lige. Jeho Mimóni sú navyše čím ďalej nespokojnejší lebo ich pán už nie je zlý. Naj-
mladšia dcéra Agnes túži po živom jednorožcovi, ktorý bude neuveriteľne hebučký. A 
do toho všetkého sa Gru dozvie, že má dvojča, ktoré je mu na nerozoznanie podobné. 
Až na tie vlasy. MP  – USA –  CinemArt  – 96´- slovenský dabing. Vstupné 4 € - 2 D, 
6 € - 3 D.

Sobota 1.   17.30 h 

BRLOH (komédia)
Keď Scott a Kate Johansenovci (Will Ferrell a Amy Poehler) zistia, že stratili finanč-
ný fond na vysnívané štúdia svojej dcéry, rozhodnú sa s pomocou akčného suseda 
(Jasona Mantzoukasa) zriadiť si v jeho dome nelegálne súkromné kasíno. Navzdory 
pochybností, sa kasínu a podnikavej trojici začne veľmi dariť, príjmy rýchlo stúpajú, čo 
nezostane bez povšimnutia zákerného starostu mesta i podsvetia. Množstvo vtipných 
i akčných príhod, privedie nakoniec dcéru Alex k bránam vytúženej univerzity...MN 12 
rokov – USA – Continentalfilm – 88´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  5.   19.30 h

NA PLNÝ PLYN (akčný, thriller)
ČAS SA KRÁTI...Príbeh dvoch bratov (Scott Eastwood a Freddie Thorp), ktorí na objed-
návku kradnú najdrahšie luxusné autá. Kvôli novej objednávke - miliónovému Bugatti 
z roku 1937 -  musia vycestovať až do Francúzska. Ich plán však nevyjde a oni sa 
dostanú do rúk majiteľa auta, miestneho zločineckého bossa. Aby si zachránili život, 
musia pre neho ukradnúť najobľúbenejšie auto jeho úhlavného nepriateľa - Ferrari 
250 GTO z roku 1962. MN 15 rokov – Fr. – Fórumfilm – 94´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Piatok 7.   17.30 h    Sobota 8.   17.30 h

SPIDER-MAN 
NÁVRAT DOMOV (akčný, dobrodružný)
V očakávanom filme o obľúbenom marvelovskom superhrdinovi sa predstaví talen-
tovaný Tom Holland ako Peter Parker snažiaci sa zosúladiť bežný stredoškolský život 
s povinnosťami superhrdinu. Po skúsenosti s Avengermi sa vracia domov k tete May 
a jeho mentorom sa stáva Tony Stark alias Iron Man. Na scéne sa však objaví nová 
hrozba, ktorá môže zničiť všetko, čo je Peterovi tak drahé... MN 12 rokov – USA  – 
Itafilm – 130´- slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Piatok 7.    20.00 h    Nedeľa  9.  17.30 h

47 METROV (horor, thriller)
Hovorí sa, že dovolenka je perfektnou príležitosťou vyskúšať nové veci, zažiť niečo 
celkom odlišné od monotónnosti každodenného života. Práve tak presvedčila Kate 
(Claire Holt) svoju sestru Lisu (Mandy Moore), aby sa nechali ponoriť niekoľko stôp 
pod hladinu oceánu v rozheganej kovovej klietke a stretli sa tvárou v tvár so žralokom 
belasým. Keď sa však ich potápačská klietka odtrhne z lode, uväznené klesajú na 
morské dno, obklopené krvilačnými žralokmi s rýchlo sa znižujúcou zásobou kyslíka. 
MN 15 rokov – USA  – Continentalfilm  – 87´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 8.   20.00 h    Nedeľa  9.  19.30 h

V UTAJENÍ (akčný, thriller)
ABY ODVRÁTILI HROZBU, MUSIA ODHALIŤ ZDRADCU. Špičková agentka americkej CIA 
Alice Racine (Noomi Rapace) je po nevydarenej akcii preradená do londýnskej kan-
celárie. Po dlhom čase ju kontaktujú bývalí nadriadení, pretože sa dozvedeli  o zvý-
šenej aktivite v prostredí radikálnych militantných skupín. Alice sa podarí lokalizovať 
hlavného podozrivého, ale počas jeho výsluchu príde na to, že ju niekto podviedol a 
von unikli prísne tajné informácie.  Zrazu sa ona sama ocitá v ohrození a musí urobiť 
všetko preto, aby zabránila pripravovanému útoku na Londýn... MN 15 rokov – VB – 
Fórumfilm – 98´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  12.  19.30 h

TIENE V RAJI (komédia, romantický)
Nikander pracuje v Helsinkách ako smetiar. Býva v nie príliš ideálnom byte, jazdí na 
staršom aute. Ilona je predavačka, životom ubitá žena, ktorá vie nájsť východisko 
z  každej situácie. Takým sú napríklad aj city, ktoré jej začne Nikander prejavovať.  
Každodenné radosti aj starosti zamilovaných ľudí sa odohrávajú a drsných a chladných 
obrazových kulisách. MN 12 rokov – Fin. –ASFK  – 76´-  titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 14.   17.30 h    Nedeľa  16.  19.30 h

AKO SA STAŤ ZLATOKOPOM (komédia)
Dámy POZOR! Plážový inžinier prichádza!Odvážnu, bláznivú a zvodnú letnú komédiu 
zdobia sexbomby dvoch generácií. Mexická kráska Salma Hayek a sexuálny symbol 
šesťdesiatych rokov, legendárna Raquel Welch. Hlavným mužským hrdinom je zhr-
dzavený playboy za zenitom, ktorého pokusy vrátiť sa po rokoch ako obávaný doby-
vateľ ženských sŕdc a peňaženiek už neprebúdza libido, ale skôr súcit a úsmevy. A 
obe krásavice mu pekne zakúria... MN 12 rokov – USA – Bontonfilm  – 115´- titulky. 
Vstupné 3,50 €.

Piatok 14.   19.45 h    Sobota 15.   17.30 h

VOJNA O PLANÉTU OPÍC (akčné, sci-fi)
Za slobodu, za rodinu, za planétu.Vojna o planétu opíc začína dva roky po udalostiach 
predchádzajúcej snímky Úsvit planéty opíc. Z inteligentného šimpanza Caesara (Andy 
Serkis) sa stal nespochybniteľný vodca rozrastajúceho sa spoločenstva opíc. Situácia 
opičieho klanu, ktorý vedie Caesar je katastrofálna. Ich skupina ustúpila do lesov, 
kde sa často stretávajú v bitkách s armádou tvorenou ľudmi, vedenou neľútostným 
plukovníkom McCulloughom (Woody Harrelson). MN 12 rokov – USA – CinemArt  – 
143´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 15.   20.00 h    Streda  19.  19.30 h

LÁSKA STOJÍ ZA VŠETKO (romantický)
Madeline má sedemnásť a veľa číta. Nič iné totiž robiť nemôže. Jej imunita nedokáže 
bojovať s vonkajším svetom, a preto je stále zavretá doma vo svojej sterilnej izbe. 
Spoločnosť jej robia iba matka a ošetrovateľka. Všetko sa zmení v okamihu, keď pred 
domom v susedstve zaparkuje nákladné auto a vystúpi z neho Olly v čiernom tričku. 
Keďže sa nemôže so záhadným novým susedom stretnúť, začnú si vymieňať emaily. 

PRIPRAVUJEME:

Madeline si čoskoro uvedomí, že jej život nie je skutočný a naberie odvahu všetko 
risknúť… MN 12 rokov – USA – Fórumfilm – 96´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Pondelok 17.19.30 h - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 €

ZÁHRADNÍCTVO: 
RODINNÝ PRIATEĽ (milostná dráma)  
Rodinný priateľ je prvým z filmov z trilógie Záhradníctvo, rodinnej ságy, ktorá časovo 
predchádza kultovej snímke Pelíšky. Tri mladé ženy (Aňa Geislerová, Gabriela Míčová, 
Klára Melíšková) a ich dve deti (Samuel Budiman a Josefína Marková) čakajú po-
čas nemeckej okupácie na návrat svojich väznených mužov a otcov (Martin Finger a 
Jiří Macháček). Vojnou vynútenému rodinnému spoločenstvu zatiaľ obetavo pomáha 
rodinný priateľ, lekár Jiří (Ondřej Sokol). Príbeh o vernosti, túžbe, vine a láske, o od-
chodoch a návratoch, o rodine, rodičoch a deťoch. MN 12 rokov – Česko, Slovensko, 
Poľsko  – Fórumfilm –130´- česká verzia. Vstupné 2 €.

Piatok 21.  17.30 h     Sobota 22.  17.30 h

VALERIAN A MESTO 
TISÍCICH PLANÉT(sci-fi)                                                                      
Valerian  a Laureline  sú  zvláštnymi  agentami,  ktorí  majú  na starosti  udržiavať 
poriadok  v ľudských  vesmírnych  teritóriách. Vo svojej práci patria k absolútnej špič-
ke.  Na   rozkaz   veliteľa   sa   obidvaja   vydávajú   na   misiu   do intergalaktickej  
stanice  Alpha.  Úchvatné  miesto,  prezývané Mesto    tisícich    planét,    je    neustále    
rozpínajúcou    sa metropolou,  kde  medzi  sebou  všetky  vesmírne  druhy  zdieľajú 
znalosti, objavy, technológie a kultúru. Po  stoletiach  mieru  a prosperity  chce  ne-
známa  sila  zničiť všetko, čo bolo stvorené. Valerian  a Laureline  sa  musia  pokúsiť 
ochrániť budúcnosť. MN 12 rokov – Fr.– Magicbox Slovakia  – 137´- slovenský dabing. 
Vstupné 4 €.

Piatok 21.   20.00 h    Nedeľa  23.  17.30 h

DUNKIRK (akčný, vojnový, dráma)                                                                                                                             
Prvý film kultového anglického režiséra Christophera Nolana (Insomnia, Batman za-
čína, Temný rytier, Počiatok, Interstellar) založenom na reálnych historických udalos-
tiach. Operácia Dynamo bola hromadnou evakuáciou vyše 330 tisíc Nemcami ob-
kľúčených spojeneckých - britských, francúzskych a belgických - vojakov z pláží a 
prístavu francúzskeho mesta Dunkerque. Prebehla medzi 27. májom a 3. júnom roku 
1940. MN 15 rokov – USA – Continentalfilm  –minutáž dodatočne - titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 21.   15.45 h    Sobota 22.  15.30 h    Nedeľa  23. 15.30 h

„BOCIAN“ RIŠKO (animovaný, komédia)
Leť za svojím snom! Veľkolepé vtáčie dobrodružstvo o vrabcovi, ktorý žije ako bocian 
a myslí si, že je bocian. Má svojráznych kamarátov - sovu Oľgu a papagája Kikiho, 
s ktorými sa vydáva na let do Afriky. „Bocian“ Riško je zábavný a chvíľami dojemný 
dobrodružný animák pre pre celú rodinu. POZOR ! VEĽKÁ LETNÁ SÚŤAŽ ! VYHRAJ-
TE  RODINNÚ  DOVOLENKU  DO AFRIKY ! Viac na LETODOAFRIKY.sk. MP – Nem.,-
Nor.,Belg.,Lux. – Bontonfilm - 84´- slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.
        

SÚŤAŽ LETO S KINOM
Ak máš rád kino a film je tvojím koníčkom, potom táto súťaž je určená práve pre 

teba. Info na osobitnom plagáte !

PRIPRAVUJEME:
21.-23.8.2017  LETNÝ  FESTIVAL  €URÓPSKE  FILMY  ZA  €URO  AJ  V  PÚCHOVE! 

Info na osobitnom plagáte !

***PRE ČERPANIE DOVOLENKY 24.7.-8.8.2017  
POKLADŇA  KINA BUDE ZATVORENÁ !***

KLUB MAMIČIEK

júl 2017 
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priamo U NÁS v predajni a NA POČKANIE
Silikónová omietka
super cena 35,90 €

(30kg vedro)

 2,00 mm zrno  -  3,23 € / m2
 1,5 mm zrno  -  2,75 € / m2NOVINKA

Púchov 0948 404 474
Lúky 0948 421 119

www.abstavebniny.sk

UVÁDZACIE CENY

Miešanie fasádnych farieb WEBER TERRANOVA 

Koncert pod holým nebom v parku

Gitarista Daniel Salontay pripomí-
na šťastného džina vypusteného z 
fľaše. Nad zvukom jeho akustickej 
gitary musíte premýšľať, či sa vám 
to len nesníva. Ženský a mužský vo-
kál sa prepletajú, chvíľu znejú spolu, 
chvíľami každý za seba. Longital nie 
je len hudobná originalita a sviežosť, 
ale aj slová a príbehy o neustálom 
hľadaní – vo svojom vnútri i vo svete 
okolo.
   Koncert  skupiny Longital v pú-
chovskom parku, ktorý sa konal v 
piatok  30. júna, bol krásnym začiat-
kom kultúrneho leta organizované-
ho Župným domom.
-r-

Veľkým zážitkom je vidieť hrať bratisalvskú hudobnú 
skupinu Longital naživo. Ich piesne sú výlučne v sloven-
čine, osobné texty vytvárajú na hudobnom pozadí ne-
všedné emócie a príbehy, akoby z vlastného vesmíru. 
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KNIŽNICA V PARKU
Srdečne vás pozývame počas celých letných
prázdnin do parku Župného domu,
kde na vás bude čakať viac ako tisíc knižných
titulov. Knihy si môžete požičať, vymeniť alebo 
priniesť ku nám ak viete, že by skončili v odpade.
VVychutnajte si pohodu a relax v tráve pod koru-
nami najstarších stromov v meste.

CVIČENIA TELA A DUŠE 
Každý utorok a štvrtok o 9:00 hod. 
každú stredu o 18:30 hod. 
Cvičenie pod holým nebom v sprievode skúsenej
cvičiteľky Liby. MEDITÁCIA, STREČING, JOGA, TAI- 
CHI, RELAXÁCIA. Počas raňajšej jogy zabezpečené
strástráženie detí pre mamičky. V prípade nepriaznivého
počasia sa joga koná v priestoroch Župného domu. 
Je potrebné priniesť si so sebou vlastnú karimatku!

ZABI NUDU
Každý utorok o 17:00 hod.
Nevieš čo s voľným časom počas prázdnin?
Baví ťa divadlo a bláznivé hry? Tak príď do parku 
na dvojhodinovú divadelnú improvizáciu alebo 
skvelé outdoorové hry v angličtine. V prípade nepriaznivého
počasia nudu zabiješ v priestoroch počasia nudu zabiješ v priestoroch Župného domu.

ŽIVÁ HUDBA V PARKU
30. Júl / nedeľa / o 17:00 hod. - SVIECA VO VETRE /rock/
6. August / nedeľa / o 19:00 hod. - MONIKA HERCEGOVÁ /klavír/
                                                            - JANKA MARMANOVÁ /husle/ 
26. August / sobota /o 17:00 hod. - ANUNNAKI /alternative rock/
Ak si trúfneš alebo budeš si chcieť zahrať sám, či so svojou kapelou,
tak príď do parku a ukáž stak príď do parku a ukáž svoje umenie! 
Viac info: Roman Hvizdák 0910 191 898

VINYL PÁRTY + DJ STRAPO / BURZA /
22. Júl / sobota / o 17:00 hod.
Príď si vypočuť staré ale dobré hity, relaxuj alebo rozhýb telo
pri starej hudbe z vinylov + BURZA KNÍH A PLATNÍ.

HUDOBNÝ ČILAUT V PARKU / BURZA VECÍ /
5. August / sobota / o 14:00 hod. 
Poď vegetiť na koncerty, workshopy a pohrabať sa na burze vecí.
Hrá DJ STRAPO + Vinyl párty.

LETNÉ KINO
Každý piatok o 20:30 hod. na terase kaviarne
Podivný barón. 
Príjemné letné večere v sprievode tých najlepších 
filmov pod holým nebom! Premietame na fasádu 
Župného domu a v prípade nepriaznivého počasia  
sa film premieta v podkrsa film premieta v podkroví Župného domu.
Zoznam filmov sleduj na Facebooku Podivného
baróna, Roman Hvizdák, Kam v Púchove?.
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PRED NOVOU SEZÓNOU CHCE VEDENIE MŠK PÚCHOV POSILNIŤ ÚTOČNÚ FÁZU

M. ŠIMÁČEK: Tretie miesto určite nie je sklamaním 
Futbalisti MŠK Púchov obsadili v nedávno skonče-

nom futbalovom ročníku v Tipos 3. lige tretiu priečku. 
Vedenie futbalového klubu nehodnotí tretiu priečku 
ako sklamanie i napriek tomu, že pred jarnou časťou 
ročníka sa ešte hovorilo aj o boji o postup. „Celkové 
hodnotenie sezóny je pozitívne napriek konečnej 
tretej priečke. Tretie miesto nie je sklamaním. Nepo-
stúpili sme síce do druhej ligy, ale treba športovo pri-
znať, že Komárno bolo lepšie a Lednické Rovne mali 
výbornú sezónu, čo nás odsunulo na tretiu priečku,“ 
hodnotí sezónu manažér futbalového klubu MŠK Pú-
chov Marek Šimáček. 

Skutočnosť, že Púchovčania nedokázali v jarnej 
časti viac potrápiť lídra z Komárna spôsobili podľa 
neho nevyrovnané výkony najmä zo začiatku odvet-
nej časti súťaže. „Nepodávali sme optimálne výkony. 
Herné a najmä strelecké trápenie zo začiatku jarnej 
časti spôsobilo, že nám Komárno bodovo uniklo. A 
keď sa už herný prejav futbalistov MŠK zlepšil a prišli 
aj víťazstvá, bolo už neskoro,“ doplnil manažér. 

V čase, keď už bolo jasné, že postupové šance sú 
minulosťou, pristúpilo vedenie futbalového klubu 
MŠK Púchov k výmene na poste hlavného trénera. 
Sedem kôl pred koncom Jaroslava Vágnera vystriedal 
tréner starších dorastencov Eduard Pagáč. „Mužstvu 
sa nedarilo, výkony neboli dobré, strelecky sme sa 
trápili. V tomto období bol potrebný nový impulz do 

mužstva. Napriek minimálnej šance skončiť na prvej 
priečke bolo prioritou dosiahnuť v ostávajúcej časti 
sezóny najlepšie možné výsledky. Po trénerskej vý-

mene sme päť zápasov vyhrali, dvakrát remizo-
vali a ani raz neprehrali,“ skonštatoval Šimáček 
s tým, že poďakovanie za kus roboty, ktorú pre 
MŠK Púchov odviedol, si zaslúži aj bývalý tré-
ner Jaroslav Vágner. 

Ako dodal, dočasný tréner mužov Eduard 
Pagáč sa po sezóne opäť vrátil k staršiemu do-
rastu. Vedenie MŠK Púchov však už má nový 
realizačný tím prvého mužstva. Na post hlav-
ného trénera nastúpi Stanislav Ďuriš, jeho asis-
tentom bude Peter Revák. Keďže nový súťažný 
ročník sa začína už o necelý mesiac (29. júla), 
s prípravou na sezónu začali Púchovčania už v 
pondelok 3.júla. „Tréningový proces bude pre-
biehať v domácich podmienkach, v príprave 
odohráme štyri prípravné zápasy. V sobotu 8. 
júla privítame na domácom trávniku Frýdek-
-Místek, v nedeľu 16. júla odohráme prípravný 
zápas v Otrokoviciach a o dva dni neskôr vo 
Valašskom Meziříčí. Generálkou na ostrý štart v 

tretej lige bude posledné domáce prípravné stretnu-
tie s Interom Bratislava,“ doplnil manažér. 

Cieľom do nastávajúcej sezóny je podľa Šimáčka 
opäť pohybovať sa vo vrchných miestach tabuľky a 
hrať atraktívny útočný futbal, ktorý pritiahne fanú-
šikov na tribúnu. „Keďže sme mali v uplynulom sú-
ťažnom ročníku najlepšiu obranu v tretej lige, tak si 
myslím, že hráčom pôsobiacim v tejto formácii by 
prischlo pomenovanie ťahúňi mužstva. V ofenzíve 
máme stále rezervy a tam aj bude opäť smerovať úsi-
lie o doplnenie kádra. Po posilách sa obzeráme, neja-
kí noví hráči sa určite prídu ukázať. Mená by som však 
ešte nekonkretizoval,“ zdôraznil Šimáček. 

Aj v budúcom ročníku chcú v Púchove pokračo-
vať v nastolenom trende zapracovávania vlastných 
odchovancov z dorastu do prvého mužstva mužov. 
„Jednoznačne chceme v tomto trende pokračovať. 
Nesmierne ma teší, že v priebehu sezóny dostali 
príležitosť viacerí dorastenci, ktorí ukázali potenciál 
byť prínosom. Chceme vychovávať v klube mladých 
šikovných hráčov pre naše A-mužstvo, prípadne im 
otvoriť dvere do ligového futbalu na Slovensku, ale 
napríklad aj v zahraničí,“ uzavrel manažér.             pok 

Púchovské hasičské talenty Alexan-
der Ridzik a Simona Sečkárová sa stali 
vo svojich kategóriách víťazmi ďalšieho 
kola Stredoslovenskej hasičskej ligy v 
behu na 60 metrov cez prekážky v obci 
Trnové pri Žiline. Na medailové umiest-
nenia dosiahli aj ďalší mladí Púchovča-
nia.  Za účasti 53 pretekárov sa na dobre 
pripravenej trati Púchovčania predstavili 
v plnej zostave - Alexander Ridzik, Ri-
chard  Sulo, Dávid Koncový, Simona Seč- 
kárová a Nina Jandušiková. Aj napriek 
vysokým teplotám všetky  deti podávali 
vynikajúce výkony a padali aj osobné re-
kordy. Púchovčania bodovali  v štyroch 
kategóriách a tak sa stali najúspešnejším  
družstvom.  

Výsledky:
Prípravka: 1. Martin Palček (Tarabov) 

– 21,46 s, 2. Dávid Koncový (Púchov) 
– 23,03 s, 3. Richard Sulo (Púchov) 
– 25,44 s

Mladší žiaci: 1. Alexander Ridzik (Pú-
chov) – 16,63 s, 2. Marek Frolo (Kolaro-
vice) – 17,64 s, 3. Ján Palček (Tarabov) 
– 18,82 s

Starší žiaci: 1. Pavol Adamík (Sete-
chov) – 14,33 s, 2. Kristián Kubačak 
(Tarabov) – 14,73 s, 3. Vladimír Kaštan 
(Kolarovice) – 15,27 s

Mladšie žiačky: 1. Simona Sečkárová 
(Púchov) – 18,77 s, 2. Nikola Kováčiková 
(Kolarovice) – 19,00 s, 3. Patricia Didžo-
vá (Kolarovice) – 19,07 s

Staršie žiačky: 1. Miroslava Muchová 
(Lutiše) – 13,31, 2. Rebeka Skaličanová 
(Lutiše) – 14,09 s, 3. Nina Jandušíková 
(Púchov) – 14,53 s.              (r)

A. Ridzik a S. Sečkárová s prvenstvami v hasičskej lige 

V niktorých zápasoch ukázal pekné momenty aj talentovaný Branislav Gamboš (v červenom vľavo). 

Obrana Púchova bola vo väčšine zápasov pre súpera nerieši-
teľným rébusom. Spoľahlivo ju dirigoval kapitán Michal Riška 
(vľavo).                FOTO: Milan Podmaník 
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Žiaci zo  ZŠ Gorazdova opäť majstrami Slovenska

   Sezónu sme zavŕšili ziskom titulu majstri Sloven-
ska pre našu základnú školu Gorazdova Púchov. 
Taktiež ma veľmi teší, že malo naše mesto hneď 
dvojnásobné zastúpenie a v posledných rokoch 
sa opäť na každých majstrovstvách vo volejbale 
vyslovuje „Púchov“ s patričným s rešpektom.

Ivan Štefko ml., tréner

ktorý odrazu viedol 8:2, čo je v skrátenom sete - 
tajbrejku takmer neuhrateľný stav. O to viac bolo 
potešujúce, že chlapci nezložili zbrane a po sérii 
fantastických zákrokov na sieti, v poli a na podaní 
znížili na 13:10 pre súpera, ktorý následne zneistel 
a nezvládol záver setu. Keď za stavu 14:13 v náš 
prospech Stanko Cíbik zablokoval útočiaceho hrá-
ča a získal tak rozhodujúci bod.

V A-skupine sme sa stretli a postupne vyhrali nad ZŠ 
Dargovských hrdinov Humenné, ZŠ Fándlyho Sereď 
a ZŠ Martinská Žilina zhodne 2:0, kde o jednoznač-
nosti hovorí pomer lôpt 50:28 v náš prospech hneď 
v dvoch zápasoch a 50:22 v treťom zápase. Najdôle-
žitejšie bolo víťazstvo nad Humenným, ktoré malo 
nepochybne medajlové ambície, avšak po prehre s 
naším družstvom to psychicky nezvládlo a nakoniec 
sa umiestnilo až na piatom mieste.
   V semifinále naša ZŠ Gorazdova narazila na druhé 
družstvo z B-skupiny, ZŠ Mládežnícka. Ako jediné-
mu mestu sa nám podarilo prebojovať sa od okresu 
až po M-SR s dvoma družstvami, keďže v obidvoch 
družstvách hrajú žiaci z nášho volejbalového oddie-
lu. Po výhre 25:11 v prvom sete v prospech ZŠ Goraz-
dova, nastal mierny útlm, ale povinné víťazstvo sme 
zavŕšili výhrou 25:21 a postúpili do finále.
   Družstvo zo ZŠ Za vodou Stará Ľubovňa, v 
ktorom hrali žiaci končiaci v tejto vekovej kategó-
rii, bolo absolútnym papierovým favoritom. Ale v 
prvom sete sa nám podarilo zvíťaziť 25:20 napriek 
tomu, že sa družstvá striedali vo vedení počas 
celého setu. V druhom sete bol obraz hry trochu 
odlišný, keď sa misky váh presúvali z jednej strany 
na druhú. Aj vďaka väčšiemu počtu chýb na našej 
strane sme set nakoniec prehrali 25:19. V rozho-
dujúcom treťom sete za stavu 2:2 došlo k niekto-
rým kľúčovým verdiktom rozhodcu a po výmene 
názorov na správnosť verdiktov, sa práve už vďaka 
spomenutým verdiktom ocitol „na koni“ súper, 

27. júna sa žiaci z našej ZŠ Gorazdova zúčastnili na M-SR vo volejbale žiakov základných škôl U16, ktoré 
sa konali v Trenčíne v mestskej športovej hale na Sihoti. Boli to pre nás posledné tohtoročné majstrov-
stvá, pričom v kategórii mladších žiakov sme v Poprade získali bronz a v kategórii starších žiakov sme  
v Detve získali striebro a práve o to viac sme dúfali v zisk zlata.

MLADŠÍ ŽIACI 2. trieda A 
04.6.2017, Benet LTC Bytča - TK Púchov 0:6 (dvojhry: 
Matej Juranka - Daniel Luhový 6:2, 3:6, 0:6, Tobiáš Jonek 
- Filip Varjassy 0:6, 0:6, Bohdan Jonek - Martin Vrábel 0:6, 
0:6, Denis Štepík - Lukáš Sapák 4:6, 5:7, štvorhry: Denis 
Štepík/Bohdan Jonek - Lukáš Sapák /Daniel Luhový 2:6, 
0:6,
Matej Juranka/Tobiáš Jonek - Filip Varjassy/Martin Vrá-
bel 2:6, 0:6)
11.6.2017, TK Púchov - TK Sparta Považská Bystrica 
5:1 (dvojhry: Daniel Luhový - Michal Žbodák 6:3, 6:0, Fi-
lip Varjassy - Marco Šuga 7:6, 6:2, Martin Vrábel - Šimon 
Briestenský 7:6, 6:3,
Lukáš Sapák - Tomáš Sádecký 1:6, 0:6, štvorhry: Lukáš 
Sapák /Daniel Luhový - Tomáš Sádecký/Michal Žbodák 
6:4, 6:3, Filip Varjassy/Martin Vrábel - Šimon Briestenský/
Marco Šuga 6:4, 3:6, 6:1)
18.6.2017, TK Kysucké Nové Mesto - TK Púchov 4:2 
(dvojhry: Matúš Lančarič - Martin Kapustinec 6:0, 6:1, 
Filip Dubeň - Daniel Luhový 5:7, 4:6, Marián Caban - Fi-
lip Varjassy 6:4, 6:3, Samuel Mihalda - Martin Vrábel 6:1, 
6:2, štvorhry: Samuel Mihalda/Marián Caban - Martin 
Vrábel/Martin Kapustinec 6:0, 6:0, Filip Dubeň/Matúš 
Lančarič - Daniel Luhový/Filip Varjassy      4:6, 7:6, 2:6)
MLADŠIE ŽIAČKY 2. trieda 
04.06.2017, ŠK Pepas Slovenská Ľupča - TK Púchov 
2:4 (dvojhry: Bibiana Miklošková - Katarína Hlavačková 
1:6, 5:7, Ema Valentová - Nicole Janíková 6:2, 6:2, Sára 
Makóni - Adriana Cenigová 6:1, 6:1, Ema Mešková - Nina 
Tomášová 7:6, 6:3, štvorhry: Ema Mešková/Sára Makó-
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PRED NOVOU SEZÓNOU CHCE VEDENIE MŠK PÚCHOV POSILNIŤ ÚTOČNÚ FÁZU

M. ŠIMÁČEK: Tretie miesto určite nie je sklamaním 
Futbalisti MŠK Púchov obsadili v nedávno skonče-

nom futbalovom ročníku v Tipos 3. lige tretiu priečku. 
Vedenie futbalového klubu nehodnotí tretiu priečku 
ako sklamanie i napriek tomu, že pred jarnou časťou 
ročníka sa ešte hovorilo aj o boji o postup. „Celkové 
hodnotenie sezóny je pozitívne napriek konečnej 
tretej priečke. Tretie miesto nie je sklamaním. Nepo-
stúpili sme síce do druhej ligy, ale treba športovo pri-
znať, že Komárno bolo lepšie a Lednické Rovne mali 
výbornú sezónu, čo nás odsunulo na tretiu priečku,“ 
hodnotí sezónu manažér futbalového klubu MŠK Pú-
chov Marek Šimáček. 

Skutočnosť, že Púchovčania nedokázali v jarnej 
časti viac potrápiť lídra z Komárna spôsobili podľa 
neho nevyrovnané výkony najmä zo začiatku odvet-
nej časti súťaže. „Nepodávali sme optimálne výkony. 
Herné a najmä strelecké trápenie zo začiatku jarnej 
časti spôsobilo, že nám Komárno bodovo uniklo. A 
keď sa už herný prejav futbalistov MŠK zlepšil a prišli 
aj víťazstvá, bolo už neskoro,“ doplnil manažér. 

V čase, keď už bolo jasné, že postupové šance sú 
minulosťou, pristúpilo vedenie futbalového klubu 
MŠK Púchov k výmene na poste hlavného trénera. 
Sedem kôl pred koncom Jaroslava Vágnera vystriedal 
tréner starších dorastencov Eduard Pagáč. „Mužstvu 
sa nedarilo, výkony neboli dobré, strelecky sme sa 
trápili. V tomto období bol potrebný nový impulz do 

mužstva. Napriek minimálnej šance skončiť na prvej 
priečke bolo prioritou dosiahnuť v ostávajúcej časti 
sezóny najlepšie možné výsledky. Po trénerskej vý-

mene sme päť zápasov vyhrali, dvakrát remizo-
vali a ani raz neprehrali,“ skonštatoval Šimáček 
s tým, že poďakovanie za kus roboty, ktorú pre 
MŠK Púchov odviedol, si zaslúži aj bývalý tré-
ner Jaroslav Vágner. 

Ako dodal, dočasný tréner mužov Eduard 
Pagáč sa po sezóne opäť vrátil k staršiemu do-
rastu. Vedenie MŠK Púchov však už má nový 
realizačný tím prvého mužstva. Na post hlav-
ného trénera nastúpi Stanislav Ďuriš, jeho asis-
tentom bude Peter Revák. Keďže nový súťažný 
ročník sa začína už o necelý mesiac (29. júla), 
s prípravou na sezónu začali Púchovčania už v 
pondelok 3.júla. „Tréningový proces bude pre-
biehať v domácich podmienkach, v príprave 
odohráme štyri prípravné zápasy. V sobotu 8. 
júla privítame na domácom trávniku Frýdek-
-Místek, v nedeľu 16. júla odohráme prípravný 
zápas v Otrokoviciach a o dva dni neskôr vo 
Valašskom Meziříčí. Generálkou na ostrý štart v 

tretej lige bude posledné domáce prípravné stretnu-
tie s Interom Bratislava,“ doplnil manažér. 

Cieľom do nastávajúcej sezóny je podľa Šimáčka 
opäť pohybovať sa vo vrchných miestach tabuľky a 
hrať atraktívny útočný futbal, ktorý pritiahne fanú-
šikov na tribúnu. „Keďže sme mali v uplynulom sú-
ťažnom ročníku najlepšiu obranu v tretej lige, tak si 
myslím, že hráčom pôsobiacim v tejto formácii by 
prischlo pomenovanie ťahúňi mužstva. V ofenzíve 
máme stále rezervy a tam aj bude opäť smerovať úsi-
lie o doplnenie kádra. Po posilách sa obzeráme, neja-
kí noví hráči sa určite prídu ukázať. Mená by som však 
ešte nekonkretizoval,“ zdôraznil Šimáček. 

Aj v budúcom ročníku chcú v Púchove pokračo-
vať v nastolenom trende zapracovávania vlastných 
odchovancov z dorastu do prvého mužstva mužov. 
„Jednoznačne chceme v tomto trende pokračovať. 
Nesmierne ma teší, že v priebehu sezóny dostali 
príležitosť viacerí dorastenci, ktorí ukázali potenciál 
byť prínosom. Chceme vychovávať v klube mladých 
šikovných hráčov pre naše A-mužstvo, prípadne im 
otvoriť dvere do ligového futbalu na Slovensku, ale 
napríklad aj v zahraničí,“ uzavrel manažér.             pok 

Púchovské hasičské talenty Alexan-
der Ridzik a Simona Sečkárová sa stali 
vo svojich kategóriách víťazmi ďalšieho 
kola Stredoslovenskej hasičskej ligy v 
behu na 60 metrov cez prekážky v obci 
Trnové pri Žiline. Na medailové umiest-
nenia dosiahli aj ďalší mladí Púchovča-
nia.  Za účasti 53 pretekárov sa na dobre 
pripravenej trati Púchovčania predstavili 
v plnej zostave - Alexander Ridzik, Ri-
chard  Sulo, Dávid Koncový, Simona Seč- 
kárová a Nina Jandušiková. Aj napriek 
vysokým teplotám všetky  deti podávali 
vynikajúce výkony a padali aj osobné re-
kordy. Púchovčania bodovali  v štyroch 
kategóriách a tak sa stali najúspešnejším  
družstvom.  

Výsledky:
Prípravka: 1. Martin Palček (Tarabov) 

– 21,46 s, 2. Dávid Koncový (Púchov) 
– 23,03 s, 3. Richard Sulo (Púchov) 
– 25,44 s

Mladší žiaci: 1. Alexander Ridzik (Pú-
chov) – 16,63 s, 2. Marek Frolo (Kolaro-
vice) – 17,64 s, 3. Ján Palček (Tarabov) 
– 18,82 s

Starší žiaci: 1. Pavol Adamík (Sete-
chov) – 14,33 s, 2. Kristián Kubačak 
(Tarabov) – 14,73 s, 3. Vladimír Kaštan 
(Kolarovice) – 15,27 s

Mladšie žiačky: 1. Simona Sečkárová 
(Púchov) – 18,77 s, 2. Nikola Kováčiková 
(Kolarovice) – 19,00 s, 3. Patricia Didžo-
vá (Kolarovice) – 19,07 s

Staršie žiačky: 1. Miroslava Muchová 
(Lutiše) – 13,31, 2. Rebeka Skaličanová 
(Lutiše) – 14,09 s, 3. Nina Jandušíková 
(Púchov) – 14,53 s.              (r)

A. Ridzik a S. Sečkárová s prvenstvami v hasičskej lige 

V niktorých zápasoch ukázal pekné momenty aj talentovaný Branislav Gamboš (v červenom vľavo). 

Obrana Púchova bola vo väčšine zápasov pre súpera nerieši-
teľným rébusom. Spoľahlivo ju dirigoval kapitán Michal Riška 
(vľavo).                FOTO: Milan Podmaník 

VÝSLEDKOVÝ SERVIS TENISOVÉHO KLUBU PÚCHOV - jún 2017
ni - Nina Tomášová/Adriana Cenigová 6:2, 6:0, Ema Va-
lentová/Bibiana Miklošková - Nicole Janíková/Katarína 
Hlavačková 6:3, 4:6, 0:10)
11.06.2017, ŠPORT PARK LÚČKY - TK Púchov 2:4 
(dvojhry: Ema Špirňáková - Katarína Hlavačková 6:4, 
6:2, Natália Talajová - Nicole Janíková 6:2, 6:1, Emma 
Mesiarová - Adriana Cenigová 1:6, 3:6, Vanda Hazucho-
vá - Nina Tomášová 6:1, 6:3, štvorhry: Emma Mesiarová/
Vanda Hazuchová - Nina Tomášová/Adriana Cenigová 
3:6, 3:6, Natália Talajová/Ema Špirňáková - Nicole Janí-
ková /Katarína Hlavačková 6:1, 6:1)
STARŠIE ŽIAČKY 3. trieda B
03.06.2017, TK Púchov - TK Dolné Kysuce (B) 6:0 
(dvojhry: Adriana Cenigová - Sofia Kuchtíková     6:2, 6:1, 
Nina Tomášová  - Viktória Hýllová 6:3, 6:3, Lucia Oráviko-
vá - Bianka Homolová 6:4, 6:3, Natália Čviriková - Barbo-
ra Fujaková 6:1, 6:1, štvorhry: Nina Tomášová/Adriana 
Cenigová - Bianka Homolová/Viktória Hýllová 6:2, 6:2, 
Lucia Oráviková/Natália Čviriková – Sofia Kuchtíková/
Barbora Fujaková 6:4, 6:3)
10.06.2017, TK Dolné Kysuce (B) - TK Púchov 6:0 
(dvojhry: Sofia Kuchtíková - Adriana Cenigová     2:6, 2:6, 
Viktória Hýllová - Nina Tomášová 1:6, 1:6, Bianka Homo-
lová - Lucia Oráviková 4:6, 3:6, Barbora Fujaková - Natá-
lia Čviriková 0:6, 0:6, štvorhry: Sofia Kuchtíková/Viktória 
Hýllová - Nina Tomášová/Adriana Cenigová 3:6, 7:5, 3:6, 
Barbora Fujaková/Bianka Homolová - Lucia Oráviková/
Natália Čviriková 2:6, 1:6)
DORASTENCI 3. trieda A 
04.06.2017, TK Púchov - TK Martin 4:2 (dvojhry: Ja-

kub Schulcz - Peter Pilka 6:3, 6:3, Filip Sapák - Norbert 
Hoferica 0:6, 2:6, Radovan Reich - Michal Belák 0:6, 0:6, 
Oliver Krošlák - Ján Muríň 6:3,  6:0, štvorhry: Oliver Kro-
šlák/Jakub Schulcz - Michal Belák/Norbert Hoferica 7:6, 
6:4, Radovan Reich/Filip Sapák - Ján Muríň/Peter Pilka 
6:0, 6:0)
18.06.2017, TK Martin - TK Púchov 5:1 (dvojhry: Ši-
mon Papuščák - Daniel Krošlák 6:0, 6:0, Peter Pilka - Ja-
kub Schulcz 4:6, 6:1, 6:3, Norbert Hoferica - Filip Sapák 
6:1, 6:0, Michal Belák - Dominik Kučiak 6:0, 6:0, štvor-
hry: Michal Belák/Šimon Papuščák - Dominik Kučiak/
Filip Sapák 6:0, 6:1, Norbert Hoferica/Peter Pilka - Jakub 
Schulcz/Daniel Krošlák 0:6, 0:6)
MUŽI 1. trieda 
03.06.2017, TK Púchov - TK Liptovské Sliače 4:3 
(dvojhry: Marek Mihalík - Ján Plávka 6:2, 6:0, Marcel Lu-
hový - Jozef Frič 4:6, 3:6, Peter Navoj - Miroslav Mojský 
1:6, 2:6, Eduard Kukosa - Patrik Gallo 2:6, 6:2, 6:1, Andrej 
Kršjak - Matúš Ševčík 6:1, 6:1, štvorhry: Andrej Kršjak/Pe-
ter Navoj - Patrik Gallo/Miroslav Mojský 6:7, 2:6, Marcel 
Luhový/Marek Mihalík - Ján Plávka/Jozef Frič 6:1, 6:4)
10.06.2017, TK Vrútky (A) - TK Púchov 1:6 (dvojhry: 
Miroslav Kubík - Marek Mihalík 6:1, 6:2,
Lukáš Gottwald - Marcel Luhový 6:1, 6:1, Michal Blizniak 
- Peter Navoj 6:0, 6:1, Tomáš Jurko - Oliver Krošlák 6:0, 
6:1, Martin Januš /skr./ - Andrej Kršjak 6:2, 6:7, štvorhry: 
Lukáš Gottwald/Jozef Szöke - Marcel Luhový/Oliver 
Krošlák /skr./ 6:2, Tomáš Jurko/Miroslav Kubík - Peter 
Návoj/Andrej Kršjak 6:4, 6:4)

-pn-
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SWAN CENTRUM, 
Dvory č. 1933 / 20 
priestor č. 7
Púchov
puchov@swan.sk

rýchly  
LTE INTERNET  
pre váš domov

Vyberte si sVoju rýchlosť!

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

9,99 €
mesačne

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

14,99 €
mesačne

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

19,99 €
mesačne

K službe lte  

doma L
WiFi router  

iba za 1 €
(pri 24-mesačnej 

viazanosti)

Uvedené sú maximálne rýchlosti služieb. Uvedené ceny služieb platia len v prípade uzavretia zmluvy s viazanosťou na 12 alebo 24 
mesiacov a sú garantované počas celej doby viazanosti. Ponuka platí do 30. 06. 2017, a to pre nových aj existujúcich zákazníkov, 
ktorí využívajú služby spoločnosti SWAN, a.s., bez viazanosti. Ceny sú uvedené s DPH. Viac informácií získate na nonstop linke 
0650 123 456 alebo na www.swan.sk.
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SLOVENSKO - MORAVSKÁ HASIČSKÁ LIGA, 5. KOLO - IHRIŠTE, 6. KOLO - VISOLAJE

Slovensko-moravská hasičká liga pokračovala po-
čas uplynulých dvoch víkendoch kolami v Ihrišti a vo 
Visolajoch. V kategórii mužov potvrdili Podhorania 
úlohu favoritov, keď v Ihrišti triumfovali a vo Visola- 
joch skončili na druhej priečke, keď ich dokázali pre-
konať iba lepšiaci sa dobrovoľní hasiči zo Stupného. 
Vo Visolajoch malo podujatie Slovensko-moravskej 
hasičskej ligy svoju premiéru a výborne ju v domá-
com prostrední zvládli dobrovoľní hasiči Visolají. 
Ich tretia priečka je skvelým zavŕšením doterajších 
výborných výkonov, v celom seriáli im patrí dokon-
ca skvelé štvrté miesto. V Ihrišti si výborne počínali 
domáce družstvá. Muži skončili na peknej šiestej 
priečke, ženy dokonca druhé za žabkami z Nosic. Vo 
Visolajoch však totálne sklamali, keď muži skončili až 
na 16. mieste a ženy dokonca posledné. Medzi že-
nami si prvé víťazstvo zaknihovali Nosice-žabky. Vo 
Visolajoch skončili druhé a rovnaká priečka im patrí 
aj v priebežnom poradí seriálu. Muži Zbory v Ihrišti 
totálne vyhoreli, reputáciu si napravili vo Visolajoch, 
kde skončili na peknom štvrtom mieste. Celkovo im 
však patrí až 18. priečka... 

Výsledky
5. kolo – Ihrište
Muži: 1. Podhorie – 14,22 s, 2. Brumov B – 14,37 s, 

3. Stupné – 14,49 s, 4. Valašské Příkazy – 14,57 s, 5. 
Visolaje – 14,58 s, 6. Ihrište – 14,61 s, 7. Krásno – 14,99 
s, 8. Ruskovce – 15,04 s, 9. Lednické Rovne – 15,10 s, 

10. Podlužany – 15,13 s, 12. Lehota pod Vtáčnikom 
– 15,15 s, 13. Dohňany  - 15,32 s, 14. Svinná – 15,42 
s, 15. Tŕstie – 16,63 s, 16. Beluša – 17,06 s, 17. Nosice 
– 31,63 s, 18. – 21. – Nedašova lhota, Lidečko, Zbora 
- diskvalifikovaní

Ženy: 1. Nosice-žabky – 16,11 s, 2. Ihrište – 16,79 
s, 3. Dežerice – 17,30 s, 4. Svinná – 18,46 s, 5. Dulov 
– 18,48 s, 6. Ladce – 19,01 s, 7. Lehota pod Vtáčnikom 
– 19,16 s, 8. Kocurany – 19,89 s, 9. Kvašov – 20,12 s, 
10. Nedašova Lhota – 28,94 s, 11. Dohňany – 29,06 s, 
12. Horná Poruba – nedokončili

6. kolo – Visolaje
Muži: 1. Stupné – 13,16 s, 2, Podhorie – 13,77 s, 3. 

Visolaje – 13,80 s, 4. Zbora – 13,94 s, 5. Brumov B – 
14,42 s, 6. Tŕstie – 14,61 s, 7. Lehota pod Vtáčnikom – 
14,64 s, 8. Krásno – 14,76 s, 9. Valašské Příkazy – 14,93 
s, 10. Ďurďové – 15,04 s, 11. Lednické Rovne – 15,12 s, 
12. Ruskovce – 15,23 s, 13. Nedašova Lhota a Lidečko  
– 15,33 s, 15. Podlužany – 15,39 s, 16. Ihrište – 15,47 
s, 17. Svinná – 16,55 s, 18. Beluša – 16,77 s, 19. Nosice 
– 42,40 s, 20. Dohňany – diskvalifikované

Ženy: 1. Dežerice – 17,74 s, 2. Nosice-žabky – 17,82 
s, 3. Horná Poruba – 18,06 s, 4. Dulov – 18,19 s, 5. 
Svinná – 18,23 s, 6. Lehota pod Vtáčnikom – 18,31, 
7. Ladce – 18,68 s, 8. Kocurany – 18,76 s, 9. Dohňany 
– 18,79 s, 10. Nedašova Lhota – 19,61 s, 11. Kvašov 
– 19,65 s, 12. Ihrište – 22,66 s

Celkové poradie po 6. kole: 
Muži: 1. Podhorie – 97 bodov, 2. Stupné – 84 

bodov, 3. Brumov B – 73 bodov, 4. Visolaje – 59 
bodov, 5. Krásno – 55 bodov, 6. Lednické Rovne 
– 41 bodov, 7. Ihrište – 39 bodov, 8. Ďurďové – 38 
bodov, 9. Ruskovce – 32 bodov, 10. Valašské Pří-
kazy – 32 bodov, 11. Tŕstie – 31 bodov, 12. Pod-
lužany – 30 bodov, 13. Nosice – 28 bodov, 14. 
Beluša – 26 bodov, 15. Lehota pod Vtáčnikom 
– 26 bodov, 16. Nedašova Lhota – 24 bodov, 17. 
Svinná – 22 bodov, 18. Zbora – 18 bodov, 19. Li-
dečko – 166 bodov, 20. Dohňany – 12 bodov

Ženy: 1. Dežerice – 73 bodov, 2. Nosice-žabky 
– 62 bodov, 3. Ihrište – 58 bodov, 4. Nedašova 
Lhota – 44 bodov, 5. Kocurany – 38 bodov, 6. 
Dohňany – 35 bodov, 7. Dulov – 35 bodov, 8. 
Svinná – 33 bodov, 9. Ladce – 33 bodov, 10. Kva-
šov – 32 bodov, 11. Lehota pod Vtáčnikom – 30 
bodov, 12. Horná Poruba – 28 bodov.          (pok)

Až v piatom kole sa tešili obhajkyne minuloročného prvenstva z prvého víťazstva v seriáli SMHL. Žabky z Nosíc 
triumfovali v Ihrišti.                       FOTO: SMHL - Silvia Behrová

V Ihrišti triumf Podhoria a Nosíc

Pre úspech družstva je dôležitý každý detail...

Je to tam! Pohľad na časomieru potvrdil, že Nosičanky 
v Ihrišti zvíťazili. 

Trať v Ihrišti má svoje čaro... 

Domácu súťaž Ihrišťanky zvládli, skončili na výbor-
nom druhom mieste. 
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Talianske mesto Giulianova ožilo v dňoch 22. – 25. 
6. 2017 majstrovstvami Európy v mažoretkovom 
športe. Počas štyroch dní sa na pódiu vystriedalo 
približne 2500 mažoretiek z 11 krajín.  Okrem európ-
skych štátov Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, 

Poľsko, Rusko, Slovensko, Ukrajina, Srbsko a Talian-
sko, sa majstrovstiev Európy zúčastnili aj Kirgizsko a 
Kazachstan. Tie boli svetovou mažoretkovou asociá-
ciou MWF (Majorette World Federation) prijaté minu-
lý rok a ako nováčikovia sa mohli zúčastniť európske-

ho šampionátu.
Púchovská výprava súboru NELLY z CVČ Včielka 

atmosfére majstrovstiev prispela 68 vystupujúcimi, 
ktoré aj vo veľkej európskej konkurencii obsadili po-
predné miesta, a s početným fanklubom. Ten tvorilo 
takmer 70 rodičov a priateľov súboru.

V 13 súťažných choreografiách vybojovali Púchov-
čanky tri zlaté, päť strieborných a dve bronzové me-
daily. Okrem toho si zaknihovali aj dve šieste a jedno 
siedme miesto. Vo štvrtok naše súťažné vystúpenia 
odštartovali kadetky v kategóriách trio a mini formá-
cia kadet pom-pom, pričom Sára Ondričková, Anet-
ka Murínová a Veronika Kuchtová ako trio získali na 
týchto majstrovstvách naše premiérové prvé miesto 
a prvé zlato. Mini formácia v zložení Sára Ondričko-
vá, Anetka Murínová, Natálka Pojezdalová, Sandra 
Halušková, Lucka Belásová, Sofia Kmošenová, Saška
Kohutiarová si vybojovali striebro. Vo štvrtkovom 
trende pokračovali v piatok juniorky, ktoré súťažili v 
kategóriách junior sólo, trio a mini pom-pom. Sólo 
(Romana Halušková) – 1. miesto, trio (Rebeka On-
dričková, Romana Halušková, Valika Satinová) – 1. 
miesto a mini formácia (Rebeka Ondričková, Roma-
na Halušková, Valika Satinová, Simona Hudecová, 
Rebeka Kováčová, Ela Geregová, Saška Kutejová) 
– 2. miesto. Najviac kategórií, v ktorých naše diev-
čatá súťažili, bolo v sobotu. Trio baton senior (Nikola 
Staňová, Miška Pijaková, Stela Slemenská) – 7. mies-
to, sólo pom-pom senior (Nina Chovančeková) – 3. 
miesto, duo pom-pom senior (Hela Rosinová, Peťa 
Karasová) – 2. miesto a popri pláži pri zapadajúcom 
slnku takmer všetky naše dievčatá absolvovali defilé,
na ktoré nadväzovali nedeľné veľké formácie. Tým-
to veľkým pódiovým choreografiám v posledný sú-
ťažný deň predchádzali kategórie mini mix kadet a 
senior. Mini mix kadet s choreografiou „Stars“ (Peťa
Hájovská, Ivanka Revúca, Lili Drábová, Natálka Pojez-
dalová, Saška Zemková, Saška Kotešovcová) a mini 

Púchovské mažoretky Nelly patrtia na každom významnom podujatí medzi najúspešnejšie súbory. Nebolo tomu inak ani na majstrovstvách Európy v Taliansku, odkiaľ 
priviezli desať medailových umiestnení.                           FOTO: P. Kuchta

Kadetky v kategóriii trio pom-pom Sára Ondričková, Anetka Murínová a Veronika Kuchtová so svojimi trénerka-
mi. Na majstrovstvách Európy získali pre Púchov premiérové prvé miesto a odštartovali medailovú žatvu. 

Mažoretky Nelly potvrdili európsku extratriedu

(Pokračovanie na 21. strane)

NA ME V MAŽORETKOVOM ŠPORTE ZÍSKALI PÚCHOVČANKY TRI TITULY A DESAŤ MEDAILOVÝCH UMIESTNENÍ
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mix senior s choreografiou Cigánsky tanec (Stela
Slemenská, Nika Staňová, Miška Pijaková, Vanesa La-
decká, Peťa Pilná, Betka Murínová) oba naše mixy zís-
kali krásne 6. miesto. Veľkolepým ukončením nášho 
účinkovania na ME 2017 boli vystúpenia veľkých for-
mácií pom-pom, kde kadetky získali striebro a titul I. 
vicemajster Európy s choreografiami Ovečky a Máša
a medveď, juniorky s choreografiami Mobilný telefón
a Maska striebro a opäť titul I. vicemajster Európy a 
seniorky s choreografiami Napoleon Bonaparte a
Balkán bronz a titul II. vicemajster Európy. 

Mažoretkový súbor NELLY v Taliansku reprezento-
vali:

Kadetky: Eliška Košecká, Peťa Hájovská, Sára On-
dričková, Natálka Pojezdalová, Saška Kotešovcová, 
Anetka Murínová, Veronika Kuchtová, Sandra Haluš-
ková, Sandra Imrišková, Emma Chovancová, Emma 
Fojtíková, Terezka Srogončíková, Terezka Bečárová, 
Lucka Belásová, Tamara Hradňanská, Soňa Kačíková, 
Karin Kozáčková, Lili Drábová, Nina Jancová, Alica 
Masláková, Ayesha Jadoon, Sofia Kmošenová, Jas-
mínka Kudlejová, Saška Kohutiarová, Ela Geregová, 
Saška Kutejová

Juniorky: Romana Halušková, Kristína Hanicová, 
Adela Jancíková, Dominika Žabková, Saša Kutejová, 
Valika Satinová, Miška Kačíková, Ela Geregová, Lujza 
Geregová, Terezka Srogončíková, Rebeka Ondrič-
ková, Rebeka Kováčová, Paulínka Bizoňová, Tamara 
Budayová, Simona Hudecová, Lucka Panáčková, Viki 
Martikáňová, Karina Ižvoltová, Gabika Mazáková, 
Anička Malová, Simona Juríková, Barbora Gáliková, 
Paťa Karlubíková, Peťa Pilná, Nina Kutejová, Veronika 
Vozáriková

Seniorky: Hela Rosinová, Peťa Karasová, Stela Sle-
menská, Maťa Bujdáková, Vanesa Ladecká, Nina 
Chovančeková, Paťa Karlubíková, Simona Kosáková, 
Nikola Husáriková, Klára Klanicová, Natália Melušová, 
Simona Juríková, Veronika Vozáriková, Betka Muríno-
vá, Katka Murínová, Barbora Gáliková, Nina Kutejová, 
Saška Belásová, Miška Pijaková, Peťa Pilná, Daniela 
Myšáková, Janka Martinková, Nika Staňová, Romana 
Halušková.

Napriek až 40-stupňovým horúčavám podali člen-
ky nášho súboru profesionálne výkony. Nenechali 
sa vyviesť z miery ani nedostatočnou prípravou zo 

strany organizátora, ktorý pripravil nevhodnú plochu 
pre tanečné vystúpenia, kvôli čomu sa so začiatkom 
meškalo viac ako štyri hodiny. Do areálu kvôli nesko-
rým úpravám deti zo súborov nevpustili, tie sa pred 
silným slnkom schovávali v každom dostupnom tie-
ni. Súťažiace súbory boli zložené v okolí na dekách 
na chodníkoch a snažili si krátiť čas ako sa len dalo. 
Pre divákov bolo veľmi málo miesta v hľadisku, niek-
toré plochy rozobrali kvôli zlej statike. Celé podujatie 
sa konalo v cirkusovom areáli pod veľkým stanom, 
ktorý síce chránil pred pálením slnka, ale bol plný 
prachu. Zabezpečená strava pre súťažiacich bola 
aspoň pre nás, Slovákov, nepochopiteľná, nakoľko 
tri obedy, ktoré sme mali zabezpečené boli trikrát 
rovnaké cestoviny. Usporiadateľ sa dopustil ešte 
rôznych iných menších, či väčších organizačných ne-
dostatkov, no NELLY boli vytrvalé, skromné, situáciu 
ustáli so cťou, vydržali a vybojovali pre nás cenné 

medaily. Počas vyhlasovania výsledkov hrdo znela 
naša hymna, ktorá sa občas vystriedala s českou. Sme 
hrdí, že naše mažoretky majú takéto úspechy a veľmi 
sa z toho tešíme, že patríme medzi európsku špičku v 
mažoretkovom športe. 

Pred záverečným ceremoniálom sa uskutočnilo 
slávnostné odovzdanie vlajky asociácie MWF. Talian-
ski organizátori počas znenia hymny federácie odo-
vzdali štafetu majstrovstiev Európy v mažoretkovom 
športe zástupcom mažoretiek z Poľska, ktorí majú s 
organizáciou takéhoto podujatia niekoľkoročné skú-
senosti. Budúce majstrovstvá sa budú konať od 5. 
júla v meste Opole. Držíme palce nášmu súboru, aby 
sa na nich mohli zúčastniť a aby nás opäť reprezento-
vali tak úspešne, ako sa im to podarilo teraz.

Na záver veľmi pekne ďakujeme vedúcej súboru 
Ľudmile Bučkovej-Kvaššayovej a manažérke Taťjane 
Brozákovej, ktoré dávajú deťom a súboru celé svoje 
srdce. Ďalej ďakujeme trénerkám Dominike Ladec-
kej, Dominike Slovákovej, Nike Staňovej, Miške Pi-
jakovej, Stele Slemenskej, Mati Bujdákovej, Simone 
Moškovej, Veronike Gašpárkovej, Aďke Rosinovej, 
Veronike Vozárikovej, Saške Belásovej a Ninke Ku-
tejovej za prípravu pekných choreografií a za dlhé
absolvované tréningy. Ďakujeme Janke Halasovej za 
profesionálnu pomoc pri dodatočnej výrobe kostý-
mov. Tiež patrí ďakujem aj pracovníčkam CVČ Včielka 
Janke Kuchtovej a Katke Denešovej, ktoré v Taliansku 
pomáhali pri organizácií detí na súťaží či mimo sú-
ťaže ako pilné včeličky. Ďakujeme Peťovi Kuchtovi 
za zachytenie všetkých našich krásnych zážitkov a 
spomienok na objektív a ďakujeme aj rodičom, ktorí 
sa aktívne zapájali do pomoci na súťaži a pri celej or-
ganizácii súťaže. 

No a veľké ďakujem vyslovujeme Mestu Púchov za 
finančnú dotáciu na dopravu a pekný transparent,
vďaka tomu sme mohli vycestovať a reprezentovať 
naše mesto a krajinu. A na záver ďakujeme deťom zo 
súboru NELLY za výkony, ktoré podali, prajeme pek-
né prázdniny, načerpajte nové sily a stretneme sa v 
septembri. Tešíme sa na Vás. 

Kolektív CVČ Včielka

NA ME V MAŽORETKOVOM ŠPORTE ZÍSKALI PÚCHOVČANKY TRI TITULY A DESAŤ MEDAILOVÝCH UMIESTNENÍ

Mažoretky Nelly potvrdili európsku extratriedu
(Dokončenie z 20. strany)

Seniorky Nelly Púchov získali s choreografiou Napoleon Bonaparte titul druhých vicemajsteriek Európy. 

Bez medailového umietstnenia sa nevrátili z Talianska ani juniorky Nelly. V kategórii mini pom-pom si vybojovali 
titul prvých vicemajsteriek Európy. 
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PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám pozemok v Púchove v na Zbojníckom vŕš-
ku aj so záhradnou drevenou chatkou cca 400 m², 
elektrina a pitná voda na hranici pozemku. Cena po-
zemku 28 €/m². Tel. 0903 810 303.  

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim pozemok príp. staršiu chalupu v okolí Pú-
chova. Tel. 0950 494 700.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Prenajmem garáž pod kostolom – Nimnická cesta, 
prípadne predám. Tel. 0905 499 702.

SLUŽBY
• POZOR! Akcia -20 % do 30. 9. 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. 0948 798 523.
• Strechy. 0903 751 886. jm.klampiarstvo@gmail.com
• Maľby, stierky, protiplesňový systém. 0918 467 
478.
• Kompletne rekonštrukcie domov, bytov, byt. ja-
dier, kúpeľní, nebyt. priestorov, panelákových scho-
díšť, maľby, nátery, stierky, omietky, sadrokartón. 
Tel. 0911 689 723.
• Tesárske a pokrývačské práce, altánky, prístrešky. 
Tel. 0918 427 134.
• Rekonštrukcie bytových jadier,  kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.

PREDAJ RÔZNE
• Predám skrinkový šijací stroj LUCZNIK aj s výba-
vou. Výhodne. Tel. 0950 601 802.
• Predám váľandy s odkladacím priestorom, 1 ks 30 
eur. Tel. 0944 306 155
• Predám staršiu zachovalú obývaciu stenu, rozkla-
daciu sedaciu súpravu 2 kreslá, pračku, chladničku 
- lacno. Tel. kontakt 0911 400 393.

RÔZNE
• Z vážnych zdravotných dôvodov odstúpim za-
behnutú krčmu s terasou v Púchove. V prípade se- 
riózneho záujmu kontaktujte tel. 0948 888 656  
v čase od 10.00 do 15.00 hod.

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 

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 16. 6. 2017 sme si 
pripomenuli 7. výročie 
od úmrtia nášho milo-
vaného manžela, otca a 
starého otca 
Jána ROLÍKA. 

S láskou spomína manželka, 
dcéry a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 29. júna sme si pri-
pomenuli prvé výročie 
úmrtia nášho drahého  
manžela, otca, dedka, 
učiteľa a priateľa
Jozefa ZEKANA.
Kto ste ho poznali,  ve- 
nujte mu tichú spo- 
mienku.

 S láskou a úctou jeho najbližší.

SPOMIENKA
Čas plynie a nevráti, 
čo vzal, zostali len spo- 
mienky a žiaľ.
Dňa 2. júla uplynie 
dlhých 10 rokov odvte-
dy, čo nás opustila naša 
drahá mama, babka 
a prababka Margita  
DOLEŽELOVÁ. 

S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Kto v srdci žije, nezomiera!
Dňa 25. 6. 2017 uplynu-
lo 13 rokov od úmrtia 
manžela, otca, brata a 
švagra Petra PASTORKA  
z Púchova.

Za spomienku ďakujú 
najbližší.

SPOMIENKA
Dňa 29. 6. uplynulo 
smutných 7 rokov, čo 
nás navždy opustil man-
žel , otec a dedko Viktor 
BLAŽEJ.
S láskou spomína man-
želka a deti s rodinami. 
Chýbaš nám.

SPOMIENKA
Očiam si odišla, 
v srdciach si zostala.
Dňa 26. 6. uplynie 10 
rokov od úmrtia našej 
mamy a babky Vincen-
cie SLÁDEKOVEJ.
S láskou spomína dcéra 
Eva, syn Ľubo s Betkou, 
vnučka Marcelka a ostatná rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

SPOMIENKA
Spi sladko, snívaj svoj 
večný sen, v spomien-
kach sme pri tebe každý 
deň.
Dňa 6. 7. si pripomí-
name 19. výročie, čo 
nás navždy opustil náš 
drahý syn a brat Štefan 
BOŠKO z Hoštinej.  

S láskou spomína mama a sestra s rodinou.

SPOMIENKA
Odišiel tíško, nie je me-
dzi nami, no v našich 
srdciach ostáva navždy 
s nami.
Dňa 2. 7. 2017 sme si 
pripomenuli 5. výročie 
úmrtia nášho milované-
ho otca, manžela, ded-
ka a pradedka Jozefa 
KÖRMENDYHO z Medného.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami  
tichú spomienklu.

S láskou spomínajú manželka Lýdia, 
syn Miroslav, Jozef, Peter, a Ľubomír s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 3. 7. 2017 uplynulo 20 rokov, čo zomrela 
naša mama Magdaléna ZANGLOVÁ, 
rod. Rafajová.

Radi spomíname.

SPOMIENKA
Dňa 10. 6. 2017 sme si pripomenuli nedožité  
74. narodeniny našej drahej mamy, babky a  
prababky Ľudmily DVORSKEJ, rod. Bučkovej. 
Dňa 25. 6. 2017 uplynuli štyri roky od úmrtia  
nášho drahého otca, dedka a pradedka  
Viktora DVORSKÉHO. 
Spomeňte si spolu s nami na nich v tichých  
modlitbách. 

S úctou a láskou syn a dcéry s rodinami.
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PONUKA PRÁCE
• Hledáme řidiče mezinárodní kamionové dopravy. 
Nabízíme nadstandartní finanční podmínky v zavede-
né společnosti. Místo výkonu práce Zlín. Kontakt:  Ing. 
Jan Křenek, e-mail: krenek@gelur.com, tel. 00420 602 
421 070, 00420 577 018 239.
• Poľnohospodárske družstvo Mestečko prijme do za-
mestnania: 
-  MALIARA
-  NATIERAČA
-  POMOCNÉHO ROBOTNÍKA NA STAVBE. 
Kontakt: Ing. Masláková - 0905 797 551, e-mail:  
vystavba@pdmestecko.sk.

PRÁCU HĽADÁ
• Opatrovateľka s praxou hľadá prácu, opatrím deti 

aj starších ľudí. Okres Púchov. Tel. 0911 906 158.
• Hľadám prácu ako pomocníčka v domácnosti, 
upratovanie, žehlenie ,  drobné práce v domácnosti.
Tel. 0911 906 158.

OZNAMY 
• Mestská knižnica Vladimíra Roya v Púchove 
oznamuje svojim čitateľom a návštevníkom, že cez 
letné prázdniny bude otvorená pre verejnosť od 
7.30 do 15.30 hod. vždy od pondelka do piatku.
• ZO SZZP Púchov oznamuje, že ďalší poradenský 
deň bude 14. 8. 2017 od 14.00 v kancelárii ZO SZZP 
(bývalý kataster, Nám. slobody). Právne poraden-
stvo sa pre veľký záujem zužuje na právne pro-
blémy zdravotne postihnutých a starších občanov 
mesta Púchov. Kto potrebuje právnu radu, môže 

www.puchovskenoviny.sk

NONSTOP číslo: 0918 040 060 / 0949 576 586

STRATA BLÍZKEHO PRINÁŠA SO SEBOU BOLESŤ A STRES

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

VYBAVÍME ZA VÁS - S ÚCTOU A DÔSTOJNE

STYX pohrebná služba - pomôžeme zmierniť Váš žiaľ

KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY NA JEDNOM MIESTEÉ É Ž
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Ponúkame do prenájmu novovybudované 
obchodné priestory v Horných Kočkovciach 
vhodné ako prevádzky:

PRÍZEMIE
1.   OBCHOD (potraviny, rozličný tovar), sklad, šatňa 
pre personál, samostatný vchod pre zásobovanie.
Celková rozloha 129 m².
2.   KOMERČNÝ PRIESTOR, celková rozloha 56 m².
3.   KOMERČNÝ PRIESTOR (stavebne riešený pre kaderníctvo). 
Celková rozloha 57 m².

BÝVALÉ  HRADISKO

VÝHODY UMIESTNENIA:  
blízkosť železničnej stanice, autobusového nástupišťa, 
bez konkurenčného prostredia.
ZÁROVEŇ PRIJMEME DO ZAMESTNANIA:
 • kuchárov (s praxou v reštauračnej prevádzke) 
 • prevádzkara – zásobovača pre prevádzku reštaurácie
 • čašníka/baristu
 • kuchára - príprava pizze
BLIŽSIE INFORMÁCIE:  042/4450 936,  0905 444 642. 

1 2 3

sa prihlásiť do 10. 8. 2017 na adrese: Ján Petro, 
Obrancov mieru 1152/5, 0949 103 709. K prípadu,  
v ktorom chcete poradiť, je potrebné doniesť už 
existujúce podklady. 

STRATY - NÁLEZY
• Dňa 27. 6. bol na cintoríne v Záskalí nájdený zvä-
zok s jedným kľúčom FAB a tromi príveskami (jeden 
s číslicou 30). Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na od-
delení Mestskej polície Púchov.
• Dňa 10. 6. 2017 som stratil doklady a dve peňa-
ženky (šedá a čiernočervená). Prosím nálezcu o 
vrátenie, ide mi hlavne o doklady. Tel. 0940 752 103.
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Ilustračné foto, chyby v tlači vyhradené.

Akcia platí od 6. 7. do 11. 7. 2017.

Výhodný nákup 
pre všetkých

na  všetky dámske 
a pánske tričká

-20%


