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Kvarteto mužstiev z nášho okresu vyšlo naprázdno
OBLASTNÉ FUTBALOVÉ SÚŤAŽE

6. liga muži

V sobotu 4. novembra sa predstavili na domácich 
palubovkách dve družstvá 1. VK Púchov. Staršie žiač-
ky - siedme v tabuľke, privítali v telocvični ZŠ Mlá-
dežnícka šieste družstvo tabuľky VK Palas Levice B. 
Obidvom družstvám ide o postup do prvej skupiny, 
do ktorej postúpi najlepších šesť družstiev z 11-člen-
nej základnej skupiny. Domáce hráčky podali svoj 
doteraz najlepší výkon a nedali súperovi šancu. Po 
dvoch výhrach 3:0 a 3:0 poskočia v tabuľke na postu-
pové 6. miesto.

Družstvo žien hostilo v telocvični gymnázia druž-
stvo MŠK Žiar nad Hronom, ktoré v minulom kole 
doma prekvapivo porazilo dovtedajšie vedúce druž-
stvo súťaže. Púchovčanky si verili a od začiatku bolo 
jasné, že hostky to nebudú mať ľahké. Papierové 
predpoklady začala rozbíjať tvrdými smeči Martina 
Gašpárková, dobrým podaním sa pridala Kapráliko-
vá, družstvo žilo hrou, stabilný výkon podala nahrá-
vačka Glóriková i kapitánka Kováčiková a po 69 min-
útach hry zaslúžene vyhralo 3:0. 

Druhý zápas mal v prvom sete podobný priebeh, 
domáce kontrolovali hru a vyhrali prvý set 25:18. 
Druhý set sa však púchovčanky dostali do útlmu, ne-
daril sa im príjem a ani ich smeče neboli príliš účinné. 
Súper trpezlivou hrou získaval bod za bodom, domá-
ce sa trápili a veľa lôpt pokazili.

Stav sa otočil na 1:2 na sety, lenže hráčky 1.VK ešte 
zabojovali. Spresnili prihrávku a pritvrdili útok, čo 
malo želaný efekt v podobe zisku 4. setu 25:20. Tajb-
rejk začali lepšie hostky, viedli 0:3, 5:8 aj 6:9. Na poda-
nie prišla domáca Gabrišová a zariskovala podanie. 
Zatlačila súpera od siete 
a Púchov otočil na 13:9. 
Vedenie domáce udržali 
a 15:11 vyhrali rozhodu-
júci set a celý zápas 3:2. 
Posledný bod pre domáce 
získala nekompromisným 
smečom dnes najlepšia 
hráčka Martina Gašpárko-
vá (na snímke počas sme-
ču), ktorá presne v deň zá-
pasu oslávila narodeniny.  

1. VK Púchov - MŠK 
Žiar nad Hronom 3:0 (14, 
22, 21) a 3:2 (18, -23, -18, 
20, 11)

Zostava 1. VK Púchov: 
Glóriková, Martina Gaš-
párková, Kapráliková, 
Katarína Kováčiková (ka-
pitánka družstva), Gabri-

šová, Pišojová, libero Zágorová, striedali Gardianová, 
Petra Gašpárková, Kristína Kováčiková, Michalcová, 
tréner M.Suchánek.

Budúce kolo odohrajú Púchovčanky v Žiline, doma 
sa predstavia 18. 11. proti Giraltovciam.                 (ms)

VOLEJBAL

Štyri víkendové víťazstvá púchovských volejbalistiek

1. Podmanín 13 10 1 2 34:17 31
2. Košeca 12 9 1 2 40:7 28
3. H. Poruba 12 8 1 3 37:19 25
4. Kvašov 12 7 1 4 33:21 22
5. Jasenica 12 7 1 4 23:16 22
6. Bolešov 13 6 2 5 20:18 20
7. K. Podhradie 13 6 1 6 29:28 19
8. Papradno 12 6 0 6 29:21 18
9. Streženice 13 4 4 5 17:20 16
10. Udiča 12 4 3 5 15:20 15
11. Tuchyňa 13 4 2 7 26:32 14
12. D. Kočkovce 13 3 2 8 20:37 11
13. Lysá 13 2 3 8 21:38 9
14. Dulov 13 1 0 12 15:65 3

Košeca – D. Kočkovce 7:0 (2:0) 
Dolnokočkovania na pôde jedného z ašpirantov na 

postup odolávali len necelú polhodinu. Skóre otvoril 
v 27. minúte G. Bortel  - 1:0. Tesne pred prestávkou 
pridal druhý gól domácich Škrapko – 2:0. Po obrátke 
domáci už zužitkovali svoju hernú prevahu a vyjadrili 
ju aj strelecky. Na 3:0 zvýšil v druhom polčase G. Bor-
tel, ktorý pridal štvrť hodinu pred koncom z penalty 
aj štvrtý domáci gól – 4:0. Desať minút pred koncom 
zvýšil striedajúci Mihálik na 5:0 a ten istý hráč o deväť 
minút neskôr na 6:0. Posledné slovo patrilo kanonie- 
rovi Bortelovi, ktorý svojim štvrtým gólom spečatil v 
záverečnej minúte na 7:0.  Kočkovania prezimujú s 
chudobnými tromi výhrami tretí od konca, na čo si 
veru dlho nepamätajú.

Streženice – Podmanín 0:3 (0:1) 
V stretnutí mužstiev, ktoré ešte v minulej sezóne 

delili dve súťaže, mali viac z hry hostia. Do vedenia 

ich poslal už po dvadsiatich minútach po centrova-
nej lopte P. Gardian – 0:1. Streženičania mohli vyrov-
nať, Loduha však po peknej individuálnej akcii mieril 
iba do brvna. Hostia opäť prevzali iniciatívu, no do 
prestávky sa im už skórovať nepodarilo. Do druhého 
polčasu nastúpili aktívnejšie domáci, ich snahu o vy-
rovnanie však schladil v 60. minúte druhým gólom M. 
Kostelanský – 0:2. Definitívne KO zasadil Streženici-
am štvrť hodinu pred koncom P. Gardian – 0:3. 

Lysá – Tuchyňa 2:5 (1:2)
Lysej sa ani v ďalšom domácom stretnutí nepodari-

lo bodovať a podľahla priemernej Tuchyni. Hostia šli 
do vedenia v desiatej minúte po góle Štefulu – 0:1. 
Lysá vyrovnala vďaka vlastnému gólu Daňa, no Šte-
fula desať minút pred prestávkou opäť strhol vedenie 
na stranu hostí – 1:2. V druhom polčase po pár minú-
tach na ihrisku zvýšil na 1:3 Bartoš. Zlocha síce kont-
roval kontaktným gólom, no definitívne ju pochoval
dvomi gólmi v závere A. Bartoš – 2:5. 

Bolešov – Kvašov 1:0 (0:0)
V kvalitnom stretnutí videli diváci obojstrannú sna-

hu o víťazstvo. Na oboch stranách si hráči vypracovali 
niekoľko šancí, no Veselý, Bretschnider či Šatka gól-
mana neprekonali. O výsledku rozhodla 62. minúta, 
kedy poslal do pokutového územia prudký center 
Barták a Kusovský poslal domácich do vedenia – 1:0. 
Osem minút pred koncom mal na hlave vyrovnáva-
júci gól D. Bielik, mieril však mimo bránku. A keď v 
úplnom závere zneškodnil brankár Košece tutovku 
Lukaju, Kvašov si nepripísal ani bod. 

H. Poruba – K. Podhradie 3:1 (2:0) 
V derby Ilavského okresu mohol otvoriť skóre už po 

troch minútach Šupák, brankár Smolka však bravúrne 
zasiahol. V desiatej minúte mal šancu Jánoška, ktorý 
obišiel brankára, no netrafil prázdnu bránku. Horná

Poruba šla do vedenia gólom Hetflajša v 25. minú-
te – 1:0. Ten istý hráč pridal o štvrť hodinu neskôr aj 
druhý domáci gól – 2:0. Dvadsať minút pred koncom 
stretnutia hosťujúci Szücs krásnou prízemnou strelou 
znížil – 2:1. Záverečné slovo však patrilo opäť Hornej 
Porube, keď sedem minút pred koncom stretnutia 
Dražkovec krásnou strelou z priameho kopu vymietol 
pavučinky v hornom rohu hosťujúcej bránky – 2:1.     

Jasenica – Udiča 2:1 (0:0)
Domáci sa ujali vedenia gólom Pavlíka v 55. minú-

te – 1:0. O desať minút T. Drblík vyrovnal, no dvadsať 
minút pred koncom strhol víťazstvo na stranu Jaseni-
ce Janáček – 2:1. 

Dulov – Papradno 2:5 (1:4) 
Herne vyspelejších hostí poslal do vedenia Tóth a 

už po desiatich minútach viedli gólom Cupana 0:2. 
Po góloch Lokšíka a Tótha viedli hostia už 0:4, Čerňan 
v 37. minúte znížil na 1:4. V druhom polčase zvýšil 
Tóth na 1:5 a na konečných 2:5 upravil päť minút 
pred koncom Kebis. 

Podmanín – Dulov 8:0 (5:0)
Líder na považskobystrickej umelej tráve roztrhal  

posledný celok oblastnej ligy na franforce. Už v pr-
vom polčase bolo jasné, že pôjde o hru mačky s my-
šou. Domáci spálili niekoľko šancí, no po necelej po-
lhodine pretrhli streleckú smolu a rozsypalo sa vrece 
s gólmi. Skóre otvoril bombou R. Sovík v 27. minú-
te. Na 2:0 zvýšil o dve minúty neskôr J. Sovík a v 33. 
minúte zvýšil na 3:0 domáci ostrostrelec P. Gardian. 
O ďalšie štyri minúty si dezorientovaný Ďurčík zrazil 
loptu do vlastnej siete – 4:0 a ešte pred polčasovým 
hvizdom zvýšil na 5:0 P. Gardian. Po prestávke M. Gar-
dian zvýšil hlavou na 6:0, päť minút pred koncom R. 
Sovík na 7:0 a o dve minúty neskôr spečatil J. Sovík 
na konečných 8:0.    
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Štatistický úrad v nedeľu 5. novembra zverejnil aj podrobné informácie o volebných číslach 
v jednotlivých obciach a mestách. Púchovčanov, ktorí sledujú komunálnu politiku, najviac 
zaujímajú výsledky púchovských kandidátov v 18-tich púchovských mestských okrskoch.

Michalcovi a Kubičárovi sa sen o návrate k moci začal rozplývať

šéfredaktor Púchovských novín a  Púchov-
skej televízie Radoslav Varga vo svojich Pú-
chovských listoch márne dlhodobo propa-
guje Miroslava Kubičára a Mariána Mišúna. 
Ich voličská základňa je pravdepodobne 
málo kompatibilná. Keby aj teoreticky Ma-
rián Mišún v  budúcich voľbách primátora 
podporil kandidatúru Miroslava Kubičára, 
zatiaľ majú spolu málo „žetónov“.

Kotlebovec Marián Mišún sa po volebnej 
porážke na svojom facebookovom profile 
zastrája: „Verím, že príde čas, keď odstrá-
nime súčasný zločinecký systém“. Volebný 
debakel ĽS NS zle znášajú aj jeho fanúši-
kovia na Facebooku. Nadávajú na sloven-
ských voličov (pravopis redakčne neupra-
vený): „Slováci sú osprosteli národ“, „Slovač 
vždy potrebovala byč a niekomu služiť, len 
preto že si sama sebe nevie vladnuť“, „ľudia 
sú sprostý Na Stráž“, „Je načase pochopiť, 
že ľudia sú tupci“, „Slovač je jedna spros-
ta ovca...“, „ Mišún Marián si dobry chlap a 
ludia su sprosty a zmanipulovaný ja som v 
šoku ako to cele dopadlo. Ale Slovensko si 
nedame a ludi prebere iba občianska vojna 
bohužial“, „tu uz nepomoze nic... len krvavy 
prevrat“. Niektorí dokonca plánujú odísť zo 
Slovenska: „Preto treba buď krvavy očistec 
alebo smutočny odchod tam kde narod 
prežije“. Poprajme im šťastnú cestu pri hľa-
daní toho „ich“ Slovenska.

Slavomír Flimmel, 
šéfredaktor PN

Primátor Rastislav Henek a  viceprimá-
tor Roman Hvizdák získali v púchovskom 
okrese spolu 5.808 hlasov oproti 3.509 hla-
som bývalého primátora Mariána Michalca 
a  jeho viceprimátora Miroslava Kubičára. 
V  samotnom meste Púchov boli volebné 
výsledky podobné – dnešné vedenie zís-
kalo 3.763 hlasov oproti 2.081 hlasov pre 
bývalé vedenie mesta.

Miroslav Kubičár sa necelý týždeň pred 
voľbami opatrne dištancoval od svojho 
dlhoročného politického partnera Mariána 
Michalca. Jeho nový spolukandidát Peter 
Hudák síce v  Púchove preskočil Mariána 
Michalca o  160 hlasov, ale to bolo všetko. 
Na zisk poslaneckého kresla to bolo veľmi 
málo. Samotný Miroslav Kubičár svoj ne-
úspech podľa svojho stanoviska na Face-
booku nepovažuje za porážku: „Miesto v 
krajskom parlamente mi ušlo o 34 hlasov“. 
Asi neľutuje ani značné finančné pros-
triedky vynaložené na predvolebnú kam-
paň. Horšie je to ale s jeho vyhliadkami na 
úspešnú kandidatúru na primátora mesta 
v  roku 2018. V  meste Púchov zatiaľ stráca 
na Romana Hvizdáka (2. v  poradí) nie 34, 
ale dokonca 330 hlasov. A na víťaza tohto-
ročných volieb Rastislava Heneka je to zati-
aľ strata ťažko prekonateľných 763 hlasov.
Ďalší potenciálni kandidáti na primátora 
dopadli ešte horšie: 
Marián Michalec (strata na víťaza 1.352 
hlasov), Lukáš Ranik (strata 1.551 hlasov) a 
Marián Mišún (strata 1.593 hlasov). Bývalý 

č.  meno strana hlasy %

1 Rastislav Henek NEKA 2098 16,02

2 Roman Hvizdák NEKA 1665 12,71

3 Miroslav Kubičár NEKA 1335 10,19

4 Peter Hudák NEKA 906 6,92

5 Marián Michalec NEKA 746 5,69

6 Cyril Crkoň NEKA 642 4,90

7 Igor Hurta NEKA 598 4,56

8 Lukáš Ranik SaS* 547 4,17

9 Marián Mišún ĽS NS 505 3,85

10 Miloš Svoboda NEKA 504 3,84

11 Miroslav Bučko NEKA 358 2,73

12 Jaroslav Čibenka NEKA 327 2,49

13 Ivan Kubiš NEKA 293 2,23

14 Miriam Gabčová NEKA 210 1,60

15 Pavel Melišík NOVA* 195 1,48

16 Daniel Krištof ĽS NS 191 1,45

* koalícia SaS, OĽANO, KDH, NOVA, OKS, ZZ, DÚ

Poradie kandidátov na poslancov 
TSK v meste Púchov  

Rastislav Henek, primátor:
Dovoľte mi poďakovať sa všetkým 
voličom, ktorí mi dali vo voľbách 
do zastupiteľstva TSK svoj hlas. Dali 
mi tým jednoznačnú odozvu, ktorá 
mi dokazuje, že to všetko, čo sme 
v meste za tri roky dokázali, nezosta-
lo nepovšimnuté. Vzhľadom k tomu, 
že v  poslednom období som bol 
niekoľko mesiacov mimo verejného 

diania, cítim veľkú pokoru a zado-
sťučinenie, že občania nezabudli a 
svojou účasťou vo voľbách mi vy-
jadrili podporu. Verte mi, veľmi si to 
vážim. Vidím, že skutočná a poctivá 
práca má zmysel a je teda dôvod 
ďalej slušne a čestne pracovať a 
prinášať ďalšie pozitívne výsledky. 
Veľké ďakujem patrí mojej rodine, 
ktorá ma chápe a stojí pri mne v 
dobrom aj v zlom. Ďakujem aj svo-
jim spolukandidátom Milošovi Svo-
bodovi a Ivanovi Kubišovi. Zároveň 
touto cestou blahoželám aj Mila-
novi Panáčkovi a Romanovi Hviz-
dákovi k ich zvoleniu za poslancov 
zastupiteľstva TSK. Verím, že dôveru 
voličov nesklameme a budeme ko-
nať tak, aby celý púchovský región 
rozkvital a napredoval vo svojom 
rozvoji. Ešte raz ĎAKUJEM.

Úspešní púchovskí kandidáti na poslancov ďakujú voličom za priazeň
Viceprimátor Roman Hvizdák sa 
nasledujúce ráno po volebnej noci 
poďakoval svojim priaznivcom slo-
vami:

„Dobré ráno. Noc bola dlhá, presne 
ako posledné týždne, ktoré som 
nespal, ale stálo to zato. ĎAKUJEM 
všetkým, ktorí mi pomáhali pri kam-
pani. Bola to ťažká práca, za ktorú 
veľmi pekne ĎAKUJEM svojim pria-

teľom. ĎAKUJEM všetkým, ktorí ma 
podporili a dali mi svoje hlasy, ani 
si neviete predstaviť, čo to pre mňa 
znamená. ĎAKUJEM, ŽE MOŽEM 
PRE VÁS PRACOVAŤ.“                          
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Podporujem oblasti:

školstva
kultúry, umenia a športu
sociálnych vecí a rodiny
dobrovoľníctva a charity
zmysluplného trávenia voľného času
cestovného ruchu a turizmu
podpora talentovaných detí a mládeže

NEZÁVISLÝ KANDIDÁT NA POSLANCA DO VÚC

Vážim si, že môžem pre vás pracovať
ĎAKUJEM

Roman HvizdákRoman HvizdákRoman Hvizdák

Objednávateľ: Roman Hvizdák, Púchov. Dodávateľ: Púchovská kultúra, s.r.o., Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov, IČO: 50648616

Obidvom kandidátom strany 
SMER sa podarilo obhájiť svoje 
doterajšie mandáty: župan Jaro-
slav Baška a poslanec TSK Milan 
Panáček, obaja z Dohnian.           

č.  meno strana hlasy %

1 Rastislav Henek NEKA 2098 16,02

2 Roman Hvizdák NEKA 1665 12,71

3 Miroslav Kubičár NEKA 1335 10,19

4 Peter Hudák NEKA 906 6,92

5 Marián Michalec NEKA 746 5,69

6 Cyril Crkoň NEKA 642 4,90

7 Igor Hurta NEKA 598 4,56

8 Lukáš Ranik SaS* 547 4,17

9 Marián Mišún ĽS NS 505 3,85

10 Miloš Svoboda NEKA 504 3,84

11 Miroslav Bučko NEKA 358 2,73

12 Jaroslav Čibenka NEKA 327 2,49

13 Ivan Kubiš NEKA 293 2,23

14 Miriam Gabčová NEKA 210 1,60

15 Pavel Melišík NOVA* 195 1,48

16 Daniel Krištof ĽS NS 191 1,45

* koalícia SaS, OĽANO, KDH, NOVA, OKS, ZZ, DÚ

Poradie kandidátov na poslancov 
TSK v meste Púchov  



spravodajstvo 3

Župné voľby do TSK vyhrali nezávislí kandidáti
Voliči v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) v sobotu 4. novembra vyberali v 9 voleb-
ných obvodoch 47 poslancov zastupiteľstva TSK z ponuky 275 kandidátov. Volebná účasť 
v TSK bola vyššia, než pred štyrmi rokmi – voliť prišlo 26 % voličov oproti 17 % v roku 2013.

Neuspeli bývalý primátor Marián 
Michalec, jeho viceprimátor Miro-
slav Kubičár a bývalý redaktor Var-
govej televízie Peter Hudák. Primá-
tor Rastislav Henek porazil svojho 
predchodcu s  takmer trojnásob-
ným počtom hlasov. Úplne poho-
reli kandidáti strany Kotleba-ĽS NS 
Marián Mišún, Jaroslav Mazúr a  
Daniel Krištof.                                        -sf-

V  našom okrese boli za poslancov 
zastupiteľstva TSK zvolení traja 
kandidáti s najväčším počtom hla-
sov. Vynikajúci úspech dosiahol pú-
chovský primátor Rastislav Henek a 
tiež jeho viceprimátor Roman Hviz-
dák, ktorí kandidovali ako nezávislí. 
Starosta Dohňan Milan Panáček zo 
strany SMER-SD obhájil pozíciu po-
slanca aj na ďalšie 5-ročné obdobie. 

č. politická strana hlasy %

1 NEKA 3 514 11,81

2 SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ 2 395 8,04

3 NEKA 2 294 7,70

4 NEKA 2 261 7,59

5 NEKA 2 172 7,29

6 NEKA 1 485 4,99

7 SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ 1 426 4,79

8 NEKA 1 384 4,65

9 NEKA 1 248 4,19

10 NÁRODNÁ KOALÍCIA 1 230 4,13

11 SaS, OĽANO, KDH, OKS, NOVA, ZZ, DÚ 1 176 3,95

12 ĽS Naše Slovensko 1 065 3,57

13 NEKA 1 021 3,43

14 NEKA 925 3,10

15 NEKA 705 2,36

16 NEKA 685 2,30

17 SaS, OĽANO, KDH, OKS, NOVA, ZZ, DÚ 666 2,23

18 NEKA 630 2,11

19 ĽS Naše Slovensko 616 2,07

20 NEKA 572 1,92

21 SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ 469 1,57

22 ĽS Naše Slovensko 459 1,54

23 SaS, OĽANO, KDH, OKS, NOVA, ZZ, DÚ 446 1,49

24 NEKA 442 1,48

25 NÁRODNÁ KOALÍCIA 313 1,05

26 KSS 155 0,52

Pavel Melišík

Miriam Gabčová

Michal Janek

Ján Lameš

Pavol Mičuda

Ján Okrajek

Jaroslav Mazúr

Jaroslav Čibenka

Andrea Jankovičová

Daniel Krištof

Lukáš Ranik

Marián Mišún

Cyril Crkoň

Ivan Kubiš

Miroslav Bučko

Miloš Svoboda

Ján Prekop

Igor Hurta

Marian Horečný

Peter Hudák

Marián Michalec

Peter Regina

Poradie kandidátov na poslancov TSK 
meno

Rastislav Henek

Milan Panáček

Roman Hvizdák

Miroslav Kubičár

SZ), ale stratila väčšinu v zastupi-
teľstve TSK, ktorú mala doteraz. 
Pravicová koalícia opozičných strán 
SaS, OĽANO, KDH, OKS, NOVA, ZZ a 
DÚ s výsledkom 9 získaných mandá-
tov určite zaostala za svojimi očaká-
vaniami.
Víťazmi tohtoročných volieb na 
Slovensku aj v TSK sú nezávislí kan-
didáti. V  našom kraji získali takmer 
polovicu všetkých mandátov – 22 
zo 47 poslaneckých kresiel. Bude 
zaujímavé, akú časť z nich získa na 
svoju stranu staronový župan Jaro-
slav Baška zo strany SMER-SD (ten 
vo voľbách výrazne porazil svojich 
protikandidátov, keď získal takmer 
50 % hlasov). V najbližších piatich 
rokoch Jaroslav Baška bude hlasy 
nezávislých kandidátov určite po-
trebovať pri schvaľovaní dôležitých 
rozhodnutí v zastupiteľstve TSK.

Najviac hlasov za poslanca TSK v ab-
solútnych a aj v relatívnych číslach 
získal kandidát Jozef Božík z Partizán-
skeho. Jeho zisk 24 % hlasov všetkých 
hlasujúcich je však pri malej volebnej 
účasti len 6 % zo všetkých zapísaných 
voličov. Prievidžan František Tám je 
naopak budúci poslanec TSK zvolený 
s najmenším percentom hlasov vo 
svojom volebnom obvode. Na zvole-
nie mu stačilo len 2,4 % z hlasujúcich 
voličov, čo je 0,6 % zo všetkých zapí-
saných voličov jeho obvodu.
Z hľadiska politického rozvrstvenia 
zastupiteľstva voľby dopadli kata-
strofálne pre nacionalistickú stranu 
Kotleba-ĽS NS. Aj keď postavila naj-
viac kandidátov (37) z  existujúcich 
politických strán, voliči v TSK za po-
slanca nezvolili ani jediného. Strana 
SMER-SD síce získala 16 poslancov 
(spolu v koalícii s SNS, MOST-HÍD, 

č. politická strana hlasy %

1 SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ 62 807 49,98

2 SaS, OĽANO, KDH, OKS, NOVA, ZZ, DÚ 31 580 25,13

3 NEKA 17 403 13,85

4 SME RODINA - Boris Kollár 6 032 4,80

5 NEKA 4 079 3,24

6 SZS 2 477 1,97

7 NP 1 274 1,01

Voľba župana do TSK 2017
meno

Jaroslav Baška

Renáta Kaščáková

Štefan Škultéty

Petra Hajšelová

Ferdinand Vavrík

Nora Pániková

Igor Valko

Volebné výsledky 
v Trenčianskom samosprávnom kraji

Volebné výsledky v okrese Púchov

Úspešní púchovskí kandidáti na poslancov ďakujú voličom za priazeň
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Ku koncu roka 2016 mal Trenčiansky kraj 588 816 obyvateľov. Ide o osoby s trvalým po-
bytom na území Trenčianskeho kraja, tak o občanov so štátnym občianstvom Slovenskej 
republiky ako aj o cudzincov s povolením na trvalý pobyt na území nášho kraja. 

Trenčiansky kraj patrí ku krajom s menším podielom cudzincov

Trenčianskeho kraja, najviac 89 osôb 
s  občianstvom Vietnamskej socia-
listickej republiky, 85 osôb Čínskej 
ľudovej republiky, 36  osôb Kórej-
skej republiky a  16  osôb Libanon-
skej republiky. Štátne občianstvo 
v štátoch Ameriky malo 106 obyva-
teľov Trenčianskeho kraja, najviac 

57 osôb s  občianstvom Spojených 
štátov amerických, 15 osôb Kanady 
a  12 osôb Bolívijského mnohoná-
rodného štátu. Štátne občianstvo 

v štátoch Afriky malo 96 obyvateľov 
Trenčianskeho kraja, najviac 24 osôb 
s  občianstvom Tuniskej republiky, 
23 osôb Egyptskej arabskej republi-
ky a 14 osôb Nigérijskej federatívnej 
republiky. Štátne občianstvo štátov 
Oceánie malo 18 obyvateľov kraja, 
16 osôb s občianstvom Austrálskeho 

zväzu a 2 osoby Nového Zélandu. Vo 
väčšine okresov kraja spomedzi cud-
zincov s  povolením na trvalý pobyt 
bolo najviac osôb so štátnym občian-

stvo Českej republiky, iba v okresoch 
Prievidza a Púchov bolo najviac osôb 
so štátnym občianstvom Rumunska.

Oproti roku 2011 počet cudzin-
cov s trvalým pobytom na území 
Trenčianskeho kraja vzrástol o 80 
osôb
Zvýšil sa najmä počet osôb so štát-
nym občianstvom Rumunska o 167 
osôb a  Chorvátskej republiky o  67 
osôb, znížil s  občianstvom Poľskej 
republiky o  116 osôb a  Českej re-
publiky o 103 osôb. Z neeurópskych 
krajín za  päť rokov vzrástol najmä 
počet občanov Trenčianskeho kra-
ja so  štátnym občianstvom Čínskej 
ľudovej republiky o 24 osôb, Kórej-
skej republiky o  8 osôb a  zhodne 
o 7 osôb s občianstvom Libanonskej 
republiky, Brazílskej federatívnej re-
publiky a Nigérijskej federatívnej re-
publiky. Medzi okresmi kraja počet 
cudzincov oproti roku 2011 vzrástol 
v okresoch Púchov o 132 osôb, Tren-
čín 82  osôb, nasledoval okres Ilava 
26 osôb a  Nové Mesto nad Váhom 
25 osôb, okres Myjava 11 osôb a na-
pokon okres Bánovce nad Bebravou 
o 2 osoby. V ostatných okresoch bol 
zaznamenaný úbytok cudzincov. 

Štatistický úrad SR 

Podiel obyvateľov so  slovenským 
štátnym občianstvom v  kraji do-
siahol po Prešovskom kraji druhú 
najvyššiu hodnotu 99 % medzi kraj-
mi SR. Vyšší podiel ako v kraji bol v 
okresoch Považská Bystrica 99,4  %, 
Bánovce nad Bebravou a  Partizán-
ske 99,2 %, Ilava a Nové Mesto nad 
Váhom 99,1 %. Nižší v okresoch My-
java a Trenčín 98,9 %, Púchov a Prie-
vidza 98,8 %.

Jedno percento z obyvateľov 
Trenčianskeho kraja má iné štát-
ne občianstvo ako občianstvo 
Slovenskej republiky
Občianstvo v ostatných európskych 
štátoch malo 0,9 % obyvateľov kra-
ja. Bolo to 5 224 obyvateľov a z nich 
1  398 osôb s občianstvom Českej 
republiky, 999 osôb Rumunska, 
520  osôb Nemeckej spolkovej re-
publiky, 475 osôb Poľskej republiky, 
258 osôb Talianskej republiky, 225 
osôb Bulharskej republiky, 156 osôb 
Rakúskej republiky, 147 osôb Ukra-
jiny, 143 osôb Maďarska, 140 osôb 
Ruskej federácie, 134 osôb Spojené-
ho kráľovstva Veľkej Británie a Sever-
ného Írska a  109 osôb Chorvátskej 
republiky. Štátne občianstvo ázij-
ských štátov malo 329 obyvateľov 

Pozvánka 
na MsZ Púchov
9. novembra 2017 

(štvrtok) o 9.00 hod.

Plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra mesta 
Púchov do 31. 12. 2017

Návrh – Dodatok č. 3 
k Zásadám podpory malého 
a stredného podnikania 
v meste Púchov

Rôzne

Diskusia, interpelácie

1. 

2.

3.

4.

Mestský úrad Púchov, 
Štefánikova 21

PROGRAM ROKOVANIA

Projekt Detský čin roka je školský projekt zameraný predovšetkým na ne-
tradičnú formu vzdelávania v oblasti etickej výchovy. Skutočné detské prí-
behy sú zároveň výnimočnou výpoveďou o svete detí i spoločnosti. 

Dobré skutky detí učia o živote - Detský čin roka 2017

etickej výchovy, slovenského jazyka, 
náboženskej výchovy či v školskom 
klube. Spoločne sa rozprávajú s deť-
mi o príbehoch a hodnotách, ktoré 
detské skutky prinášajú. V triede deti 
hlasujú za príbehy, ktoré ich najviac 
oslovili. 
Deti sa učia o živote cez reálne príbe-
hy iných detí, môžu sa identifikovať 
s  príbehmi, inšpirovať, uvedomiť si 
svoje vlastné možnosti. Fenomén 
reálnych príbehov ako inšpirácie je 
v poslednom čase mimoriadne ce-
nený a  využívaný pri rôznych tech-
nikách a postupoch vo vzdelávaní i 
motivačných aktivitách.
Každé dieťa má právo vybrať a oceniť 
jeden z príbehov v každej kategórii 
a toto je podľa pedagógov mimo- 
riadne zaujímavá skúsenosť pre deti. 
Právo individuálneho hlasu dáva ka-

ždému dieťaťu možnosť si uvedomiť 
vlastnú individuálnu hodnotu a ak-
ceptáciu zo strany ako kolektívu tak 
i celej spoločnosti.
Školy môžu zasielať svoje hlasy poš-
tou alebo elektronicky na www.det-
skycin.sk do 30. novembra 2017.

Zdroj: detskycin.sk

V prvej etape projektu občianske 
združenie Detský čin roka motivova-
lo deti k robeniu dobrých skutkov a 
vyzvalo deti i verejnosť k zaslaniu prí-
behov o dobrých skutkoch detí. Písali 
deti, učitelia, rodičia i neznámi ľudia, 
ktorým deti pomohli. Dobré skutky 
urobili deti zo 100 slovenských škôl. 
Počas leta výberová komisia vybrala 
35 nominovaných v nasledovných 
siedmych kategóriách: Záchrana ži-
vota, Pomoc v rodine, Pomoc roves-
níkom, Pomoc iným ľuďom, Pomoc 
prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky 
Fischerovej – Malý Veľký čin.
V týchto dňoch začala druhá etapa 
projektu. Organizátori zaslali začiat-
kom októbra pedagogický materiál s 
vybranými skutkami do 2.200 základ-
ných škôl a školských úradov. Učitelia 
s deťmi čítajú príbehy na hodinách 

Foto: pixabay.com
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Mestská polícia v Púchove bude 
podľa možností využívať aj inštitút 
objektívnej zodpovednosti. Akcia je 
prednostne zameraná na okrajové 
časti mesta, ktoré sú zastavané ro-
dinnými domami. Neskôr sa nevylu-
čujú aj pokuty vodičom, ktorí budú 
naďalej porušovať predpisy. Chceme 
preto požiadať všetkých vodičov, 
aby vo vlastnom záujme dodržiava-
li nielen na týchto dopravných ko-
munikáciách a chodníkoch pravidlá 
cestnej premávky a na parkovanie 
využívali predovšetkým svoje po-
zemky a dvory.
Na pripomenutie vodičom uvádzam 
niekoľko citátov zo zákona o cestnej 
premávke č. 8/2009:
§52 ods. 2
Iní účastníci cestnej premávky než 
chodci nesmú chodník používať; 
to neplatí, ak dopravnou značkou 
alebo dopravným zariadením je ur-
čené inak alebo ak ide o zastavenie 
alebo státie vozidla, pri ktorom osta-
ne voľná šírka chodníka najmenej 
1,5 metra okrem zóny s dopravným 
obmedzením spočívajúcim v zákaze 
zastavenia alebo státia a zóny s pla-
teným alebo regulovaným státím. 
V zóne s dopravným obmedzením 
spočívajúcim v zákaze zastavenia 
alebo státia a v zóne s plateným 
alebo regulovaným státím je však 
na chodníku povolené zastavenie 

alebo státie bicykla a motocykla, pri 
ktorom ostane voľná šírka chodníka 
najmenej 1,5 metra. 
§ 23 ods. 1
Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo 
v smere jazdy v jednom rade a rov-
nobežne s okrajom cesty, čo najbliž-
šie k okraju cesty a na jednosmernej 
ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohro-
zená bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky, vodič smie v obci zasta-
viť a stáť kolmo, prípadne šikmo na 
okraj cesty alebo zastaviť v druhom 
rade. Pri státí musí zostať voľný as-
poň jeden jazdný pruh široký najme-
nej 3 metre pre každý smer jazdy. Pri 
zastavení musí zostať voľný aspoň 
jeden jazdný pruh široký najmenej 3 
metre pre oba smery jazdy.
§ 23 ods. 2 
Pri zastavení a státí je vodič povin-
ný prednostne použiť parkovisko 
tak, aby neobmedzoval ostatných 
účastníkov cestnej premávky. Pri 
zastavení a státí vodič je povinný čo 
najlepšie využiť parkovacie miesto a 
nesmie znemožniť ostatným vodi-
čom výjazd z parkovacieho miesta. 
Rovnako nesmie zastaviť a stáť na 
mieste, kde by znemožnil vjazd a 
výjazd vozidiel. Ak sú na parkovisku 
vyznačené parkovacie miesta, vodič 
smie stáť len na nich. 
Cyril Crkoň, poslanec MsZ Púchov 

a predseda dopravnej komisie

V súvislosti s množiacimi sa sťažnosťami ob-
čanov, ale aj vodičov motorových vozidiel na 
nerešpektovanie pravidiel cestnej premávky 
ohľadne parkovania a státia na mestských ko-
munikáciách a chodníkoch, bude Mestská po-
lícia Púchov vykonávať v 46. týždni od 13. do 
17. novembra dopravný monitoring a kontroly 
s napomenutím nedisciplovaných vodičov.

Ach, to parkovanie!
V prvé novembrové dni sa stávame 
čajstejšie ako inokedy návštevníkmi 
cintorínov. Tak je to aj u  nás v  Pú-
chove. Pre „starých“ Púchovčanov 
je to najmä starý mestský cintorín. 
  Nepríjemné októbrové počasie, 
posledných dní však neobišlo ani 
toto miesto. Popadané lístie, rozbi-
té kahance, črepy z  rozbitých váz 
a  lampášov, porozhadzované kve-
tinové ozdoby...  Nakoľko som čas-
tou návštevníčkou tohto miesta, 
viem, ako cintorín vyzeral po uply-
nulých veterných dňoch a  to je aj 
podstata tohto môjho príspevku. 
  Chcem veľmi pekne poďakovať 
všetkým pracovníkom Podniku 
technických služieb mesta Púchov, 
ktorí sa podieľali na dôstojnej úprave 
mestského cintorína. Vyzametané 
chodníky, listy viac-menej len tie na 
stromoch, prázdne koše, vyzame-
tané aj medzihrobové priestory. 

Mestský cintorín je komplexne 
dôstojným miestom

Určite, na úprave hrobových miest 
sme sa podieľali všetci, veď kto by 
chcel aby tých, ktorých sme mali 
radi, sme si neuctili aj tým, že sa 
staráme o  miesto ich posledné-
ho odpočinku. Ak by bolo len na 
tom, na cintoríne by boli hrobo-
vé miesta upratané i  neupratané. 
V  prípade Púchova sa však môže 
povedať, že mestský cintorín je 
komplexne dôstojným miestom. 
Aj návštevníci, ktorí sem prichá-
dzajú len v  týchto sviatočných 
dňoch, môžu vidieť, že o hroby 
ich blízkych je s úctou postarané. 
  Máme pekné mesto, ale úroveň 
a kultúra mesta je aj o tom, v akom 
stave je miesto posledného odpo-
činku jeho bývalých obyvateľov. 
Nateraz platí, že Púchov sa prí-
kladne stará aj o mestský cintorín.

 
S vďakou Ing. Mária Capáková

V rámci podujatia Múzy nás spájajú 
si ďakovné listy prevzalo 12 jednot-
livcov a 6 kolektívov a inštitúcií, ktoré 
významným spôsobom prispeli ku 
kultúrnemu rozvoju Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (TSK). Podu-
jatie už od roku 2008 oceňuje ľudí, 
ktorí sa svojimi tvorivými činmi zasl-
úžili o rozvoj a propagáciu okresov 
Považská Bystrica, Púchov a Ilava. 
Každoročné oceňovanie je dôkazom, 
že v Trenčianskom kraji si talent a na-
danie týchto vzácnych ľudí, ktorí si 
popri svojich každodenných povin-
nostiach nájdu čas na záľuby, naozaj 
vážia.
  Ďakovné listy Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja si v priestoroch 
spoločenskej sály Balneoterapie v 
Kúpeľoch Nimnica z rúk predsedu 
TSK J.  Bašku prevzali jednotlivci i 
kolektívy – divadelný súbor Bebči-
na pri Základnej umeleckej škole 
Štefana Baláža Nová Dubnica, Jana 
Majerovičová, Emil Benko, Dycho-
vá hudba Sedmerovanka, Dychová 
hudba Hoľazňanka, Marián Mičúch, 
Miroslav Hamar, Jana Švichká, Mária 
Gáboríková, Janka Bořutová, obec 
Nimnica, Zuzana Guričanová, Eva 
Poličková, Alžbeta Dvorščíková, Folk-

V Nimnici sa opäť oceňovali múzy

lórny súbor Seniorpovažan, Folklór-
na skupina Podžiaran, Mária Marti-
káňová a Ľudmila Bašová. Poslední 
traja menovaní si okrem ďakovného 
listu TSK domov odniesli aj Poctu 
generálneho riaditeľa Národného 
osvetového centra.   
  Bohatý kultúrny program vyskla-
dali okrem sláčikového kvarteta 
Základnej umeleckej školy, spevá-
ka Michala Hrenáka a Trombitášov 
z Nimnice aj ocenené kolektívy.  
Z nich sa na pódiu predstavil di-
vadelný súbor Bebčina pri ZUŠ v 
Novej Dubnici, Folklórna skupina 
Podžiaran a Folklórny súbor Senior- 
považan.                            Zdroj: tsk.sk

V piatok 27. októbra 2017 boli v Kúpeľoch Nimni-
ca ocenené osobnosti, ktoré dlhodobo dosahujú 
úspechy v oblasti kultúry. 
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chrániť život, ak by sa popruh v kufri 
pri silnejšom náraze uvoľnil.
• Ak niektorá pneumatika nevojde 
do kufra, môže byť prepravovaná 
aj za sedadlom pasažiera, pevne za-
kliesnená v  priestore nôh pravého 
zadného sedadla. Na sedadle spo-
lujazdca by však nemal nikto sedieť.
• Najbezpečnejšie a najjednoduch-
šie je uskladniť svoje pneumatiky 
u automechanika či dílera, aby ne-
museli byť vôbec prevážané. Pokiaľ 
máte takúto možnosť, určite ju vy-
užite.                               Zdroj: Allianz

Väčšina osobných áut totiž nemá 
kufor dostatočne veľký na to, aby sa 
doň vošli všetky štyri pneumatiky. 
Pri dopravnej nehode môže vďaka 
tomu dôjsť k vážnym zraneniam. 
„Vodiči často prepravujú pneu-
matiky v kufri auta so sklopenými 
zadnými sedadlami. Z  hľadiska 
bezpečnosti to nie je dobrý ná-
pad, pretože náklad nie je nijako 
zaistený,“ hovorí Carste Reineke-
meyer, ved. výskumu bezpečnosti 
v Allianz Centre pre Technológie. 
Spolu s kolegami na testovacej drá-

he výskumného centra v Mníchove 
zisťovali, čo sa stane keď takto na-
ložené auto v  mestskej premávke 
(pri rýchlosti 40 km/h) čelne narazí. 
„Bežná pneumatika váži asi 15 až 
20 kg a pre SUV až 25 kg. V prípa-
de vážnej nehody môže pneuma-
tika umiestnená vo vnútri vozidla 
vyvinúť silu dopadu približne 750 
kg pri náraze na predné sedadlo 
a  jeho pasažiera. Je preto veľmi 
dôležité zaistiť pneumatiky tak, 
aby sa nemohli voľne pohybovať,“ 
upozorňuje Reinkemeyer. 

Zásady bezpečného prevozu 
pneumatík:
• Pri prevoze pneumatík vo vnútri 
vozidla ich vždy zaistite proti pohy-
bu.
• Pneumatiky patria do kufra vozi-
dla, využite preto najmä tento pries-
tor, kde ich zabezpečíte pevným 
popruhom so západkou.
• Pre dodatočné zabezpečenie a za 
predpokladu, že operadlá sú sklop-
né, je treba krížom zapnúť aj zadné 
pásy – pravý pás do západky ľavého 
sedadla a naopak. Môže vám to za-

Pneumatiky pri prevoze nezabudnite zaistiť

Očkovanie je najdostupnejšia a najúčinnejšia prevencia proti chrípke. Štatistické údaje dokazujú, že pri 
súčasnej nízkej zaočkovanosti celkovej populácie u nás, sa vyskytnú menšie alebo väčšie epidémie každý 
rok. Očkovanie pomáha jednotlivcom, ale aj kolektívom, ak sa zaočkuje väčší počet ľudí, napríklad v ško-
lách, v škôlkach a na pracoviskách. Vytvorí sa kolektívna imunita, ktorá eliminuje riziko šírenia ochorenia.

Prečo je dobré dať sa zaočkovať proti chrípke?

Prečo je potrebné očkovanie 
každý rok? 
Chrípkový vírus podlieha genetic-
kým zmenám – mutáciám. Po preko-
naní ochorenia nezískate doživotnú 
imunitu, môžete sa opakovane infi-
kovať inými kmeňmi vírusu chrípky. 
Ochranný účinok vakcíny trvá obvyk-
le 6 až 12 mesiacov. 

Je pravda, že ľudia, ktorí sa dajú za-
očkovať, ľahšie dostanú chrípku? 
To, či má človek chrípku, sa dá s is-
totou potvrdiť až po laboratórnom 
potvrdení. Zlyhanie očkovania môže 
nastať v dvoch prípadoch. Človek 
ochorie na vírus chrípky, ktorý nie 
je vo vakcíne, alebo vtedy, ak si po 
očkovaní nevytvorí dostatočnú hla-
dinu ochranných protilátok. U tých, 
ktorí sa nakazili chrípkou napriek 
tomu, že boli očkovaní, je však prav-
depodobné, že ochorenie bude mať 
miernejší priebeh, bez komplikácií a 
je aj menšia pravdepodobnosť, že si 
vyžiada hospitalizáciu, alebo že vyús-
ti do úmrtia. 

Aké nežiaduce účinky môže mať 
očkovanie? 
Každý liek, vrátane očkovania môže 
spôsobiť nežiaduce účinky. Pri oč-
kovaní proti chrípke to býva naj-
častejšie bolestivosť, začervenanie a 
zatvrdnutie miesta vpichu. Môže sa 
vyskytnúť aj zvýšená teplota, únava 
a bolesti svalov. Nežiaduce účinky 
spravidla odznejú do dvoch až troch 
dní. Sú signálom, že organizmus na 
vakcínu zareagoval. 

Kto sa nemôže dať zaočkovať? 
Kontraindikáciou očkovania je aler-
gia na ktorúkoľvek zložku vakcíny, či 
ide o liečivo, alebo pomocné látky. 
Očkovanie sa má odložiť v prípade 
stredne závažného alebo závažné-
ho horúčkovitého ochorenia alebo 
akútneho ochorenia. 

Platia očkovanie zdravotné 
poisťovne? 
Zdravotné poisťovne už niekoľko ro-
kov hradia chrípkovú vakcínu. Prak-
tický lekár vám predpíše na vakcínu 

recept a po jej vyzdvihnutí vás za-
očkuje. 

Komu najmä epidemiológovia 
očkovanie odporúčajú? 
•  tehotným ženám  
•  osobám s chronickým ochorením 
srdca alebo pľúc, metabolickým 
alebo obličkovým ochorením, 
s chronickým ochorením pečene, 
s chronickým neurologickým ocho-
rením, ľuďom s oslabenou imunitou  
•  ľuďom nad 59 rokov  
•  obyvateľom zariadení pre dlhodo-
bo chorých  
•  deťom od šiestich mesiacov 
do päť rokov  
•  zdravotníckym pracovníkom vráta-
ne tých, ktorí pracujú v zariadeniach 
starostlivosti o starších alebo telesne 
postihnutých  
•  ľuďom, ktorí sú v rámci svojej 
profesie v kontakte s veľkým množ-
stvom ľudí

Úrad verejného zdravotníctva SR 

Kedy je najhodnejšie obdobie 
na očkovanie? 
Najvhodnejšie obdobie je október a 
november. Po očkovaní trvá približ-
ne 10 – 14 dní, kým sa v tele vytvorí 
dostatočná hladina protilátok, ktoré 
chránia pred chrípkou. Ochranný úči-
nok trvá šesť mesiacov. Očkovanie je 
možné aj v zimných mesiacoch, až do 
objavenia sa epidémie. Pri očkovaní 
počas epidémie hrozí, že očkovaná 
osoba ochorie skôr, než sa v organiz-
me vytvoria ochranné protilátky. 

Ako sa vyvíja očkovacia látka 
proti chrípke? 
Cirkulácia chrípkových vírusov sa 
vzhľadom na ich premenlivosť sa 
neustále monitoruje v celosvetovej 
sieti laboratórií. Svetová zdravotníc-
ka organizácia vyhodnotí na základe 
monitoringu situáciu a skupiny od-
borníkov navrhnú každý rok zloženie 
chrípkových vakcín. Vakcíny sú bez-
pečné, ochránia pred vírusmi chríp-
ky, ktorých antigény sa nachádzajú v 
očkovacej látke pre danú sezónu. 

CAFÉ   BAR
..................................................................

................ .............. ............ .......... ........ ......

 uzavreté spoločenské akcie s možnosťou občerstvenia 
 fajčiarska a nefajčiarka časť
 otvorené už od 7.30 hod. do 24.00 hod.
 príjemná obsluha
 exkluzívna káva
Rezervácie na tel. č.: 0903 448 686
Priestory bývalej Victorky, kúsok od hotela Alexandra. CAFÉ   BAR

..................................................................
................ .............. ............ .......... ........ ......

Vianočný večierok v novej kaviarni Royal 

V týchto dňoch väčšina vodičov začína s prípravou auta na zimu. K tomu patrí najmä výmena 
letných pneumatík za zimné. Mnohí vodiči ich na prezutie do servisu prevážajú voľne položené 
vo vnútri auta, kde sú často nezaistené. 
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Spoločnosť Continental Matador Rubber v Púchove 2. novembra oslávila desiate výročie vstu-
pu strategického partnera, nemeckého koncernu Continental, do vtedajšej spoločnosti Matador 
Rubber. Závod tento rok zároveň oslavuje 70. výročie položenia základného kameňa výstavby 
ikony gumárenského priemyslu na Slovensku.

Continental Matador Rubber v Púchove 
bilancoval desaťročnicu úspešného spojenia

močný a stabilný výkon zamestnan-
cov spoločnosti Continental Matador 
Rubber, ktorí po celých desať rokov 
prispievali k napĺňaniu koncernovej 
stratégie.
  Na jeho slová nadviazal riaditeľ spo-
ločnosti Continental Matador Rubber 
Anton Vatala: „Chcem zdôrazniť 
nezastupiteľnú úlohu všetkých pra-
covníkov firmy. Ich aktívny prístup, 
schopnosť učiť sa novým veciam a 
využiť pritom historické gumáren-
ské know-how, ktorého sú nositeľ-
mi, je tým pravým pokladom, ktorý 
v Púchove máme.“
  Súčasťou legálnej entity Continen-
tal Matador Rubber je Technolo-
gické centrum Púchov (TCP), ktoré 
sa zaoberá výskumom a vývojom 
nových generácií letných a zimných 
pneumatík a v súčasnosti zamest-
náva vyše 240 ľudí. TCP je druhým 
najväčším výskumno-vývojovým 
strediskom koncernu Continental 

na svete. „V  tomto roku sme začali 
s vývojom OE (original equipment) 
pneumatík pre automobilky a v naj-
bližších piatich rokoch očakávame 
silný rast. Do nového kampusu sme 
investovali 9 miliónov eur a ďalšie 
investície sú na ceste,“ vyjadril sa  
riaditeľ  TCP Libor Heger.
  Tradíciu v Púchove má aj výroba 
dopravných pásov, ktorá je rovnako 
súčasťou legálnej entity Continen-
tal Matador Rubber. Podľa riaditeľa 
púchovského závodu na výrobu 

dopravných pásov Miroslava Plevá-
ka boli dôležitými momentmi uply-
nulých desiatich rokov rozšírenie 
výrobného sortimentu o špeciálne 
dopravné pásy a investícia do labora-
tória finálneho produktu vo výške 0,5 
milióna eur. „Výhodou je aj zdieľa-
nie niektorých služieb s ostatnými 
biznis jednotkami so zámerom eko-
nomickejšieho riadenia prevádzky 
dopravných pásov,“ uzaviera Plevák. 
  Spoločnosť Continental Matador 
Rubber s. r. o. je medzinárodná vý-
robná spoločnosť podnikajúca v gu-
márenskom priemysle so 67-ročnou 
tradíciou. Vyrába osobné a ľahké ná-
kladné pneumatiky rôznych značiek 
patriacich do portfólia Continental. V 
roku 2016 spoločnosť vyrobila takmer 
14,4 miliónov osobných pneumatík, 
dosiahla tržby 912,7 miliónov eur a 
zamestnávala takmer 2.800 ľudí.

  Spoločnosť Continental vyvíja prie-
kopnícke technológie a služby pre 
udržateľnú a prepojenú mobilitu ľudí 
a ich tovaru. Technologická spoloč-
nosť založená v roku 1871 ponúka 
bezpečné, účinné, inteligentné a ce-
novo dostupné riešenie pre vozidlá, 
stroje, dopravu a prepravu. V roku 
2016 dosiahla spoločnosť Continen-
tal tržby vo výške 40,5 miliárd eur a 
v súčasnosti zamestnáva viac ako 
230.000 ľudí v 56 krajinách.
  Pre Púchovské noviny riaditeľ 
spoločnosti Continental Matador 
Rubber Anton Vatala označil vzťahy 
s našim mestom a  jeho vedením za 
korektné a  dodal: „Komunikujeme 
na pravidelnej báze, platíme mes-
tu dane a  finančne podporujeme 
mestské mládežnícke športy.“

Zdroj: Continental Matador 
Rubber, foto: Slavomír Flimmel

Za účasti predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (TSK) Jarosla-
va Bašku a  rektora Trenčianskej uni-
verzity Jozefa Habánika si hostia z 
centrály koncernu v Nemecku spolu 
s lokálnym top manažmentom a za-
mestnancami pripomenuli dôležité 
míľniky prvej spoločnej desaťročni-
ce. Po príhovoroch zástupcov spo-
ločnosti si hostia pozreli film k 10. 
výročiu spolupráce. Nasledovalo 
odovzdanie poukazov na finančnú 
podporu trom občianskym združe-
niam, resp. neziskovým organizá- 
ciám a prehliadka výroby s dôrazom 
na nové investície. 
  Spoločnosť Continental Matador 
Rubber za desať rokov spolupráce 
so silným svetovým hráčom v oblasti 
automobilového priemyslu význam-
ným spôsobom rástla. Počet zamest-
nancov sa zvýšil z necelých 2-tisíc na 
vyše 3-tisíc, objem produkcie osob-
ných a ľahkých nákladných pneuma-

tík narástol z necelých 5,5 milióna ku-
sov ročne v roku 2007 na vlaňajších 
takmer 14,4 milióna kusov ročne. Na 
zvýšenie výrobných kapacít a mo-
dernizáciu technológií v závode sa za 
desať rokov preinvestovalo vyše pol 
miliardy eur. 
  Poďakovať sa za odvedenú prácu 
zamestnancom prišiel viceprezident 
divízie Pneumatiky a Riaditeľ Výro-
by osobných a ľahkých nákladných 
pneumatík regiónu EMEA Francois 
Gerard. V príhovore vyzdvihol výni-
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Uvítanie 
detí 
do života 
26. 10. 2017
Župný dom v Púchove

Filip Král Liliana Obdržalová Martin Juhaniak Matteo Mrva

Natália Körmendyová Natália Miškárová Oliver Kováč Oliver Pastorek

Zoe LetkováFilip Hudý Samuel Giraltoš Sophie Belobradová

Benjamín Kvasnica Daniela Kopčanová Dominik Janíček
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V súvislosti s veternou smršťou počas minulého ví-
kendu absolvovali príslušníci hasičského a záchran-
ného zboru v Púchove šesť výjazdov. Všetky mali 
technický charakter a týkali sa odstraňovania spad-
nutých stromov a iných predmetov na vozovky či 
verejné priestranstvá.

V nedeľu 29. októbra zasahovali púchovskí hasiči 
prvýkrát už krátko po 10.00 hodine dopoludnia v 
Lysej pod Makytou, kde traja hasiči odstraňovali z 
komunikácie spadnutý strom. O necelé dve hodiny 
neskôr zasahovali príslušníci HaZZ 
z Hasičskej stanice v Púchove na 
Moravskej ulici, kde vetrom naklo-
nený strom ohrozoval elektrické 
vedenie.

O hodinu neskôr odstraňovali 
púchovskí hasiči strom spadnutý 
na cestu v Mojtíne. Ďalší strom a 
konáre z cesty odstraňovali ha-
siči už o niekoľko minút neskôr v 
Lednických Rovniach – Súhradke. 
Posledné dva zásahy čakali na 
púchovských hasičov v Mestečku, 
kde najskôr popoludní a potom 
aj večer po 21.00 hodine odstra-
ňovali z cesty vetrom polámané 
konáre. 

V súvislosti s víchricou absolvo-

vali hasiči v Trečianskom kraji minulú sobotu a ne-
deľu 75 zásahov. Išlo predovšetkým o odstraňovanie 
spadnutých stromov a konárov z ciest a miestnych 
komunikácii, z osobných motorových vozidiel a 
elektrických vedení. Celkom v rámci Trenčianskeho 
kraja zasahovalo 249 príslušníkov Hasičského a zá-
chranného zboru a bolo nasadených spolu 78 kusov 
hasičskej techniky. Najčastejšie hasiči zasahovali v 
Trenčínne – 23-krát a v Novom Meste nad Váhom 
– 11-krát.            KR HaZZ Trenčín 

Mimo revír nemôžu...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie zo salaša v Nimnici, podľa ktorého 
im medzi ovce vbehol cudzí pes. Žena žiadala 
od mestských policajtov radu, čo má robiť. Na 
oddelení ženu informovali o kompetenciách a 
územnej pôsobnosti púchovskej mestskej polície 
a odporučili jej obrátiť sa na Obvodné oddelenie 
Policajného zboru v Púchove, prípadne na obec-
ný úrad v Nimnici. 

Na mol...
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia na Moravskej ulici, kde 
neznámy muž pod vplyvom alkoholu vzbudzo-
val verejné pohoršenie. Hliadka na mieste našla 
muža z Púchova, keďže bol silne intoxikovaný 
alkoholom, privolali mestskí policajti zdravotných 
záchranárov. Po zdravotnej prehliadke previez-
la sanitka v sprievode mestskej polície muža do 
miesta jeho trvalého bydliska, kde si ho prevzala 
matka. Priestupok proti všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta je v riešení.   

Zranený diviak to nevzdával
Hliadka mestskej polície našla v piatok večer pri 

čerpacej stanici v smere na Púchov ležať pri kraj-
nici zrazeného diviaka. Prípad prevzala privolaná 
hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru 
v Púchove. Do príchodu poľovného hospodára 
hliadka mestskej polície monitorovala zraneného 
diviaka behajúceho po priľahlom pozemku, keď-
že zviera stále žilo. 

Vznietil sa vosk...
Hliadku mestskej polície privolali krátko pred 

druhou hodinou nadránom na púchovský cin-
torín, kde došlo pri hlavnom kríži k zliatu vosku 
zo zapálených sviečok a následnému vznieteniu 
vosku z roztopených sviečok. Neznáma osoba na 
miesto privolala hasičov, ktorí oheň zahasili. Dym 
z horiaceho vosku čiastočne zadymil prednú časť 
jedného z pomníkov, k väčším škodám nedošlo. 

Ani škôlku neobídu...
Na mestských policajtov sa obrátila riaditeľka 

materskej školy na Mládežníckej ulici, kde ne-
známa osoba počas víkendu a školských prázd-
nin pomaľovala dvere do škôlky čiernou fixkou.
Vzhľadom na formu a rozsah pomaľovania hliad-
ka riaditeľke odporučila obrátiť sa s oznámením 
na štátnych policajtov vzhľadom k tomu, že je 
podozrenie zo spáchania trestného činu poško- 
dzovania cudzej veci.

Mestská polícia

Polícia informuje
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Na okresných cestách bol božský pokoj

Hasičov zamestnala veterná smršť

Niektorí vodiči v Púchove sú skrátka nepoučiteľní. Aj takéto priestupky preto musí riešiť mestská polícia. 
FOTO: MsP Púchov 

Cesty Púchovského okresu boli v 43.kalendárnom 
týždni bez dopravných nehôd. Na krajských cestách 
sa v rovnakom období síce stalo 23 dopravných 
nehôd, nikto však pri nich neprišiel o život a ani ne-
utrpel ťažké zranenie. Menej priaznivá je bilancia 
dopravnej nehodovosti na krajských cestách od za-
čiatku roka. Tento rok sa na cestách Trenčianskeho 
samosprávneho kraja stalo 1026 dopravných nehôd, 
pri ktorých prišlo o život 29 ľudí, čo je o 13 viac, ako v 
rovnakom období minulého roku. Pri nehodách sa v 
Trenčianskom kraji ťažko zranilo 61 osôb (medziroč-

ný pokles o šesť). 
Na slovenských cestách sa od začiatku roka sta-

lo 11.355 dopravných nehôd (medziročný nárast o 
277). Zomrelo pri nich už 216 osôb, čo je o 22 viac, 
ako v rovnakom období roku 2016. Počet obetí do-
pravných nehôd sa na Slovensku medziročne zvýšil 
o 11 percent. Najviac obetí dopravných nehôd majú 
tento rok Trnavský a Banskobystrický samosprávny 
kraj, kde zahynulo zhodne po 34 ľudí. Najmenej obetí 
– 15, má Bratislavský samosprávny kraj. 

KR PZ Trenčín 

Hasičský a záchranný zbor
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Jeseň v Materskej škole Lienka
Jeseň - „pani bohatá“ - sfarbila celý kraj 
svojimi farbami a priniesla chladnejšie 
počasie. Deti v Materskej škole Lienka 
na Ulici 1. mája so svojimi učiteľkami 
pod vedením p. riaditeľky Kovárovej 
využívajú aj toto ročné obdobie na 
mnohé aktivity, ktoré im prinášajú 
potešenie a radosť, ale aj chuť zmerať 
si pohybové schopnosti a zručnosti s 
rovesníkmi. Inšpirovali sme sa vyzýva-
ním k pohybu projektom „Hýbsa Slo-
vensko“ a zorganizovali v jeden pekný 
septembrový deň pohybovú aktivitu 
„Hýbsa Lienka“. Deti s nadšením plnili 
úlohy rôznych športových disciplín 
ako je beh, skákanie, hádzanie, tria-
fanie a kotúľanie lopty. Za odmenu 
si odtrhli pekné jabĺčko zavesené na 
vetve stromu. 
Deň 16. október je spájaný so Sveto-
vým dňom zdravej výživy. Tento deň 
a aj celý týždeň sa staršie deti aktívne 
zúčastňovali príprav šalátov zo zele-

niny a ovocia v záujme podnietenia 
k väčšej konzumácii zdravej stravy. 
Množstvo stromov v areáli MŠ, ale aj v 
okolí školy, ponúka krásne vyfarbené 
listy a dostatok plodov, z ktorých sa 
dajú vyrobiť mnohé pekné veci. Prie-
bežne sme zbierali materiál a pozvali 
rodičov a starých rodičov na tvorenie 
pod názvom „Jesenné všeličo“. Kto 
mohol, prišiel a umožnil zažiť krásne 
a neobyčajné popoludnie, keď sme 
spoločne vytvárali rôzne obrazy a 
trojrozmerné objekty z toho, čo nám 
jesenná príroda ponúkla. Všetci sa 
tešili, pretože aj nasledujúci deň sme 
venovali tvoreniu z listov, takže každý 
mal svoj neobyčajný výtvor. 
Aj keď nám jeseň prináša chmúrne je-
senné dni, hľadáme v nej to pekné, čo 
nám môže dať. Veď čo nevidieť bude-
me spievať „neodchádzaj, jeseň milá, 
len čo si nás navštívila“.

Elena Chybová

Je ateizmus vždy nezlučiteľný
s kresťanskou vierou?
V  sobotu 28.  októbra LAMA School 
organizovala prednášku „Ateizmus 
a  kresťanstvo“.  Prednášal Mgr. Sta-
nislav Šimkovič, PhD., predstavený 
Piaristického kláštora v Trenčíne, kto-
rý študoval teológiu v Ríme a neskôr 
získal doktorát z fyziky. V prednáške si 
kládol otázky: Je ateizmus vždy nezlu-
čiteľný s kresťanskou vierou? Nemôže 
byť jeden pre druhého aj prínosom? 
Autor v prednáške a v následnej ob-
siahlej diskusii ponúkol netradičné 
odpovede na tieto zdanlivo už dávno 
zodpovedané otázky.
LAMA School ponúka Púchovčanom 
jazykové kurzy s dôrazom na Anglický 
jazyk, ale jej dlhodobou víziou je vy-
tvoriť priestor pre dospelých, kde by 
mohli nájsť aj iný druh vyžitia, než len 
to športové. Snaží sa vytvoriť komuni-
tu ľudí so spoločnými záujmami, ktorí 
túžia po neustálom osobnostnom 

raste rôznymi smermi. Okrem jazykov 
je v LAMA School možné navštevovať 
kurzy výtvarného zamerania, či zú-
častňovať sa stretnutí s hudobníkmi, 
cestovateľmi a mnohými inými zaují-
mavými osobnosťami spätými s ume-
ním, divadlom, literatúrou a  enviro-
mentalistikou.
Okrem pravidelných aktivít má LAMA 
School tento mesiac v pláne Eko večer 
s FREERIDERMI, ktorý sa koná v sobo-
tu 25. novembra o 18. hod. Ide o dru-
hé zo série stretnutí so zaujímavými a 
inšpirujúcimi hosťami spätými s príro-
dou. Tentokrát pozvali Petru Pogányo-
vú - lyžiarku, lezkyňu a  cestovateľku, 
Ferdinanda Houdeka - lyžiara a  sve-
tobežníka a Michala Plichtu - jedného 
z najskúsenejších freeriderov na Slo-
vensku, lyžiarskeho inštruktora a vý-
robcu vlastných športových potrieb.

www.lamaschool.sk

Naša spolužiačka Natália začiatkom 
októbra uvidela v Teleráne výzvu na 
súťaž pre triedy inšpirovanú seriá-
lom Komisár Rex. Cieľom tejto súťa-
že bolo nakresliť alebo namaľovať 
najkrajší a najkreatívnejší plagát a 
výhra bola neuveriteľných 500 eur 
pre triedu. 
Povedali sme si, že by sme to mohli 
skúsiť a niečo nakresliť. Dohodli sme 
sa na predstave a trieda sa zhodla, že 
najlepšie by bolo, keby som hlavne 
ja uplatnila svoje maliarske nadanie 
(veď išlo o veľa) a potom by sme to 
spolu dotvorili. Tak som nakreslila 
portréty Rexa a  herca Juraja Baču. 
Dala som si veľmi záležať, aby vyze-
rali ako v realite. S  výsledkom som 
bola veľmi spokojná ja aj moji spo-
lužiaci. Dielo sme ešte spolu dotvo-
rili odtlačkami našich prstov tak, aby 
vyzerali ako psie labky. Potom nás už 
čakalo len plagát poslať do TV Markí-
za a dúfať, že vyhráme.
Dni utekali a my sme sa nevedeli 
dočkať, kedy bude vyhodnotenie. 
Až dňa 25.10. bolo na sociálnych 
sieťach zverejnené, že vyhodnotenie 
bude 26.10. v Teleráne o 6:45. Straš-
ne sme boli nervózni. Všetci sme na-
sledujúci deň sledovali Teleráno (aj 
najväčší spachtoši). Netrpezlivo sme 
čakali na výsledky. A  keď povedali 
z toho množstva zúčastnených našu 
triedu a školu, tak som tomu najskôr 
nemohla uveriť. A až po chvíli som 

Vyhrali 500 
eur pre svoju 
triedu

si uvedomila, že sme tých 500 € pre 
našu triedu predsa vyhrali. V ten deň 
sme neboli radi len my, ale radova-
la sa s nami celá škola a  všetci naši 
známi. 
Som veľmi rada, že sa nám to poda-
rilo. Chcem sa touto cestou poďako-
vať hlavne Natálii Rulákovej, pretože 
objavila túto súťaž, mojim spolužia- 
kom a triednej pani učiteľke Eve Šim- 
šálkovej, pretože ma povzbudzovali, 
pomáhali a verili, že vyhráme. A na-
koniec by som sa chcela poďakovať 
TV Markíza, že uskutočnila takúto 
súťaž.
Timea Zigová, 8. B, ZŠ Gorazdova, 

foto: FB Telerána



spravodajstvo 11

Začal Týždeň vedy a techniky na Fakulte priemyselných technológií

Veda a  technika sú neoddeliteľ-
nou súčasťou života každého z  nás. 
Stretávame sa s nimi prakticky všade 
– napr. doma, na pracovisku, v meste, 
na prechádzke – a  nie vždy a  všetci 
ich vnímame pozitívne. Je však dôle-
žité pozerať na vzdelávanie, výskum, 
vývoj a inovácie ako na niečo, čo po-
súva vpred nielen nás samotných, ale 
aj celú našu spoločnosť. Takémuto 
chápaniu vedy a techniky má napo-
máhať aj podujatie „Týždeň vedy a 
techniky (TVT) na Slovensku“, ktoré 
každoročne organizuje Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR 
v  spolupráci s  Centrom vedecko-
-technických informácií SR a  Národ-
ným centrom pre popularizáciu vedy 
a  techniky v  spoločnosti. Hlavným 
cieľom podujatia je zlepšiť vnímanie 
vedy a  techniky v  povedomí celej 
našej spoločnosti, informovať verej-
nosť o poznatkoch vedy a techniky a 
o nutnosti podporovať vedu a  tech-
niku, popularizovať a  prezentovať 
vedu a techniku a tak vzbudiť záujem 
mladých ľudí o  štúdium vedeckých 
a technických disciplín.
Dni vedy a techniky
FPT v  Púchove, ako jedna z fakúlt 
Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka v  Trenčíne, sa každoročne 
zapája do rôznych popularizačných 
a  propagačných aktivít, ktoré umož-
ňujú mladým a  poznaniachtivým 
vedátorom spoznávať tajomstvá 

v oblasti materiálovej vedy, techniky 
a  výskumu. Tak ako každý rok, aj v 
akademickom roku 2017/2018 otvá-
ra FPT svoje brány širokej verejnosti 
v rámci podujatí „Dni otvorených dve-
rí“ a „Dni vedy a techniky“, ktoré sa ten-
to rok konajú v termíne od 7. do 9. 11. 
2017. Študenti stredných škôl a žiaci 
základných škôl so svojimi vyučujú-
cimi, ako aj ostatná laická či odbor-
ná verejnosť, môžu v  týchto dňoch 
v  čase od 9:00 do 12:30 navštíviť 
priestory fakulty, kde je pre nich pri-
pravený pútavý program z  výskum-
ných oblastí, charakteristických pre 
FPT, napr. modelovanie, 3D tlač, mi-
kroskopia, plazma, chémia, mecha-
nika, recyklácia, rôzne druhy mate- 
riálov (kompozity, plasty, sklo, textil...) 
a  ďalšie. Návštevníci sa môžu nielen 
zúčastniť zaujímavých prednášok, 
ale aj sami zapojiť do jednoduchých 
experimentov. V  prípade záujmu je 
možné pozrieť si aj moderné labora-
tórne vybavenie Centra pre testova-
nie kvality a  diagnostiku materiálov, 
ktoré fakulta získala v rámci projektu 
(ITMS: 26210120046), realizovaného 
vďaka podpore z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v Operačnom 
programe Výskum a vývoj.
Večer výskumníka
K ďalším jedinečným podujatiam 
spoluorganizovaným fakultou patrí aj 
„Večer výskumníka“ v Župnom dome 
v Púchove, kde vedychtiví návštevníci 

môžu objavovať nové svety v oblasti 
vedy a výskumu. V stredu 8. 11. 2017 
od 16:00  sa uskutoční už tretí ročník 
tohto podujatia, na spoluorgani-
zácii ktorého sa podieľajú aj  mesto 
Púchov, Gymnázium Púchov, SOŠ 
Púchov a  CVČ Včielka Púchov. Púta-
vý program pripravujú spoločne pe-
dagógovia a študenti FPT, Gymnázia 
a  SOŠ, i  zástupcovia CVČ. Popri zau-
jímavých prednáškach či praktických 
ukážkach z oblastí životného prostre-
dia, robotiky, 3D modelovania a tlače, 
bude možné navštíviť aj netradičnú, 
virtuálnu módnu show, či vystúpenie 
Stand Up Chemici, „ochutnať“ experi-

menty z fyzikálnej kuchyne a mnohé 
ďalšie.
Srdečne pozývame celú širokú ve-
rejnosť a dúfame, že dané poduja-
tia prebudia a zvýšia záujem mladej 
generácie o  štúdium technických 
odborov, ktorých absolventi sú stá-
le viac žiadaní v priemyselnej praxi. 
Viac informácií o  programe spomí-
naných podujatí v  rámci TVT, ako aj 
o  Fakulte priemyselných technológií 
v  Púchove, nájdete na webových 
stránkach fakulty: www.fpt.tnuni.sk.

Ing. Jana Pagáčová, PhD., 
Mgr. Silvia Koišová, 

foto: archív fpt.tnuni.sk

Fakulta priemyselných technológií (FPT) v Púchove spoluorganizuje podujatie „Týždeň vedy a tech-
niky (TVT) na Slovensku“, ktoré sa uskutočňuje v týchto dňoch (od 6. do 12. novembra 2017).

Americký trubkár Michael Patches Stewart koncertuje v Queense

Michael Patches Stewart sa naro-
dil v  rodisku jazzu – New Orleans. 
V  mladosti hrával s The Brothers 
Johnson a Quincy Jonesom. V ro-
koch 1983 až 1991 hrával turné so 
spevákom Al Jarreau. Spolupracoval 
v rôznych štúdiových nahrávkach 
umelcov ako David Sanborn, Anita 
Baker, George Duke, Bonnie Raitt, 
Rickie Lee Jones a Soul II Soul. Ne-
skôr spolupracoval s Marcusom 
Millerom, skladateľom a  basovou 
legendou. Neskôr  spolupracoval 
na projektoch s  Babyface, Dianou 
Rossovou, Whitney Houston, saxo-
fonistom Kenny Garrettom, spevá-
kom Raulom Midónom, bubeníkom 
Poogie Bellom a gitaristom Paulom 

Jacksonom, jr.
AMC Trio je slovenské zoskupenie, 
ktoré je na jazzovej scéne už dvad-
sať rokov. Tvoria ho klavirista Peter 
Adamkovič, kontrabasista Martin 
Marinčák a bubeník Stanislav Cvan-
ciger. Ich hudba tak napriek tomu, 
že je napísaná slovenskou krvou, 
znie medzinárodne. Čerpá pritom z 
rôznorodosti a elegantnej spevnosti 
predkladaných tém inšpirovaných 
napríklad aj populárnou, či vážnou 
hudbou, nápevmi z východosloven-
ského folklóru. AMC Trio v  r.  2013 
získalo cenu Radio_Head Awards za 
najlepší album v kategórii jazz.

Zdroj: patchesstewart.com, 
amctrio.sk

V sobotu 11. novembra večer sa v Queen´s pube uskutoční siedme pokračovanie jazzových večerov „Yes 
2 Jazz“. Do Púchova Michael Patches Stewart, slávny jazzový trúbkar z USA. Sprevádzať ho bude skupina 
jazzmanov zo Slovenska, ktorí si hovoria AMC Trio. 
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8. 11.  (streda) o 16. 00 hod.
Večer výskumníka 
Podujatie s populárno-vedeckými pred-
náškami zamestnancov a študentov FPT, 
Gymnázia Púchov a SOŠ Púchov za úče-
lom popularizácie vedy a techniky pre 
širokú verejnosť spojené s propagáciou 
fakulty.

9. 11. (štvrtok) o 17. 30 hod.
Kreatívny workshop: 
Maľovaný darček
Vianoce sa blížia a vy už dumáte aké dar-
čeky kúpiť, prípadne vyrobiť? Príďte si s 
deťmi vyrobiť a zrelaxovať sa pri maľova-
ní kamienkov s vianočnou a zimnou te-
matikou. Možno práve váš výtvor spraví 
pod stromčekom niekomu  radosť.

14. - 16. 11. od 17. 30 hod.
Filmový festival Jeden svet 
Viaceré výskumy ukazujú, že nám vládne 
nedôvera. Nedôverujeme nikomu a ničo-
mu - a sme v tom dobrí. Nedôverujeme 
susedom, súdom, politikom, cudzincom, 
médiám. Tohoročný festival Jeden svet 
by chcel svojim programom prispieť k 
hľadaniu a najmä nájdeniu dôvery u nás. 

25. 11. (sobota) o 20. 00 hod.
Koncert: Loopata Makay
Loopata Makay z Brezna je jediný a naj-
známejší predstaviteľ horehronského 
dancehallu. Známy je svojimi nezameni-
teľnými textami, ktorými opisuje bežný 
život, od vážnych vecí až po srandu, od 
lásky po smútok. Tvorí novodobé  „ľudov-
ky“, nezabúda na slovenské korene, ktoré 
rád spája s iným hudobnými štýlmi  ako sú reggae, dancehall, dub a hip 
hop. 

30. 11. (štvrtok) o 18. 00 hod.
Afrika na pionieri s Marekom Slo-
bodníkom
Video, slide show a rozprávanie bansko-
bystického cestovateľa Mareka Slobod-
níka z cesty naprieč Afrikou na Jawách 
Pionier. Piati cestovatelia, 5 mesiacov na 
cestách, 15 tisíc kilometrov na jedných 
z najhorších jednostopých motorových 
dopravných prostriedkov. 

NOVEMBER
www.facebook.com/podivnybaron 

manažér ŽD: 0910 191 898, www.facebook.com/roman.hvizdak
Otváracie hodiny múzea: ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00

Ako informovala riaditeľka ZUŠ Zden-
ka Tunegová, do konca roka plánuje 
škola usporiadať ešte štyri koncerty 
pre verejnosť. Tým najbližším bude vo 
štvrtok 23. novembra verejný žiacky 
koncert so začiatkom o 16-tej hodine 
opäť v Malom župnom dome. 
Prvú decembrovú nedeľu (3. 12.) si 
môžete umenie žiakov ZUŠ spolu s 
ich učiteľmi vychutnať na benefičnom 
koncerte, ktorý sa uskutoční v evanje-
lickom kostole o 15-tej hodine popo-
ludní. Hosťom tohto podujatia bude 
známy a populárny slovenský spevák, 
držiteľ Zlatého slávika z roku 2006, 
Peter Cmorik, ktorého katapultovala 
na slovenskú hudobnú scénu účasť v 
televíznom projekte Slovensko hľadá 
Superstar II. O Petrovi Cmorikovi je 
známe, že už od svojich šiestich rokov 
navštevoval základnú umeleckú školu 
vo Veľkom Krtíši a neskôr na nej šesť 
rokov pôsobil ako pedagóg, vyučoval 
hru na klavíri, keyboarde a gitare. 

Vianočný koncert v rímsko-katolíc-
kom kostole má púchovská ZUŠ na-
plánovaný zasa na 20. decembra so 
začiatkom o 17-tej.
Začiatkom decembra ZUŠ pripravuje 
aj ďalšie hudobno-slovné pásmo z 
cyklu Hudobných večerov v Malom 
župnom dome.                                   -tm-

Koncertná sezóna ZUŠ otvorená
Posledný októbrový piatok Základná umelecká 
škola v Púchove (ZUŠ) usporiadala otvárací koncert 
sezóny v sále Malého župného domu, na ktorom vy-
stúpili žiaci školy spolu so svojimi pedagógmi.

ŽUPNÝ DOM 
PROGRAM - NOVEMBER 2017

4. 11. 2017, sobota - 18. 00 hod. 
Herný večer 
Odložte telefóny, vstaňte od počítačov a príďte sa zahrať so skutočnými ľuďmi. Budete sa môcť pozabávať na hrách 
od starého Egypta až po súčasnosť /mlyny, šachy, tafl, kubb, až po najnovšie spoločenské a konzolové hry ako bang, 
activity, scrabble, dixit, monopoly, Mysterium, Švábi šalát, Dobble, Duch, Hra o tróny, atď. Vhodné pre všetky 
vekové kategórie.

8. 11. 2017, streda - 16. 00 hod.
Večer výskumníka 
Podujatie s populárno-vedeckými prednáškami zamestnancov a študentov FPT, Gymnázia Púchov a SOŠ 
Púchov za účelom popularizácie vedy a techniky pre širokú verejnosť spojené s propagáciou fakulty.

9. 11. 2017, štvrtok - 17. 30 hod.
Kreatívny workshop: maľovaný darček 
Vianoce sa blížia a vy stále dumáte aké darčeky kúpiť, poprípade vyrobiť? Príďte si s deťmi vyrobiť a zrelaxovať sa 
pri maľovaní kamienkov s vianočnou a zimnou témou. A ktovie, možno práve váš výtvor poputuje pod stromček 
aby niekomu urobil radosť.

14. - 16. 11. 2017,  od 17. 30 hod.
Filmový festival Jeden svet v Púchove
Viaceré výskumy ukazujú, že nám vládne nedôvera. Nedôverujeme nikomu a ničomu - a sme v tom dobrí. 
Nedôverujeme susedom, súdom, politikom, cudzincom, médiám. Tohoročný festival Jeden svet by chcel svojim 
programom prispieť k hľadaniu a najmä nájdeniu dôvery u nás.

25. 11. 2017, sobota - 20. 00 hod.
Koncert: Loopata Makay 
Loopata Makay z Brezna je jediný a najznámejší predstaviteľ horehronského dancehallu, veselý, šialený a kontro-
verzný spevák. Známy je svojimi nezameniteľnými textami, ktorými opisuje bežný život, od vážnych vecí až po 
srandu, od lásky po smútok. Jeho cieľom je tvoriť novodobé "ľudovky" a nezanevrieť na slovenské korene, ktoré rád 
spája s iným hudobnými štýlmi, ktoré má rád, ako sú reggae, dancehall, dub a hip hop.

30. 11. 2017, štvrtok - 18. 00 hod.
Afrika na pionieri s Marekom Slobodníkom
Video, slide show a rozprávanie banskobystického cestovateľa Mareka Slobodníka z cesty naprieč Afrikou na 
Jawách Pionier. Piati cestovatelia, 5 mesiacov na cestách, 15 tisíc kilometrov na jedných z najhorších jednostopých 
motorových dopravných prostriedkov.

Otváracie hodiny múzea: Ut: 14.00 - 18.00
Št: 14.00 - 18.00
Ne: 16.00 - 20.00

Župný dom 
Nábrežie slobody 552/1
Púchov

Kontakt: Roman Hvizdák
0910 191 898
romanhvizdak@gmail.com

Partneri: Mediálni partneri:

Martin 
na bielom koni

či v tomto modernom svete opäť príde: ozajstný MARTIN
či v tomto sivom čase príde na BIELOM koni
či pri tomto globálnom otepľovaní prinesie aj SNEH
Príďte to skontrolovať... a zabaviť sa 

 
 s MARTINom 

ŠAFAŘÍKom 
a jeho BANDom

predskokanky:  
KARIN a BROnkA 

RILJAKOVÉ

VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE:

na pešej zóne         vstup voľný
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PROGRAM

KINO

11.11. o 17:00 hod., pešia zóna

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia – Vítanie zimy v Púchove. Bližšie info na osobitných 
plagátoch.  

Sobota 18.11. od 15:00 do 01:00 hod.

NOC V DIVADLE 2017
Celoslovenské podujatie, s programom domácich súborov i hostí. Divadlo kombinované s hudbou, 
výstava bábok a divadelných kulís. Viac na osobitných plagátoch.

Štvrtok 23.11. od 15:00 do 18:00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Bližšie info na osobitných plagátoch. Vstupné 3 €. Predpredaj vstupeniek od 3.11.2017.

26.11. o 15:00 hod., veľká sála

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Viac na osobitných 
plagátoch. Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek od 27.10.2017. 

PREDAJ VSTUPENIEK V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
Kontakt do pokladne kina:  042 – 285 2404

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

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

PRIPRAVUJEME:

október 2017 

Pondelok  2.   veľká sála  19.00 hod.

MENO
Komédia, ktorá sa našťastie nestala Vám... no zaručene prostredníctvom skvelého obsadenia a mi-
moriadneho situačného humoru pobaví každého diváka.
Obsadenie : A. Hajdu, L. Hurajová, Z. Mauréry, K. Mikulčík, R. Stanke, Réžia: J. Nvota. Vstupné: 14 €/13 
€. Vstupenky v predaji v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk .

Piatok 6.   galéria vestibulu divadla  18.00 hod.  

VERNISÁŽ:XIV. MEDZINÁRODNÉ VÝTVARNÉ 
SYMPÓZIUM
Vernisáž spoločnej výstavy 11-ich autorov: Zuzana BOBOVSKÁ-BOŠKOVÁ (SR), Ladislav DEMKO (SR), 
akad. mal. a soch. Elzbieta GROSSEOVÁ (ČR), Pavol HAJDÚK (SR), Ladislav HODNÝ(ČR), akad. mal. Iwa 
KRUCZKOWSKA(PL), akad. mal. Jiří KUBELKA (ČR), Jaroslav MARTIŠ (SR), Mgr. art. Martin NAVRÁTIL(-
SR), akad. mal. Zdeněk NETOPIL (ČR), akad. mal. Anna SCHUMACHER (PL) Vstup voľný. Výstava potrvá 
do 14.11. 2017. Info aj  na osobitnom  plagáte.

Štvrtok 12.  veľká sála  10.00-17.00 hod.  

NAJKRAJŠIA TORTA SLOVENSKA 2017
VII. ročník celoslovenskej súťaže. Pre verejnosť od 12:00 hod. Vyhodnotenie súťaže o 17:00 hod. 
O Cene diváka môžu návštevníci rozhodnúť svojím hlasom. Info aj na osobitných plagátoch. 

Sobota 14.    veľká sála   19.00 hod.

KTO UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE
Premiéra komédie Divadelného súboru Makyta na motívy divadelnej hry N.V. Gogoľa Revízor. Scenár 
a réžia: Jaroslava Botošová. Hudba: Viktor Križan. Scéna: Peter Pantúček. Kostýmy: Stredná umelecká 
škola Trenčín a kolektív DS Makyta. Účinkujú: Ján Krump, Vladimír Gabčo, Miriam Gajdošíková/Ka-
tarína Bizoňová, Martina Drábiková, Peter Ondrášik, Magda Boráková, Mária Blašková, Peter Bednár, 
Peter Pantúček, Mária Semizorová, Petra Pobežalová, Lucia Panáčková, Anna Gajdošíková, Radovan 
Varga. Text sledujú: Tamara Pribišová, Katarína Bizoňová. Technická spolupráca: Pavol Mareček, Peter 
Trmík, Stanislav Kozáčik.  Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek v pokladni divadla  alebo online na 
www.kultura.puchov.sk od 25.9.2017. Info aj na osobitných plagátoch. 

Štvrtok 19.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú ná-
ladu sa postará: KORA BAND známy zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.10. 2017 v pokladni kina 
alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3 €. 

Nedeľa 22.   veľká sála   15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: PRINCEZNÁ FRMFULÍNA
 Nezbedná, vrtošivá, namyslená princezná… Dokáže nahnevať a uraziť každého – hoc aj Čarovnú 
Vílu…Tá jej to však nedaruje a pošle ju za trest do služby k Drakovi! 
A ako to len môže dopadnúť?! Ste zvedaví? Príďte sa pozrieť a pomôcť rozlúsknuť túto rozprávku... 
Veselé bábkovo-činoherné predstavenie divadla JAJA (Bratislava). Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 
rokov. Vstupné: 3 €  Predpredaj vstupeniek v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk 
od 2.10. 2017.

KULTÚRA

Sobota  28.   veľká sála   19.00 hod. 

CIMBALOVÁ HUDBA IVANA SADLOŇA
Folklór, rock, pop, klasika... po 4 rokoch opäť v Divadle Púchov. Vstupné: 5 €. Predpredaj vstupeniek 
od 19.9. 2017 v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk 

Nedeľa 29.   veľká sála   14.30 hod. a 17:00 hod.

GALAPROGRAM K 20. VÝROČIU 
PÚCHOVSKÝCH MAŽORETIEK
CVČ Včielka Vás srdečne pozýva na výročný galaprogram mažoretkového súboru NELLY. Hosť: spe-
vácky zbor Be Happy ZUŠ.  Vstupné: 1 €. Predpredaj vstupeniek od 4.10. 2017 v pokladni alebo online 
na www.kultura.puchov.sk . Bližšie info aj na osobitných plagátoch. 

Pondelok 2.     tanečná sála     10.00 hod.

LATINO STYLE PRE MAMIMČKY NA MATERSKEJ
Daj deti na hodinku k babičke a príď sa s nami unášať na vlnách latinsko-americkej hudby. 1 hod./1x 
v týždni ,kurzovné 20 €/8 lekcii. Prihlášky, info: č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Pondelok 2.     pešia zóna     16.00 hod.

NOSENIE DETÍ...
Medzinárodný týždeň nosenia detí. Prechádzka nosiacich rodičov mestom... Spoločné stretnutie na 
pešej zóne pred Bilou. Bližšie info  na osobitnom plagáte.

Utorok 3.     tanečná sála     17.00 hod.

LATINO STREET DANCE
Pre dievčatá, ženy od 15 do 25 rokov. Máš rada tanec? Chceš sa hýbať len tak pre radosť? Prídi medzi 
nás! 1 hod./týždenne, kurzovné 20 €/10 lekcii. Prihlášky, info:č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Utorok 3.     veľká sála     18.30 hod.

JOGA
Zahájenie kurzu a prvé cvičenie. 1x v týždni 2 vyuč. hod., 10 lekcií, cena kurzu 25 €. Prihlášky, info: 
č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Pondelok 9.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
Enkaustika pre začiatočníkov – netradičná technika maľovania voskom. Pletenie z papiera pre za-
čiatočníkov – využitie novín v našich domácnostiach a užitočný relax počas dlhých zimných večerov. 
Paverpol – technika s úžasným výsledným efektom. Servítková technika – zdobenie predmetov z rôz-
nych materiálov. Každý kurz 2x po 2,5 hodiny, 1 h 5 €. Info 0908 718 662, 042-285 2401.
 
Utorok 10.     kinosála     16.00 hod.

TALIANČINA
Zahájenie kurzu. 1x v týždni 2 hod., kurzovné 100 €. Prihlášky a info 0908 718 662,  042-285 2401.

Utorok 10.     Gymnázium-knižnica     16.00 hod.

MADAGASKAR
Cestovateľské zážitky za prírodnými krásami a po stopách Mórica Beňovského. Niektoré oblasti tohto 
ostrova boli pre svoju mimoriadnu krásu a biologický význam vyhlásené za národné parky a rezervá-
cie. Bol dokonca medzi prvými krajinami sveta, ktorý začal budovať systém chránených oblastí. Viac 
na stretnutí s profesorkou Mgr.Pavlou Marákovou.

Štvrtok 12.     učebňa č.1     16.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
Vyrobíme si rôzne dekorácie, obrazy, pexeso ...ktoré si dieťa hneď odnesie domov. Vhodné pre deti od 
5 do 10 rokov, 1 h/3,30 €, spolu 20 hod., t.j. 10 lekcii. Do kurzu je nutné prihlásiť sa na kino.kurzy@
puchovska.sk,  alebo č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.

Štvrtky 12. a 18.    zasadacia miestnosť           18.00 hod.  

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

Piatok 20.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
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. Každý má k dispozícii vaničku s roztokom, farby, 
štetce, pomôcky. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15 €. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovskakultura.
sk, 0908 718 662, 042-285 2401.

Utorok 24.     kinosála     16.00 hod.

AKÁ SOM BABIČKA ?
O tom ako sa zúčastňovať výchovy našich vnúčat, čo robíme dobre a čo nesprávne, v čom sa musí-
me aj my babičky poučiť, čo môžeme odovzdať svojim vnúčatam. Máme právo poučovať, alebo len 
láskať? Viac s Mudr.Evou Cígerovou. 
                                                                      
Streda 25.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

CIVILIZAČNÉ OCHORENIA
Civilizačné ochorenia sú priamym dôsledkom nesprávneho životného štýlu – nadbytočný príjem jedla, 
nedostatok pohybu, stres... Ako im predchádzať, ako poskytnúť predlekársku prvú pomoc... Viac  na 
prednáške s Mudr.Bršiakom.

Nedeľa 1. 17.30 h

HRÁČI SO SMRŤOU (mysteriózny thriller)
V mysterióznom thrilleri sa skupina študentov medicíny snaží dostať odpoveď na otázku, či existuje 
život po smrti. Opakovane sa dostávajú do stavu klinickej smrti, no stále nebezpečnejšie experimenty 
si na každom z nich vyberú svoju daň... MN 15 rokov- USA – Itafilm – 90´-  titulky. Vstupné 4 €.

Nedeľa 1. 19.30 h

ŠPANIELSKA KRÁĽOVNÁ (komédia, dráma)
Po druhej svetovej vojne začínajú do Španielska prichádzať filmári. Napriek vláde pevnej ruky gene-
rála Francisca Franca tu nachádzajú zázemie a skvelé lokácie, v ktorých by mohli nakrútiť veľkolepý 
film o kráľovnej Izabele I. Práve Franco je do projektu zainteresovaný a je pripravený vložiť do neho 
nemalé peniaze. Nevie však, že režisér nikdy nenakrútil zvukový film, scenárista nikdy nenapísal 
kvalitný scenár a producent nikdy nevyprodukoval nič kvalitné. Jedinou skutočnou hviezdou celého 
projektu je Macarena Granada (Penélope Cruz), ktorá strávila niekoľko rokov v Hollywoode... MN 12 
rokov  – Špan. –  Magicbox  – 128´- titulky. Vstupné 4 €.

Streda  4.  19.30 h

KŘIŽÁČEK (dráma, historický)
Chlapec Jeník utiekol z domu uchvátený rozprávaním o detských križiackych výpravách. Jeho otec, 
skutočný rytier, sa vydáva na cestu, aby ho našiel. Otcova výprava je cestou do jeho vlastného pove-
domia, v ktorom sa stretáva so svojím najväčším strachom. Nachádza svedkov, ktorí mu poskytujú 
aspoň to málo informácií, aby mohol poskladať osud svojho syna. A nájsť ho. Film odohrávajúci sa 
v období stredoveku vznikol na motívy epickej básne Jaroslava Vrchlického Svojanovský křižáček. 
Film v rámci PROJEKTu 100! MN 12  rokov – Česko, Slovensko – ASFK –  90´ – česky. Vstupné 3 €, 
člen FK 2 €.

Piatok 6.  17.30 h   Nedeľa  8.  17.30 h

AMITYVILLE:PREBUDENIE (horor)
Každý dom má svoju históriu, tento ju má desivo temnú.Bella, jej dvojča James a malá sestra Julieta, 
sa s mamou presťahujú do nového domova.  Hlavným dôvodom je, že potrebujú ušetriť peniaze, aby 
mohli platiť nákladnú lekársku starostlivosť pre Jamesa, ktorý je v kóme. V dome sa začnú diať rôzne 
desivé nadprirodzené veci… žijú v nechválne známom dome Amityville, o ktorom sa už dlhé roky 
rozprávajú strašidelné a krvavé príbehy. Teraz sa potvrdzuje, že to nie sú len legendy a boj o prežitie 
v dome plnom zla práve začína. MN 12 rokov – USA – CinemArt  – 85´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 6.  19.30 h    Sobota 7.   17.30 h

BLADE RUNNER 2049 (akčný sci-fi thriller)
Blade Runner 2049 sa odohráva tridsať rokov po prvom filme. Na scénu prichádza nový blade runner 
menom K (Ryan Gosling), aby odhalil tajomstvo, ktoré môže uvrhnúť zvyšky spoločnosti do chaosu. 
Jeho pátranie ho privedie až k bývalému blade runnerovi (Harrison Ford), ktorý bol tridsať rokov ne-
zvestný... MN 15 rokov – USA – CinemArt  – 163´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 7.  15.30 h    Nedeľa  8. 15.30 h

ESÁ Z PRALESA (animovaný rodinný)
Keď partia zvieratiek zažíva bojové dobrodružstvá Mauric vyzerá síce ako obyčajný tučniak,ale vo 
vnútri jeho hrude bije statočné srdce tigra. Veď bol vychovaný hrdou a silnou tigricou. Mauricovým 
snom je, stať sa najlepším bojovníkom kung-fu na svete. To však nebude vôbec ľahká úloha, pretože 
vyniká skôr neohrabanosťou a nemotornosťou. So svojimi zvieracími priateľmi tvorí bandu známu  
ako Esá z pralesa, ktorá sa snaží udržiavaťv džungli poriadok a spravodlivosť. Presne tak, ako to ke-
dysi robila jeho matka tigrica... MN 7 rokov – Fr. – Magic Box   – 97´- slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Streda  11.  19.30 h

BRAZIL (čierna komédia, sci-fi)                                                                                                                                   
Podobne, ako v Dvanástich opiciach, aj tu Gilliam umiestnil svoj príbeh do ťažko definovateľného 
obdobia okolo Vianoc „niekde v dvadsiatom storočí“, keď armády bezmenných úradníčkov striktne 
dodržiavajúcich kancelársku etiku. Groteskné prostredie dopĺňajú rovnako groteskné postavy – hlav-
ný hrdina Sam, ktorý sa postupne zbližuje s naivnou Jill, pre ktorú je najväčším potešením sauna a 
filmy bratov Marxovcov; Jack v podaní Michaela Palina, ktorému bola táto rola napísaná na telo a 
ktorého postava prechádza vo filme premenou z príjemného chlapíka až k typickému produktu ob-
ludného systému. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov – braz. – ASFK –  131´ – titulky. Vstupné 
3 €, člen FK 2 €.

Piatok 13.   17.30 h    Sobota 14.  17.30 h

ALIBI NA MIERU (komédia)
Nemusíte nič zatĺkať, my to ututláme! Bláznivá komédia prináša to najlepšie, čo francúzske komédie 
kedy divákom ponúkli. Zábavnú tému, divokú zápletku, bláznivé situačné gagy, skvelé postavy a 
samozrejme kvalitný francúzsky humor. Hlavný hrdina prevádzkuje kanceláriu zameranú na zabez-
pečenie alibi na zákazku. Zamiluje sa ale do dievčaťa, ktoré nenávidí klamstvá a čoskoro zistí, že jej 
otec je jeho dobrý klient... MN 12 rokov – Fr. – Bontonfilm – 90´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 13.   19.30 h    Nedeľa  15.  17.30 h

SNEHULIAK (thriler)
Elitný detektív so slabosťou pre alkohol pátra po sériovom vrahovi, ktorý vraždí vždy v čase, keď na-
padne prvý sneh. Dokáže Harry Hole prekabátiť génia zla, než znovu nasneží? Adaptácia svetového 
bestselleru Jo Nesbøa. MN 15 rokov – USA – CinemArt – 125´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 14. 15.30 h    Nedeľa  15. 15.30 h

SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA
(hudobná rodinná komédia)
Rozprávkovej krajine Spievankovo vládne dobrosrdečná kráľovná Harmónia. Jej úlohou je zaistiť, aby 
sa z krajiny nikdy nevytratila hudba, spev a dobrá nálada. Avšak obyvateľom Spievankova sa hudba 
akosi odcudzila, hudobné nástroje zapadli prachom, spev utíchol, dobrá nálada sa vyparila. Harmónia 
preto povolá Spievanku a Zahrajka, aby jej pomohli do krajiny prinavrátiť stratenú chuť hrať, spievať 
a tancovať, a zachránili tak dušu celého Spievankova. MP  – SR – Itafilm  – 70´ - originálne znenie. 
Vstupné 4 €. 

Pondelok 16.19.30 h – KTORÝ JE TEN PRAVÝ ?  - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 €
Info na osobitných plagátoch. 

Streda  18.  19.30 h

ODRAZY (dráma)                                                                                                                                  
Posledný film legendy poľskej kinematografie Andrzeja Wajdu, portrét zachycujúci vášnivý boj ne-
závislého umelca so stalinskými doktrínami, boj na život a na smrť. Film v  rámci PROJEKTu 100!          
MN 15  rokov – Poľ.. – ASFK –  98´ – titulky  – . Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 20.  17.30 h    Nedeľa  22.  17.30 h

GEOSTORM (scifi, dráma)                                                                                                                                    
Po sérii prírodných katastrof ohrozujúcich našu planétu, sa poprední predstavitelia štátov celého 
sveta dohodnú na vytvorení rozsiahlej sieti satelitov k riadeniu globálnej klímy, ktorá má zaistiť bez-
pečnosť všetkých obyvateľov planéty. Niečo sa však pokazí a – systém vytvorený na ochranu Zeme, 
začne na Zem útočiť a začína závod s časom, kedy je nutné zistiť skutočnú hrozbu skôr, než geomag-
netická búrka zmetie zo zemského povrchu všetko... a všetkých. MN 12  rokov – USA  – Continental-
film  – 108´ – titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 20.   19.30 h    Nedeľa  22.  19.30 h

MATKA ! (psychologický thriller)                                                                                                                                    
Nikdy nezabudnete, kedy ste prvýkrát videli tento film.Najhorší zvuk, ktorý môžete počuť v raji, je 
zaklopanie na dvere. Jennifer Lawrence a Javier Bardem hrajú manželský pár. Ich idylické spolužitie 
v krásnom dome v lone prírody naruší príchod nezvaných hostí, ktorých počet neustále narastá. 
Nezaraditeľný a originálny thriller, ktorý svojich divákov prekvapí, aj keď budú akokoľvek pripravení... 
MN 18  rokov –USA – CinemArt  –  115´ – titulky. Vstupné 4 €.

KURZY, KLUBY:

NOC V KINE:
Sobota 21.   17.00 h EMOJI FILM   
                    19.00 h  PO STRNIŠTI BOS
                     21.00 h ČIARA
                     23.00 h ANNABELLE 2 :STVORENIE ZLA
Vstupné 2 €/1 film. Info na osobitných plagátoch. 

Streda  25.  19.30 h

PLECHOVÝ BUBIENOK (dráma)                                                                                                        
Skvelá filmová adaptácia románu Güntera Grassa. Dej sa odohráva v rokoch 1899 – 1945. Rozprá-
vačom je Oskar Matzerath, ktorý sa z nedôvery a odporu voči falošnému, krutému a pokryteckému 
svetu dospelých rozhodne pri svojich tretích narodeninách pádom do pivnice zastaviť svoj rast. Pred-
stieraná detinskosť mu zachováva odstup, nezávislosť a slobodu; jej príznakom sa stáva červenobiely 
plechový bubienok, na ktorý v proteste vytrvale bubnuje. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov 
– Nem., Fr. – ASFK – 164´ – titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 27.  17.30 h    Nedeľa  29. 17.30 h

BAJKERI (hudobná romanca)
Nevlastní bratia Jakub a David spoločne s kamarátom Sašom trávia väčšinu času vo svete sociál-
nych sietí. Vzťahy pre neho predstavujú chaty s virtuálnymi dievčatmi, ktoré nikdy nevideli, obživu 
falošná módna šou, v ktorej sa predstiera niečo, čo nie je a najväčším životným problémom – vybitý 
mobil lebo nefunkčná wifi. Na nátlak rodičov sú donútení vydať sa pod vedením Davidovej pôvabnej 
„macochy“ Terezy na dvestokilometrový cyklovýlet. S prekvapením zisťujú, že tam vonku je skutočný 
svet, v ktorom život znamená viac, než status na facebooku, naozajstné dievčatá vyzerajú lepšie, než 
kreslené akčné hrdinky virtuálnych hier a k láske patrí tiež sex... MN 12 rokov – ČR  – Continentalfilm 
– 109´- originálna verzia. Vstupné 4 €.

Piatok 27.   19.30 h    Sobota 28.   17.30 h

MANŽELKA A MANŽEL (romantická komédia)
Talianska komédia o manželskom páre, ktorý sa po dlhých rokoch spolu ocitá v kríze a zdá sa, že 
rozvod je na spadnutie. Po nevydarenom experimente sa však manželia prebudia v tele toho druhého. 
Pomôže im táto neobvyklá situácia zachrániť manželstvo? MN   rokov – Tal. – Itafilm – 100´ – titulky. 
Vstupné 4 €.

Sobota 28.  15.30 h    Nedeľa  29. 15.30 h

MY LITTLE PONY VO FILME (animovaný)
PRIATEĽSTVO MÁ MNOHO FARIEB. Śestica obľúbených farebných koníkov, ktorých na veľkom plát-
ne čaká najzaujímavejšie a najkrajšie dobrodružstvo všetkých čias! Keď strašný Búrkový kráľ na-
padne Canterlot s úmyslom ukradnúť poníkom ich čarovnú moc. Všetky poníky sa musia vydať na 
nebezpečnú hrdinskú cestu. Aby vyhľadali pomoc, budú musieť prejsť cez magické hory, tajomnú 
podmorskú krajinu a dokonca sa odviezť na lietajúcej pirátskej lodi! MP  – USA  – Fórumfilm – 99´ – 
slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Streda  1.11.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o  kríze medziľudských 
vzťahov v rodine, ale aj o kríze spoločnosti ako takej.  Happy End je filmom o tom, že už nevnímame 
jeden druhého a stávame sa voči sebe slepými. MN 15  rokov – Fr.,Nem.,Rak. – ASFK – 107´ – titulky. 
Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

       

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 – 285 2404

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

november ’17 

KULTÚRA

KURZY, KLUBY:

KLUB ZDRAVIA
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Sobota 11.          pešia zóna  17.00 hod.

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia: VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE. S otáznikom: či 
v tomto modernom svete opäť príde ozajstný MARTIN, či v tomto sivom čase príde na BIELOM 
koni, či pri tomto globálnom otepľovaní prinesie aj SNEH. Príďte to skontrolovať... a zabaviť 
sa:  s MARTINom ŠAFAŘÍKom a jeho BANDom. Predskokanky: KARIN a BRONKA RILJAKOVÉ. 
Vstup voľný. 
Sobota 18.       veľká sála, vestibul    od 13.30 hod.   

NOC DIVADIEL 2017
Celoslovenské podujatie s nasledujúcou púchovskou a hosťovskou náplňou:   13.30 hod.  IBA 
TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ - židovská legenda,  MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU – generačná 
výpoveď DDŠ Ochotníček, Réžia: Peter Hudák,  vstupné 2 €, 15:30 hod.  POMÁDA-  muzikál 
detí letného divadelného muzikálového tábora, réžia: Ivana Huličiarová, vstupné 1 €, 17: 15 
hod. BRAČEK JELENČEK – rozprávka, Divadlo M, réžia: Jozef Koleják, vstupné 1 €, 18:30 hod.  
7+2 – detektívka, DŠ Červené vankúše, réžia: Lucka Panáčková, vstupné 1 €, 20.30 hod. KTO 
UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE  - komédia,  Divadlo Makyta, réžia: Jarka Botošová, vstupné 
2 €,   22.30 hod. VEČERA BLÁZNOV – komédia,  DS Branka Radičeviča Stará Pazova (Srbsko), 
réžia: Alexander Bako, vstupné 2 € Sprievodne:  ANDY LOUŽECKÁ a BAND (vestibul divadla, 
medzičas medzi  jednotlivými  divadel. predstaveniami),  VÝSTAVA BÁBOK a divadelných kulís 
bábkarského súboru D121. Bonus: popolnočný DIVADELNÝ DRINK zdarma pre tých, čo vydržia 
až do konca. 

Streda  1.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o kríze medziľud-
ských vzťahov v rodine, ale aj o kríze spoločnosti ako takej. Happy End je filmom o tom, že 
už nevnímame jeden druhého a stávame sa voči sebe slepými. MN 15  rokov - Fr.,Nem.,Rak. 
- ASFK - 107´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 3.   17.30 h              Sobota 4.   19.30 h

THOR: RAGNAROK (scifi, akčný, fantasy,dobrodružný)
V najnovšom príbehu od Marvel Studios je Thor uväznený na opačnom konci vesmíru. Bez 
svojho mocného kladiva je nútený pustiť sa do preteku s časom, aby sa vrátil včas do As-
gardu a zastavil Ragnarok – skazu svojho domova a koniec Asgardskej civilizácie, ktorý sa 
snaží rozpútať nový silný nepriateľ, nemilosrdná Hela. Predtým ale musí prežiť smrtonosnú 
gladiátorskú súťaž v ktorej sa ocitá tvárou v tvár svojmu bývalému spojencovi z Avengers - 
Neuveriteľnému Hulkovi. MN 12 rokov - USA - Saturn - 110´- titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 3.   19.45 h              Nedeľa  5.   19.30 h

JIGSAW (horor)
V meste za záhadných okolností začnú objavovať mŕtve telá, ktoré nesú neklamné známky kru-
tého násilia. Pátranie privedie políciu k šokujúcemu odhaleniu. Všetky dôkazy ukazujú totiž na je-
diného muža-Johna Kramera. Ale ako je to možné? Muž neslávne známy pod prezývkou Jigsaw, 
je už viac ako desať rokov mŕtvy.... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 91´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    15.30 h            Nedeľa  5. 15.30 h              

PRÍŠERÁKOVCI (animovaný, rodinný, komédia)
Rodina príšer sa vydáva po stopách čarodejnice s jediným cieľom: prinútiť ju, aby odčarovala pre-
kliatie a všetkým vrátila ľudskú podobu. Cesta za rodinným šťastím je však plná úskalí a ostrých 
špicatých zubov... MN 7 rokov - Nem., VB-Magicbox - 96´-slovenský dabing. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    17.30 h            Nedeľa  5.    17.30 h              

MEČIAR (dokument)
Réžia: Tereza Nvotová. Keď v roku 1989 padol v Československu totalitný komunistický režim, 
mala Tereza jeden rok. Lídri Nežnej revolúcie sa vtedy rozhodli usporiadať konkurz na minis-
tra vnútra, do ktorého sa prihlásil Vladimír Mečiar, v tom čase neznámy podnikový právnikzo 
slovenského vidieka. Vladimír Mečiar sa po úspechu v konkurze dostáva až na politický vrchol, 
odkiaľ vládne krajine radom diskutabilných praktík. Na pozadí udalostí, akými sú rozdelenie 
Česko-Slovenska či únos syna prezidenta Slovenskej republiky, Tereza a jej rovesníci prežíva-
jú svoje detstvo.  MN 15 rokov - SR - 89´ - originálna verzia. Vstupné 3 €.
Streda  8.     19.30 h              

LAJKA (animovaný, bábkový, sci-fi, muzikál)
Fenka Lajka žije na periférii ruského veľkomesta. Nemá to ľahké. Po odchyte je ale preškolená 
na priekopníčku kozmonautiky. Hneď po štarte Lajku do vesmíru nasleduje množstvo ďalších 
zvierat vypúšťaných z Houstonu a Bajkonuru. Zvieratá blúdia vesmírom, až nakoniec prostred-
níctvom čiernej diery šťastne začnú obývať vzdialenú planétu. Po dlhej dobe harmonického 
a nikým nerušeného súžitia s miestnymi živočíchmi k nim však doputujú aj dvaja ľudskí koz-
monauti... MN 12  rokov - Česko - ASFK - 87´ - česká verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 10.    17.30 h              Nedeľa  12.    19.30 h        

DOGG (psychotriler)
Dom starého otca je ideálnym miestom pre splodenie potomka. Hlavná hrdinka (Judit Bárdos) 
oznamuje mužovi (Peter Oszlík) skvelú správu o prichádzajúcom potomkovi. Lenže idylka sa 
náhle zmení. Stačí malá nepozornosť, alebo skôr zvláštne okolnosti, ktoré zvrtnú dej opačným 
smerom - na desivú nočnú moru. Dom si nesie od II. svetovej vojny, akési temné tajomstvo, je 
aktívny, nabitý negatívnou energiou od povaly až po pivnicu… MN 15  rokov - SR - Continen-
talfilm - 80´ - originálna verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 10.    19.30 h              Sobota 11.   17.30 h        

VRAŽDA V ORIENT EXPRESE 
(krimi, dráma, mysteriózny)
To, čo začína ako luxusná jazda vlakom z Istanbulu do Londýna, sa rýchlo premení na jeden z 
najnapínavejších a najzáhadnejších detektívnych príbehov, aký bol kedy vyrozprávaný. Pred-
loha Agathy Christie opisuje osudy trinástich pasažierov uviaznutých v luxusnom vlaku Orient 
exprese kdesi v snehových závejoch na Balkáne. V okamihu, keď vo vlaku dôjde k záhadnej 
vražde amerického obchodníka, každý z nich sa stáva podozrivým... MN 12 rokov - USA - Ci-
nemArt - 110´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 11.    19.30 h              Nedeľa  12.    17.30 h        

SUBURBICON:TEMNÉ PREDMESTIE
(krimikomédia)
Príbeh sa odohráva v pokojnej, preslnenej atmosfére stredoamerického mestečka, s názvom 
Suburbicon. Život tejto idylickej spoločnosti naruší terorizovanie afroamerickej rodiny, ktorá 
sa do mesta prisťahovala len pred nedávnom. Rodina je neprávom obvinená zo smrti jednej 
z obyvateliek Suburbiconu. Paralelne sa tiež pred divákom začína odohrávať príbeh navonok 
usporiadanej rodiny Lodgeovcov. Ich dokonalý život je v skutočnosti plný násilia, chamtivosti 
a klamstiev... MN 15 rokov - USA - Magicbox - 104´- titulky. Vstupné 4 €.
Streda  15.  19.30 h        

OBCHOD NA KORZE (dráma)
Tragikomické podobenstvo o nemožnosti kompromisu so zlom, o slabosti, strachu, nevedo-
mosti a hlúposti ako živnej pôde pre hlásateľov násilia. Komorný príbeh jednoduchého stolára, 
ktorému jeho švagor, miestny veliteľ Hlinkovej gardy, prihrá skrachovanú židovskú galantériu, 
aby mu nenarúšal kádrový profil. Jednoduchý stolár Tóno Brtko sa ocitá medzi dvoma svetmi 
- čistým, nedotknuteľným svetom starej nahluchlej Židovky a svetom reality, symbolizovanej 
nezmyselnou drevenou Babylonskou vežou na námestí, oslavujúcou vládnuci režim. Brtko 
svoje previnenie zastiera, uteká pred ním. Neodolal naivnej vidine zbohatnutia, ale chce zostať 
poctivým človekom. Je ním až do chvíle, kedy v opojnom záchvate strachu z fašistov aj zo 
svojho svedomia nakoniec spôsobí tragédiu. MN 15  rokov - Československo - ASFK - 128´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 17.    17.30 h                Nedeľa  19.  19.45 h     

ZÁHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK (tragikomédia)
Tretí diel trilógie ZÁHRADNÍCTVO je príbehom lásky, tentokrát tej mileneckej. Rozpráva o ti-
chej vojne medzi rodičmi a ich deťmi, poznamenanými vojnou a komunistickým prevratom. 
NÁPADNÍK s tragikomickým nadhľadom vykresľuje ostrú zlomovú líniu medzi predvojnovou 
a  povojnovou generáciou. Každá generácia má svoju vlastnú predstavu, ako nájsť šťastie, 
a isté je len to, že cestu k nemu si musí hľadať sama. MN 12  rokov - Česko,Slovensko, Poľ..  
- Fórumfilm - 113´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 17.    19.45 h                Nedeľa  19.  17.30 h     

JUSTICE LEAGUE PART I. (akčný, fantasy, dráma)
Bruce Wayne, inšpirovaný Supermanovou obetou a motivovaný novou vierou v dobro ľudí, si 
povolá na pomoc novú spojenkyňu Dianu Princovú, aby spoločne čelili ešte nebezpečnejšie-
mu nepriateľovi.  Batman a Wonder Woman musia čo najskôr zostaviť tím metaľudí, ktorý sa 
postaví proti novej hrozbe. Takúto ligu superhrdinov svet ešte nevidel… No možno je už aj tak 
príliš neskoro, aby ochránili Zem pred obrovským útokom. MN 12  rokov - USA - Continental-
film - 120´ - titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Sobota 18.   NEPREMIETA SA !
Pondelok 20.   19.30 h         - - - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2, €  - - -  

MANŽELKA A MANŽEL (romantická komédia)
Talianska komédia o manželskom páre, ktorý sa po dlhých rokoch spolu ocitá v kríze a zdá 
sa, že rozvod je na spadnutie. Po nevydarenom experimente sa však manželia prebudia v tele 
toho druhého. Pomôže im táto neobvyklá situácia zachrániť manželstvo? MN   rokov - Tal. - 
Itafilm - 100´- titulky. Vstupné 2 €.

Sobota 2. 12. od 10:00 hod., pešia zóna

MIKULÁŠSKY JARMOK
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia. Bližšie info na osobitných plagátoch.  
Štvrtok 7. 12.   18:00 hod., veľká sála 

PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
Motivačná prednáška. Piate predvianočné stretnutie v Púchove. Info na osobitnom plagáte, 
vstupenky v predpredaji. 
Sobota 16. 12.    18:00 hod., veľká sála 

VIANOCE...
Pestrý vianočný program FS VÁH, FS ROZSUTEC a FS MLADOSŤ. Bližšie info aj predpredaj na 
osobitných plagátoch. 
Nedeľa 31. 12.  19:00 hod., veľká sála  

IV. SILVESTER V DIVADLE
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji.
Sobota 13. 1. 2018       19:00 hod. veľká sála

X. MESTSKÝ BÁL
Viac na osobitných plagátoch. Predpredaj vstupeniek od 15.11.2017. 
Sobota 27. 1. 2018     16:00 a 19:00 hod., veľká sála

RADOŠÍNSKE NAIVNÉ DIVADLO: BESAME MUCHO
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji. 

PRIPRAVUJEME:

Streda  22.  19.30 h

SNOW FILM FEST
Filmový festival Snow Film Fest je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodružné 
filmy so zimnou tematikou. Extrémne lyžovanie, zimné lezenie, snowboarding a ďalšie zimné 
radovánky. Jednoducho - pripravte sa na poriadnu dávku adrenalínu!!! Info na osobitných 
plagátoch. Vstupné 4 €.
Piatok 24.   17.30 h                   Sobota 25.  17.30 h

MATKY REBELKY: ŠŤASTNÉ A VESELÉ 
(komédia)
Hovorí sa, že Vianoce sú najkrajšie obdobie roka. Ale určite nie pre mamy! Tri matky rebelky 
(MILA KUNIS, KRISTEN BELL, KATHRYN HAHN) už majú dosť večného upratovania, varenia, 
vyzdobovanie a zháňania perfektných darčekov pre celú rodinu. Preto sa vzbúria a rozhodnú, 
že tento rok si Vianoce konečne chcú poriadne užiť aj ony. Akurát netušia, že čoskoro sa ohlá-
sia hostia, ktorí s ich predstavou dokonalých sviatkov asi nebudú úplne súhlasiť – ich vlastné 
matky... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 116´- titulky.  Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 
62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 24.   19.45 h          Nedeľa  26. 17.30 h

WIND RIVER (mysteriózny triler)
Stopár Cory Lambert (Jeremy Renner - Prvý kontakt, Avengers, Captain America, Mission 
Impossible,...) objaví uprostred zasneženej pustej krajiny Wyomingu telo mŕtveho indiánskeho 
dievčaťa. Vyšetrovanie preberá mladá agentka FBI Jane Bannerová (Elizabeth Olsen – Captain 
America, Avengers, Godzilla), ktorá do odľahlej indiánskej rezervácie Wind River prichádza 
z Las Vegas, úplne nepripravená na drsné podnebie, ktoré tam panuje. Na pomoc pri vyšetro-
vaní osloví stopára Coryh o a spoločne sa snažia vyriešiť záhadnú smrť... MN 15  rokov - USA  
- Bontonfilm - 107´ - titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 25.    19.45 h            

SVET PODĽA DALIBORKA (dokument)
Filmový portrét autentického českého muža z Prostějova, ktorého štáb Víta Klusáka sledoval 
počas dvoch rokov (2015-2016). Dalibor K. (37) pracuje ako maliar, natáča amatérske horory, 
skladá nahnevané piesne, maľuje a je neonacista. Ešte pred aktuálnou vlnou YouTuberov sa 
jeho domáce video s vystreľovacím obuškom stalo hitom českého internetu. Film o osamelom 
mužovi, ktorý zasvätil svoj život nenávisti, klamstvám, Playstationu a Facebooku, tým dostal 
skutočnú dynamiku. MN 12  rokov - ČR - Bontonfilm - 90´  - česká verzia. Vstupné 4 €.
Nedeľa  26.   19.30 h

NEJSLEDOVANĚJŠÍ (dokument)
Prvý celovečerný film o fenoméne YouTuber - tvorcov internetových videí s miliónovým pub-
likom. Na sociálnych sieťach majú státisíce fanúšikov, ktorí sledujú ich videá a fotky. Teraz 
budú mať aj celovečerný film, ktorý ukáže ich život a kto naozaj sú. Shopaholic Nicol, Kovy, 
Pedro, sestry Nicole a Lucka z A Cup of Style, Gabrielle Hecl - šesť hviezd displejov sa odhalí 
v jedinečnom filme na plátnach kín. Jeden rok, dva kontinenty a štyri krajiny, stovky hodín 
materiálu...  MP - ČR - Bontonfilm - 90´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Streda  29.   19.30 h

VÁBENIE VÝŠOK (dokumentárny)
Himaláje - najvyššie hory našej planéty. Muž, ktorý stál ako prvý na Evereste, v tom má jasno: 
„Mierte vysoko, v ľahkom víťazstve je málo statočnosti.“ Víťazstvá a prehry však oddeľuje ten-
ká čiara. Slovenské horolezectvo v 80. rokoch prežívalo na osemtisícových štítoch hviezdne 
hodiny. Niektoré z úspechov boli zaplatené životom. Pavol Barabáš je autor širokej škály filmov 
z horského prostredia i zo sveta prírodných ľudí.  MN 12  rokov - Slovensko - ASFK - 105´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 1. 12.  17.30 h             Nedeľa  3.12.    19.30 h

NÁDYCH PRE LÁSKU (životopisný, romantický)
Robin Cavendish a jeho manželka Diana sú okúzľujúci mladý pár. Obaja milujú cestovanie 
a dobrodružstvá. Počas pobytu v Keni mladý Robin ochrnie a prognózy lekárov nie sú príliš 
optimistické.Robin sa nevie zmieriť s myšlienkou celoživotného pripútania na lôžko.  Diana sa 
stotožní s jeho prianím a napriek  zásadnému nesúhlasu doktorov odvezie Robina z nemoc-
nice domov.Láska mladých manželov je oveľa silnejšia než nepriazeň osudu...  MN 12 rokov  
- VB - Magicbox - 117´-  titulky. Vstupné 4 €.
Piatok 1. 12.    19.45 h            Sobota 2. 12.     19.30 h

7 SESTIER (akčný, sci fi, dystopický triler)
Sedem životov, sedem sestier, jedna spoločná identita. Originálny akčný dystopický triler o 
siedmych identických sestrách, ktoré taja svoju existenciu pred okolitým svetom. Dokiaľ jedna 
z nich nezmizne. Preľudnený svet v roku 2073 sa riadi drastickým zákonom jedného dieťaťa 
na rodinu. Keď úrady zistia priestupok, mladší súrodenec je automaticky odobraný. V jednom 
byte sa ale už 30 rokov skrýva a žije sedem sestier. Vyzerajú rovnako, no predsa je každá 
z nich iná... MN 15  rokov - USA, UK, Fr. - Bontonfilm - 123´ - titulky - Vstupné 4 €.
Sobota 2. 12.     15.30 h            Nedeľa  3. 12.  15.30 h

PADDINGTON 2 (rodinný)
Roztomilý medvedík sa vracia! Paddigton si po svojom prvom veľkom dobrodružstve šťastne 
nažíva s rodinkou Brownovcov na predmestí Londýna. Obľúbili si ho aj všetci susedia a známi, 
pretože všade rozdáva radosť... a samozrejme marmeládu. Jeho milovaná teta Lucy bude mať 
onedlho 100 rokov a Paddington musí nájsť nejaký skvelý narodeninový darček. Pri pátraní 
po ňom zablúdi aj do starožitníctva pána Grubera, kde objaví nádhernú rozkladaciu knihu. Je 
však príliš drahá, a preto si musí najskôr zarobiť nejaké peniaze rôznymi pomocnými prácami. 
Keď kniha zmizne, je na Paddingtonovi a Brownovcoch, aby odhalili skutočného zlodeja. MP - 
UK,Fr.  - Fórumfilm - 99´- slovenský dabing - rodinný. Vstupné 4 €.

Štvrtok 23.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: HS VEGA, známa zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.11. 2017 
v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3,- €. 
Nedeľa 26.       veľká sála      15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Banská Bystrica. 
Príbeh, v ktorom nás čarovná fazuľka zavedie do sveta kúziel a zakliatych princezien, sveta, 
kde sa z malých chlapcov stávajú odvážni záchrancovia. Farebná rozprávka, kde sa každý sen 
môže stať skutočnosťou, stačí iba silno veriť. Pútavý príbeh o chlapcovi Jackovi, princeznej 
Ďatelinke, malej fazuľke a veľkom kúzle, ktoré môže prísť aj k Vám...Veselé interaktívne pred-
stavenie. Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 rokov. Viac na osobitných plagátoch. Vstupné: 3,- €. 
Predpredaj vstupeniek v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk.
Utorok 28.11.        8:00 - 16:30 hod.

PIESŇOU MAĽOVANÉ...
TVAROVANÉ... MODELOVANÉ
Posledný termín odovzdania Vašich prác do III. ročník a OKRESNÉHO kola VÝTVARNEJ SÚŤAŽE, 
opäť s výbornou sponzorskou pomocou a cenami pre Vás. Propozície a prihlášky nájdete na 
www.kultura.puchov.sk. 
Streda 29. 11.   o  19:00 hod.,  veľká sála

HORÚCA SPRCHA
Divadelná hra, ktorá neponúka stopercentne osvedčené rady na vyriešenie manželskej krí-
zy, ale bez ohľadu na vek a teplotu v sále či teplotu vo vzájomných partnerských vzťahoch, 
dokáže diváka osviežiť a pobaviť. Účinkujú:  Tlučková,  Kočiš, Ochránek/ Boublík,  Ivanková, 
Puskailer/ Lorencovič. Vypredané.

Piatok  3.     tanečná sála       9.30 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA                                                                                    
Podporná skupina nosenia detí v babyšatkách. Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete 
ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od mamičiek. Vstup voľný. 
Pondelok 6.     kinosála      15.30 hod.

BABA Z ĽADU
Organizované podujatie pre Klub žien Streženice.
Utorok  7.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
PLETENIE Z PAPIERA I. stupeň, ENKAUSTIKA PRE POKROČILÝCH I. VIANOČNÉ PLETENIE Z PAPIE-
RA (špeciál), ORIGINÁLNE  ŠPERKY  Z  RECYKLOVATEĽNÝCH MATERIÁLOV I. Bližšie na osobitných 
plagátoch. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovska.sk, č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.
Štvrtok  9., 23.    zasadacia miestnosť     18.00 hod.  

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.
Piatok 10.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
Ebru - tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela.
Tento krát maľovanie látok (bavlna,hodváb,ľan).  Kurzovné 20,- €. Prihlášky a info: kino.kur-
zy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ŽIJEM ZDRAVO A AKTÍVNE
Mám 65 a teším sa že žijem zdravo a aktívne...Na starobe si netreba všímať len negatívnu 
stránku, ale aj pozitívum. Starší ľudia sú dôslednejší, angažujú sa v spoločenskom, verejnom 
živote, dobrovoľníckej práci v rôznych charitatívnych združeniach. Zdravie a aktivita závisia 
predovšetkým od spôsobu života ...  Prednáša MUDr. Bršiak.
Streda 15.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

AMERIKA....
Spojené štáty americké sú krajinou kontrastov a neobmedzených možností. Ne jednom konci 
si môžete užívať najkrajšie pláže sveta lemované palmami a priezračne modré more, inde zase 
lyžovanie na preslávených kopcoch, národné parky, kaňony, vodopády alebo môžete objaviť čaro 
veľkých metropol, pestré stravovanie... Viac s Mgr.Pavlou Marákovou skúsenou cestovateľkou.
Piatok 24.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE
PRE RODIČOV A DETI
Kurz pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15,- €. Prihlášky 
a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 28.     knižnica Gymnázium     16.00 hod.

KALIFORNIA
Kalifornia  je  štát  v západo-oceánskej oblasti  Spojených štátov. Hlavné mesto  Kalifornie 
je  Sacramento  a štyri najväčšie mestá štátu sú  Los Angeles,  San Diego,  San Jose  a  San 
Francisco. Kalifornia je známa pre jej rozmanitú klímu, geografiu a etnické zloženie. Viac na 
stretnutí s profesorkou Pavlou Marákovou.
Streda 29.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

ZO ZÁPISNÍKA ZÁCHRANÁROV
Kto tvorí posádku vrtuľníka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby? Pilot, lekár a záchranár. 
Samozrejme ako pri výkone iných povolaní, je potrebné odborné vzdelanie a prax. Viac na 
prednáške s Matinou Jancíkovou a Mgr. Jancíkovou M.

       

PROGRAM
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PREDAJ VSTUPENIEK V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
Kontakt do pokladne kina:  042 – 285 2404

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
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KULTÚRA

KURZY, KLUBY:

KLUB ZDRAVIA

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

Sobota 11.          pešia zóna  17.00 hod.

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia: VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE. S otáznikom: či 
v tomto modernom svete opäť príde ozajstný MARTIN, či v tomto sivom čase príde na BIELOM 
koni, či pri tomto globálnom otepľovaní prinesie aj SNEH. Príďte to skontrolovať... a zabaviť 
sa:  s MARTINom ŠAFAŘÍKom a jeho BANDom. Predskokanky: KARIN a BRONKA RILJAKOVÉ. 
Vstup voľný. 
Sobota 18.       veľká sála, vestibul    od 13.30 hod.   

NOC DIVADIEL 2017
Celoslovenské podujatie s nasledujúcou púchovskou a hosťovskou náplňou:   13.30 hod.  IBA 
TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ - židovská legenda,  MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU – generačná 
výpoveď DDŠ Ochotníček, Réžia: Peter Hudák,  vstupné 2 €, 15:30 hod.  POMÁDA-  muzikál 
detí letného divadelného muzikálového tábora, réžia: Ivana Huličiarová, vstupné 1 €, 17: 15 
hod. BRAČEK JELENČEK – rozprávka, Divadlo M, réžia: Jozef Koleják, vstupné 1 €, 18:30 hod.  
7+2 – detektívka, DŠ Červené vankúše, réžia: Lucka Panáčková, vstupné 1 €, 20.30 hod. KTO 
UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE  - komédia,  Divadlo Makyta, réžia: Jarka Botošová, vstupné 
2 €,   22.30 hod. VEČERA BLÁZNOV – komédia,  DS Branka Radičeviča Stará Pazova (Srbsko), 
réžia: Alexander Bako, vstupné 2 € Sprievodne:  ANDY LOUŽECKÁ a BAND (vestibul divadla, 
medzičas medzi  jednotlivými  divadel. predstaveniami),  VÝSTAVA BÁBOK a divadelných kulís 
bábkarského súboru D121. Bonus: popolnočný DIVADELNÝ DRINK zdarma pre tých, čo vydržia 
až do konca. 

Streda  1.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o kríze medziľud-
ských vzťahov v rodine, ale aj o kríze spoločnosti ako takej. Happy End je filmom o tom, že 
už nevnímame jeden druhého a stávame sa voči sebe slepými. MN 15  rokov - Fr.,Nem.,Rak. 
- ASFK - 107´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 3.   17.30 h              Sobota 4.   19.30 h

THOR: RAGNAROK (scifi, akčný, fantasy,dobrodružný)
V najnovšom príbehu od Marvel Studios je Thor uväznený na opačnom konci vesmíru. Bez 
svojho mocného kladiva je nútený pustiť sa do preteku s časom, aby sa vrátil včas do As-
gardu a zastavil Ragnarok – skazu svojho domova a koniec Asgardskej civilizácie, ktorý sa 
snaží rozpútať nový silný nepriateľ, nemilosrdná Hela. Predtým ale musí prežiť smrtonosnú 
gladiátorskú súťaž v ktorej sa ocitá tvárou v tvár svojmu bývalému spojencovi z Avengers - 
Neuveriteľnému Hulkovi. MN 12 rokov - USA - Saturn - 110´- titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 3.   19.45 h              Nedeľa  5.   19.30 h

JIGSAW (horor)
V meste za záhadných okolností začnú objavovať mŕtve telá, ktoré nesú neklamné známky kru-
tého násilia. Pátranie privedie políciu k šokujúcemu odhaleniu. Všetky dôkazy ukazujú totiž na je-
diného muža-Johna Kramera. Ale ako je to možné? Muž neslávne známy pod prezývkou Jigsaw, 
je už viac ako desať rokov mŕtvy.... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 91´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    15.30 h            Nedeľa  5. 15.30 h              

PRÍŠERÁKOVCI (animovaný, rodinný, komédia)
Rodina príšer sa vydáva po stopách čarodejnice s jediným cieľom: prinútiť ju, aby odčarovala pre-
kliatie a všetkým vrátila ľudskú podobu. Cesta za rodinným šťastím je však plná úskalí a ostrých 
špicatých zubov... MN 7 rokov - Nem., VB-Magicbox - 96´-slovenský dabing. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    17.30 h            Nedeľa  5.    17.30 h              

MEČIAR (dokument)
Réžia: Tereza Nvotová. Keď v roku 1989 padol v Československu totalitný komunistický režim, 
mala Tereza jeden rok. Lídri Nežnej revolúcie sa vtedy rozhodli usporiadať konkurz na minis-
tra vnútra, do ktorého sa prihlásil Vladimír Mečiar, v tom čase neznámy podnikový právnikzo 
slovenského vidieka. Vladimír Mečiar sa po úspechu v konkurze dostáva až na politický vrchol, 
odkiaľ vládne krajine radom diskutabilných praktík. Na pozadí udalostí, akými sú rozdelenie 
Česko-Slovenska či únos syna prezidenta Slovenskej republiky, Tereza a jej rovesníci prežíva-
jú svoje detstvo.  MN 15 rokov - SR - 89´ - originálna verzia. Vstupné 3 €.
Streda  8.     19.30 h              

LAJKA (animovaný, bábkový, sci-fi, muzikál)
Fenka Lajka žije na periférii ruského veľkomesta. Nemá to ľahké. Po odchyte je ale preškolená 
na priekopníčku kozmonautiky. Hneď po štarte Lajku do vesmíru nasleduje množstvo ďalších 
zvierat vypúšťaných z Houstonu a Bajkonuru. Zvieratá blúdia vesmírom, až nakoniec prostred-
níctvom čiernej diery šťastne začnú obývať vzdialenú planétu. Po dlhej dobe harmonického 
a nikým nerušeného súžitia s miestnymi živočíchmi k nim však doputujú aj dvaja ľudskí koz-
monauti... MN 12  rokov - Česko - ASFK - 87´ - česká verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 10.    17.30 h              Nedeľa  12.    19.30 h        

DOGG (psychotriler)
Dom starého otca je ideálnym miestom pre splodenie potomka. Hlavná hrdinka (Judit Bárdos) 
oznamuje mužovi (Peter Oszlík) skvelú správu o prichádzajúcom potomkovi. Lenže idylka sa 
náhle zmení. Stačí malá nepozornosť, alebo skôr zvláštne okolnosti, ktoré zvrtnú dej opačným 
smerom - na desivú nočnú moru. Dom si nesie od II. svetovej vojny, akési temné tajomstvo, je 
aktívny, nabitý negatívnou energiou od povaly až po pivnicu… MN 15  rokov - SR - Continen-
talfilm - 80´ - originálna verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 10.    19.30 h              Sobota 11.   17.30 h        

VRAŽDA V ORIENT EXPRESE 
(krimi, dráma, mysteriózny)
To, čo začína ako luxusná jazda vlakom z Istanbulu do Londýna, sa rýchlo premení na jeden z 
najnapínavejších a najzáhadnejších detektívnych príbehov, aký bol kedy vyrozprávaný. Pred-
loha Agathy Christie opisuje osudy trinástich pasažierov uviaznutých v luxusnom vlaku Orient 
exprese kdesi v snehových závejoch na Balkáne. V okamihu, keď vo vlaku dôjde k záhadnej 
vražde amerického obchodníka, každý z nich sa stáva podozrivým... MN 12 rokov - USA - Ci-
nemArt - 110´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 11.    19.30 h              Nedeľa  12.    17.30 h        

SUBURBICON:TEMNÉ PREDMESTIE
(krimikomédia)
Príbeh sa odohráva v pokojnej, preslnenej atmosfére stredoamerického mestečka, s názvom 
Suburbicon. Život tejto idylickej spoločnosti naruší terorizovanie afroamerickej rodiny, ktorá 
sa do mesta prisťahovala len pred nedávnom. Rodina je neprávom obvinená zo smrti jednej 
z obyvateliek Suburbiconu. Paralelne sa tiež pred divákom začína odohrávať príbeh navonok 
usporiadanej rodiny Lodgeovcov. Ich dokonalý život je v skutočnosti plný násilia, chamtivosti 
a klamstiev... MN 15 rokov - USA - Magicbox - 104´- titulky. Vstupné 4 €.
Streda  15.  19.30 h        

OBCHOD NA KORZE (dráma)
Tragikomické podobenstvo o nemožnosti kompromisu so zlom, o slabosti, strachu, nevedo-
mosti a hlúposti ako živnej pôde pre hlásateľov násilia. Komorný príbeh jednoduchého stolára, 
ktorému jeho švagor, miestny veliteľ Hlinkovej gardy, prihrá skrachovanú židovskú galantériu, 
aby mu nenarúšal kádrový profil. Jednoduchý stolár Tóno Brtko sa ocitá medzi dvoma svetmi 
- čistým, nedotknuteľným svetom starej nahluchlej Židovky a svetom reality, symbolizovanej 
nezmyselnou drevenou Babylonskou vežou na námestí, oslavujúcou vládnuci režim. Brtko 
svoje previnenie zastiera, uteká pred ním. Neodolal naivnej vidine zbohatnutia, ale chce zostať 
poctivým človekom. Je ním až do chvíle, kedy v opojnom záchvate strachu z fašistov aj zo 
svojho svedomia nakoniec spôsobí tragédiu. MN 15  rokov - Československo - ASFK - 128´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 17.    17.30 h                Nedeľa  19.  19.45 h     

ZÁHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK (tragikomédia)
Tretí diel trilógie ZÁHRADNÍCTVO je príbehom lásky, tentokrát tej mileneckej. Rozpráva o ti-
chej vojne medzi rodičmi a ich deťmi, poznamenanými vojnou a komunistickým prevratom. 
NÁPADNÍK s tragikomickým nadhľadom vykresľuje ostrú zlomovú líniu medzi predvojnovou 
a  povojnovou generáciou. Každá generácia má svoju vlastnú predstavu, ako nájsť šťastie, 
a isté je len to, že cestu k nemu si musí hľadať sama. MN 12  rokov - Česko,Slovensko, Poľ..  
- Fórumfilm - 113´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 17.    19.45 h                Nedeľa  19.  17.30 h     

JUSTICE LEAGUE PART I. (akčný, fantasy, dráma)
Bruce Wayne, inšpirovaný Supermanovou obetou a motivovaný novou vierou v dobro ľudí, si 
povolá na pomoc novú spojenkyňu Dianu Princovú, aby spoločne čelili ešte nebezpečnejšie-
mu nepriateľovi.  Batman a Wonder Woman musia čo najskôr zostaviť tím metaľudí, ktorý sa 
postaví proti novej hrozbe. Takúto ligu superhrdinov svet ešte nevidel… No možno je už aj tak 
príliš neskoro, aby ochránili Zem pred obrovským útokom. MN 12  rokov - USA - Continental-
film - 120´ - titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Sobota 18.   NEPREMIETA SA !
Pondelok 20.   19.30 h         - - - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2, €  - - -  

MANŽELKA A MANŽEL (romantická komédia)
Talianska komédia o manželskom páre, ktorý sa po dlhých rokoch spolu ocitá v kríze a zdá 
sa, že rozvod je na spadnutie. Po nevydarenom experimente sa však manželia prebudia v tele 
toho druhého. Pomôže im táto neobvyklá situácia zachrániť manželstvo? MN   rokov - Tal. - 
Itafilm - 100´- titulky. Vstupné 2 €.

Sobota 2. 12. od 10:00 hod., pešia zóna

MIKULÁŠSKY JARMOK
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia. Bližšie info na osobitných plagátoch.  
Štvrtok 7. 12.   18:00 hod., veľká sála 

PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
Motivačná prednáška. Piate predvianočné stretnutie v Púchove. Info na osobitnom plagáte, 
vstupenky v predpredaji. 
Sobota 16. 12.    18:00 hod., veľká sála 

VIANOCE...
Pestrý vianočný program FS VÁH, FS ROZSUTEC a FS MLADOSŤ. Bližšie info aj predpredaj na 
osobitných plagátoch. 
Nedeľa 31. 12.  19:00 hod., veľká sála  

IV. SILVESTER V DIVADLE
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji.
Sobota 13. 1. 2018       19:00 hod. veľká sála

X. MESTSKÝ BÁL
Viac na osobitných plagátoch. Predpredaj vstupeniek od 15.11.2017. 
Sobota 27. 1. 2018     16:00 a 19:00 hod., veľká sála

RADOŠÍNSKE NAIVNÉ DIVADLO: BESAME MUCHO
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji. 

PRIPRAVUJEME:

Streda  22.  19.30 h

SNOW FILM FEST
Filmový festival Snow Film Fest je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodružné 
filmy so zimnou tematikou. Extrémne lyžovanie, zimné lezenie, snowboarding a ďalšie zimné 
radovánky. Jednoducho - pripravte sa na poriadnu dávku adrenalínu!!! Info na osobitných 
plagátoch. Vstupné 4 €.
Piatok 24.   17.30 h                   Sobota 25.  17.30 h

MATKY REBELKY: ŠŤASTNÉ A VESELÉ 
(komédia)
Hovorí sa, že Vianoce sú najkrajšie obdobie roka. Ale určite nie pre mamy! Tri matky rebelky 
(MILA KUNIS, KRISTEN BELL, KATHRYN HAHN) už majú dosť večného upratovania, varenia, 
vyzdobovanie a zháňania perfektných darčekov pre celú rodinu. Preto sa vzbúria a rozhodnú, 
že tento rok si Vianoce konečne chcú poriadne užiť aj ony. Akurát netušia, že čoskoro sa ohlá-
sia hostia, ktorí s ich predstavou dokonalých sviatkov asi nebudú úplne súhlasiť – ich vlastné 
matky... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 116´- titulky.  Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 
62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 24.   19.45 h          Nedeľa  26. 17.30 h

WIND RIVER (mysteriózny triler)
Stopár Cory Lambert (Jeremy Renner - Prvý kontakt, Avengers, Captain America, Mission 
Impossible,...) objaví uprostred zasneženej pustej krajiny Wyomingu telo mŕtveho indiánskeho 
dievčaťa. Vyšetrovanie preberá mladá agentka FBI Jane Bannerová (Elizabeth Olsen – Captain 
America, Avengers, Godzilla), ktorá do odľahlej indiánskej rezervácie Wind River prichádza 
z Las Vegas, úplne nepripravená na drsné podnebie, ktoré tam panuje. Na pomoc pri vyšetro-
vaní osloví stopára Coryh o a spoločne sa snažia vyriešiť záhadnú smrť... MN 15  rokov - USA  
- Bontonfilm - 107´ - titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 25.    19.45 h            

SVET PODĽA DALIBORKA (dokument)
Filmový portrét autentického českého muža z Prostějova, ktorého štáb Víta Klusáka sledoval 
počas dvoch rokov (2015-2016). Dalibor K. (37) pracuje ako maliar, natáča amatérske horory, 
skladá nahnevané piesne, maľuje a je neonacista. Ešte pred aktuálnou vlnou YouTuberov sa 
jeho domáce video s vystreľovacím obuškom stalo hitom českého internetu. Film o osamelom 
mužovi, ktorý zasvätil svoj život nenávisti, klamstvám, Playstationu a Facebooku, tým dostal 
skutočnú dynamiku. MN 12  rokov - ČR - Bontonfilm - 90´  - česká verzia. Vstupné 4 €.
Nedeľa  26.   19.30 h

NEJSLEDOVANĚJŠÍ (dokument)
Prvý celovečerný film o fenoméne YouTuber - tvorcov internetových videí s miliónovým pub-
likom. Na sociálnych sieťach majú státisíce fanúšikov, ktorí sledujú ich videá a fotky. Teraz 
budú mať aj celovečerný film, ktorý ukáže ich život a kto naozaj sú. Shopaholic Nicol, Kovy, 
Pedro, sestry Nicole a Lucka z A Cup of Style, Gabrielle Hecl - šesť hviezd displejov sa odhalí 
v jedinečnom filme na plátnach kín. Jeden rok, dva kontinenty a štyri krajiny, stovky hodín 
materiálu...  MP - ČR - Bontonfilm - 90´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Streda  29.   19.30 h

VÁBENIE VÝŠOK (dokumentárny)
Himaláje - najvyššie hory našej planéty. Muž, ktorý stál ako prvý na Evereste, v tom má jasno: 
„Mierte vysoko, v ľahkom víťazstve je málo statočnosti.“ Víťazstvá a prehry však oddeľuje ten-
ká čiara. Slovenské horolezectvo v 80. rokoch prežívalo na osemtisícových štítoch hviezdne 
hodiny. Niektoré z úspechov boli zaplatené životom. Pavol Barabáš je autor širokej škály filmov 
z horského prostredia i zo sveta prírodných ľudí.  MN 12  rokov - Slovensko - ASFK - 105´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 1. 12.  17.30 h             Nedeľa  3.12.    19.30 h

NÁDYCH PRE LÁSKU (životopisný, romantický)
Robin Cavendish a jeho manželka Diana sú okúzľujúci mladý pár. Obaja milujú cestovanie 
a dobrodružstvá. Počas pobytu v Keni mladý Robin ochrnie a prognózy lekárov nie sú príliš 
optimistické.Robin sa nevie zmieriť s myšlienkou celoživotného pripútania na lôžko.  Diana sa 
stotožní s jeho prianím a napriek  zásadnému nesúhlasu doktorov odvezie Robina z nemoc-
nice domov.Láska mladých manželov je oveľa silnejšia než nepriazeň osudu...  MN 12 rokov  
- VB - Magicbox - 117´-  titulky. Vstupné 4 €.
Piatok 1. 12.    19.45 h            Sobota 2. 12.     19.30 h

7 SESTIER (akčný, sci fi, dystopický triler)
Sedem životov, sedem sestier, jedna spoločná identita. Originálny akčný dystopický triler o 
siedmych identických sestrách, ktoré taja svoju existenciu pred okolitým svetom. Dokiaľ jedna 
z nich nezmizne. Preľudnený svet v roku 2073 sa riadi drastickým zákonom jedného dieťaťa 
na rodinu. Keď úrady zistia priestupok, mladší súrodenec je automaticky odobraný. V jednom 
byte sa ale už 30 rokov skrýva a žije sedem sestier. Vyzerajú rovnako, no predsa je každá 
z nich iná... MN 15  rokov - USA, UK, Fr. - Bontonfilm - 123´ - titulky - Vstupné 4 €.
Sobota 2. 12.     15.30 h            Nedeľa  3. 12.  15.30 h

PADDINGTON 2 (rodinný)
Roztomilý medvedík sa vracia! Paddigton si po svojom prvom veľkom dobrodružstve šťastne 
nažíva s rodinkou Brownovcov na predmestí Londýna. Obľúbili si ho aj všetci susedia a známi, 
pretože všade rozdáva radosť... a samozrejme marmeládu. Jeho milovaná teta Lucy bude mať 
onedlho 100 rokov a Paddington musí nájsť nejaký skvelý narodeninový darček. Pri pátraní 
po ňom zablúdi aj do starožitníctva pána Grubera, kde objaví nádhernú rozkladaciu knihu. Je 
však príliš drahá, a preto si musí najskôr zarobiť nejaké peniaze rôznymi pomocnými prácami. 
Keď kniha zmizne, je na Paddingtonovi a Brownovcoch, aby odhalili skutočného zlodeja. MP - 
UK,Fr.  - Fórumfilm - 99´- slovenský dabing - rodinný. Vstupné 4 €.

Štvrtok 23.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: HS VEGA, známa zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.11. 2017 
v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3,- €. 
Nedeľa 26.       veľká sála      15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Banská Bystrica. 
Príbeh, v ktorom nás čarovná fazuľka zavedie do sveta kúziel a zakliatych princezien, sveta, 
kde sa z malých chlapcov stávajú odvážni záchrancovia. Farebná rozprávka, kde sa každý sen 
môže stať skutočnosťou, stačí iba silno veriť. Pútavý príbeh o chlapcovi Jackovi, princeznej 
Ďatelinke, malej fazuľke a veľkom kúzle, ktoré môže prísť aj k Vám...Veselé interaktívne pred-
stavenie. Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 rokov. Viac na osobitných plagátoch. Vstupné: 3,- €. 
Predpredaj vstupeniek v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk.
Utorok 28.11.        8:00 - 16:30 hod.

PIESŇOU MAĽOVANÉ...
TVAROVANÉ... MODELOVANÉ
Posledný termín odovzdania Vašich prác do III. ročník a OKRESNÉHO kola VÝTVARNEJ SÚŤAŽE, 
opäť s výbornou sponzorskou pomocou a cenami pre Vás. Propozície a prihlášky nájdete na 
www.kultura.puchov.sk. 
Streda 29. 11.   o  19:00 hod.,  veľká sála

HORÚCA SPRCHA
Divadelná hra, ktorá neponúka stopercentne osvedčené rady na vyriešenie manželskej krí-
zy, ale bez ohľadu na vek a teplotu v sále či teplotu vo vzájomných partnerských vzťahoch, 
dokáže diváka osviežiť a pobaviť. Účinkujú:  Tlučková,  Kočiš, Ochránek/ Boublík,  Ivanková, 
Puskailer/ Lorencovič. Vypredané.

Piatok  3.     tanečná sála       9.30 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA                                                                                    
Podporná skupina nosenia detí v babyšatkách. Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete 
ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od mamičiek. Vstup voľný. 
Pondelok 6.     kinosála      15.30 hod.

BABA Z ĽADU
Organizované podujatie pre Klub žien Streženice.
Utorok  7.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
PLETENIE Z PAPIERA I. stupeň, ENKAUSTIKA PRE POKROČILÝCH I. VIANOČNÉ PLETENIE Z PAPIE-
RA (špeciál), ORIGINÁLNE  ŠPERKY  Z  RECYKLOVATEĽNÝCH MATERIÁLOV I. Bližšie na osobitných 
plagátoch. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovska.sk, č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.
Štvrtok  9., 23.    zasadacia miestnosť     18.00 hod.  

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.
Piatok 10.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
Ebru - tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela.
Tento krát maľovanie látok (bavlna,hodváb,ľan).  Kurzovné 20,- €. Prihlášky a info: kino.kur-
zy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ŽIJEM ZDRAVO A AKTÍVNE
Mám 65 a teším sa že žijem zdravo a aktívne...Na starobe si netreba všímať len negatívnu 
stránku, ale aj pozitívum. Starší ľudia sú dôslednejší, angažujú sa v spoločenskom, verejnom 
živote, dobrovoľníckej práci v rôznych charitatívnych združeniach. Zdravie a aktivita závisia 
predovšetkým od spôsobu života ...  Prednáša MUDr. Bršiak.
Streda 15.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

AMERIKA....
Spojené štáty americké sú krajinou kontrastov a neobmedzených možností. Ne jednom konci 
si môžete užívať najkrajšie pláže sveta lemované palmami a priezračne modré more, inde zase 
lyžovanie na preslávených kopcoch, národné parky, kaňony, vodopády alebo môžete objaviť čaro 
veľkých metropol, pestré stravovanie... Viac s Mgr.Pavlou Marákovou skúsenou cestovateľkou.
Piatok 24.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE
PRE RODIČOV A DETI
Kurz pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15,- €. Prihlášky 
a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 28.     knižnica Gymnázium     16.00 hod.

KALIFORNIA
Kalifornia  je  štát  v západo-oceánskej oblasti  Spojených štátov. Hlavné mesto  Kalifornie 
je  Sacramento  a štyri najväčšie mestá štátu sú  Los Angeles,  San Diego,  San Jose  a  San 
Francisco. Kalifornia je známa pre jej rozmanitú klímu, geografiu a etnické zloženie. Viac na 
stretnutí s profesorkou Pavlou Marákovou.
Streda 29.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

ZO ZÁPISNÍKA ZÁCHRANÁROV
Kto tvorí posádku vrtuľníka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby? Pilot, lekár a záchranár. 
Samozrejme ako pri výkone iných povolaní, je potrebné odborné vzdelanie a prax. Viac na 
prednáške s Matinou Jancíkovou a Mgr. Jancíkovou M.

V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:

•  Komisia dopravy služieb a bytovej politiky
•  Pietna spomienka
•  Lampiónový sprievod
•  Deň plný zážitkov
•  Púchov investuje aj do mestských častí
•  Október - mesiac úcty k starším
•  Talentové skúšky do súboru Nelly
Šport magazín:  •  Hokej: Púchov z prvého miesta nezosadili ani Levice
              •  Slovensko U18 – Izrael U18
              •  Púchov nedal šancu Zvolenu
Spektrum: •  Koncert Cimbalovej hudby Ivana Sadloňa

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

       

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 – 285 2404

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

november ’17 

KULTÚRA

KURZY, KLUBY:

KLUB ZDRAVIA

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

Sobota 11.          pešia zóna  17.00 hod.

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia: VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE. S otáznikom: či 
v tomto modernom svete opäť príde ozajstný MARTIN, či v tomto sivom čase príde na BIELOM 
koni, či pri tomto globálnom otepľovaní prinesie aj SNEH. Príďte to skontrolovať... a zabaviť 
sa:  s MARTINom ŠAFAŘÍKom a jeho BANDom. Predskokanky: KARIN a BRONKA RILJAKOVÉ. 
Vstup voľný. 
Sobota 18.       veľká sála, vestibul    od 13.30 hod.   

NOC DIVADIEL 2017
Celoslovenské podujatie s nasledujúcou púchovskou a hosťovskou náplňou:   13.30 hod.  IBA 
TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ - židovská legenda,  MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU – generačná 
výpoveď DDŠ Ochotníček, Réžia: Peter Hudák,  vstupné 2 €, 15:30 hod.  POMÁDA-  muzikál 
detí letného divadelného muzikálového tábora, réžia: Ivana Huličiarová, vstupné 1 €, 17: 15 
hod. BRAČEK JELENČEK – rozprávka, Divadlo M, réžia: Jozef Koleják, vstupné 1 €, 18:30 hod.  
7+2 – detektívka, DŠ Červené vankúše, réžia: Lucka Panáčková, vstupné 1 €, 20.30 hod. KTO 
UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE  - komédia,  Divadlo Makyta, réžia: Jarka Botošová, vstupné 
2 €,   22.30 hod. VEČERA BLÁZNOV – komédia,  DS Branka Radičeviča Stará Pazova (Srbsko), 
réžia: Alexander Bako, vstupné 2 € Sprievodne:  ANDY LOUŽECKÁ a BAND (vestibul divadla, 
medzičas medzi  jednotlivými  divadel. predstaveniami),  VÝSTAVA BÁBOK a divadelných kulís 
bábkarského súboru D121. Bonus: popolnočný DIVADELNÝ DRINK zdarma pre tých, čo vydržia 
až do konca. 

Streda  1.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o kríze medziľud-
ských vzťahov v rodine, ale aj o kríze spoločnosti ako takej. Happy End je filmom o tom, že 
už nevnímame jeden druhého a stávame sa voči sebe slepými. MN 15  rokov - Fr.,Nem.,Rak. 
- ASFK - 107´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 3.   17.30 h              Sobota 4.   19.30 h

THOR: RAGNAROK (scifi, akčný, fantasy,dobrodružný)
V najnovšom príbehu od Marvel Studios je Thor uväznený na opačnom konci vesmíru. Bez 
svojho mocného kladiva je nútený pustiť sa do preteku s časom, aby sa vrátil včas do As-
gardu a zastavil Ragnarok – skazu svojho domova a koniec Asgardskej civilizácie, ktorý sa 
snaží rozpútať nový silný nepriateľ, nemilosrdná Hela. Predtým ale musí prežiť smrtonosnú 
gladiátorskú súťaž v ktorej sa ocitá tvárou v tvár svojmu bývalému spojencovi z Avengers - 
Neuveriteľnému Hulkovi. MN 12 rokov - USA - Saturn - 110´- titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 3.   19.45 h              Nedeľa  5.   19.30 h

JIGSAW (horor)
V meste za záhadných okolností začnú objavovať mŕtve telá, ktoré nesú neklamné známky kru-
tého násilia. Pátranie privedie políciu k šokujúcemu odhaleniu. Všetky dôkazy ukazujú totiž na je-
diného muža-Johna Kramera. Ale ako je to možné? Muž neslávne známy pod prezývkou Jigsaw, 
je už viac ako desať rokov mŕtvy.... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 91´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    15.30 h            Nedeľa  5. 15.30 h              

PRÍŠERÁKOVCI (animovaný, rodinný, komédia)
Rodina príšer sa vydáva po stopách čarodejnice s jediným cieľom: prinútiť ju, aby odčarovala pre-
kliatie a všetkým vrátila ľudskú podobu. Cesta za rodinným šťastím je však plná úskalí a ostrých 
špicatých zubov... MN 7 rokov - Nem., VB-Magicbox - 96´-slovenský dabing. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    17.30 h            Nedeľa  5.    17.30 h              

MEČIAR (dokument)
Réžia: Tereza Nvotová. Keď v roku 1989 padol v Československu totalitný komunistický režim, 
mala Tereza jeden rok. Lídri Nežnej revolúcie sa vtedy rozhodli usporiadať konkurz na minis-
tra vnútra, do ktorého sa prihlásil Vladimír Mečiar, v tom čase neznámy podnikový právnikzo 
slovenského vidieka. Vladimír Mečiar sa po úspechu v konkurze dostáva až na politický vrchol, 
odkiaľ vládne krajine radom diskutabilných praktík. Na pozadí udalostí, akými sú rozdelenie 
Česko-Slovenska či únos syna prezidenta Slovenskej republiky, Tereza a jej rovesníci prežíva-
jú svoje detstvo.  MN 15 rokov - SR - 89´ - originálna verzia. Vstupné 3 €.
Streda  8.     19.30 h              

LAJKA (animovaný, bábkový, sci-fi, muzikál)
Fenka Lajka žije na periférii ruského veľkomesta. Nemá to ľahké. Po odchyte je ale preškolená 
na priekopníčku kozmonautiky. Hneď po štarte Lajku do vesmíru nasleduje množstvo ďalších 
zvierat vypúšťaných z Houstonu a Bajkonuru. Zvieratá blúdia vesmírom, až nakoniec prostred-
níctvom čiernej diery šťastne začnú obývať vzdialenú planétu. Po dlhej dobe harmonického 
a nikým nerušeného súžitia s miestnymi živočíchmi k nim však doputujú aj dvaja ľudskí koz-
monauti... MN 12  rokov - Česko - ASFK - 87´ - česká verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 10.    17.30 h              Nedeľa  12.    19.30 h        

DOGG (psychotriler)
Dom starého otca je ideálnym miestom pre splodenie potomka. Hlavná hrdinka (Judit Bárdos) 
oznamuje mužovi (Peter Oszlík) skvelú správu o prichádzajúcom potomkovi. Lenže idylka sa 
náhle zmení. Stačí malá nepozornosť, alebo skôr zvláštne okolnosti, ktoré zvrtnú dej opačným 
smerom - na desivú nočnú moru. Dom si nesie od II. svetovej vojny, akési temné tajomstvo, je 
aktívny, nabitý negatívnou energiou od povaly až po pivnicu… MN 15  rokov - SR - Continen-
talfilm - 80´ - originálna verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 10.    19.30 h              Sobota 11.   17.30 h        

VRAŽDA V ORIENT EXPRESE 
(krimi, dráma, mysteriózny)
To, čo začína ako luxusná jazda vlakom z Istanbulu do Londýna, sa rýchlo premení na jeden z 
najnapínavejších a najzáhadnejších detektívnych príbehov, aký bol kedy vyrozprávaný. Pred-
loha Agathy Christie opisuje osudy trinástich pasažierov uviaznutých v luxusnom vlaku Orient 
exprese kdesi v snehových závejoch na Balkáne. V okamihu, keď vo vlaku dôjde k záhadnej 
vražde amerického obchodníka, každý z nich sa stáva podozrivým... MN 12 rokov - USA - Ci-
nemArt - 110´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 11.    19.30 h              Nedeľa  12.    17.30 h        

SUBURBICON:TEMNÉ PREDMESTIE
(krimikomédia)
Príbeh sa odohráva v pokojnej, preslnenej atmosfére stredoamerického mestečka, s názvom 
Suburbicon. Život tejto idylickej spoločnosti naruší terorizovanie afroamerickej rodiny, ktorá 
sa do mesta prisťahovala len pred nedávnom. Rodina je neprávom obvinená zo smrti jednej 
z obyvateliek Suburbiconu. Paralelne sa tiež pred divákom začína odohrávať príbeh navonok 
usporiadanej rodiny Lodgeovcov. Ich dokonalý život je v skutočnosti plný násilia, chamtivosti 
a klamstiev... MN 15 rokov - USA - Magicbox - 104´- titulky. Vstupné 4 €.
Streda  15.  19.30 h        

OBCHOD NA KORZE (dráma)
Tragikomické podobenstvo o nemožnosti kompromisu so zlom, o slabosti, strachu, nevedo-
mosti a hlúposti ako živnej pôde pre hlásateľov násilia. Komorný príbeh jednoduchého stolára, 
ktorému jeho švagor, miestny veliteľ Hlinkovej gardy, prihrá skrachovanú židovskú galantériu, 
aby mu nenarúšal kádrový profil. Jednoduchý stolár Tóno Brtko sa ocitá medzi dvoma svetmi 
- čistým, nedotknuteľným svetom starej nahluchlej Židovky a svetom reality, symbolizovanej 
nezmyselnou drevenou Babylonskou vežou na námestí, oslavujúcou vládnuci režim. Brtko 
svoje previnenie zastiera, uteká pred ním. Neodolal naivnej vidine zbohatnutia, ale chce zostať 
poctivým človekom. Je ním až do chvíle, kedy v opojnom záchvate strachu z fašistov aj zo 
svojho svedomia nakoniec spôsobí tragédiu. MN 15  rokov - Československo - ASFK - 128´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 17.    17.30 h                Nedeľa  19.  19.45 h     

ZÁHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK (tragikomédia)
Tretí diel trilógie ZÁHRADNÍCTVO je príbehom lásky, tentokrát tej mileneckej. Rozpráva o ti-
chej vojne medzi rodičmi a ich deťmi, poznamenanými vojnou a komunistickým prevratom. 
NÁPADNÍK s tragikomickým nadhľadom vykresľuje ostrú zlomovú líniu medzi predvojnovou 
a  povojnovou generáciou. Každá generácia má svoju vlastnú predstavu, ako nájsť šťastie, 
a isté je len to, že cestu k nemu si musí hľadať sama. MN 12  rokov - Česko,Slovensko, Poľ..  
- Fórumfilm - 113´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 17.    19.45 h                Nedeľa  19.  17.30 h     

JUSTICE LEAGUE PART I. (akčný, fantasy, dráma)
Bruce Wayne, inšpirovaný Supermanovou obetou a motivovaný novou vierou v dobro ľudí, si 
povolá na pomoc novú spojenkyňu Dianu Princovú, aby spoločne čelili ešte nebezpečnejšie-
mu nepriateľovi.  Batman a Wonder Woman musia čo najskôr zostaviť tím metaľudí, ktorý sa 
postaví proti novej hrozbe. Takúto ligu superhrdinov svet ešte nevidel… No možno je už aj tak 
príliš neskoro, aby ochránili Zem pred obrovským útokom. MN 12  rokov - USA - Continental-
film - 120´ - titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Sobota 18.   NEPREMIETA SA !
Pondelok 20.   19.30 h         - - - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2, €  - - -  

MANŽELKA A MANŽEL (romantická komédia)
Talianska komédia o manželskom páre, ktorý sa po dlhých rokoch spolu ocitá v kríze a zdá 
sa, že rozvod je na spadnutie. Po nevydarenom experimente sa však manželia prebudia v tele 
toho druhého. Pomôže im táto neobvyklá situácia zachrániť manželstvo? MN   rokov - Tal. - 
Itafilm - 100´- titulky. Vstupné 2 €.

Sobota 2. 12. od 10:00 hod., pešia zóna

MIKULÁŠSKY JARMOK
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia. Bližšie info na osobitných plagátoch.  
Štvrtok 7. 12.   18:00 hod., veľká sála 

PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
Motivačná prednáška. Piate predvianočné stretnutie v Púchove. Info na osobitnom plagáte, 
vstupenky v predpredaji. 
Sobota 16. 12.    18:00 hod., veľká sála 

VIANOCE...
Pestrý vianočný program FS VÁH, FS ROZSUTEC a FS MLADOSŤ. Bližšie info aj predpredaj na 
osobitných plagátoch. 
Nedeľa 31. 12.  19:00 hod., veľká sála  

IV. SILVESTER V DIVADLE
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji.
Sobota 13. 1. 2018       19:00 hod. veľká sála

X. MESTSKÝ BÁL
Viac na osobitných plagátoch. Predpredaj vstupeniek od 15.11.2017. 
Sobota 27. 1. 2018     16:00 a 19:00 hod., veľká sála

RADOŠÍNSKE NAIVNÉ DIVADLO: BESAME MUCHO
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji. 

PRIPRAVUJEME:

Streda  22.  19.30 h

SNOW FILM FEST
Filmový festival Snow Film Fest je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodružné 
filmy so zimnou tematikou. Extrémne lyžovanie, zimné lezenie, snowboarding a ďalšie zimné 
radovánky. Jednoducho - pripravte sa na poriadnu dávku adrenalínu!!! Info na osobitných 
plagátoch. Vstupné 4 €.
Piatok 24.   17.30 h                   Sobota 25.  17.30 h

MATKY REBELKY: ŠŤASTNÉ A VESELÉ 
(komédia)
Hovorí sa, že Vianoce sú najkrajšie obdobie roka. Ale určite nie pre mamy! Tri matky rebelky 
(MILA KUNIS, KRISTEN BELL, KATHRYN HAHN) už majú dosť večného upratovania, varenia, 
vyzdobovanie a zháňania perfektných darčekov pre celú rodinu. Preto sa vzbúria a rozhodnú, 
že tento rok si Vianoce konečne chcú poriadne užiť aj ony. Akurát netušia, že čoskoro sa ohlá-
sia hostia, ktorí s ich predstavou dokonalých sviatkov asi nebudú úplne súhlasiť – ich vlastné 
matky... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 116´- titulky.  Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 
62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 24.   19.45 h          Nedeľa  26. 17.30 h

WIND RIVER (mysteriózny triler)
Stopár Cory Lambert (Jeremy Renner - Prvý kontakt, Avengers, Captain America, Mission 
Impossible,...) objaví uprostred zasneženej pustej krajiny Wyomingu telo mŕtveho indiánskeho 
dievčaťa. Vyšetrovanie preberá mladá agentka FBI Jane Bannerová (Elizabeth Olsen – Captain 
America, Avengers, Godzilla), ktorá do odľahlej indiánskej rezervácie Wind River prichádza 
z Las Vegas, úplne nepripravená na drsné podnebie, ktoré tam panuje. Na pomoc pri vyšetro-
vaní osloví stopára Coryh o a spoločne sa snažia vyriešiť záhadnú smrť... MN 15  rokov - USA  
- Bontonfilm - 107´ - titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 25.    19.45 h            

SVET PODĽA DALIBORKA (dokument)
Filmový portrét autentického českého muža z Prostějova, ktorého štáb Víta Klusáka sledoval 
počas dvoch rokov (2015-2016). Dalibor K. (37) pracuje ako maliar, natáča amatérske horory, 
skladá nahnevané piesne, maľuje a je neonacista. Ešte pred aktuálnou vlnou YouTuberov sa 
jeho domáce video s vystreľovacím obuškom stalo hitom českého internetu. Film o osamelom 
mužovi, ktorý zasvätil svoj život nenávisti, klamstvám, Playstationu a Facebooku, tým dostal 
skutočnú dynamiku. MN 12  rokov - ČR - Bontonfilm - 90´  - česká verzia. Vstupné 4 €.
Nedeľa  26.   19.30 h

NEJSLEDOVANĚJŠÍ (dokument)
Prvý celovečerný film o fenoméne YouTuber - tvorcov internetových videí s miliónovým pub-
likom. Na sociálnych sieťach majú státisíce fanúšikov, ktorí sledujú ich videá a fotky. Teraz 
budú mať aj celovečerný film, ktorý ukáže ich život a kto naozaj sú. Shopaholic Nicol, Kovy, 
Pedro, sestry Nicole a Lucka z A Cup of Style, Gabrielle Hecl - šesť hviezd displejov sa odhalí 
v jedinečnom filme na plátnach kín. Jeden rok, dva kontinenty a štyri krajiny, stovky hodín 
materiálu...  MP - ČR - Bontonfilm - 90´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Streda  29.   19.30 h

VÁBENIE VÝŠOK (dokumentárny)
Himaláje - najvyššie hory našej planéty. Muž, ktorý stál ako prvý na Evereste, v tom má jasno: 
„Mierte vysoko, v ľahkom víťazstve je málo statočnosti.“ Víťazstvá a prehry však oddeľuje ten-
ká čiara. Slovenské horolezectvo v 80. rokoch prežívalo na osemtisícových štítoch hviezdne 
hodiny. Niektoré z úspechov boli zaplatené životom. Pavol Barabáš je autor širokej škály filmov 
z horského prostredia i zo sveta prírodných ľudí.  MN 12  rokov - Slovensko - ASFK - 105´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 1. 12.  17.30 h             Nedeľa  3.12.    19.30 h

NÁDYCH PRE LÁSKU (životopisný, romantický)
Robin Cavendish a jeho manželka Diana sú okúzľujúci mladý pár. Obaja milujú cestovanie 
a dobrodružstvá. Počas pobytu v Keni mladý Robin ochrnie a prognózy lekárov nie sú príliš 
optimistické.Robin sa nevie zmieriť s myšlienkou celoživotného pripútania na lôžko.  Diana sa 
stotožní s jeho prianím a napriek  zásadnému nesúhlasu doktorov odvezie Robina z nemoc-
nice domov.Láska mladých manželov je oveľa silnejšia než nepriazeň osudu...  MN 12 rokov  
- VB - Magicbox - 117´-  titulky. Vstupné 4 €.
Piatok 1. 12.    19.45 h            Sobota 2. 12.     19.30 h

7 SESTIER (akčný, sci fi, dystopický triler)
Sedem životov, sedem sestier, jedna spoločná identita. Originálny akčný dystopický triler o 
siedmych identických sestrách, ktoré taja svoju existenciu pred okolitým svetom. Dokiaľ jedna 
z nich nezmizne. Preľudnený svet v roku 2073 sa riadi drastickým zákonom jedného dieťaťa 
na rodinu. Keď úrady zistia priestupok, mladší súrodenec je automaticky odobraný. V jednom 
byte sa ale už 30 rokov skrýva a žije sedem sestier. Vyzerajú rovnako, no predsa je každá 
z nich iná... MN 15  rokov - USA, UK, Fr. - Bontonfilm - 123´ - titulky - Vstupné 4 €.
Sobota 2. 12.     15.30 h            Nedeľa  3. 12.  15.30 h

PADDINGTON 2 (rodinný)
Roztomilý medvedík sa vracia! Paddigton si po svojom prvom veľkom dobrodružstve šťastne 
nažíva s rodinkou Brownovcov na predmestí Londýna. Obľúbili si ho aj všetci susedia a známi, 
pretože všade rozdáva radosť... a samozrejme marmeládu. Jeho milovaná teta Lucy bude mať 
onedlho 100 rokov a Paddington musí nájsť nejaký skvelý narodeninový darček. Pri pátraní 
po ňom zablúdi aj do starožitníctva pána Grubera, kde objaví nádhernú rozkladaciu knihu. Je 
však príliš drahá, a preto si musí najskôr zarobiť nejaké peniaze rôznymi pomocnými prácami. 
Keď kniha zmizne, je na Paddingtonovi a Brownovcoch, aby odhalili skutočného zlodeja. MP - 
UK,Fr.  - Fórumfilm - 99´- slovenský dabing - rodinný. Vstupné 4 €.

Štvrtok 23.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: HS VEGA, známa zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.11. 2017 
v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3,- €. 
Nedeľa 26.       veľká sála      15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Banská Bystrica. 
Príbeh, v ktorom nás čarovná fazuľka zavedie do sveta kúziel a zakliatych princezien, sveta, 
kde sa z malých chlapcov stávajú odvážni záchrancovia. Farebná rozprávka, kde sa každý sen 
môže stať skutočnosťou, stačí iba silno veriť. Pútavý príbeh o chlapcovi Jackovi, princeznej 
Ďatelinke, malej fazuľke a veľkom kúzle, ktoré môže prísť aj k Vám...Veselé interaktívne pred-
stavenie. Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 rokov. Viac na osobitných plagátoch. Vstupné: 3,- €. 
Predpredaj vstupeniek v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk.
Utorok 28.11.        8:00 - 16:30 hod.

PIESŇOU MAĽOVANÉ...
TVAROVANÉ... MODELOVANÉ
Posledný termín odovzdania Vašich prác do III. ročník a OKRESNÉHO kola VÝTVARNEJ SÚŤAŽE, 
opäť s výbornou sponzorskou pomocou a cenami pre Vás. Propozície a prihlášky nájdete na 
www.kultura.puchov.sk. 
Streda 29. 11.   o  19:00 hod.,  veľká sála

HORÚCA SPRCHA
Divadelná hra, ktorá neponúka stopercentne osvedčené rady na vyriešenie manželskej krí-
zy, ale bez ohľadu na vek a teplotu v sále či teplotu vo vzájomných partnerských vzťahoch, 
dokáže diváka osviežiť a pobaviť. Účinkujú:  Tlučková,  Kočiš, Ochránek/ Boublík,  Ivanková, 
Puskailer/ Lorencovič. Vypredané.

Piatok  3.     tanečná sála       9.30 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA                                                                                    
Podporná skupina nosenia detí v babyšatkách. Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete 
ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od mamičiek. Vstup voľný. 
Pondelok 6.     kinosála      15.30 hod.

BABA Z ĽADU
Organizované podujatie pre Klub žien Streženice.
Utorok  7.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
PLETENIE Z PAPIERA I. stupeň, ENKAUSTIKA PRE POKROČILÝCH I. VIANOČNÉ PLETENIE Z PAPIE-
RA (špeciál), ORIGINÁLNE  ŠPERKY  Z  RECYKLOVATEĽNÝCH MATERIÁLOV I. Bližšie na osobitných 
plagátoch. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovska.sk, č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.
Štvrtok  9., 23.    zasadacia miestnosť     18.00 hod.  

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.
Piatok 10.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
Ebru - tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela.
Tento krát maľovanie látok (bavlna,hodváb,ľan).  Kurzovné 20,- €. Prihlášky a info: kino.kur-
zy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ŽIJEM ZDRAVO A AKTÍVNE
Mám 65 a teším sa že žijem zdravo a aktívne...Na starobe si netreba všímať len negatívnu 
stránku, ale aj pozitívum. Starší ľudia sú dôslednejší, angažujú sa v spoločenskom, verejnom 
živote, dobrovoľníckej práci v rôznych charitatívnych združeniach. Zdravie a aktivita závisia 
predovšetkým od spôsobu života ...  Prednáša MUDr. Bršiak.
Streda 15.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

AMERIKA....
Spojené štáty americké sú krajinou kontrastov a neobmedzených možností. Ne jednom konci 
si môžete užívať najkrajšie pláže sveta lemované palmami a priezračne modré more, inde zase 
lyžovanie na preslávených kopcoch, národné parky, kaňony, vodopády alebo môžete objaviť čaro 
veľkých metropol, pestré stravovanie... Viac s Mgr.Pavlou Marákovou skúsenou cestovateľkou.
Piatok 24.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE
PRE RODIČOV A DETI
Kurz pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15,- €. Prihlášky 
a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 28.     knižnica Gymnázium     16.00 hod.

KALIFORNIA
Kalifornia  je  štát  v západo-oceánskej oblasti  Spojených štátov. Hlavné mesto  Kalifornie 
je  Sacramento  a štyri najväčšie mestá štátu sú  Los Angeles,  San Diego,  San Jose  a  San 
Francisco. Kalifornia je známa pre jej rozmanitú klímu, geografiu a etnické zloženie. Viac na 
stretnutí s profesorkou Pavlou Marákovou.
Streda 29.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

ZO ZÁPISNÍKA ZÁCHRANÁROV
Kto tvorí posádku vrtuľníka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby? Pilot, lekár a záchranár. 
Samozrejme ako pri výkone iných povolaní, je potrebné odborné vzdelanie a prax. Viac na 
prednáške s Matinou Jancíkovou a Mgr. Jancíkovou M.

       

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 – 285 2404

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
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KULTÚRA

KURZY, KLUBY:

KLUB ZDRAVIA

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

Sobota 11.          pešia zóna  17.00 hod.

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia: VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE. S otáznikom: či 
v tomto modernom svete opäť príde ozajstný MARTIN, či v tomto sivom čase príde na BIELOM 
koni, či pri tomto globálnom otepľovaní prinesie aj SNEH. Príďte to skontrolovať... a zabaviť 
sa:  s MARTINom ŠAFAŘÍKom a jeho BANDom. Predskokanky: KARIN a BRONKA RILJAKOVÉ. 
Vstup voľný. 
Sobota 18.       veľká sála, vestibul    od 13.30 hod.   

NOC DIVADIEL 2017
Celoslovenské podujatie s nasledujúcou púchovskou a hosťovskou náplňou:   13.30 hod.  IBA 
TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ - židovská legenda,  MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU – generačná 
výpoveď DDŠ Ochotníček, Réžia: Peter Hudák,  vstupné 2 €, 15:30 hod.  POMÁDA-  muzikál 
detí letného divadelného muzikálového tábora, réžia: Ivana Huličiarová, vstupné 1 €, 17: 15 
hod. BRAČEK JELENČEK – rozprávka, Divadlo M, réžia: Jozef Koleják, vstupné 1 €, 18:30 hod.  
7+2 – detektívka, DŠ Červené vankúše, réžia: Lucka Panáčková, vstupné 1 €, 20.30 hod. KTO 
UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE  - komédia,  Divadlo Makyta, réžia: Jarka Botošová, vstupné 
2 €,   22.30 hod. VEČERA BLÁZNOV – komédia,  DS Branka Radičeviča Stará Pazova (Srbsko), 
réžia: Alexander Bako, vstupné 2 € Sprievodne:  ANDY LOUŽECKÁ a BAND (vestibul divadla, 
medzičas medzi  jednotlivými  divadel. predstaveniami),  VÝSTAVA BÁBOK a divadelných kulís 
bábkarského súboru D121. Bonus: popolnočný DIVADELNÝ DRINK zdarma pre tých, čo vydržia 
až do konca. 

Streda  1.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o kríze medziľud-
ských vzťahov v rodine, ale aj o kríze spoločnosti ako takej. Happy End je filmom o tom, že 
už nevnímame jeden druhého a stávame sa voči sebe slepými. MN 15  rokov - Fr.,Nem.,Rak. 
- ASFK - 107´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 3.   17.30 h              Sobota 4.   19.30 h

THOR: RAGNAROK (scifi, akčný, fantasy,dobrodružný)
V najnovšom príbehu od Marvel Studios je Thor uväznený na opačnom konci vesmíru. Bez 
svojho mocného kladiva je nútený pustiť sa do preteku s časom, aby sa vrátil včas do As-
gardu a zastavil Ragnarok – skazu svojho domova a koniec Asgardskej civilizácie, ktorý sa 
snaží rozpútať nový silný nepriateľ, nemilosrdná Hela. Predtým ale musí prežiť smrtonosnú 
gladiátorskú súťaž v ktorej sa ocitá tvárou v tvár svojmu bývalému spojencovi z Avengers - 
Neuveriteľnému Hulkovi. MN 12 rokov - USA - Saturn - 110´- titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 3.   19.45 h              Nedeľa  5.   19.30 h

JIGSAW (horor)
V meste za záhadných okolností začnú objavovať mŕtve telá, ktoré nesú neklamné známky kru-
tého násilia. Pátranie privedie políciu k šokujúcemu odhaleniu. Všetky dôkazy ukazujú totiž na je-
diného muža-Johna Kramera. Ale ako je to možné? Muž neslávne známy pod prezývkou Jigsaw, 
je už viac ako desať rokov mŕtvy.... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 91´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    15.30 h            Nedeľa  5. 15.30 h              

PRÍŠERÁKOVCI (animovaný, rodinný, komédia)
Rodina príšer sa vydáva po stopách čarodejnice s jediným cieľom: prinútiť ju, aby odčarovala pre-
kliatie a všetkým vrátila ľudskú podobu. Cesta za rodinným šťastím je však plná úskalí a ostrých 
špicatých zubov... MN 7 rokov - Nem., VB-Magicbox - 96´-slovenský dabing. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    17.30 h            Nedeľa  5.    17.30 h              

MEČIAR (dokument)
Réžia: Tereza Nvotová. Keď v roku 1989 padol v Československu totalitný komunistický režim, 
mala Tereza jeden rok. Lídri Nežnej revolúcie sa vtedy rozhodli usporiadať konkurz na minis-
tra vnútra, do ktorého sa prihlásil Vladimír Mečiar, v tom čase neznámy podnikový právnikzo 
slovenského vidieka. Vladimír Mečiar sa po úspechu v konkurze dostáva až na politický vrchol, 
odkiaľ vládne krajine radom diskutabilných praktík. Na pozadí udalostí, akými sú rozdelenie 
Česko-Slovenska či únos syna prezidenta Slovenskej republiky, Tereza a jej rovesníci prežíva-
jú svoje detstvo.  MN 15 rokov - SR - 89´ - originálna verzia. Vstupné 3 €.
Streda  8.     19.30 h              

LAJKA (animovaný, bábkový, sci-fi, muzikál)
Fenka Lajka žije na periférii ruského veľkomesta. Nemá to ľahké. Po odchyte je ale preškolená 
na priekopníčku kozmonautiky. Hneď po štarte Lajku do vesmíru nasleduje množstvo ďalších 
zvierat vypúšťaných z Houstonu a Bajkonuru. Zvieratá blúdia vesmírom, až nakoniec prostred-
níctvom čiernej diery šťastne začnú obývať vzdialenú planétu. Po dlhej dobe harmonického 
a nikým nerušeného súžitia s miestnymi živočíchmi k nim však doputujú aj dvaja ľudskí koz-
monauti... MN 12  rokov - Česko - ASFK - 87´ - česká verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 10.    17.30 h              Nedeľa  12.    19.30 h        

DOGG (psychotriler)
Dom starého otca je ideálnym miestom pre splodenie potomka. Hlavná hrdinka (Judit Bárdos) 
oznamuje mužovi (Peter Oszlík) skvelú správu o prichádzajúcom potomkovi. Lenže idylka sa 
náhle zmení. Stačí malá nepozornosť, alebo skôr zvláštne okolnosti, ktoré zvrtnú dej opačným 
smerom - na desivú nočnú moru. Dom si nesie od II. svetovej vojny, akési temné tajomstvo, je 
aktívny, nabitý negatívnou energiou od povaly až po pivnicu… MN 15  rokov - SR - Continen-
talfilm - 80´ - originálna verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 10.    19.30 h              Sobota 11.   17.30 h        

VRAŽDA V ORIENT EXPRESE 
(krimi, dráma, mysteriózny)
To, čo začína ako luxusná jazda vlakom z Istanbulu do Londýna, sa rýchlo premení na jeden z 
najnapínavejších a najzáhadnejších detektívnych príbehov, aký bol kedy vyrozprávaný. Pred-
loha Agathy Christie opisuje osudy trinástich pasažierov uviaznutých v luxusnom vlaku Orient 
exprese kdesi v snehových závejoch na Balkáne. V okamihu, keď vo vlaku dôjde k záhadnej 
vražde amerického obchodníka, každý z nich sa stáva podozrivým... MN 12 rokov - USA - Ci-
nemArt - 110´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 11.    19.30 h              Nedeľa  12.    17.30 h        

SUBURBICON:TEMNÉ PREDMESTIE
(krimikomédia)
Príbeh sa odohráva v pokojnej, preslnenej atmosfére stredoamerického mestečka, s názvom 
Suburbicon. Život tejto idylickej spoločnosti naruší terorizovanie afroamerickej rodiny, ktorá 
sa do mesta prisťahovala len pred nedávnom. Rodina je neprávom obvinená zo smrti jednej 
z obyvateliek Suburbiconu. Paralelne sa tiež pred divákom začína odohrávať príbeh navonok 
usporiadanej rodiny Lodgeovcov. Ich dokonalý život je v skutočnosti plný násilia, chamtivosti 
a klamstiev... MN 15 rokov - USA - Magicbox - 104´- titulky. Vstupné 4 €.
Streda  15.  19.30 h        

OBCHOD NA KORZE (dráma)
Tragikomické podobenstvo o nemožnosti kompromisu so zlom, o slabosti, strachu, nevedo-
mosti a hlúposti ako živnej pôde pre hlásateľov násilia. Komorný príbeh jednoduchého stolára, 
ktorému jeho švagor, miestny veliteľ Hlinkovej gardy, prihrá skrachovanú židovskú galantériu, 
aby mu nenarúšal kádrový profil. Jednoduchý stolár Tóno Brtko sa ocitá medzi dvoma svetmi 
- čistým, nedotknuteľným svetom starej nahluchlej Židovky a svetom reality, symbolizovanej 
nezmyselnou drevenou Babylonskou vežou na námestí, oslavujúcou vládnuci režim. Brtko 
svoje previnenie zastiera, uteká pred ním. Neodolal naivnej vidine zbohatnutia, ale chce zostať 
poctivým človekom. Je ním až do chvíle, kedy v opojnom záchvate strachu z fašistov aj zo 
svojho svedomia nakoniec spôsobí tragédiu. MN 15  rokov - Československo - ASFK - 128´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 17.    17.30 h                Nedeľa  19.  19.45 h     

ZÁHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK (tragikomédia)
Tretí diel trilógie ZÁHRADNÍCTVO je príbehom lásky, tentokrát tej mileneckej. Rozpráva o ti-
chej vojne medzi rodičmi a ich deťmi, poznamenanými vojnou a komunistickým prevratom. 
NÁPADNÍK s tragikomickým nadhľadom vykresľuje ostrú zlomovú líniu medzi predvojnovou 
a  povojnovou generáciou. Každá generácia má svoju vlastnú predstavu, ako nájsť šťastie, 
a isté je len to, že cestu k nemu si musí hľadať sama. MN 12  rokov - Česko,Slovensko, Poľ..  
- Fórumfilm - 113´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 17.    19.45 h                Nedeľa  19.  17.30 h     

JUSTICE LEAGUE PART I. (akčný, fantasy, dráma)
Bruce Wayne, inšpirovaný Supermanovou obetou a motivovaný novou vierou v dobro ľudí, si 
povolá na pomoc novú spojenkyňu Dianu Princovú, aby spoločne čelili ešte nebezpečnejšie-
mu nepriateľovi.  Batman a Wonder Woman musia čo najskôr zostaviť tím metaľudí, ktorý sa 
postaví proti novej hrozbe. Takúto ligu superhrdinov svet ešte nevidel… No možno je už aj tak 
príliš neskoro, aby ochránili Zem pred obrovským útokom. MN 12  rokov - USA - Continental-
film - 120´ - titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Sobota 18.   NEPREMIETA SA !
Pondelok 20.   19.30 h         - - - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2, €  - - -  

MANŽELKA A MANŽEL (romantická komédia)
Talianska komédia o manželskom páre, ktorý sa po dlhých rokoch spolu ocitá v kríze a zdá 
sa, že rozvod je na spadnutie. Po nevydarenom experimente sa však manželia prebudia v tele 
toho druhého. Pomôže im táto neobvyklá situácia zachrániť manželstvo? MN   rokov - Tal. - 
Itafilm - 100´- titulky. Vstupné 2 €.

Sobota 2. 12. od 10:00 hod., pešia zóna

MIKULÁŠSKY JARMOK
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia. Bližšie info na osobitných plagátoch.  
Štvrtok 7. 12.   18:00 hod., veľká sála 

PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
Motivačná prednáška. Piate predvianočné stretnutie v Púchove. Info na osobitnom plagáte, 
vstupenky v predpredaji. 
Sobota 16. 12.    18:00 hod., veľká sála 

VIANOCE...
Pestrý vianočný program FS VÁH, FS ROZSUTEC a FS MLADOSŤ. Bližšie info aj predpredaj na 
osobitných plagátoch. 
Nedeľa 31. 12.  19:00 hod., veľká sála  

IV. SILVESTER V DIVADLE
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji.
Sobota 13. 1. 2018       19:00 hod. veľká sála

X. MESTSKÝ BÁL
Viac na osobitných plagátoch. Predpredaj vstupeniek od 15.11.2017. 
Sobota 27. 1. 2018     16:00 a 19:00 hod., veľká sála

RADOŠÍNSKE NAIVNÉ DIVADLO: BESAME MUCHO
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji. 

PRIPRAVUJEME:

Streda  22.  19.30 h

SNOW FILM FEST
Filmový festival Snow Film Fest je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodružné 
filmy so zimnou tematikou. Extrémne lyžovanie, zimné lezenie, snowboarding a ďalšie zimné 
radovánky. Jednoducho - pripravte sa na poriadnu dávku adrenalínu!!! Info na osobitných 
plagátoch. Vstupné 4 €.
Piatok 24.   17.30 h                   Sobota 25.  17.30 h

MATKY REBELKY: ŠŤASTNÉ A VESELÉ 
(komédia)
Hovorí sa, že Vianoce sú najkrajšie obdobie roka. Ale určite nie pre mamy! Tri matky rebelky 
(MILA KUNIS, KRISTEN BELL, KATHRYN HAHN) už majú dosť večného upratovania, varenia, 
vyzdobovanie a zháňania perfektných darčekov pre celú rodinu. Preto sa vzbúria a rozhodnú, 
že tento rok si Vianoce konečne chcú poriadne užiť aj ony. Akurát netušia, že čoskoro sa ohlá-
sia hostia, ktorí s ich predstavou dokonalých sviatkov asi nebudú úplne súhlasiť – ich vlastné 
matky... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 116´- titulky.  Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 
62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 24.   19.45 h          Nedeľa  26. 17.30 h

WIND RIVER (mysteriózny triler)
Stopár Cory Lambert (Jeremy Renner - Prvý kontakt, Avengers, Captain America, Mission 
Impossible,...) objaví uprostred zasneženej pustej krajiny Wyomingu telo mŕtveho indiánskeho 
dievčaťa. Vyšetrovanie preberá mladá agentka FBI Jane Bannerová (Elizabeth Olsen – Captain 
America, Avengers, Godzilla), ktorá do odľahlej indiánskej rezervácie Wind River prichádza 
z Las Vegas, úplne nepripravená na drsné podnebie, ktoré tam panuje. Na pomoc pri vyšetro-
vaní osloví stopára Coryh o a spoločne sa snažia vyriešiť záhadnú smrť... MN 15  rokov - USA  
- Bontonfilm - 107´ - titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 25.    19.45 h            

SVET PODĽA DALIBORKA (dokument)
Filmový portrét autentického českého muža z Prostějova, ktorého štáb Víta Klusáka sledoval 
počas dvoch rokov (2015-2016). Dalibor K. (37) pracuje ako maliar, natáča amatérske horory, 
skladá nahnevané piesne, maľuje a je neonacista. Ešte pred aktuálnou vlnou YouTuberov sa 
jeho domáce video s vystreľovacím obuškom stalo hitom českého internetu. Film o osamelom 
mužovi, ktorý zasvätil svoj život nenávisti, klamstvám, Playstationu a Facebooku, tým dostal 
skutočnú dynamiku. MN 12  rokov - ČR - Bontonfilm - 90´  - česká verzia. Vstupné 4 €.
Nedeľa  26.   19.30 h

NEJSLEDOVANĚJŠÍ (dokument)
Prvý celovečerný film o fenoméne YouTuber - tvorcov internetových videí s miliónovým pub-
likom. Na sociálnych sieťach majú státisíce fanúšikov, ktorí sledujú ich videá a fotky. Teraz 
budú mať aj celovečerný film, ktorý ukáže ich život a kto naozaj sú. Shopaholic Nicol, Kovy, 
Pedro, sestry Nicole a Lucka z A Cup of Style, Gabrielle Hecl - šesť hviezd displejov sa odhalí 
v jedinečnom filme na plátnach kín. Jeden rok, dva kontinenty a štyri krajiny, stovky hodín 
materiálu...  MP - ČR - Bontonfilm - 90´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Streda  29.   19.30 h

VÁBENIE VÝŠOK (dokumentárny)
Himaláje - najvyššie hory našej planéty. Muž, ktorý stál ako prvý na Evereste, v tom má jasno: 
„Mierte vysoko, v ľahkom víťazstve je málo statočnosti.“ Víťazstvá a prehry však oddeľuje ten-
ká čiara. Slovenské horolezectvo v 80. rokoch prežívalo na osemtisícových štítoch hviezdne 
hodiny. Niektoré z úspechov boli zaplatené životom. Pavol Barabáš je autor širokej škály filmov 
z horského prostredia i zo sveta prírodných ľudí.  MN 12  rokov - Slovensko - ASFK - 105´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 1. 12.  17.30 h             Nedeľa  3.12.    19.30 h

NÁDYCH PRE LÁSKU (životopisný, romantický)
Robin Cavendish a jeho manželka Diana sú okúzľujúci mladý pár. Obaja milujú cestovanie 
a dobrodružstvá. Počas pobytu v Keni mladý Robin ochrnie a prognózy lekárov nie sú príliš 
optimistické.Robin sa nevie zmieriť s myšlienkou celoživotného pripútania na lôžko.  Diana sa 
stotožní s jeho prianím a napriek  zásadnému nesúhlasu doktorov odvezie Robina z nemoc-
nice domov.Láska mladých manželov je oveľa silnejšia než nepriazeň osudu...  MN 12 rokov  
- VB - Magicbox - 117´-  titulky. Vstupné 4 €.
Piatok 1. 12.    19.45 h            Sobota 2. 12.     19.30 h

7 SESTIER (akčný, sci fi, dystopický triler)
Sedem životov, sedem sestier, jedna spoločná identita. Originálny akčný dystopický triler o 
siedmych identických sestrách, ktoré taja svoju existenciu pred okolitým svetom. Dokiaľ jedna 
z nich nezmizne. Preľudnený svet v roku 2073 sa riadi drastickým zákonom jedného dieťaťa 
na rodinu. Keď úrady zistia priestupok, mladší súrodenec je automaticky odobraný. V jednom 
byte sa ale už 30 rokov skrýva a žije sedem sestier. Vyzerajú rovnako, no predsa je každá 
z nich iná... MN 15  rokov - USA, UK, Fr. - Bontonfilm - 123´ - titulky - Vstupné 4 €.
Sobota 2. 12.     15.30 h            Nedeľa  3. 12.  15.30 h

PADDINGTON 2 (rodinný)
Roztomilý medvedík sa vracia! Paddigton si po svojom prvom veľkom dobrodružstve šťastne 
nažíva s rodinkou Brownovcov na predmestí Londýna. Obľúbili si ho aj všetci susedia a známi, 
pretože všade rozdáva radosť... a samozrejme marmeládu. Jeho milovaná teta Lucy bude mať 
onedlho 100 rokov a Paddington musí nájsť nejaký skvelý narodeninový darček. Pri pátraní 
po ňom zablúdi aj do starožitníctva pána Grubera, kde objaví nádhernú rozkladaciu knihu. Je 
však príliš drahá, a preto si musí najskôr zarobiť nejaké peniaze rôznymi pomocnými prácami. 
Keď kniha zmizne, je na Paddingtonovi a Brownovcoch, aby odhalili skutočného zlodeja. MP - 
UK,Fr.  - Fórumfilm - 99´- slovenský dabing - rodinný. Vstupné 4 €.

Štvrtok 23.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: HS VEGA, známa zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.11. 2017 
v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3,- €. 
Nedeľa 26.       veľká sála      15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Banská Bystrica. 
Príbeh, v ktorom nás čarovná fazuľka zavedie do sveta kúziel a zakliatych princezien, sveta, 
kde sa z malých chlapcov stávajú odvážni záchrancovia. Farebná rozprávka, kde sa každý sen 
môže stať skutočnosťou, stačí iba silno veriť. Pútavý príbeh o chlapcovi Jackovi, princeznej 
Ďatelinke, malej fazuľke a veľkom kúzle, ktoré môže prísť aj k Vám...Veselé interaktívne pred-
stavenie. Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 rokov. Viac na osobitných plagátoch. Vstupné: 3,- €. 
Predpredaj vstupeniek v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk.
Utorok 28.11.        8:00 - 16:30 hod.

PIESŇOU MAĽOVANÉ...
TVAROVANÉ... MODELOVANÉ
Posledný termín odovzdania Vašich prác do III. ročník a OKRESNÉHO kola VÝTVARNEJ SÚŤAŽE, 
opäť s výbornou sponzorskou pomocou a cenami pre Vás. Propozície a prihlášky nájdete na 
www.kultura.puchov.sk. 
Streda 29. 11.   o  19:00 hod.,  veľká sála

HORÚCA SPRCHA
Divadelná hra, ktorá neponúka stopercentne osvedčené rady na vyriešenie manželskej krí-
zy, ale bez ohľadu na vek a teplotu v sále či teplotu vo vzájomných partnerských vzťahoch, 
dokáže diváka osviežiť a pobaviť. Účinkujú:  Tlučková,  Kočiš, Ochránek/ Boublík,  Ivanková, 
Puskailer/ Lorencovič. Vypredané.

Piatok  3.     tanečná sála       9.30 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA                                                                                    
Podporná skupina nosenia detí v babyšatkách. Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete 
ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od mamičiek. Vstup voľný. 
Pondelok 6.     kinosála      15.30 hod.

BABA Z ĽADU
Organizované podujatie pre Klub žien Streženice.
Utorok  7.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
PLETENIE Z PAPIERA I. stupeň, ENKAUSTIKA PRE POKROČILÝCH I. VIANOČNÉ PLETENIE Z PAPIE-
RA (špeciál), ORIGINÁLNE  ŠPERKY  Z  RECYKLOVATEĽNÝCH MATERIÁLOV I. Bližšie na osobitných 
plagátoch. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovska.sk, č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.
Štvrtok  9., 23.    zasadacia miestnosť     18.00 hod.  

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.
Piatok 10.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
Ebru - tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela.
Tento krát maľovanie látok (bavlna,hodváb,ľan).  Kurzovné 20,- €. Prihlášky a info: kino.kur-
zy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ŽIJEM ZDRAVO A AKTÍVNE
Mám 65 a teším sa že žijem zdravo a aktívne...Na starobe si netreba všímať len negatívnu 
stránku, ale aj pozitívum. Starší ľudia sú dôslednejší, angažujú sa v spoločenskom, verejnom 
živote, dobrovoľníckej práci v rôznych charitatívnych združeniach. Zdravie a aktivita závisia 
predovšetkým od spôsobu života ...  Prednáša MUDr. Bršiak.
Streda 15.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

AMERIKA....
Spojené štáty americké sú krajinou kontrastov a neobmedzených možností. Ne jednom konci 
si môžete užívať najkrajšie pláže sveta lemované palmami a priezračne modré more, inde zase 
lyžovanie na preslávených kopcoch, národné parky, kaňony, vodopády alebo môžete objaviť čaro 
veľkých metropol, pestré stravovanie... Viac s Mgr.Pavlou Marákovou skúsenou cestovateľkou.
Piatok 24.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE
PRE RODIČOV A DETI
Kurz pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15,- €. Prihlášky 
a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 28.     knižnica Gymnázium     16.00 hod.

KALIFORNIA
Kalifornia  je  štát  v západo-oceánskej oblasti  Spojených štátov. Hlavné mesto  Kalifornie 
je  Sacramento  a štyri najväčšie mestá štátu sú  Los Angeles,  San Diego,  San Jose  a  San 
Francisco. Kalifornia je známa pre jej rozmanitú klímu, geografiu a etnické zloženie. Viac na 
stretnutí s profesorkou Pavlou Marákovou.
Streda 29.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

ZO ZÁPISNÍKA ZÁCHRANÁROV
Kto tvorí posádku vrtuľníka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby? Pilot, lekár a záchranár. 
Samozrejme ako pri výkone iných povolaní, je potrebné odborné vzdelanie a prax. Viac na 
prednáške s Matinou Jancíkovou a Mgr. Jancíkovou M.
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Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: 
Frankfurtská s párkom
Cesnačka, šunka, syr, krutóny                       
Šampiňóvý krém  

Hlavné jedlá:   
1. Kuracie stehno pečené na kapuste 
a zemiakoch 
2. Šúľance s karamelom, orechy  
3. Kuracie prsia HAWAI 
4. Údená krkovička, hrášková kaša, 
chlieb 
5. Vyprážaná teľacia pečeň v trojobale, 
zemiaková kaša, cviklový šalát 
6.  Divinový guláš, varená knedľa 
7. Jelenie pečené stehno na zelenine, 
omáčka s brusnicami, zemiakové 
gnocchi opekané na masle  

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 17. 10.
Rajčinová s cestovinou
1. Bratislavské bravčové pliecko, 
domáca knedľa
2. Zapekaný pangasius so syrom, 
zemiakovo-brokolicová kaša, tatarská 
omáčka

Streda: 8. 11.
Karotková kyslá
1. Vyprážaný kurací rezeň plnený 
vajíčkovou plnkou, zemiaky
2. Hovädzie soté  „Stroganov“, ryža

Štvrtok: 9. 11.
Peruánska-fazuľová
1. Fajná bravčová krkovička, pučené 
zemiaky s cibuľkou
2. Kuracie rizoto so syrom, zeleninový 
šalát

Piatok: 10. 11.
Špenátová s krutónmi
1. Vyprážaný bravčový karbonátok, 
zemiaky na kyslo, chlieb
2. Morčací rezeň na šampiňonoch, 
ryža/americké zemiaky

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є
Utorok: 7. 11.
Karotkový krém s ďumbierom a creme 
fraiche, chlebové krutóny
Slepačí vývar s mäskom a rezancami
1. Kuracie prsia „Melba“ (broskyňa, 
šunka), dusená ryža, zeleninová 
obloha
2. Bravčový bačovský rezeň, pučené 
zemiaky, čalamáda
3. Domáce parené buchty plnené 
čučoriedkami
4. Pizza Prosciutto e Grano (pomodo-
ro, šunka, šampiňóny, kukurica, syr)

Streda: 8. 11.
Fazuľová polievka s údeným mäsom, 
chlieb
Zverinový vývar s pečeňovými 
haluškami
Kuracia rolka (šunka, syr, sušená 
paradajka), dusená ryža, zeleninové 
obloženie
Hovädzí obrátený rezeň, zemiakové 
pyré, kyslá uhorka
Grilovaný hermelín na listovom šaláte 
s brusnicami, bagetka
Pizza Quatro Formaggi (pomo-
doro, syr Niva, syr Feta, údený syr, 
mozzarella)

Štvrtok: 9. 11.
Zeleninová polievka s mrveničkou
Hovädzí vývar so zeleninou a 
cestovinou
1. Vyprážaný kurací  „Cordon Bleu“, 
zemiakové pyré, červená repa
2. Divinové stehno na šípkovej omáč-
ke, domáca knedľa
3. Špenátové fusilli s cesnakom, 
parmezán
4. Pizza Francesco (pomodoro, šunka, 
špenát, šampiňóny, olivy, syr)

Piatok: 10. 11.
Krémová dubáková polievka so 
slaninkou, chlieb
Slepačí vývar so špenátovými 
haluškami
1. Morčací filet s baby karotkou, duse-
ná ryža, zeleninová obloha
2. Bravčový steak na dubákoch, ope-
kané zemiaky, zeleninová obloha
3. Lasagne Bolognese (hovädzie mäso 
s bazalkou), parmezán
4. Pizza La Facile (pomodoro, šunka, 
kukurica, syr)

Reštaurácia 
U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 7. 11.
Tatranská cesnačka so zemiakom
1. Kurací steak zo stehna na brusni- 
ciach, varené zemiaky, miešaný šalát

2. Francúzke zemiaky, kyslá uhorka
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Streda: 8. 11.
Špenátová s vajíčkom
1. Pečené bravčové stehno, chrenová 
omáčka, knedľa
2. Hráškové krémové rizoto s kuracím 
mäskom, parmezán
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Štvrtok: 9. 11.
Hubová s mrveničkou
1. Grilované kuracie prsia, slivková 
omáčka, zelerovo-zemiakové pyré
2. Tagliatelle so smotanovo-špenáto-
vou omáčkou a kúskami lososa
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Piatok: 10. 11.
Strúčková na kyslo
1. Mäsiarsky guláš, knedľa 
2. Gratinované cestoviny s ovocím a 
tvarohom, sladký dresing
3. Ázijské špeciality podľa ponuky

FreshFood
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 7. 11.
Šošovicová s kyslou kapustou
1. Zeleninové rizoto s kuracím mäsom, 
strúhaný syr
2. Bryndzové halušky s grilovanou 
krkovičkou a slaninkou

Streda: 8. 11.
Hovädzí vývar s domácou mrveničkou
1. Vyprážané kuracie nugetky, 
zemiaková kaša
2. Hovädzie dusené, kôprová omáčka, 
varená knedľa

Štvrtok: 9. 11.
Brokolicová krémová
1. Zemiaková placka plnená bravčo-
vým mäsom a kyslou kapustou
2. Hovädzí tokáň na červenom víne, 
dusená ryža

Piatok: 10. 11.
Francúzska s mušličkami
1. Obrátený bravčový rezeň, dusená 
ryža, kyslá uhorka
2. Vyprážaný karfiol, pučené zemiaky, 
uhorkový šalát

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є 
Utorok: 7. 11.
Slepačí vývar s celestínskymi 
rezancami
1. Morčací plátok so šampiňónovou 
omáčkou, zemiakové hranolky, duse-
ná ryža, zeleninová obloha
2. Bravčová grilovaná krkovička,  
strapačky s kyslou kapustou
3. Šošovicový prívarok s vajcom
Dezert: Maková kocka

Streda: 8. 11.
Kalerábový krém so slaninkou
1. Kuracie soté pikant, dusená ryža, 
miešaný šalát
2. Hovädzia roštenka Smädný Mních, 
tarhoňa, kyslá uhorka
3. Pečené buchty s lekvárom
Dezert: Kocka s medovou kôrkou

Štvrtok: 9. 11.
Kapustnica s hubami
1. Morčacie medailónky marinované, 
pučené zemiaky, zeleninová obloha
2. Bravčové chilli con carne, dusená 
ryža, zeleninová obloha
3. Šalát grécky s Feta syrom
Dezert: Kakaové rezy

Piatok: 10. 11.
Gulášová
1. Kuracie prsia grilované, grilovaná 
panenka, dusená ryža, zeleninová 
obloha
2. Hovädzie ragú na spôsob diviny, ty-
miánové zemiaky, zeleninová obloha
3. Pastiersky syr, zemiakové pyré,  
mrkvový šalát
Dezert: Mliečny rez

Metropolis
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 7. 11.
Zemiaková kyslá
1. Bravčový tokáň na červenom víne, 
tarhoňa
2. Detvianska nátura v zemiakovej 
placke
3. Pikantný mexický šalát s morčacím 
mäsom, ces. dresing

Streda: 8. 11.
Zeleninový vývar s písmenkami
1. Vyprážaný bravčový rezeň, varené 
zemiaky s petržlenovou vňaťkou, 
zeleninový šalát
2. Morčacia pečeň na cibuľke, ryža, 
kyslá uhorka
3. Hubové penne s kuracím mäsom

Štvrtok: 9. 11.
Pórova so zemiakmi a vajcom
1. Bratislavské bravčové pliecko, 
knedľa
2. Hovädzie dusené v keli, varené 
zemiaky
3. Čokoládové lievance s ovocím a 
šľahačkou

Piatok: 10. 11.
Domáca fazuľová so slivkami
1. Pastiersky syr, varené zemiaky, 
tatárska omáčka
2. Kurací steak s bylinkovým maslom, 
ryža, paradajkový šalát
3. 1/2 feferónový šalát + 1/2 vajíčkový 
šalát, pečivo

Reštaurácia Váh
Cena menu 4,00 Є 
Utorok: 7. 11.
Východniarska kyslá s klobásou 
a vajcom
Zeleninová s krupicovými knedličkami
1.  Bravčový rezeň so šunkou a vaj-
com, ½ dus. ryža, ½ hranolky 
2. Pečené pikantné medové kur.
krídelká s dus. ryžou, kompót
3. Domáce gnocchi s kur. mäsom, 
špenátom a paradajkami
4. Farebný šalát s prosciuttom a 
hruškami 

Streda: 8. 11.
Pikantná kuracia s fazuľou 
Zeleninová s hubami 
1. Prírodné medajlónky (brav., kur.) s 
plneným šampiňónom, ½ dus. ryža, 
½ hranolky
2. Sviečková na smotane s kysnutými 
knedľami 
3. Domáce šúľance s makom/
orechmi/strúhankou (výber)
4. Farebný šalát s prosciuttom a 
hruškami

Štvrtok: 9. 11.
Levočská kapustnica
Pórová s jablkom a ligurčekom
1. Kurací steak so špargľou a bylinko-
vým maslom, ½ dus. ryža, ½ hranolky 
2. Žobrácke vrecko v alobale so zeleni-
novým šalátom
3. Pastiersky syr/vegetariánsky (výber) 
s var. zemiakmi a tatár. omáčkou 
4. Farebný šalát s prosciuttom a 
hruškami

Piatok: 10. 11.
Morčacia s mäsom a rezancami 
Zemplínsky kišeľ s krutónkami
1. Kuracia roládka so suš. paradajkami 
a mozzarellou, ½ dus. ryža, ½ hranolky 
2. Pečená krkovička s dus. kapustou, 
kysnutými knedľami al. var. zemiakmi 
3. Aljašská treska preliata holandskou 
omáčkou s var. zemiakmi a zeleninou 
4. Farebný šalát s prosciuttom a 
hruškami
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POŽIČOVŇA TEPOVAČOV

www.tepovac-puchov.sk, 0911 900 987
POŽIČIAVAME NON-STOP AJ CEZ VÍKENDY

JEDNODUCHÁ OBSLUHA
NA SEDAČKY, KOBERCE
NA AUTOSEDAČKY, STOLIČKY
CENA 10 € / 8 HOD.

Nájdete nás na Dvoroch vedľa M-knihy a Swanu

Pätnásťročná žiačka I. A triedy Gym-
názia v Púchove Natália Chanová po 
Londýne v  r. 2014, kde ako 12-ročná 
začínala a získavala skúsenosti, sa 
cez Sofiu r. 2015 a Senec r. 2016 kva-
lifikovala na svoje štvrté majstrovstvá 
sveta. Majstrovstvá sa uskutočnili 
v dňoch 15. až 22. októbra 2017 v Ban-
galore v Indii (hlavné mesto indického 
štátu Karnátaka a so 6,1 mil. obyva-
teľov tretie najväčšie mesto v  Indii). 
Natália v Bangalore v riešení sudoku 
zažila svoj debut v  reprezentačnom 
„A“ družstve Slovenska. Svojim výko-
nom nesklamala a  hlavnej kategórii 
v oficiálnom hodnotení obsadila 46. 

miesto spomedzi 207 účastníkov z 
23 krajín. Najlepší z našich bol Matúš 
Demiger zo Zlatých Moraviec (15. 
miesto), ďalší Púchovčan bývajúci 
v  Bruseli, Štefan Gašpár, obsadil 25. 
miesto a štvrtý z  družstva, Pavol Ja-
selský z Bratislavy, obsadil 49. miesto. 
V suťaži družstiev Slovensko obsadilo 
8. miesto. V juniorskej kategórii do 
18. rokov obsadila Natália pekné 8. 
miesto. Pred ňou bolo šesť čínskych a 
jeden indický účastník a tak sa Natália 
neoficiálne stala najlepšou európan-
kou na WSC 2017. 
V druhej časti majstrovstiev prišlo na 
rad riešenie logických úloh (LÚ). Ani tu 
sa reprezentanti Slovenska nestratili. 
Najlepší bol Matej Uher z Bratislavy, 
ktorý obsadil pekné 11. miesto, ďalší-
mi boli Matúš Demiger (24. miesto), 
Štefan Gašpár (30. miesto) a Pavol 
Kollár z Bratislavy (32. miesto). V súťaži 
družstiev obsadili vynikajúce 4. mies-
to. Natália súťažila v „B“ družstve a ob-
sadila v neoficiálnom hodnotení 107. 
miesto. Lepšie to vyzeralo v juniorskej 
kategórii do 18. rokov. Tam sme záslu-
hou 17-ročného Pavla Kollára získali 

Sudoku priviedlo Púchovčanku Natáliu 
až na majstrovstvá sveta do Indie

striebornú medailu a Natália obsadila 
7. miesto. 
Okrem získania skúseností v priamej 
konfrontácii s najlepšími svetovými 
riešiteľmi sudoku a logických úloh si 
Natália z Indie priniesla nezabudnuteľ-
né zážitky z návštevy národného par-
ku Bannerghata, kde mohla obdivovať 
takmer všetky známe druhy zvierat 
a  výnimočný bol motýľový pavilon. 
Príjemné spomienky má aj na nočnú 
prechádzku po Abú Dhabí v SAE, kto-
rou si krátili 7-hodinové čakanie na 
odlet. Program majstrovstiev bol veľ-
mi náročný. S výnimkou obedňajšej 
prestávky a krátkych 5 až 10-minúto-

vých prestávok sa riešilo 
celých 5 dní od 9-tej ráno 
do pol siedmej večer. Vy-
čerpávajúce boli aj vyše 
24-hodinové cesty z Bu-
dapešti do Bangalore a 
späť s prestupmi v Bruseli 
a Abu Dhabí a tiež 3,5-ho-
dinový časový posun. 
Zúčastniť sa WSC/WPC 
2017 nebolo vôbec lac-
nou záležitosťou. Veď len 
letenka z  Budapešti do 
Bangalore a späť stála 
552  eur, štartovné (vráta-
ne ubytovania a  stravy) 
bolo 450  eur, ďalej bolo 

treba zaplatiť víza, cestovné poistenie, 
dopravu na letiská, vreckové a pod. 
Bez pomoci sponzorov by jej účasť 
na majstrovstvách bola nemysliteľná. 
Preto sa chcem v mene mojej dcéry 
poďakovať za finančný príspevok Ro-
dičovskej rade pri Gymnáziu Púchov 
a jej predsedovi Ing. Miroslavovi Škul-
covi, Jakubovi Jarabicovi zo spol. Blu-
eweb Žilina, celej rodine, priateľom 
a tiež riaditeľovi Gymnázia Púchov 
PaedDr. Miroslavovi Kubičárovi, ktorý 
jej umožnil zúčastniť sa tohto výni-
močného podujatia. 
V najbližšom období ju čaká novemb-
rový nominačný turnaj v riešení sudo-
ku a logických úloh v Bratislave, Aka-
demické majstrovstvá ČR v sudoku 
v Brne a v decembri Vianočný turnaj 
v sudoku v Prahe. Všetky tieto súťaže 
berie Natália už ako prípravu na majs-
trovstvá sveta 2018, ktoré sa uskutoč-
nia v Prahe. Verím, že zúročí získané 
skúsenosti, že sa jej podarí nominovať 
na toto významné podujatie a dokáže 
ešte lepšie reprezentovať svoju školu, 
naše mesto a celé Slovensko. 

Jozef Chano

Gymnazistka Natália Chanová reprezentovala Slovensko 
na majstrovstvách sveta v riešení sudoku a logických úloh 
WSC/WPC 2017 v Indii, kde dosiahla pekné výsledky.

Reumatici objavovali „nordic walking“
Snahou púchovskej pobočky Ligy 
proti reumatizmu (LPRe) je viesť 
našich členov – ľudí s reumatic-
kými ochoreniami k pravidelným 
pohybovým aktivitám, ktoré majú 
pozitívny vplyv na ich zdravie.
   K svetovému dňu reumatikov bol 
vypracovaný projekt „POHNIME SA 
S REUMOU“, ktorého cieľom bolo  
urobiť milión krokov na podporu re-
umatických pacientov a 14. októbra, 
kedy sme v Bratislave slávili spomí-
naný svetový deň reumatikov, bola 
táto štafeta vyhodnotená. Celkom 
sme do toho dňa urobili vo všetkých 
pobočkách LPRe tri miliony 400 tisíc 
krokov a pokračuje sa ďalej.
   V rámci tohoto projektu sme do-
stali od LPRe na Slovensku nordic 
walking palice a bola zabezpečená aj 
inštruktáž k ich správnemu používa-

niu. Prišla medzi nás sama prezident-
ka Slovak Nordic Walking Association 
pani L. Okoličányová.
Nordic palice sú od trekingových roz-
dielne hlavne v pútku – je to rukavič-
ka bez prstov, ktorá objíma celú dlaň. 
Správny aktívny postoj je zameraný 
na prácu rúk z ramena, nie z ľakťa. To 
znamená, že pri nordic walkingu za-
pájame takmer celé telo, rovnomer-
ne aj vnútorné svaly hornej polovice 
tela, tieto spevňujeme, čo je veľmi 
dôležité lebo vnútorné svaly nám dr-
žia celé telo. Inštruktorka nám vysvet-
lila, že správnou technikou aktívne 
zapájame až 90 percent svalov tela a 
to má vplyv na zlepšenie hybnosti ko-
lenných a bedrových kĺbov, na zmier-
nenie bolesti chrbtice a iné benefity.

Za výbor LPRe – MP Púchov                                                                                                          
Ing. Jursíková (red. krátené)
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Súčasný mažoretkový súbor s 
názvom  NELLY, ktorý založila 
  Ľudmila Bučková-Kvaššayová, fun-
guje pod krídlami Centra voľného 
času Včielka Púchov (CVČ) a pravi-
delne žne veľké úspechy doma i v za-
hraničí. Na galaprograme mažoretky 
predviedli tie najlepšie choreografie, 
ktoré získali tituly majstrov Sloven-
ska, Európy a sveta.                                    -cv-
cvcielka-

U Z N E S E N I E č. 124/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
1. berie na vedomie
zápisnicu komisie na vyhodnotenie splnenia 
podmienok účasti na voľbe hlavného kontrolóra.
2. volí
volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra 
Mesta Púchov v zložení:
•  Ing. Lukáš Ranik - predseda
•  Mgr. Hedviga Šulcová – člen
•  MUDr. Viliam Bršiak, MPH – člen
•  JUDr. Anton Školek – člen
•  Mgr. Radoslav Machan – člen

U Z N E S E N I E č. 125/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
1. berie na vedomie
zápisnicu Volebnej komisie o voľbe hlavného 
kontrolóra
2. volí
v súlade s § 18a ods. 5) zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení na zá-
klade výsledkov tajného hlasovania poslancov 
Ing. Martu KAVECKÚ do funkcie hlavného kon-
trolóra mesta Púchov a určuje deň nástupu do 
práce na 01. 11. 2017.
3. určuje
plat hlavného kontrolóra mesta podľa § 18c ods. 
1) písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zri-
adení v znení neskorších predpisov.

U Z N E S E N I E č. 126/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
a) úpravu rozpočtu mesta Púchov podľa prilože-
nej tabuľky,
b) úpravu čerpania fondu bežných výdavkov 
mesta Púchov presunom medzi položkami podľa 
priloženej tabuľky,
c) úpravu čerpania rezervného fondu mesta Pú-
chov presunom medzi položkami podľa prilože-
nej tabuľky.

U Z N E S E N I E č. 127/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
Operatívny plán zimnej údržby mesta Púchov  
r. 2017 – 2018.

U Z N E S E N I E č. 128/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
1. schvaľuje
menovanie štatutárneho orgánu – za konateľa 
mestskej spoločnosti Púchovská kultúra s. r. o., 
Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov, 
Ing. Miloša SVOBODU,
2. ukladá
jedinému spoločníkovi v zastúpení primátorom 
mesta Púchov Mgr. Rastislavom Henekom rea-
lizovať rozhodnutie MsZ Púchov na najbližšom 
Valnom zhromaždení spoločnosti Púchovská 
kultúra s. r. o., Hoenningovo námestie 2002, 020 
01 Púchov, tak aby vykonal všetky právne úkony 
súvisiace so zapísaním konateľa spoločnosti do 
obchodného registra.

U Z N E S E N I E č. 129/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e n a v e d o m i e
vzdanie sa delegovaného zástupcu Mesta Pú-
chov z rád škôl a školských zariadení:
Základná škola „J. A. Komenského“, Komenského 
č. 50, Púchov
•  Ing. Daniela Laka
Materská škola 1.mája 1348/28, Púchov
•  Ing. Daniela Laka.

U Z N E S E N I E č. 130/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
d e l e g u j e
zástupcu Mesta Púchov do rád škôl a školských 
zariadení:
ZŠ „J. A. Komenského“, Komenského č. 50, Púchov
•  Ing. Pavla Melišíka

UZNESENIA mestského zastupiteľstva v Púchove konaného dňa 25.10. 2017
Materská škola 1. mája 1348/28, Púchov
•  Ing. Pavla Melišíka.

U Z N E S E N I E č. 131/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
Bezodplatné zrušenie vecného bremena spo-
čívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí 
– kanalizácie so šachtami s pásmom ochrany v 
šírke 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja 
uloženého potrubia na obidve strany, práve vstu-
pu za účelom prevádzkovania, opravy a údržby 
na pozemkoch: parcela KN-C č. 1708/1 druh po-
zemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 
2179 m², parcela KN-C č. 631/7, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 942 m², 
parcela KN-C č. 631/1, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 2734 m², parcela 
KN-C č. 1114/13, druh pozemku zastavané plo-
chy a nádvoria o výmere 879 m² a parcela KN-C 
č. 1114/14, druh pozemku zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere 1892 m² v katastrálnom území 
Púchov v rozsahu vyznačenom v geometrickom 
pláne č. 38/2016 vyhotovenom GeoID s. r. o., v 
prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a. 
s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 672 
076 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmy-
sle § 9 a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí.
Zdôvodnenie: MsZ dňa 20. 09. 2016 uznesením 
č. 111/2016 a č. 112/2017 schválilo ako prípad 
hodný osobitného zreteľa zriadenie vecného 
bremena v rozsahu vyznačenom v geometric-
kom pláne č. 38/2016 vyhotovenom GeoID s. r. o., 
v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, 
a. s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 
672 076 za odplatu 1,- €. Išlo o investičnú akciu 
Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. – Pre-
kládka kanalizácie Dom dôchodcov v Púchove. 
Vklad predmetného vecného bremena do kata-
stra nehnuteľností bol povolený dňa 16. 11. 2016. 
Vzhľadom k tomu, že v priebehu stavebných prác 
došlo z dôvodu nepredvídateľných okolností k 
zmene trasy kanalizačného potrubia a táto trasa 
nie je totožná s vyhotoveným geometrickým plá-
nom č. 38/2016, na základe ktorého bola zmluva 
uzavretá, Považská vodárenská spoločnosť, a. s. 
požiadala o uzavretie dohody o zrušení vecného 
bremena a uzatvorenie novej zmluvy o zriadení 
vecného bremena podľa nového zamerania sku-
točnej trasy kanalizačného potrubia.

U Z N E S E N I E č. 132/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v 
práve uloženia inžinierskych sietí – kanalizácie 
so šachtami s pásmom ochrany v šírke 1,5 m od 
vonkajšieho pôdorysného okraja uloženého po-
trubia na obidve strany, práve vstupu za účelom 
prevádzkovania, opravy a údržby na pozemkoch: 
parcela KN-C č. 1708/1 druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 2179 m², parcela 
KN-C č. 631/7, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 942 m², parcela KN-C č. 631/1, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 2734 m², parcela KN-C č. 1114/13, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 
879 m² a parcela KN-C č. 1114/19, druh pozemku 
ostatné plochy o výmere 3861 m² v katastrál-
nom území Púchov v rozsahu vyznačenom v 
geometrickom pláne č. 13955977-19/2017 vy-
hotovenom Lindner-Geoing, Valaská Dubová 61 
v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, 
a. s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, IČO : 36 
672 076 za odplatu 1,-€, slovom: jedno euro ako 
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9 a, 
ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí.
Zdôvodnenie: Ide o zriadenie vecného bremena 
v súlade s porealizačným geometrickým plánom 
skutočného zamerania trasy kanalizačného po-
trubia v rámci investičnej akcie Považskej vodá-
renskej spoločnosti, a. s. – Prekládka kanalizácie 
Dom dôchodcov v Púchove.
Zriadenie vecného bremena spĺňa podmienky 

§ 9 a ods. 8, písm. e) zákona o majetku obcí a 
vzhľadom k tomu sa pri zriadení vecného bre-
mena nepoužijú ustanovenia § 9 a, ods. 1 – 7 
zákona o majetku obcí.

U Z N E S E N I E č. 133/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
Odpredaj pozemkov: parcela KN-C č. 1818/49 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 16 m² a parcela KN-C č. 1818/50 druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria o vý-
mere 4 m² v katastrálnom území Púchov, ktoré 
boli zamerané na základe geometrického plá-
nu č. 58-2/2016 vyhotoveného geodetickou 
a realitnou kanceláriou GEOMER Žilina, s. r. o., 
Hollého 401/64, 010 01 Žilina, IČO: 47864729 z 
časti pozemku parcela KN-C č. 1813/2 druh po-
zemku ostatné plochy o výmere 3355 m2 žiada-
teľovi Stredoslovenskej energetike – Distribúcii, 
a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 
36442151 za celkovú kúpnu cenu 270,00,- €, slo-
vom: dvestosedemdesiat eur, stanovenú znalec-
kým posudkom č. 140/2017, úkon č. 142/2017 
vyhotoveným znaleckou organizáciou Znalex  
s. r. o., Hronská 1, 960 01 Zvolen, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9 a, ods. 8., 
písm. e) zákona o majetku obcí.
Zdôvodnenie: Ide o odpredaj pozemkov, na kto-
rých má Stredoslovenská energetika – Distrib-
úcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 
36442151 postavenú trafostanicu s ochranným 
pásmom.
Prevod spĺňa podmienky § 9 a ods. 8, písm. e) 
zákona o majetku obcí a vzhľadom k tomu sa pri 
prevode nepoužijú ustanovenia § 9 a, ods. 1 – 7 
zákona o majetku obcí.

U Z N E S E N I E č. 134/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
odpredaj osobného automobilu Citroën Berlin-
go, EČV PU-909 AJ, r. v. 2003, v obstarávacej cene 
16 593,64 EUR mestskej obchodnej spoločnosti 
MŠK Púchov, s. r. o. za cenu 1,- EUR.

U Z N E S E N I E č. 135/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
odpredaj osobného automobilu Škoda Fabia 
Classic, EČV PU-649 AP, r. v. 2005, v obstarávacej 
cene 12 709 EUR obchodnej spoločnosti Media 
Company, s. r. o., M. R. Štefánika 149, 017 01 Považ-
ská Bystrica, IČO: 48 139 840 za cenu 1 000 EUR.

U Z N E S E N I E č. 136/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
Predĺženie nájmu časti pozemku parcela KN-C č. 
564/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 4,84 m² v katastrálnom území Pú-
chov v prospech žiadateľa PÚCHOVSKÝ GAZDA 
s. r. o., so sídlom Nosice 55, 020 01 Púchov, za-
stúpená MVDr. Pavlom Jankovičom, konateľom, 
IČO: 47714981 na dobu 3 rokov s účinnosťou od 
01. 11. 2017 za cenu 30,-€/m²/rok, t. j. 145,20,-€ 

na rok, slovom: jednostoštyridsaťpäť eur a dvad-
sať centov ako prípad hodný osobitného zreteľa 
v zmysle § 9 a, ods. 9., písm. c) zákona o majetku 
obcí.
Zdôvodnenie: Ide o predĺženie nájmu časti po-
zemku, na ktorom má žiadateľ v mestskej tržnici 
dlhodobo umiestnený stánok na predaj mäso-
vých výrobkov. Žiadateľ predmetný pozemok 
užíval dlhodobo aj v minulosti na základe uzatvo-
renej nájomnej zmluvy s Mestom Púchov.
Prenájom spĺňa podmienky § 9 a ods. 9, písm. c) 
zákona o majetku obcí a vzhľadom k tomu sa pri 
prenájme nepoužijú ustanovenia § 9 a, ods. 1 až 3 
a 5 až 7 zákona o majetku obcí.

U Z N E S E N I E č. 137/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
Predĺženie nájmu pozemku parcela KN-C č. 7/4 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 16 m² v katastrálnom území Horné Koč-
kovce v prospech žiadateľa Slovak Telecom, a. s., 
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 
na dobu 5 rokov s účinnosťou od 01. 11. 2017 za 
cenu stanovenú v zmysle Zásad nájmu a stanove-
nia základných cien nájmu pozemkov vo vlastníc-
tve Mesta Púchov, a to 12,-€/m²/rok, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9 a, ods. 9., 
písm. c) zákona o majetku obcí, za predpokladu 
doplatenia nájmu za obdobie od 21. 04. 2013 do 
31. 10. 2017.
Zdôvodnenie: Ide o predĺženie nájmu pozemku, 
na ktorom má žiadateľ umiestnenú digitálnu 
ústredňu. Žiadateľ predmetný pozemok užíval 
dlhodobo aj v minulosti na základe uzatvorenej 
nájomnej zmluvy s Mestom Púchov, pričom od 
21. 04. 2013 do súčasnosti predmetný pozemok 
užíva bez zmluvného vzťahu. Telekomunikačná 
technológia umiestnená na predmetnom pozem-
ku slúži obyvateľom mesta Púchov a zabezpe-
čuje dostupnosť či už pevných alebo mobilných 
hlasových služieb, internetu, TV Magio a ďalších 
produktov. Prenájom spĺňa podmienky § 9 a ods. 
9, písm. c) zákona o majetku obcí a vzhľadom k 
tomu sa pri prenájme nepoužijú ustanovenia § 9 
a, ods. 1 až 3 a 5 až 7 zákona o majetku obcí.

U Z N E S E N I E č. 138/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
prenájom nehnuteľného majetku Mesta Púchov:
1. stavba - krytá plaváreň - súp. č. 895, postavená 
na par. KN-C č. 1238/6
2. stavba - plavecký bazén - bez súp. č., postavená 
na par. KN-C č. 1238/14
3. stavba - detský bazén - bez súp. č., postavená 
na par. KN-C č. 1238/24
4. stavba - futbalová tribúna - súp. č. 897, postave-
ná na par. KN-C č. 1238/15
5. stavba - garáž - súp. č. 679, postavená na par. 
KN-C č. 1238/16
6. stavba - futbalové šatne - súp. č. 683, postavená 
na par. KN-C č. 1238/18
7. stavba - športová hala - súp. č. 834, postavená 
na par. KN-C č. 1224/3
8. stavba - lodenica - súp. č. 904, postavená na par. 
KN-C č. 1238/1
9. stavba - „ihrisko s umelým trávnikom 32 m x 19 
m“ bez súp. č., postavená na par. KN-C č. 1238/17 
a č. 1238/41
10. stavba - „ihrisko s umelým trávnikom 28 m 
× 13 m“ bez súp. č., postavená na par. KN-C č. 
1238/42 
mestskej obchodnej spoločnosti MŠK Púchov  
s. r. o. Ulica 1. mája 834, IČO: 36 332 500, 020 01 
Púchov za cenu 3.000,- €/rok na dobu od 01. 01. 
2018 do 31. 12. 2020 z dôvodu hodného osobit-
ného zreteľa podľa ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. 
c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ne-
skorších predpisov.
Zdôvodnenie: Ide o predĺženie nájmu na stavby, 
ktoré sú vo vlastníctve mesta a užíva ich na zá-
klade zmluvy MŠK Púchov, s. r. o., ktorej platnosť 
končí 31. 12. 2017.
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Javisko patrilo púchovským mažoretkám
Púchovské Divadlo patrilo v posled-
nú októbrovú nedeľu našim pú-
chovským mažoretkám. Veľkolepým 
slávnostným galaprogramom sme 
oslavovali 20. výročie založenia ich 
súboru v Centre voľného času Včielka 
(CVČ). Galaprogram bol venovaný de-
ťom, trénerkám, rodičom a všetkým 
priaznivcom mažoretkového športu. 
Pomedzi špičkové tanečné ukážky sa 
rekapitulovalo, smialo, tlieskalo,  ob-
čas pri spomienkach na časy minulé 
vypadla prítomným aj slzička. Diváci 
mali možnosť v jednom čase a na jed-
nom mieste vidieť  tie najlepšie, naj-
úspešnejšie a najžiadanejšie choreo-
grafie z našej zbierky.  Vďaka mnohým 
z nich dievčatá získali tituly majstrov 
Slovenska, Európy a sveta. 
• V slávnostnom programe vystúpilo 
110 detí všetkých vekových kategórií 
a naše pozvanie prijali aj bývalé ma-
žoretky, ktoré aktívne už netancujú.  
Stručne sme nazreli aj do histórie pre-
mien mažoretkového športu. Pripo-
menuli sme si vznik pôvodnej skupiny 
mažoretiek v CVČ Včielka. Zakladateľ-
kou mažoretiek v Púchove bola Janka 
Jakubíková, ktorá vtedy pracovala v 
CVČ na oddelení kultúry. Iniciátorkou 
tejto myšlienky bola Mgr. Eva Kováčo-
vá, vtedajšia riaditeľka centra, ktorá 
túžila mať v CVČ mažoretky. V súbore 
na začiatku pracovalo 17 dievčat zo 
základných škôl pod názvom Púchov-

ské mažoretky MAXI. O rok neskôr 
vznikli ďalšie skupiny pod názvom 
MINI a MIDI. Rok čo rok sa rozrastali 
a okrem mažoretiek BATON (palička) 
začali vznikať i skupiny mažoretiek 
Bambuľky POM-POM (strapce).  V 
roku 2009 sa Púchovské mažoretky 
premenovali na mažoretkový súbor 
NELLY. S myšlienkou pomenova-
nia prišla vtedajšia vedúca súboru 
Ľudmila Bučková Kvaššayová, ktorá 
je vedúcou súboru aj v súčasnosti. 
Mažoretky vedie v spolupráci s ma-
nažérkou súboru Taťjanou Brozáko-
vou. Súbor má dnes už viac ako 120 
členov, je členom Asociácie mažo-
retkového športu Slovensko, členom 
svetovej federácie mažoretiek a patrí 
medzi slovenskú i európsku špičku. 
• Celé podujatie moderoval Pavol 
Hrobárik, ktorý svojím prirodzeným 
šarmom a vtipom vytvoril v sále 
skvelú náladu. Slávnostný galapro-
gram otvoril nádherným spevom 
detský spevácky zbor BE HAPPY zo 
ZUŠ v Púchove. Touto cestou im ďa-
kujeme, že prijali naše pozvanie a 
bravúrne nám odštartovali galapro-
gram.
• Mažoretky sa predstavili so 17 
choreografiami prevažne veľkých 
formácií. Mali sme možnosť vidieť  
choreografie baton, pom-pom, mix, 
flag a pódiové zostavy vytvorené pre 
špeciálne príležitosti s doplnkami a 

náčiním ako dáždniky, vejáre a krídla. 
Takouto veľkolepou špeciálnou prí-
ležitosťou bol aj tento galaprogram, 
pre ktorý vznikla choreografia veľkej 
formácie BATON kadet.  Oslavy sa 
niesli v duchu príjemnej, priateľskej 
atmosféry. Tešíme sa, že nielen my, 
ale aj diváci odchádzali dojatí, nadše-
ní a spokojní. 
• Na záver patrí úprimné poďakova-
nie Mgr. Eve Kováčovej za jej myšli-
enku založiť v Púchove mažoretkovú 
skupinu. Poďakovanie letí aj do ma-
žoretkového neba pre Janku Jakubí-
kovú, ktorá sa venovala dlhé roky 
deťom a mládeži a rozvíjala v začiat-
koch mažoretkový šport. Ďalšie ďa-
kujem patrí terajšej riaditeľke PaedDr. 
Alene Strýčkovej za to, že mažoret-
kový súbor podporuje, vďaka čomu 
máme v CVČ Včielka pevné zázemie. 
Ďakujeme patrí tiež celému kolektívu 
„včielok“ za pomoc pri prípravách na 
galaprograme. 
• Poďakovanie posielame aj náš-
mu zriaďovateľovi mestu Púchov, 
všetkým zamestnancom mestského 
úradu a poslancom. Chceme sa tiež 
poďakovať všetkým starostom okoli-
tých obcí, ktorí nám veria a spolupra-
cujú s nami. Ďakujeme Ing. Milošovi 
Svobodovi za poskytnuté priestory 
DK Púchov a celému kolektívu DK 
Púchov za ústretovosť a milý prístup. 
Veľké poďakovanie patrí tiež predse-

dovi TSK Ing. Jaroslavovi Baškovi za 
účasť na galaprograme a všetkým 
našim sponzorom za ich finančné 
dotácie. Za zvečnenie spomienok 
na tento slávnostný deň patrí vďaka 
kameramanovi Štefanovi Matušíkovi 
a fotografke Janke Ondrášovej. Sme 
nesmierne vďační všetkým tréner-
kám, ktoré počas 20 rokov venovali a 
obetovali svoj voľný čas deťom a pris-
peli tak k úspechom mažoretkového 
súboru Nelly. 
• Najväčšia VĎAKA patrí rodičom 
našich detí, ktorí nám dobrovoľne 
pomáhajú a podporujú svoje deti v 
mažoretkovom športe. Deťom praje-
me, aby v súbore cítili harmóniu, po-
koj a srdce, ktoré je naším hlavným 
symbolom. Vkladajte srdce do všet-
kých vašich dní, lebo bez láskavého 
prístupu, pochopenia  a úprimných 
vzťahov sa nedá fungovať nielen v 
súbore, ale ani v živote.

Centrum voľného času
Včielka Púchov

Ľudmila Bučková Kvaššayová (malé foto) stojí za súčasným názvom 
mažoretkového súboru NELLY 

a spolu 
s manažérkou 

Taťjanou 
Brozákovou 
súbor vedie. 

I 
NELLY



šport PÚCHOVSKÉ NOVINY18
šport18 PÚCHOVSKÉ NOVINY

Kvarteto mužstiev z nášho okresu vyšlo naprázdno
OBLASTNÉ FUTBALOVÉ SÚŤAŽE

6. liga muži

V sobotu 4. novembra sa predstavili na domácich 
palubovkách dve družstvá 1. VK Púchov. Staršie žiač-
ky - siedme v tabuľke, privítali v telocvični ZŠ Mlá-
dežnícka šieste družstvo tabuľky VK Palas Levice B. 
Obidvom družstvám ide o postup do prvej skupiny, 
do ktorej postúpi najlepších šesť družstiev z 11-člen-
nej základnej skupiny. Domáce hráčky podali svoj 
doteraz najlepší výkon a nedali súperovi šancu. Po 
dvoch výhrach 3:0 a 3:0 poskočia v tabuľke na postu-
pové 6. miesto.

Družstvo žien hostilo v telocvični gymnázia druž-
stvo MŠK Žiar nad Hronom, ktoré v minulom kole 
doma prekvapivo porazilo dovtedajšie vedúce druž-
stvo súťaže. Púchovčanky si verili a od začiatku bolo 
jasné, že hostky to nebudú mať ľahké. Papierové 
predpoklady začala rozbíjať tvrdými smeči Martina 
Gašpárková, dobrým podaním sa pridala Kapráliko-
vá, družstvo žilo hrou, stabilný výkon podala nahrá-
vačka Glóriková i kapitánka Kováčiková a po 69 min-
útach hry zaslúžene vyhralo 3:0. 

Druhý zápas mal v prvom sete podobný priebeh, 
domáce kontrolovali hru a vyhrali prvý set 25:18. 
Druhý set sa však púchovčanky dostali do útlmu, ne-
daril sa im príjem a ani ich smeče neboli príliš účinné. 
Súper trpezlivou hrou získaval bod za bodom, domá-
ce sa trápili a veľa lôpt pokazili.

Stav sa otočil na 1:2 na sety, lenže hráčky 1.VK ešte 
zabojovali. Spresnili prihrávku a pritvrdili útok, čo 
malo želaný efekt v podobe zisku 4. setu 25:20. Tajb-
rejk začali lepšie hostky, viedli 0:3, 5:8 aj 6:9. Na poda-
nie prišla domáca Gabrišová a zariskovala podanie. 
Zatlačila súpera od siete 
a Púchov otočil na 13:9. 
Vedenie domáce udržali 
a 15:11 vyhrali rozhodu-
júci set a celý zápas 3:2. 
Posledný bod pre domáce 
získala nekompromisným 
smečom dnes najlepšia 
hráčka Martina Gašpárko-
vá (na snímke počas sme-
ču), ktorá presne v deň zá-
pasu oslávila narodeniny.  

1. VK Púchov - MŠK 
Žiar nad Hronom 3:0 (14, 
22, 21) a 3:2 (18, -23, -18, 
20, 11)

Zostava 1. VK Púchov: 
Glóriková, Martina Gaš-
párková, Kapráliková, 
Katarína Kováčiková (ka-
pitánka družstva), Gabri-

šová, Pišojová, libero Zágorová, striedali Gardianová, 
Petra Gašpárková, Kristína Kováčiková, Michalcová, 
tréner M.Suchánek.

Budúce kolo odohrajú Púchovčanky v Žiline, doma 
sa predstavia 18. 11. proti Giraltovciam.                 (ms)

VOLEJBAL

Štyri víkendové víťazstvá púchovských volejbalistiek

1. Podmanín 13 10 1 2 34:17 31
2. Košeca 12 9 1 2 40:7 28
3. H. Poruba 12 8 1 3 37:19 25
4. Kvašov 12 7 1 4 33:21 22
5. Jasenica 12 7 1 4 23:16 22
6. Bolešov 13 6 2 5 20:18 20
7. K. Podhradie 13 6 1 6 29:28 19
8. Papradno 12 6 0 6 29:21 18
9. Streženice 13 4 4 5 17:20 16
10. Udiča 12 4 3 5 15:20 15
11. Tuchyňa 13 4 2 7 26:32 14
12. D. Kočkovce 13 3 2 8 20:37 11
13. Lysá 13 2 3 8 21:38 9
14. Dulov 13 1 0 12 15:65 3

Košeca – D. Kočkovce 7:0 (2:0) 
Dolnokočkovania na pôde jedného z ašpirantov na 

postup odolávali len necelú polhodinu. Skóre otvoril 
v 27. minúte G. Bortel  - 1:0. Tesne pred prestávkou 
pridal druhý gól domácich Škrapko – 2:0. Po obrátke 
domáci už zužitkovali svoju hernú prevahu a vyjadrili 
ju aj strelecky. Na 3:0 zvýšil v druhom polčase G. Bor-
tel, ktorý pridal štvrť hodinu pred koncom z penalty 
aj štvrtý domáci gól – 4:0. Desať minút pred koncom 
zvýšil striedajúci Mihálik na 5:0 a ten istý hráč o deväť 
minút neskôr na 6:0. Posledné slovo patrilo kanonie- 
rovi Bortelovi, ktorý svojim štvrtým gólom spečatil v 
záverečnej minúte na 7:0.  Kočkovania prezimujú s 
chudobnými tromi výhrami tretí od konca, na čo si 
veru dlho nepamätajú.

Streženice – Podmanín 0:3 (0:1) 
V stretnutí mužstiev, ktoré ešte v minulej sezóne 

delili dve súťaže, mali viac z hry hostia. Do vedenia 

ich poslal už po dvadsiatich minútach po centrova-
nej lopte P. Gardian – 0:1. Streženičania mohli vyrov-
nať, Loduha však po peknej individuálnej akcii mieril 
iba do brvna. Hostia opäť prevzali iniciatívu, no do 
prestávky sa im už skórovať nepodarilo. Do druhého 
polčasu nastúpili aktívnejšie domáci, ich snahu o vy-
rovnanie však schladil v 60. minúte druhým gólom M. 
Kostelanský – 0:2. Definitívne KO zasadil Streženici-
am štvrť hodinu pred koncom P. Gardian – 0:3. 

Lysá – Tuchyňa 2:5 (1:2)
Lysej sa ani v ďalšom domácom stretnutí nepodari-

lo bodovať a podľahla priemernej Tuchyni. Hostia šli 
do vedenia v desiatej minúte po góle Štefulu – 0:1. 
Lysá vyrovnala vďaka vlastnému gólu Daňa, no Šte-
fula desať minút pred prestávkou opäť strhol vedenie 
na stranu hostí – 1:2. V druhom polčase po pár minú-
tach na ihrisku zvýšil na 1:3 Bartoš. Zlocha síce kont-
roval kontaktným gólom, no definitívne ju pochoval
dvomi gólmi v závere A. Bartoš – 2:5. 

Bolešov – Kvašov 1:0 (0:0)
V kvalitnom stretnutí videli diváci obojstrannú sna-

hu o víťazstvo. Na oboch stranách si hráči vypracovali 
niekoľko šancí, no Veselý, Bretschnider či Šatka gól-
mana neprekonali. O výsledku rozhodla 62. minúta, 
kedy poslal do pokutového územia prudký center 
Barták a Kusovský poslal domácich do vedenia – 1:0. 
Osem minút pred koncom mal na hlave vyrovnáva-
júci gól D. Bielik, mieril však mimo bránku. A keď v 
úplnom závere zneškodnil brankár Košece tutovku 
Lukaju, Kvašov si nepripísal ani bod. 

H. Poruba – K. Podhradie 3:1 (2:0) 
V derby Ilavského okresu mohol otvoriť skóre už po 

troch minútach Šupák, brankár Smolka však bravúrne 
zasiahol. V desiatej minúte mal šancu Jánoška, ktorý 
obišiel brankára, no netrafil prázdnu bránku. Horná

Poruba šla do vedenia gólom Hetflajša v 25. minú-
te – 1:0. Ten istý hráč pridal o štvrť hodinu neskôr aj 
druhý domáci gól – 2:0. Dvadsať minút pred koncom 
stretnutia hosťujúci Szücs krásnou prízemnou strelou 
znížil – 2:1. Záverečné slovo však patrilo opäť Hornej 
Porube, keď sedem minút pred koncom stretnutia 
Dražkovec krásnou strelou z priameho kopu vymietol 
pavučinky v hornom rohu hosťujúcej bránky – 2:1.     

Jasenica – Udiča 2:1 (0:0)
Domáci sa ujali vedenia gólom Pavlíka v 55. minú-

te – 1:0. O desať minút T. Drblík vyrovnal, no dvadsať 
minút pred koncom strhol víťazstvo na stranu Jaseni-
ce Janáček – 2:1. 

Dulov – Papradno 2:5 (1:4) 
Herne vyspelejších hostí poslal do vedenia Tóth a 

už po desiatich minútach viedli gólom Cupana 0:2. 
Po góloch Lokšíka a Tótha viedli hostia už 0:4, Čerňan 
v 37. minúte znížil na 1:4. V druhom polčase zvýšil 
Tóth na 1:5 a na konečných 2:5 upravil päť minút 
pred koncom Kebis. 

Podmanín – Dulov 8:0 (5:0)
Líder na považskobystrickej umelej tráve roztrhal  

posledný celok oblastnej ligy na franforce. Už v pr-
vom polčase bolo jasné, že pôjde o hru mačky s my-
šou. Domáci spálili niekoľko šancí, no po necelej po-
lhodine pretrhli streleckú smolu a rozsypalo sa vrece 
s gólmi. Skóre otvoril bombou R. Sovík v 27. minú-
te. Na 2:0 zvýšil o dve minúty neskôr J. Sovík a v 33. 
minúte zvýšil na 3:0 domáci ostrostrelec P. Gardian. 
O ďalšie štyri minúty si dezorientovaný Ďurčík zrazil 
loptu do vlastnej siete – 4:0 a ešte pred polčasovým 
hvizdom zvýšil na 5:0 P. Gardian. Po prestávke M. Gar-
dian zvýšil hlavou na 6:0, päť minút pred koncom R. 
Sovík na 7:0 a o dve minúty neskôr spečatil J. Sovík 
na konečných 8:0.    
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Púchovčania z juhu Slovenska body nepriviezli
FUTBAL - 3. LIGA MUŽI

1. Borčice 15 11 2 2 38:15 35 (+14)
2. Dubnica 14 10 4 0 25:5 34 (+16)
3. Nové Zámky 15 10 2 3 26:14 32 (+8)
4. Led. Rovne 15 9 3 3 24:14 30 (+6)
5. Trnava B 15 9 0 6 32:13 27 (+3)
6. DAC B/Vrak. 14 8 2 4 26:14 26 (+5)
7. Gabčíkovo 14 6 5 3 26:18 23 (-1)
8. ViOn B Vráble 14 7 1 6 28:30 22 (+1)
9. MŠK Púchov 15 6 2 7 25:20 20 (-1)
10. Nitra jun. 15 6 2 7 24:23 20 (-1)
11. Galanta 14 5 4 5 21:16 19 (-2)
12. Šaľa 15 6 1 8 21:28 19 (-2)
13. Nemšová 15 5 0 10 15:30 15 (-9)
14. V. Ludince 14 4 2 8 21:28 14 (-7)
15. Beluša 15 3 5 7 20:28 14 (-10)
16. Prievidza 15 3 2 10 14:34 11 (-10)
17. Bánovce 15 2 3 10 10:31 9 (-12)
18. Topoľčany 15 2 0 13 10:45 6 (-18)

Galanta - MŠK Púchov 1:0 (1:0)
Púchovčania mohli na trávniku nevyspytateľnej 

Galanty inkasovať už v úvodnej minúte, ale Kočiš ne-
dokázal prekonať Pilného v bránke MŠK. Obe muž-
stva predvádzali moderný kombinačný futbal, ktorý 
sa hŕstke divákov musel páčiť. Galanta mohla otvoriť 
skóre aj v desiatej minúte, kedy po peknom úniku a 
prihrávke Lenárta nedokázal prekonať hosťujúceho 
brankára z hranice pokutového územia Revák. Po-
tom prišli aj šance Púchovčanov, Hrnko však v dobrej 
pozícii mieril iba nad domácu bránku. O pár minút 
neskôr sa opäť zaskvel púchovský brankár Pilný, kto-
rý bravúrne vyrazil nebezpečnú strelu domáceho 
Kočiša. Po pol hodine mal gólman Púchova aj kus 
šťastia, keď domáci Baša v stopercentnej šanci ne-
trafil bránku. Keď sa už zdalo, že mužstvá pôjdu na
prestávku za bezgólového stavu zužitkoval peknú 
akciu domáceho Lenárta na vedúci gól Galanty Re-
vák. Domáci sa v druhom polčase zamerali na ubrá-
nenie cenného víťazstva, futbalisti MŠK Púchov ani 
napriek hernej prevahe nedokázali prekonať súpe- 
rovho brankára. Na ich kopačky sa vniesla nervozita, 
a keďže domácich ani nenapadlo tvoriť, hra upadla 
do podpriemeru. Púchovčanom sa ani napriek snahe 
už vyrovnať nepodarilo.  

Góly: 41. Revák. R Šandrik, ŽK: Hrančík, Zavadzan 
(P), 100 divákov. 

Galanta: Čellár – Madarász (66. Jakubjak), Eliáš 
(33. Meszlényi) (78. Marafkó), Vdovjak, Szénási (46. 
Prágai), Revák (90. Molnár), Jakabovič, Pecho, Kočiš, 
Baša, Lenárt. Tréner T. Drozd. 

MŠK Púchov: Pilný – Riška, Haviar, Gajdošík, Kopiš, 
Sibanda, Hrančík (46. Gáborík), Pilát, Hrnko, Zavad-
zan, Brezničan. Tréner E. Pagáč. 

Prievidza – Nemšová 0:1 (0:1)
Gól: 33. Radenović. R Drobec, 212 divákov, bez ka-

riet. 
Nemšová (Horovce): 

Křížek - Mihaljević, Oliinyk 
(46. Balocký), Iheme, Ra-
denović, Čiernik, Dabetić, 
Mujkoš, Zapotoka, Ku-
charík (85. Rajník), Antol. 
Tréner J. Kamenčík.

Led. Rovne – ViOn B 
Vráble 4:1 (1:0) 

Góly: 38. Kollár, 46. 
Lipták, 56. Chmelík, 65. 
M. Buček – 79. Baggio. R 
Fehér, ŽK: Krištof - Baggio, 
150 divákov. 

Lednické Rovne: Bačík 
– Kollár (82. Červený), Ďu-
rovec, Chmelík, Pišta (73. 
Poláček), Detko, Lipták, T. 
Púček, Híreš, M. Buček (80. 
Piaček), Krištof. 

Vráble: Kolčár – Husár, 
Jamrich, Baggio, Balko (71. 
Celeng), Zrubec, Šabík, 
Renan (71. Tomiš), Marek, 
Slamka (46. Šlachta), Ru-
manko (82. Fekiač)

D. Streda B – Beluša 
2:0 (0:0)

Góly: 60. Csóka, 75. A. 
Mészáros. R E. Šima, ŽK: 
Mészáros, Varga – Gorelka, 
F. Vavrík, 115 divákov. 

D. Streda B: Száraz 
– Šimko, Tornai, Tešlár, 

Iván (87. Somogyi), Csóka, Kontár, Grebáč, Camarena, 
Mészáros, Varga. Tréner B. Fodrek. 

Beluša: Ciesar – Jurga, P. Vavrík, Schiszler, Martin-
ka, Novisedlák, Rosina (78. Remšík), Hrenák, Gajdošík 
(61. F. Vavrík), Gorelka, Mikuška (46. Ďuriš). Tréner Š. 
Ondrička

Ostatné výsledky: Borčice – Dubnica 1:1 (1:1), Šaľa 
– N. Zámky 0:2 (0:1), Topoľčany - Trnava B 1:7 (1:2), FC 
Nitra jun. – V. Ludince 2:0 (1:0), Gabčíkovo - Bánovce 
1:1 (1:1).                       (r)

Posledným organizátorom Stredoslovenskej ligy 
v behu 60 m cez prekážky boli Turčianske Teplice. 

Súťaž sa konala v Martine, kde zároveň vyhodnotili 
tohtoročnú Stredoslovenskú ligu. Súťaže sa skladali 

zo siedmich kôl - Mar-
tin, Púchov, Trnove, 
Zakopčie, Kolarovice, 
Turčianske Teplice, 
Púchov. Každé kolo 
prebiehalo na rôznom 
teréne a za každého 
počasia. 

Celkovo sa nám do 
súťaží zapojilo 104 
deti zo Slovenska a 
15 detí z Českej re-
publiky. Organizáto-
rov potešilo, že tieto 
súťaže prebehli bez 
vážnejších problémov 
a zranení. Je vidieť, že 
o túto súťaž je záujem 

a naberá na obrátkach, síce aj keď je to ešte len na 
začiatku, ale máme snahu sa priblížiť k naším suse-
dom z Českej republiky, kde  tento šport je na veľmi 
vysokej úrovni. 

Je na škodu, že zatiaľ musíme absolvovať naše akcie 
na ťažkých terénoch. Ešte hodnú chvíľu potrvá, keď 
budeme môcť využívať tartanové povrchy ako je to u 
našich susedov v Českej republike. 

V súťažiach bolo vytvorených päť kategórií - prí-
pravka, mladšie dievčatá, staršie dievčatá, mladší 
chlapci a starší chlapci. Mladí hasiči z Púchova mali 
v každej kategórií zastúpenie, kde počas celého roč-
níka sa im darilo. Púchov reprezentovali Tomáš Ku-
cej, Alexander Ridzik, Dávid Koncový, Peter Zatlukal, 
Nina Jandušiková, Simona Sečkárová a Viktorka Mi-
šunová.  

Za úspechy je potrebné poďakovať trénerom a čle-
nom DHZ Púchov, rodičom, ktorí  svojim spôsobom 
priložili ruku k ich úspechom. 

(jr)

Púchovské hasičské talenty získavajú cenné skúsenosti
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II. liga dorast - U19

II. liga dorast - U17

VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ 

7. liga muži

6. liga dorast

I. liga žiaci - U15

I. liga žiaci - U14

4. liga st. žiaci - SEVER

13. kolo: MŠK Púchov – MFK Topvar Topoľčany 2:2 
(0:1), Kendy, Kľučka, Považská Bystrica – Komárno 
6:0, Prievidza – Malacky 1:0, Zlaté Moravce/Vráble 
– Myjava 1:0, Bánovce nad Bebravou – Lokomotíva 
Trnava 0:4, Petržalka – Inetr Bratislava 1:1, Nové Zám-
ky – Gabčíkovo 0:3, Devínska Nová Ves – Skalica 0:9, 
Karlova Ves Bratislava – Dubnica 2:0
1. Skalica 15 14 0 1 52:10 42
2. Dubnica 15 12 2 1 61:11 38
3. Zl. Moravce 15 11 1 3 43:17 34
4. Myjava 15 9 2 4 35:14 29
5. Loko. Trnava 15 9 2 4 31:21 29
6. Karlova Ves 15 8 4 3 38:24 28
7. Gabčíkovo 15 8 1 6 33:20 25
8. Inter 15 7 3 5 38:30 24
9. Petržalka 15 6 5 4 48:29 23
10. Prievidza 15 6 2 7 20:33 20
11. Malacky 15 6 0 9 23:33 18
12. MŠK Púchov 15 5 3 7 24:41 18
13. N. Zámky 15 5 2 8 21:30 17
14. Topoľčany 14 3 2 9 21:40 11
15. Komárno 15 3 1 11 16:41 10
16. P. Bystrica 14 2 2 10 19:34 8
17. Bánovce 15 2 0 13 10:57 6
18. Dev. Nová Ves 15 2 0 13 12:60 6

13. kolo: MŠK Púchov – MFK Topvar Topoľčany 
3:1 (1:0), Michalík, Mičúch, Ocelík, Považská Bystrica 
– Komárno 0:3, Prievidza – Malacky 0:5, Zlaté Mo-
ravce/Vráble – Myjava 2:1, Bánovce nad Bebravou 
– Lokomotíva Trnava 0:2, Petržalka – Inter Bratislava 
2:1, Nové Zámky – Gabčíkovo 0:2, Devínska Nová Ves 
– Skalica 1:2, Karlova Ves Bratislava – Dubnica nad 
Váhom 0:2
1. Petržalka 15 12 1 2 40:12 37
2. Dubnica 15 11 2 2 51:12 35
3. Loko. Trnava 15 11 1 3 35:9 34
4. Komárno 15 10 1 4 33:25 31
5. Inter 15 9 3 3 47:18 30
6. Myjava 15 9 2 4 39:9 29
7. Gabčíkovo 15 9 1 5 35:24 28
8. Zl. Moravce 15 8 3 4 52:22 27
9. Skalica 15 6 3 6 17:29 21
10. P. Bystrica 14 7 0 7 19:38 21
11. MŠK Púchov 15 6 2 7 23:28 20
12. Karlova Ves 15 5 4 6 22:22 19
13. Malacky 15 5 1 9 27:40 16
14. Prievidza 15 5 0 10 14:36 15
15. N. Zámky 15 3 3 9 16:36 12
16. Bánovce 15 0 5 10 10:41 5
17. Topoľčany 14 1 1 12 12:45 4
18. Dev. Nová Ves 15 0 1 14 10:56 1

11. kolo: MŠK Púchov – FC Nitra 0:6 (0:1), Inter Bra-
tislava – Slovan Bratislava 1:4, Zlaté Moravce/Vráble 
– Skalica 3:2, Spartak Trnava – SDM Domino 6:0, Le-
vice – Trenčín 1:1, Petržalka – Senica 2:0, Karlova Ves 
Bratislava – Dunajská Streda 1:3
1. Slovan 11 9 2 0 53:4 29
2. Trenčín 11 8 2 1 51:9 26
3. Nitra 10 7 1 2 34:11 22
4. Trnava 10 7 1 2 30:12 22
5. Zl. Moravce 11 6 1 4 21:15 19
6. D. Streda 10 6 0 4 25:20 18
7. Skalica 11 5 2 4 26:26 17
8. Petržalka 11 5 0 6 22:28 15
9. Karlova Ves 10 2 4 4 14:17 10
10. Inter 11 3 1 7 14:32 10
11. Senica 11 2 3 6 9:26 9
12. Levice 11 1 3 7 6:21 6
13. Domino 11 2 0 9 11:61 6
14. MŠK Púchov 11 1 2 8 10:44 5

11. kolo: MŠK Púchov – FC Nitra 0:4 (0:1), Inter Bra-
tislava – Slovan Bratislava 0:4, Zlaté Moravce/Vráble 
– Skalica 6:0, Spartak Trnava – SDM Domino 5:0, Levi-
ce – Trenčín 0:2, Petržalka – Senica 5:2
1. Slovan 11 10 1 0 49:3 31
2. Trenčín 11 9 2 0 45:2 29
3. Trnava 10 6 3 1 25:7 21
4. Inter 11 6 2 3 20:16 20
5. D. Streda 10 6 1 3 19:10 19
6. Nitra 10 5 2 3 30:5 17
7. Senica 11 5 2 4 25:17 17
8. Zl. Moravce 11 5 1 5 22:16 16
9. Petržalka 11 5 0 6 21:24 15
10. Karlova Ves 10 2 2 6 11:18 8
11. MŠK Púchov 11 2 2 7 8:35 8
12. Levice 11 2 1 8 12:38 7
13. Domino 11 2 0 9 6:42 6
14. Skalica 11 0 1 10 9:69 1

9. kolo: Dohňany – Tuchyňa 13:0 (4:0), Černoško 8, 
Pavlis 2, Čvirik, Hanes, Bodzík, Pružina – Bolešov 3:1, 
Streženice – Plevník 1:6 (0:3), Suder pk, Jasenica – 
Dolné Kočkovce 7:0 (3:0), Lumax Horovce mal voľno
1. Dohňany 7 7 0 0 29:5 21
2. Plevník 7 6 1 0 42:7 19
3. Streženice 8 4 1 3 19:18 13
4. Horovce 7 4 0 3 16:11 12
5. Pružina 7 2 3 2 14:14 9
6. Jasenica 8 2 1 5 25:22 7
7. Bolešov 8 2 1 5 13:27 7
8. D. Kočkovce 8 1 2 5 15:26 5
9. Tuchyňa 8 1 1 6 12:55 4

13. kolo: 
Kolačín – Podvažie 3:2 (1:2), Šebešťanová – Visolaje 
3:0 (1:0), Pružina – Mikušovce 4:3 (1:1), Sverepec – 
Lazy 1:2 (0:2), Dundek, Kmošena, D. Mariková – Prus-
ké 3:2 (1:2), Dohňany – FC Púchov 1:1 (1:1), Bodzík 
– Remiš, D. Breznica – Praznov 2:3 (1:2), P. Ilavský, 
Gabriš.
6. kolo: 
Dohňany – Šebešťanová 0:2 (0:1), Pruské – Lazy 6:2 
(2:0), Maslák, Kmošena.
7. kolo: 
Kolačín – Praznov 2:4 (2:1).
1. Pruské 13 10 0 3 47:20 30
2. Šebešťanová 13 9 1 3 32:23 28
3. Mikušovce 12 8 1 3 34:16 25
4. Visolaje 13 8 1 4 44:28 25
5. D. Mariková 11 7 3 1 30:14 24
6. Lazy 13 7 0 6 32:31 21
7. Sverepec 13 5 3 5 24:23 18
8. FC Púchov 11 4 3 4 25:27 15
9. Dohňany 11 4 2 5 19:21 14
10. Podvažie 13 4 1 8 25:26 13
11. Kolačín 13 3 4 6 24:44 13
12. Praznov 12 3 0 9 26:43 9
13. Pružina 13 3 0 10 17:41 9
14. D. Breznica 13 1 3 9 18:40 6

7. kolo: D. Mariková – Prečín 12:0 (7:0).
1. Udiča 9 9 0 0 55:3 27
2. Domaniža 9 7 1 1 70:9 22
3. Sverepec 9 7 0 2 44:15 21
4. Papradno 9 5 1 3 32:23 16
5. D. Mariková 9 3 3 3 26:24 12
6. Plevník 9 4 0 5 25:35 12
7. Pružina 9 3 0 6 16:27 9
8. D. Kočkovce 9 2 2 5 16:46 8
9. Jasenica 9 1 1 7 18:33 4
10. Prečín 9 0 0 9 6:93 0

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk

Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk
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Povinné tri body hokejistov MŠK Púchov s Prievidzou 
HOKEJ

2. liga muži
9. kolo: MŠK Púchov – HC Prievidza 6:3 (1:0, 2:2, 

3:1), 19. Kvocera, 23. Paliesek (Bednár, Lukáč), 33. 
Furo, 49. Hrušík (Pšurný, Zúbek), 57. Bajtala, 59. Zú-
bek (Pšurný, Kvocera)

Strely na bránku: 48/38, Presilové hry: 6/2 – 9/1, 
Rozhodovali Lesay, Hodoň, Rehák, 300 divákov

Zostava MŠK Púchov: Kučík – Kvocera, Mikuš, 
Lukáč, Bednár, Haluška, Kollárik – Hrušík, Pšurný, Zú-
bek, Brandis, Paliesek, Furo, Zemko, Panáček, Bajtala. 
Tréner Branislav Okuliar

Ostatné výsledky 9. kola: Senica – Osmos Bratisla-
va B 3:6, Ružomberok – Levica 5:4, Dolný Kubín – Par-
tizánske 3:6, Budapešť – Dynamax Nitra 2:1
1. MŠK Púchov  8 7 0 0 1 49:22 21
2. Partizánske 8 5 2 0 1 42:24 19
3. Dynamax NR  8 5 0 0 3 27:28 15
4. Osmos BA B  8 4 0 2 2 28:26 14
5. D. Kubín  8 4 1 0 3 24:26 14
6. Levice  8 4 0 1 3 34:22 13
7. Budapešť  8 3 0 0 5 25:29 9
8. Prievidza  8 3 0 0 5 29:44 9
9. Ružomberok  8 2 0 0 6 22:27 6
10. Senica  8 0 0 0 8 24:56 0
Extraliga dorast
19. kolo: HC Košice – MŠK Púchov 3:1 (0:1, 1:0, 
2:0), 13. Deneš (Putala)
Ostatné výsledky 19. kola: Spišská Nová Ves – Nitra 
4:2, Prešov – Trnava 4:8, Slovan Bratislava – Žilina 3:0, 
Skalica – Martin 6:4, Michalovce – Trenčín 3:4, Zvolen 
– Poprad 4:2, Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš 4:1
20. kolo: HKM Michalovce – MŠK Púchov 2:5 (1:1, 0:2, 
1:2), 17. Belousov (Putala, Urban), 28. Putala (Petras), 
Putala (Deneš), 42. Belousov, Húska (Putala)
Ostatné výsledky 20. kola: Prešov – Nitra 4:6, Spiš-
ská Nová Ves – Trnava 2:3, Skalica – Žilina 3:4, Slovan 
Bratislava – Martin 7:2, Košice – Trenčín 2:1, Banská 
Bystrica – Poprad 4:5 sn
1. Slovan 20 12 3 1 4 88:47 43
2. Trenčín  20 13 0 2 5 75:36 41
3. Košice  20 12 1 2 5 74:50 40
4. Poprad  20 11 2 1 6 75:49 38
5. Skalica  20 12 0 1 7 70:52 37
6. L. Mikuláš 19 10 2 2 5 52:40 36
7. Nitra  20 9 3 2 6 83:64 35
8. Sp. Nová Ves 20 8 2 1 9 76:68 29
9. MŠK Púchov  20 8 2 1 9 53:58 29
10. Zvolen  19 8 2 1 8 54:60 29
11. B. Bystrica  19 6 3 1 9 57:58 25
12. Martin  20 8 0 1 11 62:73 25
13. Trnava  20 7 1 1 11 57:75 24
14. Michalovce  20 6 1 3 10 56:75 23
15. Žilina  9 5 0 2 12 46:73 17
16. Prešov  20 1 0 0 19 30:130 3
Kadeti
12. kolo: HC Košice – MŠK Púchov 4:2 (0:1, 3:0, 
1:1), 17. Moravanský (Mišák, Halušková), 47. Petras 
(Majerník, Pažítka)
Ostatné výsledky 12. kola: Spišská Nová Ves – Tren-
čín 2:3, Michalovce – Slovan Bratislava 3:9, Poprad 
– Trnava 2:5, Zvolen – Žilina 4:4, Banská Bystrica 
– Martin 3:3
13. kolo: MŠK Púchov – HKM Michalovce 4:2 (1:1, 
2:0, 1:1), 15. Kuriš (Pažítka, Šmigura), 22, Mišák (Ku-
ráň), 30. Kuriš (Hajas, Pažítka), 48. Rusnák (Kuráň)
Ostatné výsledky 13. kola: Banská Bystrica – Spiš-
ská Nová Ves 2:1, Žilina – Martin 1:1, Slovan Bratislava 
– Trenčín 1:1
1. Slovan 13 11 2 0 77:21 24
2. Košice  13 10 0 3 70:39 20

3. Trenčín  14 9 1 4 53:27 19
4. Poprad  12 8 0 4 62:48 16
5. Martin  13 5 4 4 36:39 14
6. Trnava  12 6 1 5 43:47 13
7. MŠK Púchov  13 4 4 5 44:47 12
8. Žilina  13 5 2 6 36:42 12
9. Sp. Nová Ves  13 4 2 7 43:53 10
10. B. Bystrica  13 3 2 8 32:58 8
11. Zvolen  12 1 2 9 31:64 4
12. Michalovce  13 1 0 12 31:73 2
I. liga starší žiaci
8. HT
10. kolo: HC 05 Banská Bystrica – MŠK Púchov 2:4 
(0:1, 1:2, 1:1), 20. Dudáš (L. Halušková), 25. Pobežal 
(Kuráň, L. Halušková), 38. R. Halušková (Krajčoviech, 
Pobežal), 49. Dudáš
Ostatné výsledky 10. kola: Martin – Brezno 8:3, Lip-
tovský Mikuláš – Zvolen 2:9, Žilina – Považská Byst-
rica 7:4
11. kolo: MŠK Púchov – MsHKM Žilina 1:0 (0:0, 1:0, 
0:0), 34. Dudáš
Ostatné výsledky 11. kola: Považská Bystrica – Lip-
tovský Mikuláš 2:4, Zvolen – Martin 2:2, Brezno – Lu-
čenec 12:4
1. Martin  9 8 1 0 59:18 17
2. MŠK Púchov  10 7 1 2 30:20 15
3. Zvolen  10 6 2 2 60:31 14
4. Brezno  10 6 0 4 55:53 12
5. Žilina  10 5 0 5 32:26 10
6. B. Bystrica  9 4 0 5 45:33 8
7. Lučenec  9 2 2 5 40:59 6
8. L. Mikuláš  10 2 0 8 21:64 4
9. P. Bystrica  11 0 2 9 30:68 2
7. HT
10. kolo: HC 05 Banská Bystrica – MŠK Púchov 2:8 
(0:3, 1:2, 1:3), 12. Kováčik (Kohutiar), 13. Lezzani (Pi-
šoja), 16. Hudík (Lazkov, Vráblilk), 32. Vráblik (Lazkov), 
40. Hajas (Kováčik), 45. Vráblik (Lazkov), 53. Zajvald 
(Pišoja, Kováčik), 54. Hajas (Lazkov)
Ostatné výsledky 10. kola: Martin – Brezno 13:2, 
Liptovský Mikuláš – Zvolen 2:1, Žilina – Považská Bys-
trica 4:2

11. kolo: MŠK Púchov – MsHKM Žilina 3:3 (1:0, 
1:1, 1:2), 1. Kováčik, 34. Kováčik (Ladecký), 53. Laz-
kov (Hajas)
Ostatné výsledky 11. kola: Považská Bystrica – Lip-
tovský Mikuláš 6:3, Zvolen – Martin 3:9, Brezno – Lu-
čenec 2:8
1. MŠK Púchov  10 8 2 0 61:19 18
2. Martin 9 8 0 1 62:21 16
3. Zvolen  10 5 1 4 48:36 11
4. Žilina  10 4 1 5 44:39 9
5. Lučenec  8 4 1 3 35:38 9
6. L. Mikuláš  10 4 1 5 30:37 9
7. B. Bystrica  9 3 1 5 37:44 7
8. P. Bystrica  10 1 2 7 40:57 4
9. Brezno  10 1 1 8 22:88 3
I. liga mladší žiaci
6. HT
10. kolo: MŠK Púchov – HC 05 Banská Bystrica 5:2 
(2:0, 1:1, 2:1), 1. Pobežal, 11. Urban (Palan), 24. Haza-
la (Mikovič), 51. Pobežal (Brežný), 56. Vrtiel (Pobežal)
Ostatné výsledky 10. kola: Brezno – Martin 1:5, 
Zvolen – Liptovský Mikuláš 5:2, Považská Bystrica 
– Žilina 0:15
11. kolo: MsHKM Žilina – MŠK Púchov 1:9 (0:4, 1:2, 
0:3), 9. Pobežal (Štrbáň, Brežný), 16. Pobežal, 17. Ur-
ban (Palan), 19. Hazala, 26. Štrbáň (Mikovič), 34. Brež-
ný (Hájovský), 43. Pobežal, 54. Palan (Hromada), 59. 
Vrtiel (Pobežal)
Ostatné výsledky: L. Mikuláš – Považská Bystrica 
6:7, Martin – Zvolen 4:7, Lučenec – Brezno 0:8
5. HT
10. kolo: MŠK Púchov – HC 05 Banská Bystrica 
1:11 (0:4, 1:0, 0:7), 29. Baláž (Janíček)
Ostatné výsledky 10. kola: Brezno – Martin 5:11, 
Zvolen – Liptovský Mikuláš 6:6, Považská Bystrica 
– Žilina 7:7
11. kolo: MsHKM Žilina – MŠK Púchov 6:4 (3:1, 2:2, 
1:1), 6. Červený, 29. Seiler (Koncový), 37. Brindza, 57. 
Koncový (Suchánek)
Ostatné výsledky 11. kola: Liptovský Mikuláš 
– Považská Bystrica 7:5, Martin – Zvolen 7:3, Lučenec 
– Brezno 8:11.        (r)    

Siedmaci si v prvej lige starších žiakov v „dušičkovom“ dvojkole poradili s Banskou Bystricou na jej ľade a doma 
remizovali so Žilinou.                FOTO: Miroslav Mikáč
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PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do nájmu  nadštandardný, priestranný, 
slnečný,  trojizbový byt na pešej zóne (Moyzeso-
va ul., Púchov), voľný ihneď, nájomné dohodou.  
Tel. 0904 717 001.
• Prenajmem výhodne na Štefánikovej ulici v  Pú-
chove priestor 36 m², na prízemí, vhodný pre ob-
chod, kancelárie, dielňu alebo medzisklad. Kontakt: 
0905 262 820.
• Ponúkam do prenájmu 4-izbový byt na Okružnej 
ul. v Púchove od 1. 1. 2018. Tel. 0915 624 215.

SLUŽBY
• POZOR! Akcia -20 % do 31. 12. 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.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.

RÔZNE
• Hľadám opatrovateľku pre 3-ročné a 9-mesačné 
dieťa, pravidelne a príležitostne. Tel. 0907 554 230.
• Hľadám asistenta z Púchova alebo okolia, ktorý 
vlastní auto a takisto vodičský preukaz na opatrova-
nie a iné úkony. Som vozíčkarka so svalovou dystro-
fiou, športovo aktívna. Volajte na tel. 0910 811 020.

PONUKA PRÁCE
• Reštaurácia Čierny havran (Púchov) rozširuje svoj 
kolektív šikovných ľudí. Obsadzovaná pozícia je 
čašníčka a pomocná sila do kuchyne. Hľadáme ľudí 

s chuťou pracovať. Ponúkame prácu v mladom ko-
lektíve, stály pracovný pomer a zázemie. V prípade 
vážneho záujmu nás kontaktujte na ciernyhavran@
ciernyhavran.sk alebo na tel. +421 918 855 760.
• Hľadáme šikovného údržbára-mechanika na 
údržbu a vykonávanie drobných a stredných opráv 
strojov a zariadení; Práca na 3-týždňové turnusy 
(pracujú sa 12-tky, aj soboty). Odmena za turnus: 
950,00 eur netto. Ubytovanie a strava zabezpečené. 
Príspevky na cestovné. Nástup ihneď. Viac info: 0908 
710 704. 
• SPOLOČNOSŤ TRIPART, s. r. o. Púchov, PRIJME 
MZDÁRKU S PRAXOU. Kontakt na t. č. 0917 816 586.
• Hľadáme šikovné operátorky do výroby. Nástup 
ihneď. Jednozmenná prevádzka. Nástupný plat: 
550 eur/netto + mesačné odmeny. Doprava zabez-
pečená. Bližšie info na: 0908 710 704.
• Poľnohospodárske družstvo Mestečko prijme do 
zamestnania: strojníkov stavebných strojov, vodi-
čov ND, zámočníkov - zváračov. Kontakt: Milan Gá-
šek, tel. 0915 842 232.

OZNAMY
• ZO SZZP Púchov oznamuje záujemcom, že poriada 
zájazd na vianočné trhy do Viedne 1. 12. 2017. Popla-
tok na osobu je 20 € - cesta + pripoistenie. Odchod 
autobusu o 6.00 hod. z parkoviska za starým DK. 
Prihlásiť sa môžete do 25. 11. 2017 u p. Petra, Obran-
cov mieru 1152/5, tel. 0949 103 709, 0948 093 551. 

POHOTOVOSTNÉ  SLUŽBY 
NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

RÝCHLA ZDRAV. POHOTOVOSŤ 155
PRE DOSPELÝCH 4605 319

po – pia: 15.30–22.00 / so – ne: 7.00 - 22.00
DETSKÁ POHOTOVOSŤ 4605 200 

po – pia: 15.30–22.00 / so – ne: 8.00–22.00
ZUBNÁ POHOTOVOSŤ 042/ 46 053 13 

POĎAKOVANIE
V mene rodín obetí bombardovania na konci 2. sve-
tovej vojny Augustína Palieska a Františka Novosa-
da, a tiež v mene rodiny pani Margity Chanovej, sa 
chceme veľmi pekne poďakovať pánovi Ladislavovi 
Ganátovi, ktorý dal v obci Horné Kočkovce postaviť 
pamätník venovaný ich pamiatke. 

 Ďakujú sestry a dcéry.

ADVENT  - POHREBNÁ SLUŽBA 
KVETINÁRSTVO - živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SPOMIENKA
Dňa 8. 11. 2017 si pripo-
míname prvé výročie od 
úmrtia našej milovanej 
mamy, babky a prabab-
ky Ľudmily DVORSKEJ. 
Spomeňte si na ňu  spo-
lu s nami v tichých mod-
litbách. 

S láskou spomínajú syn a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
So smútkom v  srdci 
si pripomenieme 23. 
výročie, čo nás navždy 
opustila moja svokra 
Margita ONDRUŠOVÁ. 
S úctou a láskou spomína 
nevesta Anna s tromi deť-
mi a dvomi vnúčatami.
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SPOMIENKA
Čas plynie ako tichej  
rieky prúd, kto ťa mal 
rád, nemôže zabudnúť. 
Ty si odišiel, len stopy 
tvojej práce a lásky zos- 
tali... 
Dňa 11. 11. si pripomí-
name 12. výročie úmrtia 
Ladislava DROBNÉHO.

S láskou spomína manželka a syn s rodinou.

SPOMIENKA
Čas plynie ako rieky 
prúd, kto ťa poznal 
a mal rád, nevie zabud-
núť. Tak teda tichučko 
snívaj svoj večný sen. 
Myslíme na Teba každý 
deň. Dňa 5. 11. si pripo-
menieme 14 rokov, čo 
nás navždy opustil môj 
drahý otec, dedko a pradedko František HALAS. 
           S úctou a  láskou spomína dcéra Anna  
s tromi deťmi a dvomi vnúčatami a syn František.

SPOMIENKA
Prestalo Ti srdiečko tĺcť, prestali sa ústa usmievať, 
budeme mamička, babička, stále na Teba spomí-
nať. Dňa 26. 6. 2017 uplynulo 21 rokov, čo nás 
navždy opustila naša milovaná mama, babka 
Helena LUHOVÁ z Hor. Kočkoviec. 
Dňa 6. 11. 2017 si pripomíname osem rokov,  
čo nás navždy opustil náš otec, dedko, pradedko 
Peter LUHOVÝ z Hor. Kočkoviec. 
S láskou spomínajú syn Milan, syn Igor, švagriná 
Mária s rodinami a všetky vnúčatá i pravnúčatá. 
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú 
spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 8. 11. uplynie 31 
rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý otec 
a dedko Šimon URBAN 
z Dolných Kočkoviec. 

S láskou a úctou spomí-
najú dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Dni plynú, roky pribú- 
dajú, ale spomienky na 
teba v  našich srdciach 
stále zostávajú. 
Dňa 11. 11. 2017 uplynú 
3 roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec a  dedko 
František MARKOVIČ. 

S láskou a úctou spomína celá rodina.
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Hradisko - bar
príjemné posedenie, pizza, občerstvenie

Hradisko - reštaurácia
denné menu, oslavy, posedenia, kary

Hradisko - sála
stužkové, svadby, plesy, spoločenské akcie
kapacita 150 - 200 osôb

Hradisko - Horné Kočkovce
tel.: 0905 757 225

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE
INTERIÉROVÉ FARBY
FARBY NA DREVO
FASÁDNE FARBY

NÁBYTOK NA MIERU

kuchyne
vstavané skrine
spálne
detské izby
chodbové zostavy

Trendy Nábytok
Kapitána Nálepku 583
018 61 Beluša

0918 944 102
trendynabytok1@gmail.com
www.vstavaneskrine.eu

Útulok OZ Hafkáči  
hafkacipb@gmail.com 
 facebook.com/hafkaci

 
Kontakt: 0911 290 983  

Stredná odborná škola, 
I. Krasku 491, Púchov

Vás pozýva na 
DNI OTVORENÝCH DVERÍ,
ktoré sa uskutočnia
7. až 9. novembra 2017
v čase od 8.00 do 13.00 

Podrobný program nájdete na
www.sospuchov.sk 

Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie 
na pozíciu náčelníka Mestskej polície v Púchove

Termín podania písomnej prihlášky do výberového konania s požadovanými 
dokladmi je do 24. 11. 2017 do 14:00 hod. – rozhodujúci je dátum doručenia 
písomnej prihlášky, nie dátum podania na pošte. Prihlášky spolu so všetkými 
požadovanými dokladmi je nutné zaslať poštou alebo odovzdať osobne v po-
dateľni Mestského úradu v Púchove. Uchádzač, ktorý nepredloží k svojej žia-
dosti všetky požadované doklady v stanovenom termíne, bude z výberového 
konania vyradený. Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi do výbero-
vého konania zasielajte v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie na 
funkciu náčelníka Mestskej polície Púchov“ na adresu: Mestský úrad Púchov, 
Štefánikova 821/21, 020 01  Púchov. Viac info na www.puchov.sk
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