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Ocenenia pre najlepších 
študentov púchovských škôl 
Vo štvrtok 16. novembra sa v Malom župnom 
dome konalo slávnostné ocenenie najlepších 
študentov púchovských škôl pri príležitosti  
Medzinárodného dňa študentstva.

Kornélia Tichá, Veronika Fuková, Ka-
tarína Hnilová, Vladimíra Kozáková a 
Samuel Kmošena.
Stredná odborná škola Púchov na-
vrhla oceniť študentov: Roman Rov-
ný, Marek Macko, Marek Binka, Adam 
Bielik a Slavomír Smažák.
Najviac ocenených študentov mala 
Základná umelecká škola Púchov: 
Gabriela Paganíková, Viktória Beha-
nová, Miroslava Crkoňová, Petra Ga-
šparíková, Nikola Gombárová, Ema 
Ižvoltová, Barbora Jurovčíková, Petra 
Kurtinová, Lenka Repková, Bronisla-
va Riljaková, Alexandra Adela Špalko-
vá, Jana Vozárová, Kristína Potáčová a 
Alžbeta Bašková.
Za Centrum voľného času Včielka 
Púchov boli ocenení: Stela Slemen-
ská, Martina Bujdáková, Petra Pilná a 
Alžbeta Murínová.                                     -sf-

Na slávnosť bolo pozvaných 36 naj-
lepších študentov púchovských 
stredných škôl,  základnej umeleckej 
školy a  centra voľného času spolu 
s riaditeľmi týchto zariadení. Privítala 
ich vedúca Oddelenie školstva a soci-
álnych vecí MsÚ Púchov Renáta Ho-
láková a viceprimátor mesta Roman 
Hvizdák, ktorý študentom odovzdal 
ocenenia. O kultúrny program sa po-
starali študenti základnej umeleckej 
školy.
Za Gymnázium Púchov boli na 
ocenenie navrhnutí študenti: Natália 
Smatanová, Sára Gabrišová, Paulí-
na Boleková, Radoslav Bajza, Tomáš 
Sádecký, Jana Vozárová a Alexandra 
Oravcová.
Stredná odborná škola obchodu a 
služieb Púchov vybrala na ocenenie 
nasledovných študentov: Erik Šamaj, 

V minulom školskom roku žiadalo o mestské štipendi-
um celkom 21 študentov a to prevažne na zabezpečenie 
cestovného a ubytovania. Celkom bolo poukázaných 
pre účel mestského štipendia 4.200 eur. Pre školský rok 
2017/2018 komisia schválila čiastku 4.410 eur pre 13 štu-
dentov.
Mestské štipendium získali študenti: Tamara Bučková (LF 
UK Bratislava), Alexandra Fujeríková (Gymnázium Ľ. Štúra 
v Trenčíne), Sarah Bianka Húževková (ZŠ Mládežnícka), 
Natália Chanová (Gymnázium Púchov), Klára Jurštáková 
(Univesity of st. Andrew, Scotland), Denisa Lalíková (Co-
llege of Aint Scholastica Minesota), Alexandra Mikovi-
čová (FF UMB Banská Bystrica), Simona Mošková (PF UK 
Bratislava), Katarína Pechová (LF UP Olomouc), Tomáš 
Skokňa (1. LF UK Praha), Aneta Uherčíková (Bilinguálne 
gymnázium M. Hodžu Sučany), Adrián Valach (FSV UK 
Praha) a Petra Urbanová (FCHPT STU Bratislava).
Viceprimátor po odovzdaní mestských štipendií deba-
toval so študentmi o ich problémoch a plánoch do bu- 
dúcnosti.                                                                                             -sf-

Mestské štipendium si prevzalo 13 študentov
Deň 17. november je Medzinárodným dňom študentstva. Na Slovensku a v Českej republike je 
zároveň Dňom boja za slobodu a demokraciu uzákonený štátnym sviatkom ako pripomienka 
na Nežnú revolúciu, ktorú odštartovali v Československu vysokoškolskí študenti v roku 1989. 
Deň pred týmto štátnym sviatkom viceprimátor mesta Roman Hvizdák privítal na radnici štu-
dentov a ich rodičov, aby im odovzdal mestské štipendium. 

Mestské štipendium v roku 2017 sponzorovali: 
ADP service, Continental Matador Rubber, GIMAX, Makyta, MIKONA, Ľubica Dvorská, Jana Kovárova, Andrea Kurtinová, Miroslava Lapšová, Jarmila Rolincová, 
Zdenka Tunegová, Cyril Crkoň, Miroslav Kubičár, Daniel Lako, Rudolf Marman, Lukáš Ranik, Hedviga Šulcová a ďalšie tri právnické a desať fyzických osôb.
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“Naši isto neprídu, nemajú čas...,“ po-
vedali mi deti pri rozdávaní pozván-
ky na pripravovaný  kurz o výchove.
A tak sa pýtame vás, milí rodičia: 
máte hodinku čas? Nie každý deň, 
len raz za týždeň. 
 Zo všetkých strán sme informovaní, 
že čas v dnešnej dobe letí prirýchlo a 
nič nestíhame. Uvedomujeme si to aj  
v tak dôležitej oblasti akou výchova 
detí určite je. Nie tak dávno (keď sme 
boli mladí ) sme úpenlivo očakávali 
svojho drobčeka s túžbou vidieť jeho 
malé rúčky, po roku prvé krôčiky, 
neskôr prvé kroky do škôlky, školy. A 
hop! Už sa ráno prebúdzame pri „pu-
berťákovi“, ktorý už nemá telo die-
ťaťa, túži  po slobodnom rozhodova-
ní, chce byť rešpektovaný, nezávislý 
a vždy chce mať pravdu. Práve v ro-
koch dospievania detí, potrebujeme 
vo výchove dôkladne premyslenú 
stratégiu, aby sme s našimi násťroč-
nými ostali v blízkom kontakte tela aj 
duše. Je dôležité, aby sme ponúknu-
té roky s našimi deťmi nepremárnili 
vo vzduchoprázdne času, ale aby sa 
stali pokladnicou radostných a vzá-
jomne obohacujúcich chvíľ. Máme 
šancu previesť šťastné a harmonické  
dieťa do sveta dospelých, kde nájde 
svoje miesto. Odmenou je nenahra-
diteľné priateľstvo. Je to krásny cieľ a 
dá sa dosiahnuť. Stojí námahu a čas, 
uverme však, že ide o najdôležitejšie 
a najkrajšie poslanie.

Pripravený kurz o výchove je ponúk-
nutý čas na zamyslenie o vlastnom 
spôsobe života a výchovy, zrekapi-
tulovanie snahy a ovocia, ktoré pri-
náša rodičovská námaha. Priestor 
pre nové a užitočné informácie ako 
pripraviť tínedžerov pre život. Ako 
stanoviť primerané hranice, koľko 
zodpovednosti a slobody by sme 
mali dať našim tínedžerom, ako rea-
govať na ich nálady, ako sa popaso-
vať s ťažkosťami, pomáhať im správ-
ne sa rozhodovať a ako ich nechať 
postupne sa osamostatňovať.
Pozývame vás - nadšených rodičov, 
ktorí myslíte na úspešnú budúcnosť 
svojich detí a chcete im dať to naj-
lepšie. Vás, ktorí už zažívate dobro-
družstvo so svojbytnou osobnosťou 
11 – 18-ročnej dcéry či syna a túži-
te byť viac súčasťou ich trápení, či 
úžasných zážitkov. Aj  vás rodičov, 
ktorí potrebujete počuť  povzbude-
nie či radu.
Prvé stretnutie sa uskutoční v ne-
deľu 3. 12. o 19.00 hod. v budove 
CZŠ sv. Margity v Púchove.
Tešíme sa na vás.

Jozef a Lenka  Daškoví  

Kurz je sériou desiatich 1,5 hod. 
stretnutí (1 x za týždeň) a je po-
skytovaný zdarma. 
PRIHLASOVANIE: 
lenkadaskova09@gmail.com
Tel. 0918 433 382  

Užitočný kurz pre rodičov tínedžerov 
„Počúvať iných rodičov je povzbudzujúce a  nachádzať praktické návody je  skvelé“.                                                                                         

(účastník kurzu) 

Zimné obdobie na cestách Trenčian-
skeho kraja trvá od polovice novem-
bra do konca marca nasledujúceho 
roku. Zimná údržba ciest v Trenčian-
skom kraji   sa každoročne realizuje 
podľa schváleného Operačného plá-
nu zimnej údržby ciest. Zimná údržba 
je vykonávaná v nepretržitom režime, 
t. j. 24 hodín denne, vrátane dní pra-
covného voľna, pracovného pokoja 
a  tiež počas sviatkov. Z  jedenástich 
stredísk údržby v Trenčianskom kraji 
(Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, My-
java, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, 
Prievidza, Nitrianske Pravno, Nitrian-
ske Rudno, Partizánske, Bánovce nad 
Bebravou) vyrazí na zabezpečenie 

Od polovice novembra sú cesty v našom kraji monitorované nepretržite

údržby viac ako 60 kusov posypovej 
techniky. Na zimnú údržbu ciest je pri-
pravených viac ako 20 tis. ton posypo-
vého materiálu rôznych druhov. Vďaka 
týmto prostriedkom bude Správa 
ciest TSK udržiavať plynulosť cestnej 
premávky na takmer 1500 kilome-
troch ciest II. a  III. triedy a na 300 km 
ciest I. triedy. Celkovo tak zabezpečuje 
prejazdnosť na 1800 km ciest. Priorit-
ná pozornosť sa okrem horských úse-
kov venuje tiež cestám využívaným 
autobusovou dopravou či úsekom 
s nebezpečenstvom tvorby závejov.
   Na zabezpečenie zjazdnosti ciest 
bolo počas zimnej údržby 2016/2017 
použitých viac ako 9 tis. ton chemic-

O bezpečnosť na cestách sa v zimnom období starajú cestári 24 hodín denne. Tento rok so 60 mechanizmami 
posypovej techniky a 27 nakladačmi. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) je pripravená aj na 
prípadné mimoriadne stavy. 

kého a viac ako 13 tis. ton inertného 
posypového materiálu. 
   Vďaka novej modernejšej technike 
bude tohtoročná zimná údržba pre-
biehať v ekologickejšom a šetrnejšom 
duchu. V ôsmich strediskách SC TSK 
pribudli na začiatku tohto roku nové 
nadstavby na posyp, ktoré disponujú 
možnosťou posypu so soľankou. Nad-
stavby na vozidlá umožňujú presnej-
šie dávkovanie posypového materiálu, 
čím sa znižuje jeho celková spotreba a 
zvyšuje sa efektívnosť zimnej údržby. 
V rámci zimnej údržby trenčianski kraj-
skí cestári však nezabezpečujú len po-
syp cestných komunikácií a odhŕňanie 
snehu, ale aj odstraňovanie prekážok 

z ciest, zimné značenie a čistenie ciest 
po zimnej údržbe. Zjazdnosť jednot-
livých cestných komunikácií bude 
možné sledovať aj online priamo na 
webovom sídle Trenčianskeho samo-
správneho kraja, Správy ciest TSK a na 
www.bellmet.eu.               Zdroj: tsk.sk
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záujmy samosprávneho kraja, dodržiavať Ústa-
vu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a 
pri výkone svojej funkcie predsedu/poslanca ich 
budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho ve-
domia a svedomia.“
Sľub volených zástupcov zaväzuje konať pri vý-
kone svojej funkcie tak, ako to vyžadujú záujmy 
občanov Trenčianskeho samosprávneho kraja.  
Po zložení sľubu bol predseda kraja dekorova-
ný reťazou predsedu TSK a spolu s poslancami si 
prevzal osvedčenie o zvolení. „Ešte raz chcem 
poďakovať všetkým tým, ktorí 4. novembra pri-
šli voliť, za ich účasť a za ich hlasy. Tohtoročných 

volieb sa zúčastnilo o 9 % viac voličov, ako tomu 
bolo pred 4 rokmi, čo ma naozaj teší, pretože TSK 
mal v tom čase najnižšiu volebnú účasť. Pevne 
verím, že účasť po tomto 5-ročnom období bude 
ešte vyššia. Zo 47-členného zastupiteľstva je viac 
ako tretina členov nových. Preto verím, že sa nám 
zastupiteľstvo podarí čo najskôr sfunkčniť  a ro-
kovať o tom, čo budeme v najbližšom období pre 
prospech obyvateľov kraja robiť. V pléne sú zvole-
ní starostovia, primátori, poslanci Národnej rady 
SR, riaditelia škôl, učitelia i uznávaní lekári, preto 
si myslím, že budeme spoločne veľmi dobre fun-
govať,“ prihovoril sa prítomným staronový župan 
Trenčianskeho kraja. S príhovormi ďalej vystúpili: 
poslankyňa NR SR Renáta Kaščáková, predsedníč-

Zasadnutia sa zúčastnilo 45 z celkom 47 zvole-
ných poslancov. Skladanie slávnostného sľubu 
a vôbec prvé stretnutie nového poslaneckého 
pléna bolo možné sledovať aj naživo prostredníc-
tvom oficiálneho webového sídla župy. 
   Správu o výsledkoch volieb do orgánov Tren-
čianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa konali 
v utorok 4. novembra 2017, podala predsedníč-
ka krajskej volebnej komisie Marta Šajbidorová. 
„Počet volebných obvodov, ako aj volebných 
komisií bol 9. V zozname voličov je zapísaný 
počet 493 851 voličov, pričom na hlasovaní sa 
zúčastnilo 129 996. Na post predsedu Trenčian-
skeho samosprávneho kraja bolo 7 kandidátov, 
na post poslancov bolo 275 kandidátov,“ uvied-
la predsedníčka komisie s tým, že na nasledujú-
ce volebné obdobie si obyvatelia do krajského 
parlamentu volili 47 zástupcov. V Trenčianskom 
samosprávnom kraji bolo vytvorených 646 okrs-
kov, pričom najvyššiu volebnú účasť zaznamenali 
v okrese Púchov, najnižšiu v okrese Myjava. 
   Zo 47-členného krajského parlamentu bolo 29 
poslancov zvolených opätovne, zvyšok, teda 18 
poslancov, tvoria takpovediac nové tváre. Na po-
slaneckých stoličkách po novom sedí 11 žien, čo je 
o dve menej ako v uplynulom volebnom období.  
S počtom 62 807 platných hlasov post župana 
Trenčianskeho samosprávneho kraja obhájil Ja-
roslav Baška.
   Po úvodnej informačne nasýtenej časti zasad-
nutia nasledovalo samotné zloženie sľubu, ktorý 
znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že bu-
dem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

Krajský parlament na čele s trenčianskym županom sa prvýkrát zišiel na ustanovujúcom za-
sadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja v pondelok 13. novembra 2017.  
Okres Púchov budú nasledujúcich päť rokov zastupovať traja poslanci: súčasný primátor mesta 
Púchov Rastislav Henek, viceprimátor mesta Púchov Roman Hvizdák (obaja nováčikovia) a sta-
rosta Dohnian Milan Panáček, ktorý si sľub krajského poslanca zopakoval už tretíkrát.

K volebným urnám v Trenčianskom kraji pristúpilo 
cca 130 tisíc voličov, zvolili staronového župana, 
v zastupiteľstve pribudlo 18 nových tvárí

Milan Panáček

ka krajskej volebnej komisie Marta Šajbidorová,  
riaditeľ pracoviska Štatistického úradu SR v Tren-
číne Pavol Arpáš, predseda Jednoty dôchodcov 
Slovenska Ján Lipiansky, riaditeľ Úradu práce, so- 
ciálnych vecí a rodiny v Trenčíne Ján Gramata a 
riaditeľka Sociálnej poisťovne v Trenčíne Zdenka 
Tvrdá. Nasledujúce rokovanie Zastupiteľstva TSK 
sa uskutočnilo pondelok 20. novembra 2017.  -tsk-

Roman HvizdákRastislav Henek preberajúci osvedčenie
s predsedom TSK Jaroslavom Baškom.
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Tradičné predvianočné trhy nemusia byť len o 
vysvietených námestiach historických miest pl-
ných predajných stánkov a sviatočného davu 
ľudí. Môžu byť aj o úprimnom úsmeve, vzájomnej 
pomoci a poctivých remeselných výrobkoch s tra-
dičným vianočným čarom. Presne také ponúknu 
v týždni od 4. do 8. decembra 2017 klienti za- 
riadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsob-
nosti župy. Organizáciou týchto predvianočných 
trhov vo svojom sídle Trenčiansky samosprávny 
kraj nadväzuje na už trojročnú tradíciu organizo-
vania Vianočného srdca Zelenej župy. Práve tak 
kraj nazval remeselné trhy, na ktorých už tri roky 
prezentujú výsledky práce svojich šikovných rúk 
klienti z centier a domovov sociálnych služieb. 
Predvianočný týždeň na župe odštartujú v ponde-
lok 4. decembra zdobením stromčeka a kultúrnym 
programom, no až do konca týždňa sa vestibulom 
úradu ponesie vôňa vianočných oplátok, medu a 
ihličia, chýbať nebudú hand-made výrobky, jedi-
nečné dekorácie, vianočné pochúťky a, samozrej-
me, koledy. Ak tieto remeselné trhy na Úrade Tren-
čianskeho samosprávneho kraja navštívite, určite 
neodídete s prázdnym rukami a bez radosti v srdci. 

Stal sa vám úraz? 
K najbližšiemu lekárovi či 
lekárni v kraji vás dovedie 
aplikácia vo vašom mobile.

Vianočné srdce Zelenej 
župy už do tretice

Unikátne pomôcky na výučbu fyziky, ktoré na 
Gymnáziu v Púchove využívajú pri výučbe, ne-
majú na žiadnej inej strednej škole na Slovensku. 
Do kúpy špeciálnych fyzikálnych prístrojov Tren-
čiansky samosprávny kraj (TSK) investoval 10 tis. 
eur. „Prvý z prístrojov; Franck-Hertzov pokus je 
zameraný na dôkaz kvantovania energie ató-
mov, druhý prístroj s názvom Vlnová vaňa sa 
bude využívať pri výučbe vlnovej mechaniky. 
Takéto prístroje okrem nás využíva už len Uni-
verzita Konštantína Filozofa v Nitre a v Čechách 
pražská Karlova univerzita,“ netajila radosť fy-
zikárka Mária Pastorková. S prístrojmi budú žiaci 
pracovať na seminároch fyziky v treťom a štvrtom 
ročníku.
Medzi budovou A a budovou E Gymnázia v Pú-
chove, ktorého zriaďovateľom je Trenčiansky 
samosprávny kraj, počas uplynulých mesiacov 
vyrástol spojovací prístrešok. Z jednej budovy do 
druhej tak už učitelia i žiaci môžu bezpečne pre-
chádzať. „Investícia zriaďovateľa vo výške 122 
tis. eur bola rozdelená na rekonštrukciu a zatep-
lenie strechy na pôvodnej gymnaziálnej budove 
z roku 1948, ktorá túto finančnú injekciu veľmi 
potrebovala. Medzi budovami A a E sme mali 
starý azbestový prístrešok, ktorý nevyhovoval 
bezpečnostným ani technickým požiadavkám,“ 
komentoval riaditeľ školy Miroslav Kubičár. V re-
konštruovanej pôvodnej budove školy zároveň 
zateplením strechy vznikli tri jedinečné podkrov-
né priestory. V nich chce škola prostredníctvom 
financií z projektu INTERREG vytvoriť miestnosť 
na vyučovanie astronómie a astronomickú po-

Na púchovskom gymnáziu vybudujú podkrovnú  
astronomickú pozorovateľňu, fyziku vyučujú  
s prístrojmi ako na žiadnej inej strednej škole 

zorovateľňu. Škole pribudnú aj nové ďalekohľady 
a prístroje na sledovanie nebeských telies. Škola 
má tiež hotovú prípravu na vznik hvezdárskej ku-
poly. Z tretieho vzniknutého priestoru by škola 
chcela vytvoriť tzv. kaplnku, resp. priestory na vý-
učbu etickej i náboženskej výchovy, pribudnúť by 
mala aj príručná knižnica pre španielčinu, ruštinu, 
francúzštinu, angličtinu a nemčinu.
Za uplynulé obdobie do školy kraj investoval 
približne 200 tis. eur. „Okrem zakúpenia nových 
fyzikálnych pomôcok a rekonštrukcie strešného 
prístrešku sa investície týkali predovšetkým vy-
budovania nových prírodovedných laboratórií. 
V areáli školy plánujeme na budúci rok vybudo-
vať aj nové polyfunkčné ihrisko,“ prezradil počas 
návštevy školy župan Jaroslav Baška investičné 
plány na budúci rok.  Škola, ktorú v súčasnosti 
navštevuje približne štyristovka stredoškolákov, 
budúci rok oslávi 70. výročie svojho vzniku. 

Zhoršil sa vám zdravotný stav a váš lekár práve 
neordinuje, prípadne potrebujete rýchlo vyhľadať 
najbližšie otvorenú lekáreň alebo pohotovosť? 
Ľahko a rýchlo vám s tým pomôže mobilná apliká-
cia otvorenalekaren.sk. Vďaka lokalizácii mobilu 
dokáže pacientovi v priebehu pár sekúnd ukázať 
najbližšie otvorenú lekáreň, lekársku službu prvej 
pomoci (LSPP) či nemocnicu. „Aplikáciu si ľu-
dia spustia na svojom mobile, tá podľa polohy 
telefónu zobrazí zoznam najbližších lekární a 
ich otváracie hodiny. Pacient si vie na základe 
týchto informácií sám vybrať lekáreň, ktorá mu 
podľa polohy a času najlepšie vyhovuje,“ priblížil 
Tibor Baďura, riaditeľ spoločnosti Crystal Consul-
ting, ktorá aplikáciu vyvinula. 
Veľkou výhodou aplikácie je, že v akútnych prí-
padoch, akými sú napríklad úraz, zlomenina, a 
podobne, si je užívateľ schopný sám rýchlo nájsť 
najbližšiu nemocnicu, ktorá prevádzkuje urgentný 
príjem alebo ústavnú pohotovostnú službu. 

Lekár Igor Steiner patrí k špičke medzi imuno-
lógmi v Trenčianskom kraji. Jeho odbornú prácu 
na poli medicíny si na základe pozitívnych ohlasov 
všimol a ocenil aj portál lekar.sk, na ktorom môže 
viac ako 100 tisíc registrovaných pacientov hodno-
tiť jednotlivé ambulancie a konkrétnych lekárov.  Na 
základe ohlasov pacientov udelí portál každoročne 
500 najpozitívnejšie hodnoteným doktorom ná-
lepku, ktorá hovorí o ich kvalite a ktorú si následne 
môžu umiestniť na dvere svojej ordinácie. Pre ude-
lenie nálepky je potrebné, aby mal hodnotený lekár 
na portáli lekar.sk minimálne 13 a viac hodnotení, 
ktorých priemer presahuje viac ako 90 % pozitív-
nych. Na základe týchto kritérií visí nálepka, ktorá 
vypovedá o vysokej odbornosti a prístupe lekára 
voči pacientom, aj na dverách ambulancie Igora 
Steinera.
V Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica, 
ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, vedie doktor Steiner detskú 
imunoalergologickú ambulanciu.  Podľa hodnotení 
sú pacienti s doktorom Steinerom, ktorý je zároveň 
riaditeľom tejto nemocnice, spokojní až na 95 %. 
„Je ochotný poradiť a pomôcť z každej strany, má 
úžasný prístup k deťom, je jedným z najlepších le-

Jeden z najuznávanejších imunológov 
v kraji pôsobí v Považskej Bystrici

károv, s akými som sa stretol,“ toto je len zlomok 
hodnotení spokojných pacientov na profile doktora 
a zároveň poslanca Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. „Pre mňa bolo toto ocenenie veľmi milým 
prekvapením. Nič ma nemôže tešiť viac ako to, že 
pacienti sú spokojní s prácou, ktorú spolu s tímom 
v ambulancii vykonávame,“ vyjadril sa na margo 
ocenenia MUDr. Igor Steiner. Doktorovi Steinerovi 
srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspe-
chov na poli medicíny aj mimo nej.
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„Keltské svätyne 
a obetiská sú jednou 
zo zvláštností 
z prejavov keltskej 
civilizácie na Slovensku, 
ktorá nemá obdobu 
v okolitých krajinách.“ 

PhDr. Karol Pieta, DrSc. 

Obetisko Prosné 
- sakrálny areál púchovskej kultúry

kultúry mladšej doby železnej 
medzi dvomi dolinami, v  dnes 
odľahlom horskom sedle Uhliská 
(kataster Prosné). V  tom istom 
roku začal výskum archeológ Po-
važského múzea v  Žiline Anton 
Petrovský-Šichman, v  nasledujú-
com roku aj Jozef Moravčík. Bola 
odkrytá obetná jama 240 cm dlhá 
a  90 cm široká. V  blízkosti bola 
šikmo vyhĺbená kolová jamka 
pre drevenú stélu, hlavný symbol 
obetiska. Obetovávali  sa poľno-
hospodárske plodiny, predmety, 
zvieratá i ľudia. Našlo sa množ-
stvo fragmentov keramiky, pre-
pálené šperky, nástroje, ostroha, 
zlatá minca, bronzové náramky 
a  ihlice. Spálené kostrové pozos- 
tatky boli identifikované ako 3 až 
5 dospelých jedincov vo veku 40 
až 50 rokov, dvaja boli muži. Podľa 
nálezov v Prosnom sa ako symbo-
lická obeta na hranicu ukladali 
nekonzumovateľné časti, ako boli 
hlavy a  končatiny, zvierat i  ľudí, 
mužov i žien.
V  lete 2016 prebehol výskum 
v  Slatine nad Bebravou, v  sedle 
pod keltským hradiskom Udrina. 
Odkrylo sa kultové miesto s  rov-
nakými prvkami, ako malo obetné 
miesto v Prosnom. Jama na odliat- 
by - libatio a na drevený kôl - to-
tem. Našli sa, v  našom prostredí 
vzácne, časti bronzových plastík.

Keltská mytológia a duchovný svet
Mytológia pevninských Keltov sa 
v  historických - teda písomných zá-
znamoch nezachovala. Z  diel antic-
kých autorov poznáme viac ako 400 
keltských bohov, všetky tieto diela ale 
popisujú západných a ostrovných Kel-
tov. Čo si zo svojej mytológie priniesli 
na Slovensko nevieme. Zostávajú pra-
mene archeologické - artefakty. Stra-
tenú tradíciu tak môžeme vidieť na 
kotlíku zo zlata, striebra a emailu, kto-
rý sa v roku 1891 našiel v Gundestru-
pe. Súčasný významný keltológ V. Me-
gaw konštatuje, že heraldický beštiár 
použitý na kotlíku je do veľkej miery 
podobný motívom z veľkých striebor-
ných mincí Keltov žijúcich v 1. storočí 
pred naším letopočtom na území 
Bratislavy. Čiastočné vysvetlenie 
môže priniesť teda aj numizmatika 

a  množstvo symbolov na minciach 
púchovskej kultúry. Podľa slovenskej 
numizmatičky Evy Kolníkovej „koník 
na reverze mincí púchovskej kultúry 
nie je bezmyšlienkovitá imitácia an-
tických predlôh, reprezentuje niek-
torého z  kmeňových predstaviteľov 
keltského panteónu.“
Predstava, že symbol koníka z pros-
tonárodnej slovenskej povesti Pavla 
Dobšinského Slncový kôň je tak pra-
starý, by sa páčila nielen Petrovské-
mu-Šichmanovi.

Stanislava Flimmelová
Zdroj: Karol Pieta: Stredolaténske kultové miesto 
v Slatine nad Bebravou; časopis Historická revue

Za kultové areály považujeme 
mimoracionálne objekty podľa 
určitých charakteristických zna-
kov ako zámerne deformované 
obetné predmety, zvieracie a ľud-
ské pozostatky, obetné jamy a žia-
roviská. Doteraz sa na Slovensku 

našli štyri takéto areály: Liptovská 
Mara, Prosné, Trenčianske Teplice 
a Slatina nad Bebravou. Možnosť, 
že sa pridá Stupné, by musel po-
tvrdiť archeologický výskum.
Peter Kondrčík z  Púchova objavil 
v  roku 1965 obetisko púchovskej 

Rekonštrukcia obradného rituálu 
na informačnej tabuli v Prosnom.  

Foto: (Dwarf digital, Slovanské hradiská).

Rekonštrukcia sídliska z mladšej doby železnej ,  foto: (Dwarf digital, Slovanské hradiská).
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Túlal sa pri Odhánkach
Mestská polícia Púchov v ne-
deľu (19. 11. 2017) v čase o 
20.30 hod. umiestnila do zá-
chytného koterca v areáli tech-
nických služieb túlavého psa 
stredného vzrastu, nezistenej 
rasy, žltej (pieskovej farby). 
Pes sa túlal bez obojka a vôdz- 
ky v Púchove pri Odhánkach, v 
priestore za športovým areálom 
MŠK. Čipovanie psa nebolo zis-
tené, majiteľ nech sa prihlási na 
MsP Púchov s dokladmi od psa. 

OPERÁTOR GUMÁRENSKEJ VÝROBY
Mzda a mzdové bene�ty

Ostatné bene�ty

Mzda po zaškolení od 900 € brutto 
Garantovaný 13. a 14. plat
Mimoriadne ročné odmeny
Odmena za nulovú absenciu
Odmeny pri pracovných a osobných jubileách
Odmeny pre darcov krvi

Doprava do zamestnania zdarma zo smerov: Považská Bystrica – Beluša – 
Púchov a Trenčianska Teplá – Lednické Rovne – Púchov 
Stravovanie – obed od 0,85 €
Nadštandardné úrazové pripoistenie 
(vzťahuje sa aj na mimopracovné úrazy)
Príspevok na rekondičné a kúpeľné pobyty v SR a ČR
Príspevok na detskú rekreáciu
Doplnkové dôchodkové poistenie
Návratné bezúročné pôžičky
Nákup pneumatík za zvýhodnené ceny

Ponúkame aj možnosť práce na dohodu počas víkendov za vopred 
dohodnutých podmienok

Staň sa súčasťou silnej značky! 
Viac informácií :

Continental Matador Rubber: praca@conti.sk / 0904 717 079
Continental Matador Truck Tires: nakladne.pneu@conti.sk /  0904 717 262

Nástupný bonus

600 €
                                            

UPOZORNENIE: V dňoch od 9. 11. do 21. 12. 2017 budú v lokalite Lachovec – Ilonka (mestské lesy) pracovníci 
Lesov SR realizovať výrub poškodených drevín a drevín vyznačených v zmysle programu obnovnej ťažby. 
Počas týchto prác bude cesta označená výstražnými značkami, preto žiadame návštevníkov lesa o zhovieva-
vosť, trpezlivosť a obmedzený vstup do priestoru ohrozeného padajúcimi stromami.

MsÚ Púchov

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

Viac informácií získate v sídle Mestskej polície Púchov na Ulici Ferka  
Urbánka a na bezplatnom telefónnom čísle 159  alebo sa obráťte  
na hliadku v teréne: 0903 132 333.

Obľúbené podujatie Noc v divadle má za sebou ďalší ročník. Päť divadelných predstavení so skvelými výkonmi 
domácich i hostí (DDŠ Ochotníček, Divadlo M, DŠ Červené vankúše, Divadlo Makyta a DS Branka Radičeviča zo 
Starej Pazovy) spolu s muzikálom detí z letného divadelného tábora bezpečne zaplnili hľadisko kultúrneho stán-
ku v  Púchove. 12-hodinový sobotný divadelný maratón bol prepletený hudbou (Róbert Fapšo, Andy Loužecká, 
Matej Mušák) a výstavou bábok DS D121.                                                                                                                                              -r-

Noc v púchovskom divadle
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Za obmedzovanie osobnej slobody hrozí 
40-ročnému Púchovčanovi osem rokov 

Chorobnosť poklesla, stále 
je nad priemerom kraja

Polícia informuje

Na krajských cestách pribúdajú opití vodiči

Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície z Považskej 
Bystrice vzniesol obvinenie zo zločinu obmedzova-
nia osobnej slobody voči 40-ročnému mužovi z Pú-
chova. Dňa 9. novembra v čase asi o 23.15 hod. vošla 
jeho bývalá priateľka spolu s ním dobrovoľne do jeho 
bytu v Púchove, pričom po vstupe do bytu mal obvi-
nený byt zamknúť a kľúč vytiahnuť zo zámku. Obvi-
nený odmietol  poškodenú pustiť z bytu a následne 
malo dôjsť k hádke a aj k fyzickému napadnutiu ženy.  

Po zvonení a búchaní  na vchodové dvere obvinený 
upustil od svojho konania a otvoril vchodové dvere 
do bytu. Žena počas incidentu utrpela zranenie oka s 
predpokladanou dobou liečenia  asi sedem dní a ma-
jetkovú škodu poškodením bundy vo výške približne 
20 eur. Vyšetrovateľ z Považskej Bystrice spracoval 
návrh na vzatie obvineného do väzby. V prípade do-
kázania viny hrozí obvinenému mužovi  trest odňatia 
slobody na tri až osem rokov.                 KR PZ Trenčín 

Na cestách nášho kraja bolo v mesiaci október cel-
kovo zaznamenaných 111 dopravných nehôd (med-
ziročný nárast o šesť). Pri týchto nehodách bolo de-
väť osôb usmrtených, päť osôb bolo ťažko zranených 
a 39 ľahko zranených. Krajský dopravný inšpektorát 
v Trenčíne negatívne hodnotí skutočnosť, že sa v ok-
tóbri 2017 zvýšil počet dopravných nehôd, pri kto-
rých bol zistený alkohol oproti roku 2016 celkovo o 
osem. Zaznamenaných bolo 23 dopravných nehôd 
pri ktorých bol zistený alkohol, kde až deväť bolo v 
okrese Trenčín. Pri uvedených dopravných nehodách 
boli 2 osoby ľahko zranené.

Za prvých 10 mesiacov roku 2017 bolo na území 
Trenčianskeho kraja celkom 1046, pri ktorých žiaľ 
zomrelo 30 osôb, 62 bolo ťažko zranených a 455 sa 
zranilo ľahko. Požitie alkoholu u vinníka dopravnej 
nehody bolo zistené pri 147 dopravných nehodách.

Najčastejšou príčinou dopravných nehôd za 10 me-
siacov v roku 2017 boli najmä porušenia základných 

povinností vodiča - neprimeraná rýchlosť jazdy, ne-
správne otáčanie a cúvanie a aj nesprávna jazda cez 
križovatku. 

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 sa na-
ďalej nepriaznivo vyvíja v Trenčianskom kraji za pr-
vých 10 mesiacov roku 2017 aj nehodovosť s účasťou 
chodcov, pričom došlo k 79 dopravným nehodám, 
kde evidujeme nárast v počte o šesť dopravných 
nehôd, dve osoby boli usmrtené, 11 osôb bolo ťažko 
zranených a až 66 osôb sa zranilo ľahko. 

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam a 
cieľom predchádzania dopravným nehodám s účas-
ťou cyklistov a chodcov polícia upozorňuje všetkých 
účastníkov cestnej premávky na zvýšenú opatrnosť a 
ohľaduplnosť voči ostatným a na dôsledné dodržia-
vanie pravidiel cestnej premávky. Žiadame vodičov 
všetkých motorových vozidiel vzhľadom na prebie-
hajúce jesenné obdobie, aby zvýšili opatrnosť hlavne 
počas zníženej viditeľnosti.                     KR PZ Trenčín

Ešte v druhom novembrovom týždni – 6. novembra 
došlo krátko po ôsmej hodine večer k dopravnej ne-
hode, ktorá sa stala na ceste č. III/1949 v obci Kvašov. 
Na zásah boli vyslaní traja príslušníci Hasičského a 
záchranného zboru z Púchova s technikou 
AHZS MB Vario. Po príchode hasičov na 
miesto udalosti bolo prieskumom zistené, 
že ide o dopravnú nehodu osobného mo-
torového vozidla, ktoré čiastočne blokova-
lo jeden jazdný pruh. 

V dôsledku udalosti sa zranili tri osoby, 
pričom dve z nich zostali zakliesnené v 
postihnutom automobile. Zasahujúci ha-
siči pomocou hydraulického zariadenia 
postupne vyslobodili zakliesnené osoby z 
havarovaného automobilu a na nosidlách 
ich transportovali do sanitných vozidiel 
zdravotných záchranárov. Následne za-

bezpečili postihnutý automobil proti vzniku požiaru 
a prostredníctvom absorpčnej látky zachytili a z vo-
zovky odstránili vytečené prevádzkové kvapaliny. 

KR HaZZ Trenčín, ilustračné foto

Pri nehode v Kvašove sa zranili tri osoby, 
dve museli hasiči z auta vystrihovať

Hasičský a záchranný zbor

Poverený policajt Obvodného oddelenia z Považ-
skej Bystrice vzniesol obvinenie z pokračujúceho 
prečinu krádeže voči 30-ročnej Jane z okresu Púchov. 
Obvinená mala postupne odcudziť z priestorov skla-
dov obchodného domu v Považskej Bystrici rôzny to-
var. Žena mala postupne odcudziť posteľné súpravy, 
robotický vysávač, Smart televízor, súpravu hrncov, 

rôzne cukrovinky a iné veci, pričom tieto veci postup-
ne zhromažďovala vo svojej kancelárii a mala si ich 
postupne odviesť svojím autom domov. Poškodenej 
spoločnosti krádežou vznikla celková škoda vo výške 
717 eur. Obvinenej žene v prípade dokázania viny 
hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.                 

KR PZ Trenčín

Žena z Púchovského okresu kradla v skladoch 

Po výraznom vzostupe chorobnosti na akútne 
respiračné ochorenia v 45. kalendárnom týždni 
došlo v minulom týždni v Púchovskom okrese k 
výraznému zníženiu chorobnosti. Chorobnosť na 
akútne respiračné ochorenia klesla z 1913 ocho-
rení na 100.000 obyvateľov na minulotýždňových 
1529 ochorení na 100.000 obyvateľov. Napriek 
výraznému poklesu bola chorobnosť na akútne 
respiračné ochorenia v Púchovskom okrese mi-
nulý týždeň tretia najvyššia v Trenčianskom sa-
mosprávnom kraji. 

V minulom týždni lekári v Trenčianskom kraji 
nahlásili 3196 akútnych respiračných ochorení 
(ARO), čo predstavuje chorobnosť 1345 ochorení 
na 100.000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecific-
ká chorobnosť na ARO bola minulý týždeň u detí 
do päť rokov. V porovnaní s predchádzajúcim týž-
dňom klesla chorobnosť o 11,52 %. Najvyššia cho-
robnosť na ARO v Trenčianskom kraji bola v okre-
se Myjava, najnižšia v okrese Považská Bystrica. 

K ešte výraznejšiemu poklesu došlo u chrípko-
vej chorobnosti, ktorá v porovnaní s predchádza-
júcim týždňom klesla o 20 %. Pre chrípku a akútne 
respiračné ochorenia nedošlo k prerušeniu vyu-
čovania v žiadnej základnej, materskej a strednej 
škole v Trenčianskom kraji.              (r)

Skrvavil ho chodník?
Krátko pred poludním nahlásili na oddelenie 

mestskej polície, že na Štefánikovej ulici je ne-
známy bezdomovec, ktorý je na tvári zakrvave-
ný. Údajne spadol na chodníku a ešte predtým 
mal mať konflikt s neznámymi osobami. Hliadka
na mieste našla zakrvaveného muža z Dolného 
Lieskova, ktorý sa momentálne pohybuje po Pú-
chove. 

Muž hliadke povedal, že spadol na chodníku, 
poprel, že by sa predtým s niekým pobil, navyše 
odmietal ošetrenie. Hliadka napriek tomu pri-
volala posádku zdravotných záchranárov, ktorá 
skonštatovala, že muža je potrebné odviezť na 
ošetrenie do nemocnice. Vzápätí ho previezli na 
vyšetrenie do považskobystrickej nemocnice.  

Zbili a okradli...
Čašníčka z jedného z púchovských barov ozná-

mila na oddelenie mestskej polície, že v bare zbili 
nejakého muža. Na mieste hliadku informovali, že 
muža navyše okradli. 

Na mieste bol aj poškodený muž, ktorý informo-
val, že ho prepadli a zbili traja muži, zobrali mu 
bundu a peňaženku. Keďže išlo o podozrenie zo 
spáchania trestného činu, previezla hliadka mes-
tskej polície muža na Obvodné oddelenie Policaj-
ného zboru v Púchove. 

Nabúral dve autá
Hliadku mestskej polície požiadali o súčinnosť 

okolo pol piatej nadránom z dispečingu Obvod-
ného oddelenia Policajného zboru v Púchove s 
tým, že na Okružnej ulici v Púchove došlo k do-
pravnej nehode. 

Hliadka na mieste zistila, že vodič osobného 
motorového vozidla značky Mercedes s púchov-
ským evidenčným číslom zrejme neprispôsobil 
rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a narazil do 
dvoch zaparkovaných vozidiel značky Renault a 
Mazda. Vzápätí na miesto nehody prišla aj hliadka 
Obvodného oddelenia Policajného zboru v Pú-
chove, ktorá prípad prevzala. 
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Priebeh vyšetrenia v Kukátku
Komplexné vyšetrenie zraku trvá približne 1,5 až 2,5 hodiny. Najprv absolvujete so sestričkou úvodný rozhovor, kde sa spíše aj anamnéza dieťaťa a vykoná sa vstupné meranie 
zraku dieťaťa. Úvodná časť trvá približne 30 minút. Po úvodnej časti dieťa vyšetrí očná lekárka.
 
Vykonané vyšetrenia:
• meranie orientačnej hodnoty dioptrií,
• skúška ostrosti videnia (dieťa spoznáva obrázky alebo iné značky),
• zakrývacie testy, zhodnotenie postavenia očí, prípadne stanovenie druhu škuľavosti,
• meranie na synoptofore s účelom posúdenia spolupráce očí, zhodnotenie priestrového videnia
• cykloplegie – do každého oka kvapneme jednu kvapku a počkáme 40 – 45 minút. Následne na to vykonáme prístrojové meranie dioptrií očí, presvietenie očných 
  médii na biomikroskope a kontrolu očného pozadia oftalmoskopom.

Po všetkých vyšetreniach zhodnotíme výsledky a prognózy vývoja. O všetkých výsledkoch pravdaže nielen informujeme rodičov, ale im aj 
vysvetlíme ako je na tom zrak ich dieťaťa. Pokiaľ je nutná liečba, skonzultujeme ju aj s rodičmi a vysvetlíme či je nutné predpísanie dioptrických 
okuliarov, prípadne pleoptické cvičenia.

Objednávka vyšetrenia
Na vyšetrenie v Kukátku sa môžete objednať:
telefonicky 0948 865 525 (ortopedická sestra - Bačuvčíková Mária)
e-mailom na ivana.chovancova68@gmail.com 
osobne v očnej ambulancii MUDr. Ivany Chovancovej 
na ul. Moyzesovej 1744 v Púchove.
Otváracie hodiny: Po -pi: od 13.30 - 15.30

LIEČBA TUPOZRAKOSTI A ŠKUĽAVOSTI
V očnom Kukátku na Moyzesovej ulici v Púchove vykonávame vyšetrenia 

a liečime zrakové poruchy tupozrakosti a škuľavosti.

Čo je tupozrakosť a ako vzniká?
Tupozrakosť je zraková porucha, pri ktorej je znížená schopnosť videnia 
jedného alebo obidvoch očí. Na oku, ktoré trpí tupozrakosťou, nemusí byť 
viditeľné žiadne postihnutie. Napriek tomu optické dráhy prenášajúce zrakové 
podnety z oka do mozgu nie sú dostatočne vyvinuté. Pokiaľ sa tupozrakosť 
nelieči, môže dôjsť k vážnym a trvalým dôsledkom. Intenzita tupozrakosti môže 
byť intenzívna natoľko, že dieťa po zakrytí zdravého oka vidí len obrysovo aj to 
len do vzdialenosti 1 m. Pri akomkoľvek úraze zdravého oka sa tupozraký človek 
dokáže len minimálne orientovať v priestore. Bez liečby tupozrakosti hazarduje 
so svojím zrakom a má vyššie riziko oslepnutia.

Škuľavosť
Škuľavosť je zraková choroba, pri ktorej oči nepozerajú jedným smerom rovnobežne, ale jedno oko alebo prípadne obidve oči sa odchyľujú od správneho smeru. Pri 
normálnych podmienkach splynie v mozgu obrázok z každého oka v jeden ucelený obraz. Pokiaľ je oko postihnuté škuľavosťou v mozgu sa spracujú dva rôzne obrazy. 
Mozog na tento jav reaguje tak, že ignoruje obraz zo škuľavého oka a dochádza k zastaveniu rozvoja spolupráce obidvoch očí dieťaťa.

Tupozrakosť postihuje:
• deti so škuľavosťou
• deti s predpokladom dedičnosti zrakových chorôb
• deti s vyššími dioptriami, po šedom zákale, úraze oka

Najdôležitejším krokom v liečbe je prevencia. Tupozrakosť je nutné odhaliť čím skôr a 
začať s liečbou. Už v predškolskom veku okolo 2 -3 rokov dieťaťa je vhodné navštíviť 
Kukátko a vyšetriť zrak.

Pokiaľ sa s liečbou škuľavosti nezačne včas hrozí:
• tupozrakosť,
• zníženie vnímania vnemov prichádzajúcich do mozgu,
• strata priestorového videnia,
• kozmetický defekt

Najdôležitejším krokom v liečbe je prevencia. Na prvé vyšetrenie ostrosti zraku k detskému očnému lekárovi 
by mali priviesť rodičia dieťa už v 6 mesiacoch. Dbajte aj na to, aby dieťa podstúpilo screeningové vyšetrenie 
zraku včas. Liečba škuľavosti prebieha bezoperačne. Cieľom liečby je zachovať zrakovú ostrosť, narovnanie očí 
do rovnobežnej polohy a obnovenie binokulárneho videnia tak, aby obidve oči spolupracovali.

Liečba tupozrakosti
Liečba tupozrakosti je individuálna a pod pravidelným odborným dohľadom 
detského očného lekára a ortoptistky. Nie je ju možné riešiť operačne, lieči sa:
• dioptrickými okuliarmi – dieťa dostane okuliare za účelom správnej a presnej 
  korekcie dioptrickej chyby
• okluzor – na niekoľko hodín denne sa dieťaťu zakryje zdravé oko tak, aby 
  tupozraké oko bolo nútené pracovať
• pleoptické cvičenia – pravidelné cvičenie tupozrakého oka, aby bolo čo 
  najviac zaťažené prácou na blízko

Liečba prebieha formou:
• použitím dioptrických okuliarov - dieťa dostane špeciálne dioptrické okuliare. 
  Doba nosenia okuliarov je individuálna a závisi na stupni postihnutia. Každý polrok chodí dieťa na pravidelné kontroly zraku.
• otroptických cvičení – pri niektorých deťoch nestačí nasadiť len liečbu dioptrickými okuliarmi ale aj ortoptické cvičenia. Ortoptickými cvičeniami sa dosahuje nácvik 
  súčasného videnia očí. Tieto cvičenia je nutné vykonávať dlhodobo a intenzívne pod dohľadom odborne vyškolených ortoptistov.



oznam  I  píšete nám 11

Medzi množstvom darcov krvi mužov sa našlo 
aj niekoľko odvážnych žien (prítomní boli darco-
via z celého okresu), ktorí prekonali pocit strachu 
z  bolesti alebo nepredvídanej komplikácie a  krv 
darovali. Bolo mi cťou Vás poznať a  ešte raz Vám 
chcem aj takýmto spôsobom poďakovať. Darovať 
krv z  čistej lásky človeka k  človeku z  morálneho 
presvedčenia je jedným z  najkrajších darov. Kto-
si múdry povedal: „Láska si nájde spôsob, ako sa 
prejaviť“. Darcovstvo krvi je jednou z možností. Ide 
o anonymného človeka odkázaného na dar svojho 
blížneho. Po kvapkách vlievate nádej na život tým, 
ktorým uniká. 
  Jedinou Vašou odmenou je dobrý pocit, že ste 
svojím činom pomohli mamičkám pri komplikova-
nom pôrode, chorým deťom, pri operáciách, obeti-
am dopravných nehôd, či iným ľuďom, ktorí práve 
potrebovali najvzácnejšiu tekutinu – krv. 

Vyjadrujem Vám našu úctu a  obdiv. Samozrejme, 
ani moje slová dostatočne nevyjadria vďaku, ale 
nech Vás pocit vďaky neznámych príjemcov hreje 
pri srdci. Verím, že aj Vy v prípade ťažkých životných 
situáciách nájdete niekoho, kto by Vám pomohol 
tak, ako Vy pomáhate mnohým ľuďom.
   S trvalým pobytom Púchov si prevzali (informáciu 
poskytol Územný spolok Slovenského Červeného 
kríža Považská Bystrica):
• zlatú plaketu prof. MUDr. J. Jánskeho: Ján Mudrák, 
• striebornú plaketu prof. MUDr. J. Jánskeho: 
Ján Hladký, Ján Hoppan, Milan Nemček, Ľubomír 
Kucej, Ing. Miloš Raček, Michal Repáč, 
• bronzovú plaketu prof. MUDr. J. Jánskeho: Tomáš 
Madala, Emil Hachran, Pavol Luhový, Miroslav Šen-
kerík, Lukáš Mónich, Miroslav Baláž, Peter Padych.
Želám Vám veľa šťastia a zdravia, naši DARCOVIA!

Irena Kováčiková, foto: SČK

Darovať krv môžu iba ľudia, ktorí sa pozerajú na svet srdcom

Mestský úrad Púchov 
oznamuje 

voľné pracovné miesto na pozícii:
odborný referent stavebného poriadku

Predpokladaný termín nástupu:
01. 01. 2018

Požiadavky na zamestnanca:
• minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou 
stavebno-technického zamerania – stavebníctvo, 
geodézia, kartografia
• znalosť legislatívy a problematiky na úseku sta-
vebného poriadku v zmysle stavebného zákona a 
súvisiacich predpisov
• osvedčenie osobitného kvalifikačného predpo-
kladu na zabezpečenie činnosti stavebného úra-
du a prax na stavebnom úrade vítaná (fotokópiu 
priložiť k životopisu, ak je)
• znalosť práce s PC na pokročilej úrovni (MS 
Word, Excel, .... )
• vodičský preukaz „B“
• bezúhonnosť
• samostatnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, 
analytické myslenie
• prax vo verejnej správe vítaná

Životopisy spolu so súhlasom na spracovanie 
osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov s označením pracovnej 
pozície môžete zasielať v termíne do 01. 12. 2017, 
na adresu: 
Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 
Púchov alebo elektronicky na: msu@puchov.sk.

Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači, 
ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, 
ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejave-
ný záujem.

Téma holokaustu je aktuálna v  každej dobe. Ka-
ždého z nás tiež zaujíma, kde k tejto tragédii do-
šlo. Áno, bol to aj koncentračný tábor Osvienčim 
(nemecky Auswitz) v dnešnom Poľsku. Práve toto 
múzeum sa stalo cieľom našej návštevy počas ex-
kurzie minulý týždeň. Ráno nás v krajine krowiek 
a bigosu privítali slnečné lúče a „príjemné“ 3 °C 
nad nulou. Celý deň nám spoločnosť robil veľmi 
rozhľadený a erudovaný sprievodca Ľudovít Bar-
toš. Ako prvé sme sa išli pozrieť do Osvienčimu 2 -  
Brzezinka (nemecky Birkenau), kde sa nachádzajú 

Dňa 24. 10. 2017 som sa zúčastnila slávnostného odovzdávania zlatých, strieborných 
a bronzových plakiet prof. MUDr. Jána Jánskeho za bezpríspevkové darovanie krvi, ktoré 
sa uskutočnilo v kongresovej sále BALNEA GRAND v Kúpeľoch Nimnica. 

Návšteva Múzea holokaustu Osvienčim
„Zlo potrebuje k svojmu víťazstvu jedinú vec. Aby dobrí 
ľudia nerobili nič“ - tento výrok Edmunda Burka nás spre-
vádza na hodinách dejepisu v deviatom ročníku.

zrúcaniny, ale aj makety tzv. barakov, v ktorých 
väzni žili. Jazierko s popolom zavraždených a pa-
mätník v rôznych jazykoch na počesť všetkým, 
ktorí tu zomreli, nenechali žiadne oko suché. 
Neskôr sme sa presunuli do Osvienčimu 1 - nazý-
vaného taktiež „triediaca linka“. „Predstavte si, že 
každá jedna topánka, ktorú tu uvidíte, patrila jed-
nému človeku,“ prihovorila sa nám hneď na začiat- 
ku sprievodkyňa. Prešli sme od zbierok rôznych 
vecí - okuliare, vlasy, kufre, rôzne zdravotné po-

môcky, väzenské cely, popravčiu stenu až 
po plynové komory. „Je to smutné, ale aj 
tu, v tomto veľkom väzení, bolo ešte jedno 
väzenie,“ pokračovala sprievodkyňa. Prešli 
sme sa miestnosťou, kde sú vyvesené fotky 
zajatých mužov, žien a detí, či barakom, kto-
rý je venovaný čisto slovenským väzňom 
v  tomto tábore. Rôzne vekové kategórie 
a predsa jeden a ten istý osud. Bolo ťažké 
sa prechádzať po miestach, odkiaľ nebolo 
návratu. Nakoniec sme prešli tou najťažšou 
časťou, ktorou boli spaľovne a krematóriá. 
Všade boli vystavené fotky ako ľudia niekoľ-
ko hodín stáli v rade a čakali na svoj osud.
Nakoniec sme sa presunuli do Krakowa, kde 
sme sa s našim sprievodcom poprechádzali 
historickým centrom. Po zotmení sa Kra-
kow rozsvietil a ukázal nám svoju krásnu, 
skoro už predvianočnú tvár.  Naša vďaka 
patrí našim učiteľom a sprievodcovi pánovi 
Ľudovítovi Bartošovi, ktorý bol naozaj veľmi 
ochotný a príjemný.

Ema Ižvoltová, žiačka ZŠ Mládežnícka
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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 Slobodníkom
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

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:

skvelá kapela: BONITA
mega DJ: JERRY Galánek

chýrny zabávač: FRANTA UHER

Zábavný večer, tombola na šťastný nový rok, 
polnočný ohňostroj, novoročný prípitok pod hviezdami.

V cene je slávnostná večera, prípitok, minerálka, víno, káva, polnočný pohár šampusu, kapustnica... 
Predpredaj vstupeniek od 2.11.2017 - len v kanceláriách Divadla Púchov, info a rezervácie na tel.č. 0905 428 290.

19.00 - 03.00  Veľká sála divadlo Púchov

25€
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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 €.
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KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK
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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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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.
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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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Reštaurácia Váh
Cena menu 4,00 Є 
Utorok: 21. 11.
Hráškovo-zeleninová s haluškami 
Kelová s klobásou 
1. Farmársky brav. rezeň, ½ dus. ryža, 
½ hranolky 
2. Kurací perkelt s masl. haluškami 
3. Vyprážané syrové guľôčky so seza-
mom na zemiakoch, tzatziky
4. Ľahký cestovinový šalát s kuracím 
mäsom a jogurtom

Streda: 22. 11.
Zabíjačková kapustnica
Zeleninová s bulgurom 
1. Kurací steak so syrovo-bylinkovou 
omáčkou, ½ dus. ryža, ½ hranolky 
2. Pečená brav. kotleta s figami a 
rozmarínom, dus. čer. kapusta, chlpatý 
zem. knedlík 
3. Domáce parené buchty s čokoládou 
a smotanou 
4. Ľahký cestovinový šalát s kuracím 
mäsom a jogurtom

Štvrtok: 23. 11.
Držková
Zeleninová s vajíčkom 
1. Farebná kuracia ihla, ½ dus. ryža, ½ 
opekané zemiaky 
2. Vyprážaný bravčový rezeň so zemia-
kovým šalátom 
3. Zapekané cestoviny s brokolicou a 
mozzarellou, zeleninová obloha 
4. Ľahký cestovinový šalát s kuracím 
mäsom a jogurtom

Piatok: 24. 11.
Gulášová
Zlatá šošovicová vegetariánska 
1. Zapekaná brav. krkovička (encián, 
orechy, sezam, cibuľka), ½ dus. ryža, 
½ hranolky 
2. Mexické kuracie soté v kukurično-
-zemiakovej placke s mrkvovým 
šalátom 
3. Pstruh na rasci so zemiakmi 
4. Ľahký cestovinový šalát s kuracím 
mäsom a jogurtom

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 21. 11.
Frankfurtská s párkom
1. Važecká bravčová pochúťka 
v zemiakovej placke
2. Hovädzia pečienka šťavnatá, 
tarhoňa

Streda: 22. 11.
Karfiolová s mrkvou a cestovinou
1. Partizánske bravčové rebierko, 
strapačky so slaninkou
2. Vyprážané kuracie krídla, zemiaková 
kaša, uhorka

Štvrtok: 23. 11.
Zelerová

1. Viedenský hovädzí guláš, domáca 
varená knedľa
2. Zapekaný morčací rezeň 
s broskyňou a syrom, ryža

Piatok: 24. 11.
Fazuľová na kyslo s kôprom
1. Obrátený hovädzí rezeň, slovenský 
zemiakový šalát
2. Boloňské bravčové špagety so 
syrom

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є 
Utorok: 21. 11.
Cesnaková krémová s krutónmi
1. Morčací marinovaný steak, gratino-
vané zemiaky, zeleninová obloha
2. Bravčový pivovarský tokáň, dusená 
ryža, kyslá uhorka
3. Kelový prívarok so zemiakmi a 
vajíčkom
Dezert: Čokoládovo-ovsené guľky 
s arašidovým maslom

Streda: 22. 11.
Minestrone Karpatia
1. Kuracie soté so šunkou a šampiňón-
mi, dusená ryža, zeleninová obloha
2. Hovädzia sviečková na smotane, 
varená knedľa 
3. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom
Dezert: Mramorový koláč s čučoried-
kami

Štvrtok: 23. 11. 
Hráškový krém
1. Morčacie kúsky na smotane, penne
2. Bravčový mletý steak z panenky, 
zemiakové pyré, červená repa
3. Šalát listový s brokolicou a séza-
mom
Dezert: Viedenský zákusok

Piatok: 24. 11.
zatvorené - súkromná akcia

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є
Utorok: 21. 11.
Strúčková polievka na kyslo, chlieb 
Slepačí vývar s mäskom a rezancami
1. Hydinová diabolka, chlieb vo vajci 
2. Balkánska pleskavica (mleté 
hovädzie a bravčové mäso), cibuľka, 
hranolky, paradajka 
2. Koložvárska kapusta, varené 
zemiaky 
3. Pizza Prosciutto e Grano (pomodo-
ro, šunka, šampiňóny, syr)

Streda: 22. 11.
Frankfurtská polievka s párkom, chlieb
Hovädzí vývar so zeleninou a drobnou 
cestovinou
1. Kurací filet zapekaný so zelenou 

špargľou, dusená ryža, obloha 
2. Zemiakové knedle plnené údeným 
mäsom, dusená kyslá kapusta, chrum-
kavá cibuľka 
3. Špagety Carbonara (slaninka, 
vajíčko), parmezán
4. Pizza Quatro Stagioni (pomo-
doro, šunka, artičoky, šampiňóny, 
paradajka) 

Štvrtok: 23. 11.
Gulášová polievka, chlieb
Slepačí vývar so špenát. haluškami 
1. Vyprážaný kurací karbonátok, 
pučené zemiaky, kyslá uhorka 
2. Jelenie ragú, maslové halušky 
3. Fliačky s kapustou
4. Pizza Siciliana (pomodoro, niva, 
údený syr, šampiňóny, kukurica, syr)

Piatok: 24. 11.
Krémová šampiňónová, chlieb   
Zverinový vývar Risi-Bisi
 1. Kurací špíz so zeleninou (cibuľa, 
paprika), ½ dusená ryža, ½ hranolky  
2. Stroganov z hovädzej sviečkovice, 
varená cestovina  
3. Grilovaný pstruh, varené zemiaky 
na masle, zeleninové obloženie 
 4. Pizza Hawai (pomodoro, šunka, 
ananás, syr) 

Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 21. 11.
Držková z hlivy
1. Kurací plátok so slivkovou omáčkou, 
1/2 ryža, 1/2 hranolky
2. Segedínsky guláš s  knedľou                                            
3. Tirolské zemiaky, volské oko, 
kapustový šalát

Streda: 22. 11.
Francúzska s cestovinou
1. Hovädzie  „námornícke“ s tarhoňou
2. Vyprážaný kurací rezník so zem. 
kašou, cvikla                                            
3. Ovocné pirohy s tvarohom a posýp-
kou, ovocie

Štvrtok: 23. 11. 
Brokolicová s cícerom a pečeným 

chlebíkom
1. Bravčová panenka na ružičkovom 
keli, pečené zemiaky
2. Pečené kuracie stehienko s dusenou 
ryžou a kompótom
3. Špagety s pestom z medved. cesna-
ku, cherry parad. a kur. mäskom

Piatok: 24. 11.
Hrachová s párkom, chlieb
1. Hov. líčka s dusenou zeleninkou, 
pučené zemiaky s cibuľkou
2. Grilovaný hermelín so slaninkou a 
brusnicami, hranolky
3. Granatiersky pochod s kyslou 
uhorkou

Reštaurácia 
U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 21. 11.
Zeleninová s haluškami
1. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiako-
vý cibuľový šalát 
2. Parené buchty s čokoládou
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Streda: 22. 11.
Špargľový krém s jablkovým chipsom 
1. Pečené kuracie stehno, hrášková 
ryža, zeleninový šalát
2. Hubové krémové rizoto, parmezán 
3. Ázijské špeciality podľa ponuky

Štvrtok: 23. 11. 
Šošovicová s klobáskou, zemiaky 
1. Morčacia roláda, zemiakové pyré, 
hubová omáčka 
2. Plnená pečená cuketa s parmezá-
nom, listový šalát, jogurtový dresing 
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Piatok: 24. 11.
Kapustnica s údeným mäsom a 
hríbikmi, chlieb 
1. Kurací špíz, opekané baby zemiaky, 
cesnakový dresing 
2. Vyprážaný pastiersky syr, varené 
zemiaky s pažítkou, tatárska omáčka 
3. Ázijské špeciality podľa ponuky

Metropolis
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 21. 11.
Frankfurtská so zemiakmi
1. Partizánske rebierko, strapačky 
s kapustou
2. Kurací špíz so šampiňónmi, hríbová 
omáčka, varené zemiaky
3. Šalát s čínskej kapusty s kuracími 
rezancami a nivou, dresing

Streda: 22. 11.
Valašská kyselica 
1. Pivárske zmes, tarhoňa, kyslá 
uhorka

2. Kuracie rizoto so zeleninou, kompót 
3. Granadír, paradajkový šalát

Štvrtok: 23. 11. 
Cesnaková s vajcom a zemiakmi 
1. Roláda z mletého mäsa, zemiaková 
kaša, šalát z kyslej kapusty
2. Pľúcka na smotane, knedľa
3. Tvarohovo- jablkovo-škoricová 
žemľovka

Piatok: 24. 11.
Hlivová so zemiakmi 
1. Kurací perkelt, cestovina
2. Kotlíkový guláš, 1/2 hovädzie + 1/2 
bravčové mäso, bageta
3. Ruské vajce ,, Duo“, pečivo

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: 
1. Slepačí vývar, rezance 
2. Strúčková na sladko kyslo
3. Ruský boršč s kyslou smotanou  

Hlavné jedlá:   
1. Diabolská pochúťka, chlieb vo 
vajíčku
2. Tvarohová žemľovka s marhuľami   
3. Vyprážané šampiňóny, varené 
zemiaky s maslom a vňatkou,                            
domáca tatárska omáčka
 4. Bratislavské bravčové pliecko, 
tarhoňa 
5. Kurací Gordon Bleu na prírodno, 
syrová omáčka, opekané šúľance na 
masle 
6.  Jelenie dusené pliecko na šípkovej 
omáčke, viedenský knedlík
7. Bravčová T-Bone kotleta na grile,  
opekané baby zemiaky, kapustový 
šalát s jablkami, mrkvou a chrenom       
 

FreshFood
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 21. 11.
Kapustová s klobásou
1. Krémové mrkvové rizoto s kuracím 
mäsom, parmezán
2. Prírodný bravčový rezeň s volským 
okom, zemiaková kaša

Streda: 22. 11.
Slepačí vývar s mäsom a rezancami 
1. Bravčové ražniči, zemiakové krokety 
2. Maďarský guláš, varená knedľa

Štvrtok: 23. 11. 
Kulajda 
1. Kurací rezeň v syrovom cestíčku, 
pučené zemiaky 
2. Hovädzí stroganov, dusená ryža

Piatok: 24. 11.
Zeleninová s haluškami 
1. Zemiaková placka plnená pikant-
nou bravčovou zmesou
2. Grilovaný hermelín na zeleninovom 
šaláte, dressing, toast
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Uplynulý týždeň sa konal v historickej budove Župného domu už druhý ročník filmo-
vého festivalu s názvom Jeden svet. Festival je jediný svojho druhu na Slovensku -  
o skutočných ľuďoch z mäsa a kostí a o ich skutočných problémoch. 

Filmový festival Jeden svet opäť v Župnom dome

diálne známy a polemizovaný do-
kument o pôrodoch v slovenských 
nemocniciach (Medzi nami). Zavŕ-
šenie festivalu patrilo dokumentu 

o globálnom otepľovaní v podaní 
Leonarda DiCapria a National Geo-
graphic (Je s nami koniec?). 
Na Slovensku sa môžeme tešiť tomu-

to festivalu už osemnásty rok vďaka 
občianskemu združeniu Človek v 
ohrození.

Marek Vatraľ, spoluorganizátor

Tento festival je zároveň aj o nás a o 
tom, kde a ako vlastne žijeme. Otá-
zok je množstvo a dokumentárne 
filmy na ne prinášajú aspoň čiastoč-
né odpovede.
Tento rok bola témou festivalu „dô-
vera“. Viaceré výskumy ukazujú, že 
medzi nami všeobecne vládne ne-
dôvera. Nedôverujeme nikomu a 
ničomu a sme v tom dobrí. Nedôve-
rujeme susedom, súdom, politikom, 
cudzincom, médiám. Tohoročný 
festival chcel svojim programom 
prispieť k hľadaniu a najmä nájdeniu 
dôvery v nás.
Počas troch dní mali možnosť v do-
obedňajších hodinách gymnazisti a 
vo večerných hodinách široká verej-
nosť, vidieť šesticu dokumentov: zo 
židovského prostredia (32 utajova-
ných strán - Správa z pekla), na tému 
extrémizmus v nás dokument (Zlatý 
úsvit), o migrácii v Čechách (Česká 
Alláh), o konflikte v Sýrii (Otec, Syn 
a Džihád svätý), nechýbal ani me-

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE 

V právnej veci dlžníka – Stanislav Luhový, nar. 14.3.1982, bytom Dolný 
Moštenec 127, 017 01  Považská Bystrica (ďalej len „Dlžník“), bol Uznesením 
Okresného súdu Trenčín spis. zn. 40OdK/47/2017-25 zo dňa 3.7.2017, 
publikované v Obchodnom vestníku č. 131/2017 dňa 11.7.2017, 
právoplatné dňa 12.7.2017, vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.

Mgr. Xénia Hofierková, správca, Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, týmto 
podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných 
dražbách, v znení neskorších právnych predpisov, oznamuje konanie 
nasledovnej dobrovoľnej dražby: 

Čas dobrovoľnej dražby:14.12.2017 o 09,30 hod. 
Miesto dobrovoľnej dražby: Notársky úrad JUDr. Denisa 
Adamkovičová, Brnianska 1J, 911 05  Trenčín

Predmet dobrovoľnej dražby: rozostavaná stavba, popis stavby: rodinný 
dom, nachádzajúca sa v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Púchov, 
katastrálne územie: Horné Kočkovce, nezapísaná v katastri nehnuteľností, 
na adrese Vŕšok, bez určenia orientačného čísla, bez určenia súpisného 
čísla, umiestnená na pozemku vo vlastníctve tretej osoby, a to pozemok 
parcela registra “C” evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 1281/3 o 
výmere 333 m2, druh pozemku: ostatné plochy. Stavba uskutočňovaná 
na základe stavebného povolenia č. 2008/02713-TX1-A/10-ZH vydaného 
dňa 10.10.2008 Mestom Púchov ako príslušným stavebným úradom.

Najnižšie podanie: 26.000,- EUR 
Minimálne prihodenie: 1.000,- EUR
Dražobná zábezpeka: 7.800,- EUR

V Trenčíne, dňa 10.11.2017
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Stanislav Luhový
tel: 0903/776399, e-mail: hofierkovaxenia@gmail.com
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Družstvo mladší žiakov B nastúpilo v prvom zápase 
na palubovku proti volejbalovému tímu z Nového 
Mesta nad Váhom. Od začiatku bolo vidieť výkon-
nostný rozdiel triedy medzi jednotlivými mužstva-
mi. Naši zverenci si pomáhali hlavne vynikajúcim 
podaním. V prvom sete sa hneď ujali trojbodového 
náskoku a ten už počas celého setu len zväčšovali. 
V druhom sete bol úvod vyrovnaný až po stav 3:3, 
keď si naši zverenci pomohli servisom a spravili na 
podaní päťbodovú šnúru. Nakoniec i tento set do-
bojovali do víťazného konca a tak po setoch 25:4 
a 25:9 vyhrali 2:0  a tak si na svoje konto pripísali 
tri body. 
  Po skončení prvého zápasu nastúpilo na svoj prvý 
zápas v  tejto sezóne družstvo Púchova A proti 
družstvu z Vrábeľ. V tomto zápase bolo rovnako vi-
dieť výkonnostný rozdiel medzi družstvami. Áčko 
s prehľadom vyhralo tento zápas 2:0, keď prvý set 
skončil 25:10 a druhý 25:5. 
  Do svojich posledných zápasov nastúpili oba cel-
ky s vysokým nasadením a Áčko opäť po vynikajú-
com výkone na podaní vyhralo prvý set 25:5 nad 
domácim celkom z Nového mesta nad Váhom. Ta-
kisto druhý set bol veľmi atraktívny a naši zverenci 
ho uhrali na 25:8. Celkovo tak zápas vyhrali 2:0, čo 
im zaručilo, že si odvezú domov plný počet bodov.  
Naše druhé družstvo ukázalo obrovskú bojovnosť 
a v druhom zápase si rovnako s  rozdielom triedy 
poradilo s tímom z Vrábeľ 2:0. 

Text a foto: Volejbalový oddiel 1970 MŠK 
Púchov

Fantastická nedeľa pre mladších žiakov MŠK Púchov
V nedeľu 19. novembra sa tímy Volejbalového oddielu 1970 MŠK Púchov zúčastnili prvého 
kola vo volejbale mladších žiakov MIDI, ktoré sa odohralo v Novom Meste nad Váhom.

Zostava mladších žiakov A: Pivko, Medňanský, Jurovčík, Mušák, Mazák, tréner: PaedDr. Ivan Štefko. 
Zostava mladších žiakov B: Madejski, Martikán, Križák, Šedivý, Malina, Bradáč, tréner: Pagáč.

„Som učiteľka prvákov a toto je príbeh, ktorý mi 
porozprával môj žiak:
…Cez zimné prázdniny som bol u starých rodi-
čov. Bývajú pri lese neďaleko dediny. V pondelok 
večer po Vianociach, psy veľmi brechali. Aj náš 
Tobi, ktorého máme dnu v dome. Dedko vypus-
til Tobiho vonku. Zrazu všetko stíchlo. Po chvíli 
dedko išiel po Tobiho. On sa však neozýval, tak 
ho dedko išiel hľadať okolo domu. Všade bola 
tma. Začul som hrozný krik môjho dedka. Po-
vedal som babke, že dedko veľmi kričí. Babka 
vybehla von, aj ja. Videli sme dedka ako skrče-
ný ide k nám a kričal, že ho prepadli a že máme 
volať záchranku a políciu. Dedko veľmi krvácal. 
Niekoľkokrát ho pichli nožom. Vošiel dnu do 
domu a len si sadol. Babka povedala, že budem 
tlačiť dedkovi dve rany. Povedal som, že áno, 
tak som silne tlačil takými vankúšikmi tie rany. 
Aj babka mu tlačila rany. Popri tom, sme sa ešte 
rozprávali s tetou po telefóne, ktorá nám hovo-
rila čo máme robiť. Veľmi som sa bál, neplakal 
som, len som tlačil rany. Tak silno som tlačil až 
ma ruky boleli. Babka mi povedala, že dedko 

Vlaňajší víťazný príbeh projektu Detský čin roka je veľmi dramatický
Zmyslom projektu Detský čin roka je, aby sa deti učili cez reálne príbehy iných detí ako pomôcť ľudom i prí-
rode. Školy môžu zasielať hlasy poštou alebo elektronicky na www.detskycin.sk ešte do 30. novembra 2017.

môže vykrvácať, lebo berie lieky, aby nemal 
hustú krv. A tak som tlačil na tie rany a tlačil a 
tie stále krvácali. Babka už bola zúfalá. Dedko sa 
cítil čoraz horšie a horšie. Trvalo to dlho. Vonku 
bolo škaredé počasie, samé blato. Záchranári a 
policajti museli ísť peši. Zavolali aj požiarnikov, 
ktorí mali štvorkolku. Všetci prišli až po hodine. 
Potom ošetrili dedka a odviezli ho na štvorkol-
ke. To už aj mne bolo zle a zvracal som. Všetci 
mi povedali, že som bol statočný. Ostali s nami 
dvaja policajti. Ja som sa, ale stále bál a nemohol 
som zaspať. Po chvíli prišla za mnou mamka a 
jej bratia. Mamka mi dala nejaké lieky uložila do 
postele a ostala pri mne. Konečne som zaspal. 
Na druhý deň sme sa dozvedeli, že dedko je vo 
veľmi kritickom stave. Mal silné krvácanie do 
hrude prepichnuté pľúca, aj črevá. Dvakrát ho 
operovali. Veľmi som chcel, aby sa dedko vrátil 
k nám. Je to človek, ktorý sa tak ľahko nevzdáva. 
Zabojoval a  postupne sa zotavuje. Všetci sme 
radi, že je s nami. Babka mi povedala, že som jej 
bol veľkou oporou. Bojím sa, ale už nie tak, ako 
vtedy. Ťažko sa mi zaspáva. Babku aj dedka mám 

veľmi rád. Strach však veľmi pomaly ustupuje.“
List napísala Mgr. Margaréta Lapčáková, pe-
dagogička, skutok vykonal Samuel Bezák, v 
školskom roku 2015/2016, žiak 1. triedy, ZŠ 
Wolkerova, Bardejov.                                

www.detskycin.sk



Zuzana KARDOŠOVÁ, bikiny fitness 
(17 r., študentka bilingválneho gymnázia v Suča-
noch) – doslova šokovala, keď ako náhradníčka 
na poslednú chvíľu vycestovala so slovenskou 
reprezentáciou na ME juniorov vo fitness, kde si 
vybojovala titul majsterky Európy (Španielsko, 
Santa Susanna, 5. - 7. 5. 2017). To, že titul ME 
nebol náhodný, dokázala na ďalších jesenných 
súťažiach v tomto roku. Na medzinárodnej súťa-
ži EVLS Prague Showdown získala druhé miesto 
v kategórii junioriek a prvenstvo v kategórii žien. 

Na súťaži Arnold Classic Europe v Španielsku zís-
kala štvté miesto medzi juniorkami a na domácej 
medzinárodnej súťaži „Tatranský pohár“ v  kate-
górii žien takisto obsadila štvrté miesto. Zvíťazila 
na VC Dubnice juniorov a potom už nasledovali 
spomínané majstrovstvá sveta juniorov 2017 
v Rumunsku, kde získala striebornú medailu. Jej 
trénerkou je Juliána Melišová. 
Ak Zuzka v tréningovom procese nepoľaví a spo-
lu s trénerkou J. Melišovou si určia jasné priority 
do budúcna, tak Púchov má po Sabíne Pleváko-
vej ďalšiu športovkyňu európskeho a svetového 
formátu minimálne na šesť rokov dopredu (Zu-
zana môže medzi juniorkami súťažiť ešte ďalších 
šesť rokov). Zároveň môže súťažiť aj v kategórii 
žien a  výkonnostne sa posunúť do TOP špičky 
„bikinárskeho sveta“. 

Čo sa mi na nich páči, že obaja sú veľmi skromní 
športovci s „veľkými výsledkami“.  
Srdečne gratulujeme!

Marián Prekop, 
tréner a manažér pre kulturistiku a fitness 
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Široká púchovská verejnosť v máji 2017 už zaregis-
trovala úspech Zuzany Kardošovej (pozri PN č. 18) 
a tak väčší priestor aktuálne venujem P. Valachovi 
a jeho ceste za športovými úspechmi.

Patrik VALACH, kulturistika 
(22 r., pracovník spol. Gimax, s. r. o.) – vicemajster 
sveta 2017 v kulturistike juniorov je dvojnásob-
ným majstrom Slovenska v kulturistike juniorov 
(2015, 2016), víťaz viacerých medzinárodných 
kulturistických súťaží. 
Patrik je vzorným príkladom športovca pre tvrdý 
a  nekompromisný tréningový proces. Je samo-
uk a že mu občas pri tréningu pomáhame (pre-
tekári, tréneri, kamaráti, ...) je len vizitkou jeho 
skromnosti a húževnatosti dokázať, že na to má. 
Aká bola jeho cesta k striebornej medaile na 
majstrovstvá sveta? Patrik sa po prvýkrát ob-
javil na súťaži v  roku 2015 a  to hneď na majs-
trovstvách Slovenska juniorov v  kulturistike, 
kde suverénne zvíťazil a doslova zamotal hlavu 
všetkým potenciálnym pretekárom v tejto kate-
górii do budúcna. Okamžite si vypýtal pozvánku 
do reprezentácie Slovenska. Jesennú časť súťaží 
2015 vynecháva, tvrdo trénuje a pripravuje sa na 
súťaže pre rok 2016.
V apríli 2016 znovu víťazí na MSR a stáva sa de-

finitívne reprezentantom SR. Začiatkom mája 
2016 (4. - 8. 5.) po prvýkrát súťaži na ME juniorov 
v kulturistike nad 75 kg a získava pekné siedme 
miesto (len tesne mu unikol postup do finálovej 
šestice). 
Renomé z „neúspechu“ na ME si dokonale na-
pravil o  dva týždne neskôr 21. - 22. mája 2016, 
keď vyhral prestížnu medzinárodnú súťaž junio-
rov v kulturistike európskeho formátu Diamond 
Cup v Žiline a postupne si získava rešpekt súpe-
rov a  uznanie športových kvalít od odborníkov 
v tomto hnutí. Takticky znovu vynecháva jesen-
né súťaže r. 2016 a systematicky sa pripravuje na 
súťaže roku 2017. 
Po dohode s reprezentačným trénerom dokonca 
vynecháva aj účasť na MSR a všetko úsilie venuje 
príprave na majstrovstvá sveta (MS). Svoju špor-
tovú formu ladí na medzinárodných súťažiach. 
Posledný septembrový víkend vyhráva ďalšiu 
prestížnu medzinárodnú súťaž EVLS Prague 
Showdown v kulturistike juniorov open (bez roz-
dielu hmotnosti).
Dňa 22. 10. 2017 víťazí na medzinárodnej súťaži 
„Tatranský pohár“ v Prešove v kategórii mužov (asi 
najstaršia medzinárodná súťaž v  Európe) a  v  sú-
boji o absolútne prvenstvo poráža majstra Európy 
a bronzového medailistu z MS Petra Tatarku. Po te-
jto súťaži definitívne získava účasť na Majstrovstvá 
sveta juniorov 2017. Zisk striebornej medaily je 
odmenou za jeho športové umenie a úsilie, ktoré 
tomuto športu venoval. Patrik aj v roku 2018 môže 
súťažiť vo vekovej kategórii juniorov. 

Patrik Valach a Zuzana Kardošová vicemajstrami sveta!
To, že v Púchove a v okolí sú talentovaní mladí ľudia pre športové aktivity, ani netreba snáď pri-
pomínať. Mnoho z nich sa prepracovalo až do reprezentácie SR (ČSSR) a dokonca získali tituly 
majstrov sveta (Peter Velits, Sabína Pleváková). Na uvedených majstrov sveta svojimi športový-
mi výsledkami nadviazali ďalší mladí športovci z Púchova – Zuzana Kardošová a Patrik Valach, 
ktorí na IFBB Majstrovstvách sveta juniorov v kulturistike a fitness vybojovali titul „vicemajster 
sveta“, ktoré sa konali v Rumunskom meste Bistrita v dňoch 11. a 12. novembra 2017. 
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Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk

II. liga dorast - U19

II. liga dorast - U17

VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ 

7. liga muži

I. liga žiaci - U14

I. liga žiaci - U15
15. kolo: MŠK Púchov – Inter Bratislava 3:2 (1:0), 
Vápeník, Kvaššay, Klučka), Bánovce nad Bebravou 
– Prievidza 3:2, Gabčíkovo – Dubnica 0:0, Zlaté Mo-
ravce/Vráble – Malacky 5:0, Petržalka – Myjava 1:3, 
Považská Bystrica – Lokomotíva Trnava 2:3, Nové 
Zámky – Skalica 0:1, Devínska Nová Ves – Komárno 
4:2, Karlova Ves Bratislava – Topoľčany 4:0
1. Skalica 17 16 0 1 60:12 48
2. Dubnica 17 13 3 1 66:11 42
3. Zl. Moravce 17 13 1 3 53:17 40
4. Myjava 17 11 2 4 39:15 35
5. Loko. Trnava 17 10 2 5 34:24 32
6. Karlova Ves 17 9 4 4 44:31 31
7. Inter 17 8 3 6 42:33 27
8. Petržalka 17 7 5 5 50:32 26
9. Gabčíkovo 17 8 2 7 33:22 26
10. MŠK Púchov 17 6 4 7 28:44 22
11. Malacky 17 7 0 10 25:38 21
12. Prievidza 17 6 2 9 22:41 20
13. N. Zámky 17 5 2 10 21:36 17
14. Topoľčany 17 3 3 11 23:47 12
15. Dev. Nová Ves 17 4 0 13 18:63 12
16. Komárno 17 3 2 12 19:46 11
17. P. Bystrica 17 2 3 12 22:40 9
18. Bánovce 17 3 0 14 13:60 9

15. kolo: MŠK Púchov – Inter Bratislava 3:3 (0:1), 
Živčic, Mičúch, vlastný, Bánovce nad Bebravou – Prie-
vidza 1:0, Gabčíkovo – Dubnica 1:3, Zlaté Moravce/
Vráble – Malacky 1:2, Petržalka – Myjava 1:1, Považ-
ská Bystrica – Lokomotíva Trnava 1:1, Nové Zámky 
– Skalica 2:1, Devínska Nová Ves – Komárno 3:6
1. Dubnica 17 13 2 2 59:13 41
2. Petržalka 17 12 3 2 42:14 39
3. Loko. Trnava 17 11 3 3 37:11 36
4. Inter 17 10 4 3 56:22 34
5. Myjava 17 10 3 4 46:10 33
6. Komárno 16 10 2 4 34:26 32
7. Zl. Moravce 17 9 3 5 54:24 30
8. Gabčíkovo 17 9 2 6 38:29 29
9. Skalica 17 7 3 7 21:31 24
10. P. Bystrica 17 7 2 8 21:45 23
11. MŠK Púchov 17 6 4 7 27:32 22
12. Malacky 17 6 2 9 31:43 20
13. Karlova Ves 16 5 4 7 22:25 19
14. N. Zámky 17 4 3 10 18:42 15
15. Prievidza 17 5 0 12 14:38 15
16. Bánovce 17 1 5 11 11:47 8
17. Topoľčany 16 1 3 12 12:45 6
18. Dev. Nová Ves 16 0 2 14 10:56 2

13. kolo: FK Senica – MŠK Púchov 5:0 (2:0), Petržal-
ka – Dunajská Streda 2:2, Levice – Spartak Trnava 0:2, 
Zlaté Moravce/Vráble – Slovan Bratislava 1:5, Skalica 
– Nitra 1:2, Inter Bratislava – Trenčín 0:5, Karlova Ves 
Bratislava – SDM Domino 2:0
1. Slovan 13 11 2 0 68:5 35
2. Trenčín 13 10 2 1 62:10 32
3. Trnava 13 10 1 2 41:12 31
4. Nitra 12 8 1 3 36:14 25
5. D. Streda 13 8 1 4 31:23 25
6. Skalica 13 6 2 5 30:28 20
7. Zl. Moravce 13 6 2 5 22:20 20
8. Petržalka 13 5 1 7 25:36 16
9. Senica 13 4 3 6 18:27 15
10. Karlova Ves 13 3 4 6 17:27 13
11. Inter 12 3 0 9 15:41 9
12. Levice 13 1 3 9 6:24 6
13. Domino 13 2 0 11 11:66 6
14. MŠK Púchov 13 1 2 10 10:59 5

13. kolo: FK Senica – MŠK Púchov 4:0 (1:0), Petržal-
ka – Dunajská Streda 1:5, Levice – Spartak Trnava 1:9, 
Zlaté Moravce/Vráble – Slovan Bratislava 0:5, Skalica 
– Nitra 0:3, Inter Bratislava – Trenčín 1:10, Karlova Ves 
Bratislava – SDM Domino 1:0
1. Slovan 13 12 1 0 67:3 37
2. Trenčín 13 11 2 0 63:3 35
3. D. Streda 13 9 1 3 28:12 28
4. Trnava 13 8 3 2 40:9 27
5. Nitra 12 8 1 3 35:5 25
6. Senica 13 7 2 4 34:17 23
7. Inter 12 6 1 5 21:31 19
8. Zl. Moravce 13 5 1 7 22:22 16
9. Petržalka 13 5 0 8 22:37 15
10. Karlova Ves 13 3 2 8 12:26 11
11. MŠK Púchov 13 2 2 9 8:52 8
12. Levice 13 2 1 10 14:49 7
13. Domino 13 2 0 11 7:45 6
14. Skalica 13 1 1 11 11:73 4

12. kolo: Praznov – Dohňany 1:1 (1:1), Janoško, FC Pú-
chov – D. Mariková 1:2 (1:1),  Pavlis.
1. Pruské 13 10 0 3 47:20 30
2. D. Mariková 13 9 3 1 39:16 30
3. Mikušovce 13 9 1 3 41:17 28
4. Šebešťanová 13 9 1 3 32:23 28
5. Visolaje 13 8 1 4 44:28 25
6. Lazy 13 7 0 6 32:31 21
7. Sverepec 13 5 3 5 24:23 18
8. Dohňany 13 4 3 6 21:29 15
9. FC Púchov 13 4 3 6 27:36 15
10. Podvažie 13 4 1 8 25:26 13
11. Kolačín 13 3 4 6 24:44 13
12. Praznov 13 3 1 9 27:44 10
13. Pružina 13 3 0 10 17:41 9
14. D. Breznica 13 1 3 9 18:40 6

6. liga dorast
8. kolo: 
Horovce – Pružina 1:2 (1:2), Cíbik.
1. Dohňany 7 7 0 0 29:5 21
2. Plevník 7 6 1 0 42:7 19
3. Streženice 8 5 0 3 27:19 15
4. Pružina 8 4 2 2 17:13 14
5. Horovce 8 4 0 4 17:13 12
6. Jasenica 8 2 1 5 25:22 7
7. Bolešov 8 2 1 5 13:27 7
8. Tuchyňa 8 1 1 6 12:55 4
9. D. Kočkovce 8 1 0 7 14:35 3

Tabuľka po neúplnom 12. kole:
1. Trenčín 11 10 0 1 77:12 30
2. Slovan 11 9 0 2 50:12 27
3. Trnava 11 8 1 2 29:16 25
4. MŠK Púchov 12 7 2 3 24:20 23
5. Nitra 12 7 1 4 41:21 22
6. D. Streda 12 7 0 5 26:16 21
7. Inter 12 5 5 2 15:11 20
8. Petržalka 12 5 3 4 26:14 18
9. Domino 11 2 4 5 13:33 10
10. Levice 12 3 0 9 21:51 9
11. Karlova Ves 12 2 2 8 13:44 8
12. Skalica 11 2 1 8 15:24 7
13. Zl. Moravce 12 2 1 9 13:43 7
14. Senica 11 2 0 9 13:59 6

I. liga žiaci - U13

I. liga žiaci - U12
1. Nitra 12 11 0 1 201:38 33
2. Trenčín 11 10 0 1 156:66 30
3. Slovan 11 9 0 2 158:43 27
4. Trnava 11 8 1 2 124:72 25
5. Petržalka 12 8 0 4 138:85 24
6. Inter 12 7 1 4 125:75 22
7. D. Streda 12 7 1 4 123:89 22
8. Domino 11 4 2 5 82:106 14

9. Karlova Ves 12 4 1 7 75:102 13
10.Zl. Moravce 11 3 0 8 60:101 9
11. MŠK Púchov 12 2 2 8 91:141 8
12. Skalica 10 2 0 8 42:181 6
13. Senica 11 1 0 10 42:144 3
14. Levice 12 0 0 12 34:208 0

1. VK Púchov - TJ Sokol Giraltovce 2:3 (16,20,-
23,-23,-12) a 3:0 (22,23,17)

Zostava 1. VK : Glóriková, Gašpárková M., Ko-
váčiková Katarína (kap.), Ďurkechová, Gabrišová, 
Kapráliková, libero Zágorová, striedali Gardiano-
vá, Kováčiková Kristína, Michalcová, Fejerová, tré-
ner M.Suchánek. 

V 5. kole hostil 1. VK Púchov družstvo zo špice ta-
buľky 1. ligy žien skupiny Východ - TJ Sokol Giral-
tovce. Domáce družstvo je na 6. mieste, papierové 
predpovede hovorili jasne v prospech súpera, na 
palubovke to však bolo dosť odlišné. Od začiat-
ku Púchovčanky zabrali naplno, dobre podávali, 
efektívne smečovali a boli úspešné aj na bloku. 
Rýchlo si vypracovali 6-bodový náskok 8:2, ktorý 
kvalitnou hrou držali. Hostky si postupne zvykali 
na halu, rozohrali sa a tiež hrali na vysokej úrovni. 
Obidve družstvá predviedli viacero pekných kom-
binačných akcií a hralo sa takmer bez chýb. Pú-
chov najmä zásluhou útokov Gašpárkovej a Ková-
čikovej udával vysoké tempo hry a prvý set vyhral 
25:16. Podobný, ale už vyrovnanejší priebeh mal 
druhý set, Púchov vyhral 25:20. Hra sa vyrovnala, 
hostky ubránili viacero domácich smečov v poli a 
dokázali využiť aj svoje protiútoky. Dva nasledujú-
ce sety vyhrali Giraltovce 23:25 a 23:25. V tajbrejku 
získali náskok hostky 1:7, domáce opať zabojova-
li a znížili na 10:11, koncovku však vyhral súper 
12:15. Tento zápas priniesol zásluhou oboch druž-
stiev divákom volejbal extraligovej úrovne, bolo 
vidieť veľa pekných akcii a s minimom chýb. 

V druhom zápase boli domáce hráčky napriek 
5-setovej prehre plné energie a predvádzali ešte 
lepší volejbal. Súper mal tiež svoje kvality a hra 
mala vysokú úroveň. V domácom družstve blo-
kom viackrát bodovala Ďurkechová a pridala aj 
niekoľko bodov po rýchlej nahrávke. Do družstva 
zapadla aj striedajúca smečiarka Gardianová a 
všetko mala pod palcom nahrávačka Glóriková. 
Púchov sa poučil z prvého zápasu a zaslúžene vy-
hral druhý zápas 3:0.                     Michal Suchánek 

Prvoligový volejbal s 
extraligovou úrovňou
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Po výhre vonku prezimuje Púchov na ôsmej priečke
FUTBAL - 3. LIGA MUŽI

Tomáš Kopiš (v červenom drese) si svoj post na juhu Slovenska zastal na výbornú. Aj jeho rukopis je pod víťaz-
stvom Púchovčanov nad rezervou Dunajskej Stredy v záverečnom jesennom kole.                                FOTO: archív PN 

Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk

1. Borčice 17 13 2 2 49:16 41
2. Dubnica 17 12 4 1 36:6 40
3. L. Rovne 17 11 3 3 31:16 36
4. N. Zámky 17 11 2 4 28:17 35
5. D. Streda 17 10 2 5 30:16 32
6. Trnava B 17 9 1 7 35:17 28
7. Zl. Moravce B 17 8 3 6 36:32 27
8. MŠK Púchov 17 7 3 7 28:22 24
9. Gabčíkovo 17 6 6 5 28:22 24
10. Nitra B 17 7 3 7 27:24 24
11. Galanta 17 6 5 6 26:21 23
12. Šaľa 17 7 2 8 24:30 23
13. Nemšová 17 6 0 11 17:36 18
14. Beluša 17 4 5 8 24:34 17
15. Veľké Ludince 17 4 2 11 22:39 14
16. Prievidza 17 3 2 12 16:42 11
17. Bánovce 17 2 3 12 11:38 9
18. Topoľčany 17 3 0 14 11:51 9

D. Streda B – MŠK Púchov 1:2 (1:1) 
Rozlúčku s jesennou časťou súťažného ročníka si 

nechali futbalisti MŠK Púchov už na piatok. S rezer-
vou extraligovej Dunajskej Stredy zohrali výborné 
stretnutie, jedno z najvydarenejších v tejto sezóne. 
Pod výbornú úroveň zápasu, ktorý zniesol druho-
ligové kritéria, sa podpísali aj domáci futbalisti. Od 
úvodného hvizdu ponúkli obe mužstvá vari stov-
ke uzimených divákov obojstranne útočný futbal s 
množstvom streleckých pokusov a gólových príleži-

tostí. Púchovčania šli do vedenia už po šiestich min-
útach, kedy z veľkej diaľky napriahol Zavadzan a jeho 
projektil skončil v domácej sieti – 0:1. Domáci odpo-
vedali rovnakou mincou, už o dve minúty sa tešila 
dunajskostredská rezerva z vyrovnávajúceho gólu 
po rohovom kope a hlavičke Šimka – 1:1. Ešte do 
prestávky mierili domáci futbalisti do žrde, Púchov-
čania mali vari tri vyložené šance. Skóre sa však me-

nilo až po prestávke. Obe mužstvá pokračovali aj po 
obrátke v aktívnom futbale. Rozhodlo väčšie šťastie v 
koncovke, keď v 60. minúte skončila tečovaná strela 
Mareka Gajdošíka v domácej sieti. Púchovčania tak 
v záverečnom kole naplno bodovali na súperovom 
trávniku a prezimujú v hornej polovici tabuľky...    

Góly: 8. Šimko – 6. Zavadzan, 60. Marek Gajdošík. 
Rozhodovala Matulová, ŽK: Haviar, Marek Gajdošík, 

Zavadzan, Brezničan, 150 divákov. 
Zostava Dunajskej Stredy B: Száraz – Šimko, Bajič, 

Kosorín, Tešlár, Iván, Nagy, Grebáč, Mészáros, G. Varga 
(82. László), Csóka. Tréner B. Fodrek.

Zostava MŠK Púchov: Pilný – Riška, Haviar, Marek 
Gajdošík (90. Hrančík), Kopiš (84. Buček), Sibanda, J. 
Pilát (90. Gáborík), Vanák, Hrnko, Zavadzan, Brezni-
čan. Tréner E. Pagáč

Dubnica – Nemšová 6:0 (4:0)
Góly: 27., 36. a 65. Jakúbek, 10. a 15. Vaško, 84. Filo. 
Rozhodoval Šima, bez ŽK, 310 divákov.
Zostava Dubnice: Digaňa (46. Hodál) – Zahranyč-

nyj, Častulín, R. Štefánek, Čurik (61. S. Bielik), Vaško, 
Jakúbek, Horecký (74. Filo), Cisár, Janco (61. Václav), 
Švec. Tréner P. Jakuš. 

Zostava Nemšovej (Horovce): Křížek (50. Žilka) 
– Mihaljevič, Kingsley, Radenovič, Dabetič, Mujkoš, 
L. Zapotoka, Kucharík, Balocký, Marman (61. Tomáš), 
Valašík. Tréner Ľ. Greguška. 

Led. Rovne – Bánovce 5:1 (2:0)
Góly: 13. M. Buček, 29. Detko, 66. Krištof, 68. Lipták, 

Športovotechnická komisia Oblastného futbalové-
ho zväzu v Považskej Bystrici oznamuje futbalovým 
oddielom a klubom v okresoch Považská Bystrica, 
Púchova a Ilava, že tradičný zimný halový futbalový 
turnaj mužov usporiada v dňoch 13. a 14. januára 
2018 vo Volejbalovej športovej hale v Púchove (Bili-
ardbar). 

Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť e-mailom 

do 15. 12. 2017 (streda) na adresu: sekretar@obfzpb.
sk. Štartovný vklad 15 eur za každé družstvo uhradiť 
bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou 
priamo na účet ObFZ Považská Bystrica  č. SK80 5600 
0000 0028 2598 2001 PRIMA BANKA, VS 1012015.  
Kópiu dokladu o úhrade je treba zaslať spolu s pri-
hláškou.

ObFZ Považská Bystrica

Halový turnaj mužov bude v Púchove

82. Chmelík – 54. Barta.
Rozhodoval Hulínek, ŽK: Olej, Halás, 100 divákov.
Zostava Lednických Rovní: Bačík (74. Kováč) – Kol-

lár, Ďurovec (76. Poláček), Chmelík, Pišta (80. Červe-
ný), Detko, Lipták (81. Piaček), T. Púček, Híreš, M. Bu-
ček, Krištof. Tréner M. Púček.

Zostava Bánoviec: Hipp (46. Kopčan) – Tabak, 
Poštrk, Mrocek (76. Minárik), Zita, Barta, Olej, Svatík, 
V. Gajdošík, Halás, Turoň. Tréner M. Slovák. 

Prievidza – Beluša 2:3 (1:1)
Góly: 14. Babašta, 50. Turančík - 44. Novisedlák, 53. 

Jurga, 87. M. Gorelka. 
Rozhodoval Fehér, ŽK: Gunda, Jánošík, 200 divá-

kov. 
Zostava Prievidze: Lehocký - Pham Thanh, Šifalo-

vič (82. Šlabjar), Búry, Gunda (67. Viktory), Kopál (70. 
Jánošík), Turančík, Čertík, Sluka, Babašta, Kozák. Tré-
ner J. Pekár. 

Zostava Beluše: Ciesar – P. Gažo, Schiszler, Pavol 
Vavrík, Martinka, Jurga, Novisedlák, Hrenák, Mikuška 
(76. Remšík), M. Gorelka, P. Gajdošík (26. A. Bielik - 90. 
Kršák). Tréner Š. Ondrička. 

Ostatné výsledky 15. kola: Borčice – Veľké Ludin-
ce 7:0, Topoľčany – Gabčíkovo 1:0, Galanta – Trnava 
B 2:2, Nitra B – Nové Zámky 2:0, Šaľa – Zlaté Morav-
ce/Vráble B 1:1 

Púchovský kapitán Michal Riška doviedol svojich spo-
luhráčov v záverečnom kole jesennej časti III. futbalovej 
ligy k plnému bodovému zisku na trávniku fortunaligo-
vej rezervy Dunajskej Stredy. 
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3. liga muži
9. kolo: ŠKST Sedmerovec – Slovan Dolné Kočkov-
ce 12:6 (Blaško 4, Janiš 1, štvorhra), Bošany B – Karpa-
tia Prievidza 9:9, Prusy – Veľké Uherce B 15:3, Trenčín 
B – Ladce 13:5, Lazany – Stará Turá 15:3, STK Prievidza 
– Nové Mesto nad Váhom B 6:12
10. kolo: Keraming Trenčín B – Slovan Dolné Koč-
kovce 16:2 (Blaško 1, štvorhra), Prusy – Partizánske B 
14:4, Sedmerovec – Ladce 7:11, Lazany – Nové Mesto 
nad Váhom B 9:9, STK Prievidza – Stará Turá 5:13
1. Prusy 10 10 0 0 134:46 30
2. Karpatia PD  9 6 2 1 101:61 23
3. Nové Mesto B 9 6 1 2 93:69 22
4. Ladce  8 6 0 2 89:55 20
5. Trenčín B  8 5 0 3 90:54 18
6. Sedmerovec 8 4 0 4 82:62 16
7. Bošany B  9 3 1 5 78:84 16
8. V. Uherce B 8 3 1 4 66:78 15
9. Lazany 8 2 2 4 63:81 14
10. Stará Turá   9 2 0 7 52:110 13
11. D. Kočkovce   8 2 0 6 49:95 12
12. STK PD 8 1 1 6 49:95 11
13. Partizánske B 8 1 0 7 44:100 10
4. liga muži
8. kolo: STK Trenčianska Teplá B – OZ Lysá pod 
Makytou 13:5 (Schulcz 3, Ladecký 1, štvorhra), Cho-
cholná-Velčice – Oslany 8:10, Otrhánky – Diviaky 8:10, 
ZEDER Prievidza – STK Prievidza B 7:11, Tužina – Han-
dlová 4:14, Trenčín C – Považská Bystrica B 10:8
9. kolo: Keraming Trenčín C – OZ Lysá pod Maky-
tou 10:8 (Schulcz 3, D. Panáček 3, Ladecký 2), Cho-

cholná-Velčice – Diviaky 7:11, Otrhánky – Oslany 
8:10, Tužina – STK Prievidza B 9:9, ZEDER Prievidza 
– Handlová 3:15, Trenčianska Teplá B – Považská Bys-
trica B 12:6
1. T. Teplá B 9 7 0 2 101:61 23
2. Diviaky 9 6 2 1 97:65 23
3. Oslany 9 6 1 2 93:69 22
4. Trenčín C 9 6 1 2 92:70 22
5. Tužina 9 5 2 2 92:70 21
6. Handlová 9 4 2 3 91:71 19
7. TTC PB B  9 4 1 4 84:78 18
8. Otrhánky 9 4 1 4 81:81 18
9. STK PD B  9 2 2 5 55:107 15
10. ZEDER PD 9 1 1 7 64:98 12
11. Chocholná  9 1 1 7 58:104 12
12. Lysá 9 1 0 8 64:98 11
5. liga muži
N. Dubnica C – Pruské A 5:13, Machciníková 2, 
Grambličková, Lászlová, Košík po 1 – J. Šatka 4, Cibík 
3, Jakúbek 2, Ľ. Šatka, Burdej po 1, 2 štv., Pružina A 
– Ladce B 5:13, Gabčo 3, Krupa, Sádecký po 1 – Ga-
jdošík 4, Hromek 3, V. Popelka, Jankovský ml. po 2, 2 
štv., Slovan PB A – TTC PB C 9:9, Kvaššay 3, Šuba 2, 
Žilinčík, J. Gálik po 1, 2 štv. – M. Konrád 4, Ďurana 3, 
Čelko 2, Medeko PB – N. Dubnica B 6:12, Herco 2, 
Lipa, Lauš, Filípek po 1, 1 štv. – Pšenka, Prekop po 4, 
Hufnágel 3, 1 štv., Dol. Moštenec A – Dubnica 14:4, 
Kmecík, I. Bírošík po 4, M. Višenka 3, M. Podmaník st. 
1, 2 štv. – Gereg 2, Topák, Eckert po 1,  Dol. Kočkovce 
B – Sedmerovec B 11:7, R. Škrabko, Chobot po 3, P. 
Majdán, Fedora po 2, 1 štv. – M. Šelinga st. 4, Galko 

2, 1 štv.
1. D. Moštenec   6 6 0 0 86:22 18
2. N. Dubnica B  6 6 0 0 72:36 18
3. Ladce B  6 4 1 1 68:40 15
4. Pruské   6 4 0 2 67:41 14
5. Dubnica   6 3 0 3 56:52 12
6. Sedmerovec B  6 2 1 3 50:58 11
7. D. Kočkovce B  6 2 1 3 45:63 11
8. TTC PB C  6 1 2 3 42:66 10
9. Slovan PB   6 1 1 4 45:63 9
10. Medeko PB   6 0 3 3 40:68 9
11. N. Dubnica C  6 1 1 4 39:69 9
12. Pružina   6 1 0 5 38:70 8
6. liga muži
Dohňany – Pruské B predohrané 2:16, Hološko 1, 1 
štv. – Burdej, Cibík, Jakúbek po 4, Černej 2, 1 štv., Sed-
merovec C – Červ. Kameň predohrané 5:13, Galko 
3, Miloš Šelinga 2 – Bajzík 4, Oboňa 3, P. Dohňanský, 
Ľ. Dohňanský po 2, 2 štv., Slovan PB B – TTC PB D 
13:5, Hlubina, P. Gálik po 4, Tabaček, Cedzo po 2, 1 
štv. – Wallenfelsová, Kulichová po 2, 1 štv., Nozdrovi-
ce A – JoLa Dubnica 9:9, J. Letko, Koštialik, Otruba, 
Didek po 2, 1 štv. – Rojkovič 4, Kminiak, Bíly, Lalinský, 
Zajac po 1, 1 štv., Ladce C – Dol. Mariková predo-
hrané 9:9, Kvasnica 4, Sňahničan 2, Pišta, Jankovský 
st. po 1, 1 štv. – Belás, Žiačik po 3, Striženec 2, 1 štv., 
Zliechov – Milochov A predohrané 13:5, M. Vicen, 
J. Vicen po 4, D. Mišík st. 3, Krcheň 1, 1 štv. – Kunovský 
2, B. Mihálik, Benko po 1, 1 štv.
1. Pruské B  6 6 0 0 82:26 18
2. Zliechov   6 6 0 0 74:34 18
3. Slovan PB B  6 4 1 1 64:44 15
4. D. Mariková   6 3 1 2 54:54 13
5. Ladce C  6 1 4 1 54:54 12
6. Nozdrovice   6 2 2 2 55:53 12
7. TTC PB D  6 2 1 3 46:62 11
8. JoLa DCA   6 1 2 3 51:57 10
9. Dohňany   6 2 0 4 49:59 10
10. Sedmerovec C  6 2 0 4 43:65 10
11. Č.Kameň   6 1 0 5 43:65 8
12. Milochov   6 0 1 5 33:75 7
7. liga muži
TTC Považská Bystrica E – Dol. Kočkovce C 3:15, 
Ďuranová 2, 1 štv. – M. Majdán, Crkoň po 4, Gerbel, 
Ptáček po 3, 1 štv., Milochov B – voľno, Miracles 
Dubnica – Nozdrovice B 8:10, Jakuš 3, Heštera 2, 
Trenčan, Halgoš po 1, 1 štv. – J. Kalus, Zemanovič 3, 
Blažíček, Melicher po 1, 1 štv., Púchov A – Púchov 
B predohrané 16:2, J. Sitár, Lefko po 4, M. Gombár, 
Martiš po 2, P. Sitár, Briš po 1, 2 štv. – Pecho, Kvas-
nička po 1, Dol. Moštenec B – 3. ZŠ Dubnica 18:0, 
Baláž, Ľ. Višenka, Ľ. Melicherík, I. Melicherík po 4, 2 
štv., Šebešťanová – Beluša predohrané 10:8, Mitaš 
3, Zaukolec, Jaro Petrík, Šesták po 2, 1 štv. – Ľ. Hrevuš 
4, I. Hrevuš 3, 1 štv., Udiča – Pružina B 12:6, Kostka, 
Šuška, Ignácik ml. po 3, Vaňko 2, 1 štv. – Topák 3, Ol-
šovský 2, 1 štv.
1. Šebešťanová   8 7 0 1 99:45 22
2. D. Moštenec B  8 7 0 1 107:37 22
3. Nozdrovice B  7 6 0 1 76:50 19
4. Miracles DCA   8 5 0 3 82:62 18
5. Udiča   8 4 1 3 76:68 17
6. Beluša   7 3 1 3 68:58 14
7. D. Kočkovce C  7 3 1 3 72:54 14
8. Milochov B  7 2 2 3 59:67 13
9. Púchov A  8 2 1 5 65:79 13
10. Pružina B  7 2 1 4 58:68 12
11. TTC PB E  7 2 1 4 45:81 12
12. ZŠ Dubnica A  7 1 0 6 30:96 9
13. Púchov B  7 0 0 7 27:99 7

Chlapci Základnej školy Mládežnícka v Púchove sa 
stali celkovými víťazmi okresného kola v stolnom te-
nise. Vo štvrtok 9.novembra v telocvični ZŠ a MŠ Slo-
vanská za účasti šiestich účastníkov po víťazstve v zá-
kladnej skupine postúpili do finále. Tam si pomerne
hladko poradili s rovesníkmi z Lednických Rovní (4:1) 

a postúpili do regionálneho kola. To sa uskutoční už 
vo štvrtok 23.novembra v telocvični Základnej školy 
Stred v Považskej Bystrici. 

Víťaznú ZŠ Mládežnícka reprezentovali Samuel Ju-
riga (5. B), Richard Miko (6. A) a Michal Kutlík (7. C). 
Trénerom bol Miroslav Bučko.                    (r)

Dolné Kočkovce ťahajú čiernu sériu piatich prehier

Žiaci ZŠ Mládežnícka triumfovali v okrese, 
postúpili do regionálneho finále

Víťazné družstvo chlapcov ZŠ Mládežnícka s trénerom M. Bučkom. 
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Rekordná nakladačka hokejistov MŠK Púchov
HOKEJ

Kto s kým na ľade

2. liga muži
11. kolo: MŠK Púchov – MHK Ružomberok 16:3 

(4:0, 6:1, 6:2), 4. Brandis (Lukáč, Furo), 6. Zemko 
(Bajtala), 10. Brandis (Furo), 19. Zúbek (Mikuš, Hruš-
tík), 24. Pšurný (Hrušík, Mikuš), 25. Paliesek (Furo), 29. 
Pšurný (Mikuš, Zúbek), 30. Furo (Stanislav), 31. Hru-
šík (Mikuš, Pšurný), 39. Brandis (Zúbek, Lukáč), 43. 
Brandis (Bednár), 50. Stanislav (Panáček, Zemko), 50. 
Mikuš (Hrušík), 55. Hrušík (Zúbek, Mikuš), 57. Pšurný 
(Zúbek), 60. Zúbek (Stanislav, Hrušík)

Strely na bránku: 57/31, presilové hry: 4/3 – 5/0, 300 
divákov, rozhodovali Peterka, Gajdošík, Ďurina

Zostava MŠK Púchov: Baštuga – Kvocera, Mikuš, 
Lukáč, Bednár, Mihula, Flašík – Hrušík, Pšurný, Zúbek, 
Brandis, Paliesek, Furo, Zemko, Panáček, Bajtala, Filip, 
Schvandtner

Púchovčania zrejme mali ešte na pamäti, ako sa 
pred necelými dvomi mesiacmi v Ružomberku na-
trápili. I keď mužstvá sú momentálne v druholigovej 
tabuľke na opačných póloch, hokejisti MŠK Púchov 
sa na stretnutie pripravili zodpovedne a postarali sa 
o tohtoročný strelecký rekord v súťaži. Už v prvej tre-
tine si vypracovali komfortný štvorgólový náskok, s 
ktorým sa však neuspokojili a naložili súperovi koľko 
sa do neho zmestilo. Výsledok je tak hodenou rukavi-
cou do Dolného Kubína, na ktorého ľade sa Púchov-
čania predstavia už najbližšiu sobotu.  

Ostatné výsledky 11. kola: Senica – Prievidza 6:2, 
Osmos Bratislava B – Dolný Kubín 3:4 pp, Levice  - Bu-
dapešť 4:8, Partizánske – Dynamax Nitra 7:5
1. MŠK Púchov  10 9 0 0 1 75:27 27
2. Partizánske 10 7 2 0 1 56:34 25
3. D. Kubín  10 6 1 0 3 37:31 20
4. Osmos BA  10 5 0 2 3 35:36 17
5. Dynamax NR  10 5 0 0 5 33:40 15
6. Levice  10 4 0 1 5 42:36 13
7. Budapešť  10 4 0 0 6 38:40 12
8. Prievidza  10 4 0 0 6 36:51 12
9. Ružomberok  10 2 0 0 8 28:49 6
10. Senica  10 1 0 0 9 32:68 3
Extraliga dorast
21. kolo: HC Slovan Bratislava – MŠK Púchov 5:2 
(2:1, 1:0, 2:1), 20. Ladecký (Hudík, Smolka), 51. Bie-
lousov (Putala, Deneš)
Ostatné výsledky 21. kola: Spišská Nová Ves – Zvo-
len 3:5, Prešov – Banská Bystrica 0:11, Poprad – Ko-
šice 6:1, Liptovský Mikuláš – Michalovce 1:3, Skalica 
– Trenčín 4:3, Žilina – Nitra 1:2, Martin – Trnava 2:0
22. kolo: MHKM Skalica – MŠK Púchov 4:3 (3:1, 
0:1, 1:1), 5. Putala (Kuchtam Plavecký), 39. Smolka 
(Deneš), 44. Plavecký (Urban)
Ostatné výsledky 22. kola: Spišská Nová Ves – Ban-
ská Bystrica 0:6, Prešov – Zvolen 3:6, Liptovský Mi-
kuláš – Košice 0:3, Poprad – Michalovce 4:2, Slovan 
Bratislava – Trenčín 4:2, Martin – Nitra 1:3, Žilina – Tr-
nava 3:1
1. Slovan 22 14 3 1 4 97:51 49
2. Poprad  22 13 2 1 6 85:52 44
3. Košice  22 13 1 2 6 78:56 43
4. Trenčín  22 13 0 3 6 80:44 42
5. Skalica  22 13 1 1 7 78:58 42
6. Nitra  22 10 4 2 6 88:66 40
7. L. Mikuláš  22 10 2 3 7 54:48 37
8. Zvolen  22 10 3 1 8 67:67 37
9. B. Bystrica  21 8 3 1 9 74:58 31
10. Sp. Nová Ves  22 8 2 1 11 79:79 29
11. MŠK Púchov  22 8 2 1 11 58:67 29
12. Martin  22 9 0 1 12 65:76 28
13. Michalovce  22 7 1 3 11 61:80 26
14. Trnava  22 7 1 1 13 58:80 24

15. Žilina  21 6 0 3 12 50:76 21
16. Prešov  22 1 0 0 21 33:147 3
Kadeti
15. kolo: MŠK Púchov – Slovan Bratislava 2:4 (0:1, 
0:1, 2:2), 46. Rusnák, 48. Bubela (Šmigura), Žilina 
– Spišská Nová Ves 1:1, Banská Bystrica – Poprad 4:2, 
Martin – Košice 2:6, Zvolen – Michalovce 6:2, Trnava 
– Trenčín 3:7
16. kolo: Spišská Nová Ves – Púchov 3:2 (1:2, 1:0, 
1:0), 4. Rusnák (Šmigura), 7. Urban (Rusnák), Trnava 
– Slovan Bratislava 4:4, Zvolen – Trenčín 0:12, Micha-
lovce – Martin 1:6, Košice – Banská Bystrica 4:1, Po-
prad – Žilina 3:1
1. Slovan 16 13 3 0 93:29 29
2. Košice  17 14 0 3 94:46 28
3. Trenčín  17 12 1 4 78:31 25
4. Poprad  16 10 0 6 74:59 20
5. Martin  16 7 4 5 48:49 18
6. Trnava  16 7 2 7 63:66 16
7. Žilina  16 6 3 7 44:49 15
8. Sp. Nová Ves  16 5 3 8 49:64 13
9. MŠK Púchov  16 4 4 8 49:60 12
10. B. Bystrica  16 4 2 10 40:70 10
11. Zvolen  16 2 2 12 40:89 6
12. Michalovce  16 1 0 15 35:95 2
I. liga starší žiaci
8. HT
13. kolo: MŠK Púchov – MHA Martin 1:4 (0:2, 0:1, 
1:1), 43. Kuráň (Pobežal)
Ostatné výsledky 13. kola: Banská Bystrica – Lip-
tovský Mikuláš 4:4, Považská Bystrica – Lučenec 8:5, 
Zvolen – Brezno 6:3
1. Martin 11 10 1 0 78:21 21
2. Zvolen  12 8 2 2 79:37 18
3. MŠK Púchov  12 8 1 3 34:25 17
4. Žilina  11 6 0 5 36:28 12
5. Brezno  11 6 0 5 58:59 12
6. B. Bystrica  11 4 1 6 51:41 9
7. Lučenec  11 2 2 7 48:80 6
8. L. Mikuláš  12 2 1 9 26:71 5
9. P. Bystrica  13 1 2 10 40:88 4
7. HT
13. kolo: MŠK Púchov – MHA Martin 5:0 (2:0, 1:0, 
2:0), 3. Hudík (Kováčik), 11. Hudík (Baroš), 27. Lezzani 

(Kohutiar), 43. Kováčik (Škultéty), 44. Kováčik (Hudík, 
Baroš)
Ostatné výsledky 13. kola: Banská Bystrica – Lip-
tovský Mikuláš 3:3, Zvolen – Brezno 13:4
1. MŠK Púchov  12 10 2 0 69:21 22
2. Martin  11 9 0 2 75:29 18
3. Zvolen  12 7 1 4 68:43 15
4. B. Bystrica  11 4 2 5 46:49 10
5. L. Mikuláš  12 4 2 6 35:43 10
6. Žilina  11 4 1 6 46:45 9
7. Lučenec  9 4 1 4 38:45 9
8. P. Bystrica  11 1 2 8 43:70 4
9. Brezno  11 1 1 9 26:101 3
I. liga mladší žiaci
6. HT
13. kolo: MHA Martin – MŠK Púchov 2:2 (0:0, 0:1, 
2:1), 35. Hazala (Urban, Paldan), 51. Pobežal (Haza-
la), Liptovský Mikuláš – Banská Bystrica 3:5, Lučenec 
– Považská Bystrica 4:4, Brezno – Zvolen 5:6
5. HT
13. kolo: MHA Martin – MŠK Púchov 2:6 (0:2, 1:2, 
1:2), 16. Koncový (Luhový, Baroš), 20. Brindza (Ba-
roš), 25. Brindza (Vlasatý), 32. Baroš, 52. Koncový, 56. 
Brindza (Vlasatý), L. Mikuláš – Banská Bystrica 6:12, 
Lučenec – Považská Bystrica 1:4, Brezno – Zvolen 7:5

2. liga muži - 25. 11. o 17.30
MŠK Hviezda Dolný Kubín – MŠK Púchov
Extraliga dorast - 25. 11. o 15.45
MHKM Nitra – MŠK Púchov
26. 11. o 10.30
HK Gladiators Trnava – MŠK Púchov
KADETI - 26. 11.o 13.30
HK Gladiators Trnava – MŠK Púchov
I. liga starší žiaci - 8. HT – 25. 11. o 9.00
HC Lučenec – MŠK Púchov
7. HT – 25. 11. o 11.30
HC Lučenec – MŠK Púchov
I. liga mladší žiaci - 6. HT - 25. 11. o 9.00
MŠK Púchov – HC Lučenec
5. HT - 25. 11. o 11.30
MŠK Púchov – HC Lučenec
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KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Hľadám slnečný stavebný pozemok o rozlohe cca 
1000 m² v Púchovskej doline. Tel. 0950 455 621.

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predáme pozemok v Púchove - Vieska 3267 m²,  
z toho sad /1541 m²/, rovinatý poz. /1726 m²/ vcelku 
alebo samostatne, vedľa vodného toku. Pozemok 

je vhodný na pestovanie, oddych, umiestnenie zá-
hradného domčeka. Cena dohodou. 0948 278 107.
• Predám garáž v Púchove na Gorazdovej ul., cena 
9 500 €. Kontakt: 0903 022 597, volať po 18.00 hod.

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

RÔZNE
• 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.

SLUŽBY
• Rekonštrukcia kúpeľní a bytov. Tel: 0904 628 324.
• 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.
• Maľby, stierky, montáž sadrokartónu. Tel: 0902 
238 168.
• METROVÝ A BYTOVÝ TEXTIL - pešia zóna, vianočný 
nákup pre každého, novinka: anatomické vankúše, 
www.textilrehak.sk.

POHOTOVOSTNÉ  SLUŽBY 
NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

RÝCHLA ZDRAV. POHOTOVOSŤ 155
PRE DOSPELÝCH 4605 319

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

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

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)
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SPOMIENKA
Dňa 23. 11. 2017 si pri-
pomenieme 1. výročie, 
čo nás navždy opustila 
mama a  babka Jožka 
LEŠKOVÁ. 
S  úctou a  láskou spo-
mína syn Jozef a  dcéra 
Alena s rodinami.

SPOMIENKA
Čas veľmi rýchlo plynie, 
no spomienka na Teba 
z  našich sŕdc nevymiz-
ne. Dňa 20. 11. si pripo-
míname 20 rokov, čo 
nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, 
dedko Ján JEŽO. 
Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 

S láskou spomína manželka, 
dcéry a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Život plynie veľmi rých-
lo, dávno už bolo, čo 
počuli sme tvoj hlas, no 
spomienka na Teba je 
večná ako láska a  stále 
žije v nás... 
Dňa 9. 11. uplynuli 4 
roky, čo nás navždy 
opustil môj brat Jaroslav KOPIŠ. 

S láskou spomínajú sestra a švagriná s rodinou.

SPOMIENKA
Stále je ťažko a smutno 
nám všetkým. Nič už nie 
je také, aké bolo pred-
tým. Všade okolo chýba 
aj po rokoch Tvoj hlas. 
Mala si život, my Teba 
a Ty nás. Čas plynie ako 
tichej rieky prúd, kto Ťa 
mal rád, nemôže zabud-
núť. Tak ako voda svojím tokom plynie, krásna 
spomienka na Teba nikdy nepominie. Dňa 3. 12. 
si pripomenieme smutné 16. výročie, čo nás na-
vždy opustila moja mama Oľga KOPIŠOVÁ. 

S láskou spomína dcéra.

SPOMIENKA
Dňa 28. 11. uplynulo 
14 rokov, čo nás opustil 
môj otec Milan KOPIŠ. 
S  láskou spomína dcé-
ra. Za tichú spomienku 
a  modlitbu ďakujem 
všetkým, ktorí nezabud-
li a spomínajú so mnou.

SPOMIENKA
Dni plynú, roky pribú- 
dajú, ale spomienky na 
Teba v  našich srdciach 
stále zostávajú. 
Dňa 24. 11. 2017 si 
pripomíname deviate 
výročie úmrtia nášho 
milovaného manžela, 
otca, dedka a  švagra 
Pavla VALACHA z Dolných Kočkoviec. 

S láskou spomínajú manželka, 
deti, vnúčence a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 18. 11. si pripomí-
name 10. výročie úmrtia 
Jozefa MIKULU. 
S  úctou spomínajú 
manželka, dvaja synovia 
a  dcéra s  rodinami. Kto 
ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. 

Rodina Mikulová

SPOMIENKA
Slza v  oku, v  srdci žiaľ, 
čo nám bolo najmilšie 
osud nám vzal. 
Dňa 26. 9. sme si pri-
pomenuli dva roky, čo 
nás opustila naša drahá  
Veronika ČINČALOVÁ.
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej, spolu s nami, tichú 
spomienku. 

Spomína dcéra Alena s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 20. 11. 2017 uply-
nulo 7 rokov, čo nás na-
vždy opustila naša milo-
vaná manželka, matka, 
dcéra, nevesta a švagriná 
Ing. Dana CRKOŇOVÁ, 
rodená Fronková. 

S láskou, vďakou 
a úctou si na ňu spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Tam v nebeskom raji pokoj večný majte, buďte 
našimi anjelmi, na zemi nás strážte. 
Na Máriu BELICOVÚ a Františka BELICA s lás-
kou a úctou spomína vnučka Alena s rodinou.
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• Poľovnícka zábava, dom kultúry v Streženiciach, 
25. 11. 2017. Začiatok od 20.00 hod. Občerstvenie, 
guláš z diviny, tombola.         

Útulok OZ Hafkáči  
Kontakt: 0911 290 983  

hafkacipb@gmail.com 
 facebook.com/hafkaci

tvoj najlepší kamarát
tu na teba čaká

ČERSTVÉ
PRÍLEŽITOSTI.
PRIHLÁS SA HNEĎ!

Ponúkame:

Mäsiar

BILLA, súčasť skupiny REWE Group, je úspešný potravinový reťazec na 
medzinárodnej úrovni s predajňami v 6 európskych krajinách. Našich zákazníkov sa 
snažíme  získať  šírkou nášho sortimentu,  kvalitou poskytovaných služieb a vždy 
ochotným personálom.

Pokiaľ máte záujem pracovať u nás v BILLA, pošlite prosím Váš životopis so súhlasom 
na spracovanie osobných údajov poštou na adresu BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 82102 

Bratislava, emailom na a.misikova@billa.sk alebo sa informujte v predajni BILLA 
alebo telefonicky na tel. čísle 0911 022 283 

Vašou úlohou bude:

delenie a príprava mäsa
dopĺňanie tovaru a kontrola čerstvosti
práca so zákazníkom – odborné poradenstvo
objednávanie a príjem tovaru

stabilnú prácu a pravidelný príjem
možnosť kariérneho rastu a ďalšie vzdelávanie
zamestnaneckú zľavu pri nákupe v predajniach BILLA
príplatky za odpracované nedele, stravné lístky a veľa iného

Do predajne BILLA v Púchove hľadáme:

Mestský úrad Púchov 
oznamuje 

voľné pracovné miesto na pozícii:
referent poplatku za komunálny odpad

Predpokladaný termín nástupu:
01. 01. 2018, resp. skôr podľa dohody

Požiadavky na zamestnanca:
• minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou 
ekonomického zamerania
• znalosť práce s PC na pokročilej úrovni (MS Word, 
Excel, ...)
• znalosť legislatívy a problematiky miestnych daní 
výhodou
• samostatnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, 
analytické myslenie
• bezúhonnosť
• vodičský preukaz „B“ výhodou
• prax vo verejnej správe vítaná

Životopisy spolu so súhlasom na spracovanie 
osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a označením pracov-
nej pozície môžete zasielať v termíne do 27. 11. 
2017 na adresu: Mestský úrad Púchov, Štefánikova 
821/21, 020 01  Púchov
alebo elektronicky na: msu@puchov.sk.

Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači, 
ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, 
ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejave-
ný záujem.

Mestský úrad Púchov 
oznamuje 

voľné pracovné miesto na pozícii:
referent rozpočtu

Predpokladaný termín nástupu:
01. 01. 2018

Požiadavky na zamestnanca:
• minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou 
ekonomického zamerania
• znalosť legislatívy a problematiky rozpočtov a 
rozpočtovníctva subjektov verejnej správy
• znalosť práce s PC na pokročilej úrovni (MS Word, 
Excel, ...)
• samostatnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, 
analytické myslenie
• bezúhonnosť
• vodičský preukaz „B“ výhodou

Životopisy spolu so súhlasom na spracovanie 
osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a označením pracov-
nej pozície môžete zasielať v termíne do 01. 12. 
2017 na adresu: Mestský úrad Púchov, Štefánikova 
821/21, 020 01  Púchov
alebo elektronicky na: msu@puchov.sk.

Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači, 
ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, 
ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejave-
ný záujem.

• ANGLIČTINA – každý pondelok neformálne kon-
verzácie o 18.00 hod. za 5 €/2 hod., bez registrácie. 
www.LamaSchool.sk, tel. 0949 374 254, rehak.vero-
nika@gmail.com

PONUKA PRÁCE
• Autoservis v Púchove prijme na TPP automecha-
nika/ autoelektrikára/ autoklampiara (prax výho-
dou) s nástupom aj ihneď alebo podľa dohody. Plat: 
700 - 1000 € v čistom. Životopis s foto posielajte na: 
servis@autoservismar.sk alebo volať 0903 10 16 16.
• Rozširujeme kolektív - prijmeme pracovníka po-
hrebnej služby na TPP od 1. 12./1. 1. VP sk. B. Životo-
pis s foto poslať na: adventpuchov@gmail.com

OZNAMY
• 10. poľovnícky ples, 3. februára 2018, DK Streženice. 
Predaj lístkov na tel. č. 0904 876 454.
• Mestská knižnica Vladimíra Roya v Púchove ozna-
muje svojim čitateľom a návštevníkom, že v dňoch 
27. - 29. 11. 2017 bude z technických príčin zatvorená.
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