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V sobotu 2. decembra bolo krásne slnečné počasie a pú-
chovský jarmok, ktorý sa konal pri príležitosti Mikuláša, sa 
mimoriadne vydaril. Po slávnostnom otvorení jarmoku vi-
ceprimátorom Romanom Hvizdákom sa predstavili deti z 
púchovských materských a základných škôl so svojimi vy-
stúpeniami. Po poludní vystúpili deti z CVČ Včielka a základ-
nej umeleckej školy. 
Hlavným bodom kultúrneho programu bola skupina RK 
BAND z Českej republiky. Nasledovalo bábkové divadlo 
KaSia z Bratislavy a potom už Mikuláš spolu s viceprimá-
torom zažali veľký vianočný stromček. Na záver jarmoku vy-
stúpili muzikanti a tanečníci  z folklórneho súboru Váh. 
Viac fotografií z Mikulášskeho jarmoku nájdete na webo-
vej stránke www.puchovskenoviny.sk.              Foto: S. Flimmel
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Rekonštrukcia približne polovice z 
desať kilometrov dlhej cesty III/1936 
s medzinárodným a turistickým vý-
znamom, prechádzajúcej cez obce 
Lúky, Lazy pod Makytou a strediskom 
Čertov, spočívala v obnove asfaltovej 
vrstvy na 4,6-kilometrovom úseku a 
v osadení zádržných zvodidiel v dĺž-
ke 300 metrov. „Asfaltové práce sú 
ukončené, v súčasnosti sa realizuje 
osadenie zvodidiel a smerových 
stĺpikov. Celková cena za realizáciu 
opravy úseku cesty sa vyšplhá na 
približne 600 tis. eur. V rámci tohto-
ročných súvislých opráv ciest ide o 
rekonštrukciu jedného z najdlhších 
úsekov ciest II. a III. triedy v správe 
TSK,“ uviedol riaditeľ Správy ciest 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
(SC TSK) Radovan Karkuš.

Okrem spomínanej cesty zabez-
pečuje Správa ciest TSK aj opravu 
ďalších úsekov ciest II. a III. triedy v 
súlade s Plánom opráv ciest dodá-
vateľským spôsobom na rok 2017. 
V závislosti od poveternostných 
podmienok by mali byť práce na 
všetkých plánovaných úsekoch 
ciest ukončené do konca mesiaca 
november. Po ukončení stavebných 
prác na opravených úsekoch pris-
túpi SC TSK k naneseniu horizontál-
neho dopravného značenia. Kraj v 
tomto roku vyčlenil historicky naj-
vyšší objem finančných prostried-
kov na úpravu ciest II. a III. triedy. Za 
približne päť miliónov eur sa poda-
rilo tento rok opraviť cestné komu-
nikácie vo všetkých deviatich okre-
soch kraja.              Zdroj: www.tsk.sk

Župa opravuje 4,6 km dlhý úsek cesty v Lazoch pod Makytou
Do svojej záverečnej etapy vstupuje oprava cesty III. triedy spájajúca obce Lúky, Lazy pod Ma-
kytou a horské stredisko Čertov. Nielen obyvatelia tejto časti Púchovskej doliny, ale aj turisti sa 
tak môžu tešiť na 4,6 kilometrov dlhý obnovený úsek tejto cesty.

ŽSR a  Prezídium Policajného zboru 
vybrali v  rámci celého Slovenska 85 
miest a obcí, kde hliadky Policajného 
zboru v  najfrekventovanejšom čase 
monitorovali pohyb osôb na mies-
tach, kde to nie je dovolené a  tiež 
32 železničných priecestí, kde vodiči 
najčastejšie porušujú zákon o cestnej 
premávke, predovšetkým maximálnu 
povolenú rýchlosť 30 km/hod.
  Železničná polícia od začiatku roka 
riešila takmer 4100 prípadov prechá-
dzania cez dráhu mimo určeného 
priestoru priechodu alebo priecestia, 
alebo iného priestoru neprípustného 
verejnosti označenom zákazom vstu-
pu. V období od začiatku roka do 27. 
11. 2017 došlo na železničných prie-
cestiach k  42 nehodám.  Pri týchto 
nehodách zomrelo päť osôb (cyklis-
ta, dvaja chodci, vodič, spolujazdec), 
pričom tieto smrteľné tragédie sa 
v  štroch prípadoch stali na zabezpe-
čených priecestiach. Ďalších 13 ľudí 
utrpelo ťažké zranenia (7 vodiči, 5 

Počet nehôd na železničných priecestiach stúpol

spolujazdci, 1 cyklista). 
  V porovnaní s rovnakým obdobím za 
rok 2016 je to o sedem nehôd na že-
lezničných priecestiach viac. Vlani za 
rovnaké obdobie zahynulo 6 osôb. 
  Od začiatku roka do 27. 11. 2017 
zahynulo pri zrážke s  vlakom (mimo 
železničných priecestí) 87 osôb,  (64 
prípadov boli samovraždy, 23 prípa-
dov neoprávneného pohybu osôb v 
koľajisku). V porovnaní s minulým ro-
kom je to až o 15 prípadov viac. 
   ŽSR aktuálne spravujú 2 102 železnič-
ných priecestí, 1068 je zabezpečených 
a 1034 nezabezpečených.                -zsr- 

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru (PPZ) pripravili na posledný 
novembrový deň preventívno-bezpečnostnú akciu pod názvom ,,Stihnem  - Nestihnem“. Zameraná bola na 
nelegálne prechody cez železničnú trať, kadiaľ si občania všetkých vekových kategórii vrátane mládeže a detí 
skracujú cestu. Nerešpektovaním všeobecného zákazu prechádzať cez železničnú trať mimo vyznačených 
a na to určených prechodov nielen porušujú zákon a dopúšťajú sa priestupku, ale predovšetkým vedome 
a nepochopiteľne riskujú svoj život. Zrážka s mnohotonovým kolosom, ktorého brzdná dráha je v závislosti 
od dĺžky a hmotnosti vlaku niekoľko sto metrov, znamená fatálny následok. 

   Pred železničným priecestí m vodič je povinný počínať si mimoriadne opatrne, 
najmä sa presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecesti e.

  Vo vzdialenosti  50 m pred železničným priecestí m a pri jeho prechádzaní vodič je povinný 
jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h; ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti  
prerušované biele svetlo, vodič je povinný 50 m pred železničným priecestí m a pri jeho 
prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h. 

  Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí , vodič je povinný 
odstrániť vozidlo zo železničnej trate; ak tak nemôže urobiť, musí 
bezodkladne vykonať také opatrenia, aby bol vodič koľajového vozidla 
pred nebezpečenstvom včas varovaný.

  Pred železničným priecestí m, pri ktorom je umiestnená dopravná značka 
„Stoj, daj prednosť v jazde!“, vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom 
mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať. 

  sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného 
zabezpečovacieho zariadenia,
  sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka priecestného 

zabezpečovacieho zariadenia,
  sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory,
  už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak počuť 

najmä jeho húkanie alebo pískanie,
  situácia na železničnom priecestí  alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel 

a pokračoval v jazde.

Ako sa správať
na železničnom priecestí?

Pri križovaní železničnej trate a cesty 
má VŽDY prednosť železnica a vlak

Vodič nesmie vchádzať 
na železničné priecestie, ak:

Všetky vyššie uvedené zásady platia 
pre všetkých užívateľov priecestia 
(pre chodcov, cyklistov, motocyklistov)!
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Telesná výchova patrí k obľúbeným predmetom, deti 
sa radi hýbu. Mnohé športujú pravidelne aj okrem 
povinného telocviku v škole. Ukázal to prieskum 
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
(ÚVZSR) realizovaný prostredníctvom všetkých regi-
onálnych úradov na základných a stredných školách. 

Školáci sa chcú hýbať!

Z dotazníkov detí vyplýva, že pre-
važná väčšina detí rada športuje, 
obľubuje predmet telesná výchova 
a častokrát deťom pri radosti z pohy-
bu ani neprekáža, že nemajú v škole 
úplne ideálne technické podmienky. 
Výsledky prieskumu tak nepotvrdili 
všeobecnú mienku o tom, že dnešní 
školáci sú leniví a namiesto športova-
nia sedia radšej od rána do večera pri 
počítačoch a tabletoch. „Pravidelný 
pohyb výrazne ovplyvňuje zdravie 
človeka a v posledných rokoch mno-
hé vedecké výskumy, projekty a aj dis-
kusie odborníkov upozorňujú na ne-
dostatok pohybu ako výrazný rizikový 
faktor. Podieľa sa na vzniku chronicky 
neprenosných ochorení ako obezita, 
srdcovo-cievne, nádorové, metabo-
lické ochorenia, ale tiež ochorenia po-
hybového aparátu,“ vraví doc. MUDr. 
Jana Hamade, PhD., vedúca Odboru 
hygieny detí a mládeže ÚVZSR. 

Hodiny telocviku ich nestresujú 
Dotazník vyplnilo spolu 807 žiakov 
– 365 chlapcov a 442 dievčat (žiaci 
druhého stupňa základných škôl a 
stredoškoláci) z 36 škôl. Ich priemer-
ný vek bol 13,84 roka. Ak by si telesnú 
výchovu mohli vybrať ako voliteľný 
predmet, urobilo by tak takmer 75 
percent chlapcov a vyše 65 percent 
dievčat. Ešte viac, 85 percent chlapcov 
a 92 percent opýtaných dievčat ho do-
konca označilo za predmet, na ktorom 
nepociťujú stres, napätie, nervozitu a 
cítia sa na ňom dobre. 
Školáci sú väčšinou spokojní aj s  vy-
bavením telocviční v školách, či už 
ide o samotné priestory, vetranie, 
osvetlenie, či tepelno-vlhkostnú klí-
mu. Napriek nedostatkom, akými boli 
v  niektorých školách napríklad opo-
trebované alebo nefunkčné zariade-
nia na osobnú hygienu, bolo takmer 

75 percent chlapcov a 68 percent 
dievčat s hygienickým podmienkami 
v šatniach a na toaletách v telocvični-
ach spokojných. 
„Pozitívny je fakt, že telesnú výcho-
vu pokladá za obľúbený predmet 
takmer 68 percent chlapcov a vyše 
40 percent dievčat. Za neobľúbený 
ho označilo iba minimum chlapcov, 
niečo vyše dve percentá a 6,5 per-
centa dievčat. Rovnako dobrou sprá-
vou je, že iba malé percento (1,37 % 
chlapcov a 1,36 % dievčat) žiakov na 
telesnej výchove nikdy necvičí, kým 
84 percent chlapcov a 67 percent 
dievčat cvičí na hodinách pravidel-
ne,“ hovorí doc. MUDr. Jana Hamade. 
Najčastejšou príčinou necvičenia bý-
vajú zdravotné problémy, indikácie 
pre oslobodenie žiaka od telesnej vý-
chovy sú ochorenia kolena, chrbtice, 
vrodené srdcovo-cievne, ale i dýcha-
cie a neurologické ochorenia a úrazy. 

Najdôležitejšia je chuť a návyky 
detí hýbať sa 
„Fyzická aktivita je dôležitý fenomén 
a má obrovský podiel na formovaní 
človeka ako takého. Rodičia by mali 
začať povzbudzovať svoje deti k fy-
zickej aktivite už od troch - štyroch 
rokov. Dôležitú úlohu samozrejme 
zohráva škola. Cieľom telesnej výcho-
vy by však nemal byť iba športový 
výkon, ale aj to, aby deti športovali s 
chuťou, z vnútorného presvedčenia a 
najmä, aby sa pre ne stal pravidelný 
pohyb životnou filozofiou. Dôležitým 
pozitívom je aj skutočnosť, že šport 
naučí deti nielen vyhrávať, ale aj vy-
rovnať sa s prehrou,“ dodáva Jana 
Hamade. Pripomína, že pre deti sú ro-
dičia vzorom vo všetkom. Ak sa pra-
videlne hýbu prípadne športujú rodi-
čia, je pre deti prirodzené, že budú k 
športu inklinovať aj ony. „Je dobré vy-
skúšať viacero druhov športu, nenútiť 
dieťa hneď odmala robiť taký, ktorý 
mu nesedí. Navyše, fyzická aktivita 
prináša pozitíva aj v dospelosti. Účin-
ky pravidelného pohybu a cvičenia 
v detstve a mladosti si telo pamätá 
po celý život. Je dokázané, že človek, 
ktorý sa v detstve venoval  športu, 
získa dobrú kondíciu oveľa rýchlejšie, 
hoci v dospelosti dlho necvičil.“ 

Ján Mikas, hlavný hygienik SR

Pozvánka na MsZ Púchov
6. december 2017 (streda) o 9.00 hod.

Divadlo Púchov, Hoenningovo námestie č. 2002 
PROGRAM ROKOVANIA

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Púchov na prvý 
polrok 2018
Plán legislatívnej činnosti Mestského zastupiteľstva Púchov na rok 2018
Návrh - Rozpočet Mesta Púchov na rok 2018 a výhľad na roky 2019 a 
2020
Návrh - Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o poplatku za znečisťovanie 
ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
Návrh - Úprava rozpočtu Mesta Púchov na rok 2017
Návrh - Podpora malého a stredného podnikania v meste Púchov
Návrh - Zverenie majetku Mesta Púchov do správy rozpočtovým 
organizáciám
Návrh - Vyradenie majetku Mesta Púchov
Návrh - Podmienky udelenia súhlasu vlastníka pozemkov k územnému 
konaniu uloženia optických káblov
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov 
za školský rok 2016/2017
Informácia o investičných akciách
Správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ 
Správa o  projekte: „Komplexná multidisciplinárna starostlivosť deťom 
v materských školách“
Dotácie
Predaj, kúpa
Nájom
Rôzne
Diskusia, interpelácie

1. 
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

V poslednej dobe sa pracovní-
ci Autobusovej dopravy Púchov 
(ADP) stretli so zneužívaním zliav 
pre sprievodcov osôb ZŤP-S. Vodiči 
budú preto dôsledne kontrolovať 
kartu pre sprievodcu osoby ZŤP-S, 
ktorá sa vydáva za poplatok 3,50 € a 
musí byť adresná na žiadateľa (fotka, 
osobné údaje). Potlač karty je ako u 
ZŤP-S s textom: „Sprievodca ZŤP-S“. 
Sprievodca ZŤP-S s takto platnou 
dopravnou kartou má podľa tarify 
cestovné zadarmo. Platnosť zľavy 
je 365 dní, potom si ju musí majiteľ 

Sprievodca osoby ZŤP-S musí 
mať kartu vydanú podnikom ADP

karty znova prolongovať (zaplatiť). 
Karta sa vydáva na 5 rokov. Zľava 
(nulový lístok) je platná len za pod-
mienky cestovania s cestujúcim 
vlastniacim nami vydanú doprav-
nú kartu ZŤP-S. Dôvodom tohto 
opatrenia je časté zneužívanie ces-
tujúcimi tak, že sa tvária ako sprie-
vod, ale vystúpia na inej zastávke 
ako ZŤP-S, ktorého „sprevádzajú“. 
Týmto máme vyriešenú aj eviden-
ciu cestujúceho a jeho poistenie v 
prípade poistnej udalosti.

Ing. Jozef Daniž, ADP, a. s.
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Mestská polícia
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Na cestách okresu bol relatívny pokoj
Polícia informuje

Bezdomovec mal namále...
Na oddelenie mestskej polície prijali v stredu ve-

čer telefonické oznámenie, podľa ktorého leží na 
Gorazdovej ulici vyzlečený muž. Hliadka na mies-
te našla púchovského bezdomovca, ktorý bol opi-
tý, v spodnej časti tela vyzlečený a ležal na holej 
zemi. S hliadkou nekomunikoval, bol podchla-
dený, ale pri vedomí. Policajti mu chceli pomôcť 
postaviť sa a obliecť, muž to odmietol. Hliadka 
použila na prikrytie muža izotermickú fóliu z au-
tolekárničky a privolala zdravotných záchranárov.  
Službukonajúci lekár konštatoval podchladenie a 
osobu prevzal do sanitky k prevozu na urgentný 
príjem.

Do auta nedošiel
Krátko po polnoci prijali na oddelenie mest-

skej polície oznámenie, že na Gorzadovej ulici sa 
na parkovisku snaží dostať do automobilu opitý 
muž, ktorý sa však oznamovateľke náhle stratil z 
dohľadu a bála sa, aby nezamrzol. Na mieste našla 
hliadka spať na zemi muža, ktorý nemal pri sebe 
žiadne doklady. Mestskí policajti ho predviedli 
na oddelenie a prostredníctvom Obvodného od-
delenia Policajného zboru zistili, že ide o muža z 
Námestova. Priestupok vyriešili napomenutím a 
muža z oddelenia prepustili.     

Obišli bez pokuty
Hliadka mestskej polície preverovala telefo-

nické oznámenie, podľa ktorého sa na Dvoroch 
pri hoteli hádajú a fyzicky napádajú dve osoby. 
Hliadka na mieste našla muža a ženu z Plevníka-
-Drienového, resp.Podvažia, ktorí boli evidentne 
pod vplyvom alkoholu. Muž mestským policaj-
tom povedal, že ide o hádku medzi ním a jeho 
priateľkou. Keďže muž aj v prítomnosti policajnej 
hliadky vzbudzoval verejné pohoršenie tým, že 
vulgárne vykrikoval a pod vplyvom alkoholu sa 
váľal po zemi, hliadka vyriešila priestupok proti 
verejnému poriadku napomínaním.   

Alergia na kone?
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého sa na Kolonke voľne 
pohybujú kone, ktoré ohrozujú život a zdravie 
ľudí. Mestskí policajti zistili, že oznámenie ženy sa 
nezakladá na pravde. Kone nikoho neohrozovali, 
pásli sa na lúke a majiteľ bol osobne prítomný na 
mieste.  

Sťažovateľ neuspel...
Na oddelenie mestskej polície sa prišiel sťažovať 

muž zo Zábrehu, podľa ktorého stojí na krajnici 
odparkované vozidlo jazdiace dvakrát do roka. 
Žiadal mestských policajtov, aby vozidlo odstrá-
nili, keďže prekáža pri čistení cesty. Majiteľ vozidla 
podľa sťažovateľa na jeho žiadosti nereagoval. 
Rovnako sa sťažoval na parkovanie prívesného 
vozíka. Na oddelenie mestskej polície prišiel aj 
majiteľ automobilu a prívesného vozíka. Automo-
bil je podľa neho pojazdný, má platné kontroly 
a pravidelne s ním jazdí. Prívesný vozík parkuje 
podľa vlastných slov na súkromnom pozemku 
svojho suseda, od ktorého má na to ústny súhlas. 
Zdôraznil, že oznamovateľ sa sťažuje aj na ostat-
ných susedov, takže na neho nebude reagovať. 
Mestskí policajti nezistili protiprávne konanie. 

Nevydržal do Vianoc?
Hliadka mestskej polície zistila priestupok 

vzbudzovania verejného pohoršenia. Opitý muž 
sa na Moyzesovej ulici váľal pod vianočným strom-
čekom, pričom pozhadzoval výzdobu. Priestupok  
proti verejnému poriadku vyriašila hliadka mest-
skej polície napomenutím. 

Na cestách Púchovského okresu sa v 47. kalendár-
nom týždni stali iba dve dopravné nehody. Nikto pri 
nich neprišiel o život ani neutrpel ťažké zranenie. Je-
den človek utrpel ľahké zranenie. 

V pondelok 20.novembra sa stala dopravná neho-
da na ceste II/507 v Lednických Rovniach pri kaštieli. 
Cyklista jazdiaci po ceste smerom od Horoviec na 
Púchov sa nevenoval dostatočne vedeniu bicykla a 
nesledoval situáciu v cestnej premávke. Náhle odbo-
čil zo svojej jazdnej dráhy a narazil do pravej strany 
osobného motorového vozidla značky Volkswagen 
Golf, ktorého vodič v tom čase cyklistu predchádzal. 
Cyklista po páde spadol na vozovku. Pri dopravnej 
nehode utrpel ľahké zranenie. Následne odmietol 
vykonať dychovú skúšku, ako aj odber biologického 
materiálu spojeného s lekárskym vyšetrením.   

Druhá dopravná nehoda sa stala vo štvrtok 23. no-
vembra v čase od 08.00 h do 10.00 h v obci Nimnica 
na miestnej komunikácii pod stavbou západného 
portálu železničného tunela Diel. Neznámy vodič pri 
vedení nezisteného osobného motorového vozidla 
pravdepodobne v dôsledku nevenovania sa plne 
vedeniu vozidla a nesledovania situácie v cestnej 

premávke narazil do tam zaparkovaného automo-
bilu značky Škoda Superb a poškodil ho. Potom si 
neznámy vodič nesplnil základné povinnosti vodiča 
a účastníka dopravnej nehody, z jej miesta bez zasta-
venia ušiel a nehodu neohlásil polícii. Pri dopravnej 
nehode k zraneniam osôb nedošlo, alkohol zistený 
nebol.  

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja 
sa v 47. kalendárnom týždni stalo 28 dopravných 
nehôd. Nikto pri nich nezomrel ani neutrpel ťažké 
zranenie. Od začiatku roka sa na krajských cestách 
stalo už 1118 dopravných nehôd, pri ktorých prišlo 
o život už 29 ľudí, čo je o 12 viac, ako v rovnakom ob-
dobí minulého roku. Ťažké zranenia utrpelo 69 osôb 
(medziročný pokles o päť). 

Na slovenských cestách sa v tomto roku stalo 12.481 
dopravných nehôd (medziročný nárast o 311). Zom-
relo pri nich už 224 ľudí, čo je o päť viac, ako v rov-
nakom období minulého roku. Najviac obetí si tento 
rok vyžiadali cesty Banskobystrického a Trnavského 
samosprávneho kraja, kde zomrelo zhodne po 34 
ľudí. Najmenej obetí – 19, majú cesty Bratislavského 
a Košického samosprávneho kraja.       KR PZ Trenčín 

Po dvojtýždňovom poklese chorobnosti sa v mi-
nulom týždni v Púchovskom okrese chorobnosť na 
akútne respiračné ochorenia opäť pomerne prudko 
zvýšila. Kým v 47. kalendárnom týždni bola na úrov-
ni 1477 ochorení na 100.000 obyvateľov, v minulom 
týždni stúpla na 1865 ochorení na 100.000 obyva-
teľov. Informoval Regionálny úrad verejného zdra-
votníctva v Trenčíne. 

K nárastu chorobnosti na akútne respiračné ocho-
renia došlo v minulom týždni aj v celokrajskom hľa-
disku. Lekári nahlásili minulý týždeň 5584 akútnych 
respiračných ochorení, čo predstavuje priemernú 

chorobnosť 1778 ochorení na 100.000 obyvateľov. 
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia stúpla v 
kraji o takmer 17 percent. Najvyššia chorobnosť na 
akútne respiračné ochorenia bola v Trenčianskom 
kraji v okrese Myjava (2648 ochorení na 100.000 oby-
vateľov), najnižšia v okrese Prievidza (1413 ochorení 
na 100.000 obyvateľov).

Z celkového počtu ochorení bolo v kraji 584 ocho-
rení na chrípku. Chrípková chorobnosť v porovnaní s 
predchádzajúcim týždňom stúpla o takmer 30 per-
cent. Chrípka postihla minulý týždeň najmä deti do 
päť rokov.                      (r) 

Chorých v okrese opäť rapídne pribudlo

V utorok 28. novembra krátko pred ôsmou hodi-
nou ráno bola ohlásená dopravná nehoda dvoch au-
tobusov a jedného osobného motorového vozidla, 
ktorá sa stala v Púchove. Na zásah boli vyslaní štyria 
príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Púcho-
va s technikou AHZS MB Vario.

Po príchode hasičov na miesto udalosti bolo 
prieskumom zistené, že pri dopravnej nehode sa 

nikto nezranil, avšak z jedného autobusu unikali 
prevádzkové kvapaliny. Cesta v danom úseku bola 
prejazdná len v jednom jazdnom pruhu. Zasahujúci 
hasiči preverili zdravotný stav účastníkov doprav-
nej nehody a na postihnutých vozidlách vykonali 
protipožiarne opatrenia. Následne prostredníctvom 
absorpčnej látky zachytili a z vozovky odstránili vyte-
čené prevádzkové kvapaliny.          KR HaZZ Trenčín

V Púchove sa zrazili dva autobusy a auto
Ilustračné foto: KR HaZZ Trenčín

Mestská polícia
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Na cestách okresu bol relatívny pokoj
Polícia informuje

Bezdomovec mal namále...
Na oddelenie mestskej polície prijali v stredu ve-

čer telefonické oznámenie, podľa ktorého leží na 
Gorazdovej ulici vyzlečený muž. Hliadka na mies-
te našla púchovského bezdomovca, ktorý bol opi-
tý, v spodnej časti tela vyzlečený a ležal na holej 
zemi. S hliadkou nekomunikoval, bol podchla-
dený, ale pri vedomí. Policajti mu chceli pomôcť 
postaviť sa a obliecť, muž to odmietol. Hliadka 
použila na prikrytie muža izotermickú fóliu z au-
tolekárničky a privolala zdravotných záchranárov.  
Službukonajúci lekár konštatoval podchladenie a 
osobu prevzal do sanitky k prevozu na urgentný 
príjem.

Do auta nedošiel
Krátko po polnoci prijali na oddelenie mest-

skej polície oznámenie, že na Gorzadovej ulici sa 
na parkovisku snaží dostať do automobilu opitý 
muž, ktorý sa však oznamovateľke náhle stratil z 
dohľadu a bála sa, aby nezamrzol. Na mieste našla 
hliadka spať na zemi muža, ktorý nemal pri sebe 
žiadne doklady. Mestskí policajti ho predviedli 
na oddelenie a prostredníctvom Obvodného od-
delenia Policajného zboru zistili, že ide o muža z 
Námestova. Priestupok vyriešili napomenutím a 
muža z oddelenia prepustili.     

Obišli bez pokuty
Hliadka mestskej polície preverovala telefo-

nické oznámenie, podľa ktorého sa na Dvoroch 
pri hoteli hádajú a fyzicky napádajú dve osoby. 
Hliadka na mieste našla muža a ženu z Plevníka-
-Drienového, resp.Podvažia, ktorí boli evidentne 
pod vplyvom alkoholu. Muž mestským policaj-
tom povedal, že ide o hádku medzi ním a jeho 
priateľkou. Keďže muž aj v prítomnosti policajnej 
hliadky vzbudzoval verejné pohoršenie tým, že 
vulgárne vykrikoval a pod vplyvom alkoholu sa 
váľal po zemi, hliadka vyriešila priestupok proti 
verejnému poriadku napomínaním.   

Alergia na kone?
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého sa na Kolonke voľne 
pohybujú kone, ktoré ohrozujú život a zdravie 
ľudí. Mestskí policajti zistili, že oznámenie ženy sa 
nezakladá na pravde. Kone nikoho neohrozovali, 
pásli sa na lúke a majiteľ bol osobne prítomný na 
mieste.  

Sťažovateľ neuspel...
Na oddelenie mestskej polície sa prišiel sťažovať 

muž zo Zábrehu, podľa ktorého stojí na krajnici 
odparkované vozidlo jazdiace dvakrát do roka. 
Žiadal mestských policajtov, aby vozidlo odstrá-
nili, keďže prekáža pri čistení cesty. Majiteľ vozidla 
podľa sťažovateľa na jeho žiadosti nereagoval. 
Rovnako sa sťažoval na parkovanie prívesného 
vozíka. Na oddelenie mestskej polície prišiel aj 
majiteľ automobilu a prívesného vozíka. Automo-
bil je podľa neho pojazdný, má platné kontroly 
a pravidelne s ním jazdí. Prívesný vozík parkuje 
podľa vlastných slov na súkromnom pozemku 
svojho suseda, od ktorého má na to ústny súhlas. 
Zdôraznil, že oznamovateľ sa sťažuje aj na ostat-
ných susedov, takže na neho nebude reagovať. 
Mestskí policajti nezistili protiprávne konanie. 

Nevydržal do Vianoc?
Hliadka mestskej polície zistila priestupok 

vzbudzovania verejného pohoršenia. Opitý muž 
sa na Moyzesovej ulici váľal pod vianočným strom-
čekom, pričom pozhadzoval výzdobu. Priestupok  
proti verejnému poriadku vyriašila hliadka mest-
skej polície napomenutím. 

Na cestách Púchovského okresu sa v 47. kalendár-
nom týždni stali iba dve dopravné nehody. Nikto pri 
nich neprišiel o život ani neutrpel ťažké zranenie. Je-
den človek utrpel ľahké zranenie. 

V pondelok 20.novembra sa stala dopravná neho-
da na ceste II/507 v Lednických Rovniach pri kaštieli. 
Cyklista jazdiaci po ceste smerom od Horoviec na 
Púchov sa nevenoval dostatočne vedeniu bicykla a 
nesledoval situáciu v cestnej premávke. Náhle odbo-
čil zo svojej jazdnej dráhy a narazil do pravej strany 
osobného motorového vozidla značky Volkswagen 
Golf, ktorého vodič v tom čase cyklistu predchádzal. 
Cyklista po páde spadol na vozovku. Pri dopravnej 
nehode utrpel ľahké zranenie. Následne odmietol 
vykonať dychovú skúšku, ako aj odber biologického 
materiálu spojeného s lekárskym vyšetrením.   

Druhá dopravná nehoda sa stala vo štvrtok 23. no-
vembra v čase od 08.00 h do 10.00 h v obci Nimnica 
na miestnej komunikácii pod stavbou západného 
portálu železničného tunela Diel. Neznámy vodič pri 
vedení nezisteného osobného motorového vozidla 
pravdepodobne v dôsledku nevenovania sa plne 
vedeniu vozidla a nesledovania situácie v cestnej 

premávke narazil do tam zaparkovaného automo-
bilu značky Škoda Superb a poškodil ho. Potom si 
neznámy vodič nesplnil základné povinnosti vodiča 
a účastníka dopravnej nehody, z jej miesta bez zasta-
venia ušiel a nehodu neohlásil polícii. Pri dopravnej 
nehode k zraneniam osôb nedošlo, alkohol zistený 
nebol.  

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja 
sa v 47. kalendárnom týždni stalo 28 dopravných 
nehôd. Nikto pri nich nezomrel ani neutrpel ťažké 
zranenie. Od začiatku roka sa na krajských cestách 
stalo už 1118 dopravných nehôd, pri ktorých prišlo 
o život už 29 ľudí, čo je o 12 viac, ako v rovnakom ob-
dobí minulého roku. Ťažké zranenia utrpelo 69 osôb 
(medziročný pokles o päť). 

Na slovenských cestách sa v tomto roku stalo 12.481 
dopravných nehôd (medziročný nárast o 311). Zom-
relo pri nich už 224 ľudí, čo je o päť viac, ako v rov-
nakom období minulého roku. Najviac obetí si tento 
rok vyžiadali cesty Banskobystrického a Trnavského 
samosprávneho kraja, kde zomrelo zhodne po 34 
ľudí. Najmenej obetí – 19, majú cesty Bratislavského 
a Košického samosprávneho kraja.       KR PZ Trenčín 

Po dvojtýždňovom poklese chorobnosti sa v mi-
nulom týždni v Púchovskom okrese chorobnosť na 
akútne respiračné ochorenia opäť pomerne prudko 
zvýšila. Kým v 47. kalendárnom týždni bola na úrov-
ni 1477 ochorení na 100.000 obyvateľov, v minulom 
týždni stúpla na 1865 ochorení na 100.000 obyva-
teľov. Informoval Regionálny úrad verejného zdra-
votníctva v Trenčíne. 

K nárastu chorobnosti na akútne respiračné ocho-
renia došlo v minulom týždni aj v celokrajskom hľa-
disku. Lekári nahlásili minulý týždeň 5584 akútnych 
respiračných ochorení, čo predstavuje priemernú 

chorobnosť 1778 ochorení na 100.000 obyvateľov. 
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia stúpla v 
kraji o takmer 17 percent. Najvyššia chorobnosť na 
akútne respiračné ochorenia bola v Trenčianskom 
kraji v okrese Myjava (2648 ochorení na 100.000 oby-
vateľov), najnižšia v okrese Prievidza (1413 ochorení 
na 100.000 obyvateľov).

Z celkového počtu ochorení bolo v kraji 584 ocho-
rení na chrípku. Chrípková chorobnosť v porovnaní s 
predchádzajúcim týždňom stúpla o takmer 30 per-
cent. Chrípka postihla minulý týždeň najmä deti do 
päť rokov.                      (r) 

Chorých v okrese opäť rapídne pribudlo

V utorok 28. novembra krátko pred ôsmou hodi-
nou ráno bola ohlásená dopravná nehoda dvoch au-
tobusov a jedného osobného motorového vozidla, 
ktorá sa stala v Púchove. Na zásah boli vyslaní štyria 
príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Púcho-
va s technikou AHZS MB Vario.

Po príchode hasičov na miesto udalosti bolo 
prieskumom zistené, že pri dopravnej nehode sa 

nikto nezranil, avšak z jedného autobusu unikali 
prevádzkové kvapaliny. Cesta v danom úseku bola 
prejazdná len v jednom jazdnom pruhu. Zasahujúci 
hasiči preverili zdravotný stav účastníkov doprav-
nej nehody a na postihnutých vozidlách vykonali 
protipožiarne opatrenia. Následne prostredníctvom 
absorpčnej látky zachytili a z vozovky odstránili vyte-
čené prevádzkové kvapaliny.          KR HaZZ Trenčín

V Púchove sa zrazili dva autobusy a auto
Ilustračné foto: KR HaZZ Trenčín

Foto čitateľa M. Floreka
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Evanjelický farár a organizátor evanjelickej cirkvi v Békéšskej Čabe (Békéscsaba)  
Samuel Tešedík st. sa narodil v Púchove v novembri 1710. Jeho rodičia – Juraj Tešedík 
a Ester Nedecká - pochádzali z rodín moravských exulantov.

Samuel Tešedík starší 
– významný púchovský rodák

jeho veľké zásluhy patrí aj to, že skonsolidoval 
náboženské pomery v Békešskej Čabe. Tešedík je 
autorom písomných mravných zásad a všeobec-
ných pokynov verejného poriadku pre občanov 
v  Békešskej Čabe. Vydal kongregačnú vyhlášku 
„Porádek a ustanowení Cyrkewny“, ktorá bola zá-
kladom pre prísnu disciplínu členov cirkvi. Okrem 
toho napísal a vydal prácu „Via regia ad promo-
vendam veram cognitionem Christi secundum 
Actor XX. 17 - 21“ (1746). Je tiež autorom kázne 
„Posvěcení chrámu Božího duchovního cirkve Ča-
banské“ (1746), ktorá je najstaršou slovensky pí-

sanou tlačenou pamiatkou čabianskych Slovákov. 
Zomrel v mladom veku 38 rokov 9. apríla 1749 v 
Békešskej Čabe. 

Pamätné tabule
V Békešskej Čabe je po Samuelovi Tešedíkovi st. po-
menovaná ulica a v malom kostole, kde je pocho-
vaný pod organom, sú na jeho počesť umiestnené 
dve pamätné tabule. Ďalšiu pamätnú tabuľu odha-
lili v Mestskom dome v Békešskej Čabe v roku 2010 
pri príležitosti 300. výročia jeho narodenia. V tom is-
tom roku bola na starej evanjelickej fare v Púchove 
slávnostne odhalená pamätná tabuľa tohto znenia: 
„Samuel Tešedík starší (1710 – 1749), evanjelický 
farár a vzdelanec, narodil sa v Púchove a požehna-
ne pôsobil na Dolnej zemi. Jeho syn, Samuel Teše-
dík mladší (1742 – 1820), evanjelický farár, vedec a 
pedagóg, patril k osvietencom európskeho význa-
mu. Pri 300. výročí narodenia Samuela Tešedíka st. 
vďačne venujú Púchovčania.“ 
Púchovský evanjelický farár Ondrej Rišiaň pri tejto 
príležitosti povedal: „Tabuľa venovaná otcovi a 
synovi Tešedíkovcom je umiestnená vedľa tabule 
venovanej Jánovi Amosovi Komenskému. Medzi 
Samuelom Tešedíkom st. a Komenským je istá 
súvislosť. Učiteľ národov J. A. Komenský navští-
vil Púchov najmenej dvakrát. Jeho prítomnosť 
zanechala obrovskú pozitívnu stopu v  dejinách 
evanjelikov v Púchove. Určite s hrdosťou Samuel 
Tešedík starší svojmu synovi odovzdal poznanie 
vzácnych myšlienok Komenského“.

Spracoval S. Flimmel, 
zdroje: ecav.sk, wikipedia.org, oslovma.hu, FB

Detstvo a štúdiá
Základné vzdelanie získal v  rodnom Púchove 
a Trenčíne, maďarčinu sa išiel naučiť do Rábu 
(dnes Györ). Latinskú, teda vyššiu školu vycho-
dil v Kremnici. V rokoch 1728 - 1732 študoval na 
evanjelickom lýceu v Prešporku (dnes Bratislava), 
kde ho učil aj vynikajúci Matej Bel. Teológiu študo-
val na univerzite v nemeckej Jene (1732 - 1735), 
kde sa venoval najmä starozmluvnej archeológii. 
V roku 1733 vydal latinskú dizertáciu „Commen-
tatio historico-theologica, de scripturae sacre 
et antiquitatis ecclesiasticae in theologia usu et 
auctoritate“ (Historicko-teologický komentár o 
svätom písme a náboženskej tradícii teológie),  
v ktorej zhrnul svoje poznatky a kritické prístupy 
ku skúmaniu prameňov Biblie.

Počiatky kňazskej činnosti
Po skončení štúdií sa vrátil do ťažkých pomerov v 
Uhorsku. Poldruha roka býval u rodičov, ktorí už 
vtedy bývali v Modre. Tu Samuel vypomáhal ako 
kaplán u  superintendenta Mateja Markovitza.  
V roku 1737 ho v Banskej Bystrici vysvätili za kňa-
za a zavolala si ho cirkev do Tótgyörku (dnes Gal-
gagyörk) a  Alberti (obe obce patria Peštianskej 
stolici). V Alberti, kde pôsobil v rokoch 1740 -1744 
ako evanjelický kňaz pre slovenských prisťahoval-
cov, sa mu v roku 1742 narodilo najstaršie z jeho 
detí - syn Samuel, ktorý sa neskôr preslávil ako za-
kladateľ uhorského odborného školstva.

Pôsobenie v Békešskej Čabe
Od roku 1744 až do svojej smrti roku 1749 pôso-
bil ako farár v Békešskej Čabe. V tomto meste žilo 
viac ako 500 slovenských rodín s približne 2.700 
obyvateľmi. Tešedík sa v roku 1745 zasadil o po-
stavenie nového evanjelického kostola. Patril v 
tom čase medzi významných organizátorov cir-
kevného života Slovákov na Dolnej zemi a medzi 

Kostol v Békešskej 
Čabe (Békéscsaba)

ukrýva pamätnú 
tabuľu, ktorú vďační 

veriaci venovali 
Samuelovi Tešedíko-

vi staršiemu.  
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V  podkroví Župného domu, ktoré bolo zaplnené 
divákmi, sa každú chvíľu počas jeho viac ako dvoj-
hodinovej prednášky ozýval smiech. Sympatický 
a  veľmi vtipný banskobystrický dobrodruh Marek 
Slobodník bol odmalička zaľúbený do motocykla 

„Afrika na Pionieri“ v Župnom dome

Jawa Pionier. V  roku 2008 na ňom obišiel Sloven-
sko, potom sa vybral do Rumunska a pred piatimi 
rokmi do Kazachstanu. Pri rýchlosti 40 km za hodi-
nu 11-tisíc kilometrový výlet trval 8 týždňov. Jeho 
dobrodružstvá pokračovali v  roku 2012, keď so 

Cestovateľ Marek Slobodník robí po celom Slovensku prezentácie 
úspešnej expedície „Afrika na Pionieri“ a vo štvrtok 30. novembra 
zavítal aj do Púchova.

známym českým cestovateľom Danom Přibáňom a 
jeho žltými Trabantmi precestoval Južnú Ameriku. 
Banskobystričan bol jediný, kto sa odvážil sprevád-
zať Trabanty 20-tisíc kilometrov na motocykli Jawa 
250. Marek Slobodník na Jawe absolvoval aj čes-
kú trabantovú expedíciu z Austrálie do Bangkoku 
v roku 2015.
Ten, kto si myslí, že na motorke s motorom o obje-
me valca nie väčšom ako poldecák sa dá prejsť cez 
celú Afriku od Egypta až po JAR, nemôže byť úplne 
normálny. Napriek tomu Marek Slobodník našiel 
partiu „bláznov“: kameramana Martina Kochánika, 
fotografa Mareka Duranského, Miša Čalkovského 
a servismanov bratov Hurárovcov, ktorí vedeli opra-
viť na Pionieroch všetko, vždy a všade. O svojej dob-
rodružnej ceste dlhej 15-tisíc kilometrov a trvajúcej 
päť mesiacov natočili 200 hodín filmových záberov, 
ktoré ešte čakajú na svoje spracovanie. Zatiaľ Marek 
záujemcom o  informácie z  africkej expedície po- 
núka vtipnú prednášku s množstvom fotografií a vi-
deoklipom. Kto vo štvrtok nebol v Župnom dome, 
môže ľutovať.           S. Flimmel, afrika.napionieri.sk
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V piatok 24. 11. 2017 naši deviataci a 
ôsmaci súťažili a vyhrali.
Kde a v čom? Na Gymnáziu v Púcho-
ve, kde sa uskutočnila súťaž v rieše-
ní matematicko-fyzikálnych úloh. 
Už názov súťaže „NÁBOJ JUNIOR“ 
vyzýval súťažiacich žiakov k väčšej 
bojovnosti. Je to súťaž družstiev. 
Súťažia štvorčlenné tímy žiakov dru-
hého stupňa základnej školy. Súťaží 
sa na čas a celá súťaž trvá 120 mi- 
nút. Súťažné tímy sa snažia vyrie-
šiť čo najviac úloh zameraných na 
fyziku a matematiku. V tejto súťaži 
nejde o „bezhlavú“ aplikáciu nauče-
ných vedomostí. Úlohy vyžadujú 
predovšetkým spoluprácu členov 
tímu a samozrejme správny nápad, 

vynaliezavosť a nakoniec správny 
výsledok danej úlohy.
Na prvom mieste sa umiestnilo druž-
stvo našich deviatakov v zložení: 
Bianka S. Húževková, Klára Hudeco-
vá, Tadeáš Guzma a Martin Valach.
Druhé miesto si vybojovali ôsmaci 
z našej ZŠ: Lucia Odváhová, Katka 
Lazovanová, Andrej Pobežal a Denis 
Strečko.
Tešíme sa z víťazstva našich žiakov a 
sme im vďační za úspešnú reprezen-
táciu školy. Zároveň chceme poďa-
kovať organizátorom tejto súťaže v 
našom meste a to Mgr. Pastorkovej 
a jej študentom z Gymnázia v Pú-
chove.

Mgr. A. Aradská, ZŠ Mládežnícka

ZŠ Mládežnícka 
„strieľa ostrými“

Stalo sa už v našej materskej škole 
zvykom, že sa stretávame každo-
ročne s bývalými kolegyňami, ktoré 
sú už na zaslúženom odpočinku a 
snažíme sa im spríjemniť týmto 
stretnutím takmer stále rovnaké, 
všedné dni, ktoré sa navzájom veľ-
mi podobajú.
Za posledné roky je našich dôchod-
kýň už sedem a sú z radov peda-
gogických i  nepedagogických za- 
mestnancov. Je milé vidieť ich, po-
rozprávať sa o tom, ako sa majú, 
čo majú v rodinách nového. Naše 
stretnutie začína oficiálnym privíta-
ním riaditeľkou školy, potom máme 
pre ne pripravený program, v 
ktorom sa im predstavia najstaršie 
deti s básňami, tancami a piesňami.
Po ich vystúpení pripravujeme pre 
ne malé pohostenie a darčeky na 
pamiatku, aby im pripomínali naše 

spoločné chvíle. Je o čom deba-
tovať, o deťoch, o  vnúčatách, o 
manželoch, dovolenkách, ktoré 
absolvujú, ale aj spoločných názo-
roch na niektoré situácie, ktoré nás 
stretávajú v bežnom živote. Naše 
bývalé kolegyne sú rady, že si na 
ne spomenieme, že neupadli do 
zabudnutia, že sme s nimi stále v 
kontakte. V závere im poďakujeme 
za ich prácu, ktorú vykonávali v tej 
pozícii, keď boli aktívne v mater-
skej škole.
Každý z nás bude raz na dôchod-
ku a určite mu dobre padne, ak si 
naňho spomenú bývalí kolegovia. 
Naše stretnutia sa končia srdečný-
mi objatiami a prianím, aby sme sa 
na budúci rok opäť všetci v zdraví 
stretli.

Daniela Valentínyová, 
riaditeľka MŠ Mládežnícka

Potešili bývalé kolegyne
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Púchovská mestská časť Kolonka 
bola vždy kultúrnou časťou Pú-
chova s mestskými a podnikovými 
inštitúciami a tiež s parkom, ktorý 
charakterizoval gumársky priemy-
sel. Dnes tu sídli stredná odborná 
škola, fakulta priemyselných tech-
nológií, domov sociálnych služieb a 
tiež sa tu postupne sťahujú mladé 
rodiny. Medzi budovami škôl a by-
tov je park, ktorý je vzhľadom na 
perifériu mesta zanedbaný, zaras-
tený. Projektom „Obnova parku na 
Kolonke“ chceme napomôcť ožive-
niu študentského života, ale i k vy-
tvoreniu priestoru pre stretávanie 
sa všetkých generácií. 
Dôležitým bodom je i obnova 
schátralého súsošia, ktorého au-
torom je Púchovčan, akademický 
sochár Ivan Brečka. Obyvatelia Pú-
chova väčšinou pracovali a pracujú 
v gumárenskom priemysle, o čom 
svedčí aj charakter a  tematika sú-
sošia. Aj naša škola pripravuje bu- 
dúcich odborníkov pre gumáren-
ský priemysel, preto cítime po-
vinnosť túto pamiatku zachovať. 
Veríme, že sa nám to vzhľadom na 

Ďakujeme, že ste hlasovali za projekt „Obnova parku na Kolonke“

zanedbaný stav objektu podarí. 
Revitalizáciou parku vznikne nový 
priestor pre stretávanie všetkých 
generácií. Park bude využívaný 
na vyučovanie a  samoštúdium i 
na hodiny telesnej výchovy. Starší 

V prvej časti sme mali odborný vý-
klad o zdrojoch energie, druhoch 
elektrární, princípoch získavania 
elektrickej energie z obnoviteľných 
a neobnoviteľných zdrojov, rá-
dioaktivite a jej meraní, o nakladaní 
s rádioaktívnym odpadom. Veľmi 
zaujímavý a názorný bol 3D film o 
vyraďovaní jadrovej elektrárne V1, 
reaktora VVER 440 a celej energe-
tickej lokality Bohunice. V druhej 
časti návštevy sme si pozreli rôzne 
exponáty zobrazujúce v zmenše-
nom meradle celú jadrovú lokalitu, 
jadrový reaktor, vyhorené jadrové 
palivo, úložiská, ochranné pracov-
né prostriedky zamestnancov a po-
dobne. V tretej časti sme sa „pohra-
li“ s technickými hračkami. Skúšali 
sme výrobu elektrickej energie na 
rotopédoch, otestovali sa na teste 
stresu, preverili si odolnosť budov 
pri zemetrasení, porovnali čas pol-

Exkurzia gymnazistov do atómovej elektrárne a vedecko-technického centra

premeny rádioaktívnych prvkov. 
Povestnou čerešničkou na torte 
bola prehliadka areálu jadrovej lo-
kality Bohunice, počas ktorej nám 
sprievodkyňa hovorila o funkčnosti 
jednotlivých objektov. Videli sme 
demoláciu jednej chladiacej veže, 
podobný osud zastihne ešte ďalšie 
tri. Zvyšné štyri veže chladia ho- 
rúcu vodu pochádzajúcu z druhé-
ho jadrového bloku V2.
Druhá časť exkurzie bola situova-
ná vo Vedecko-technickom centre 
Aurélium v Bratislave. Hoci sme 
nevideli povestnú laserovú šou, do 
sýtosti sme sa zabavili množstvom 
technických exponátov, ktorých 
je tam viac ako sto. Nešlo len o 
zábavu, ale hlavne o overovanie 
známych fyzikálnych javov v praxi. 
Podľa úprimných vyjadrení žiakov 
je zrejmé, že exkurzia bola úspešná, 
všetko ich bavilo, získali veľa po-

znatkov a nových zručností. Ďaku-
jeme Trenčianskemu samospráv-
nemu kraju za finančný príspevok 
na exkurziu, som presvedčená, že 
sme ho zmysluplne využili. Rov-
nako ďakujem žiakom za záujem, 

príjemné a slušné vystupovanie a re-
prezentovanie školy, za trpezlivosť v 
dopravnej kolóne a teším sa na ďalšie 
spoločné podujatia. 

Mgr. Mária Pastorková 

Trenčiansky samosprávny kraj v tomto roku finančne podporil zážitkové tematické vyučovanie 
v oblasti techniky a prírodných vied. Dňa 9. 11. 2017 navštívili žiaci 2. a 3. ročníka Gymnázia 
Púchov Informačné centrum spoločnosti Javys v areáli Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice. 

Hodnota komunitných projektov spočíva v motivácii ľudí spojiť svoje sily. My sme sily spojili pri 
hlasovaní za projekt Nadácie VÚB s názvom „OBNOVA PARKU NA KOLONKE“. Vám všetkým, ktorí 
ste projekt podporili patrí veľké poďakovanie. Myšlienka projektu si to zaslúži. 

ľudia tu nájdu miesto na posedenie 
a oddych, stretávanie sa. Revitalizá-
ciou parku chceme položiť základ 
budovania študentského mestečka 
„kampusu“, otvoreného všetkým 
študentom a  obyvateľom miestnej 

časti Kolonka. S  obnovou parku 
začneme na jar budúceho roka 
a  určite vás budeme o  realizácii 
projektu informovať. 

Ing. Lenka Jancíková, 
riaditeľka SOŠ Púchov 

Otvorený areál, kde majú prístup nielen študenti, ale aj všetci obyvatelia  mesta.
Vľavo socha púchovského akademického sochára Ivana Brečku.



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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6. 12. (streda) o 18. 00 hod.
„VZÁCNE VECI“ - čítanie poézie
Vzácne je svetlo, ktoré vrhne tieň. Vzác-
na je poézia v tieni, no vzácnejšia je taká, 
ktorá tiene presvetlí. Traja začínajúci bás-
nici, ktorí vyšli z tieňa zásuviek a chcú sa 
so svet(l)om podeliť o ten ich.

7. 12. (štvrtok) o 18. 00 hod. 
VEČER DOBROVOĽNÍKA
Spoločenský večer ako výraz poďakova-
nia dobrovoľníkom,  ktorí počas roka po-
máhali „Župáku“ a zapájali sa do projek-
tov Komunitná záhrada, Pevnina detstva 
a iných. Občerstvenie, hudba, zábava.
Tešíme sa na vás v podkroví ŽD.

12. 12. (utorok) o 17. 30 hod.
Kreatívny workshop: 
HANDMADE DARČEKY 
Srdečne Vás pozývame do našej voňavej 
„kuchyne“ kde si spolu môžeme vyrobiť 
mydielka, šumivé bomby do kúpeľa, vo-
ňavé záložky do oblečenia a sviečky, kto-
ré zahrejú nielen v zimnom období, ale 
potešia i na pohľad. 

16. 12. (sobota) o 20. 30 hod.
Posedenie pri živej hudbe:  
PREDVIANOČNÁ DŽEMKA
Milovníci hudby pozor! Máte jedinečnú 
príležitosť „zadžemovať“ si v príjemnom 
prostredí kaviarne Podivný barón. Kto 
má chuť sa hudobne zapojiť alebo len 
tak si posedieť pri živej hudbe, je vítaný! 

20. 12. (streda) o 18. 00 hod.
Na ceste: ZO ŽIVOTA V NÓRSKU
Južné Nórsko z pohľadu cestovateľa a 
dobrodruha Púchovčana Imricha Kašlí-
ka. Aké to je zarábať si a cestovať zároveň 
v krajine, ktorej pobrežie je dosť dlhé na 
to, aby opásalo našu planétu 2,5-krát?  
A vedeli ste, že Nórsko ako prvé predstavilo lososové sushi Japonsku  
v 80-tych rokoch? Zaujímavostí je samozrejme oveľa viac!

28. 12. (štvrtok) o 18.00 hod.
HERNÝ VEČER
Odložte telefóny, vstaňte od počítačov 
a príďte sa zahrať so skutočnými ľuďmi. 
Budete sa môcť pozabávať s hrami od 
starého Egypta až po súčasnosť.

DECEMBER
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:

Výsledky súťaže i to, či ste vyhrali divácku cenu (2 vstupenky na RND: Besame Mucho) sa dozviete 
14. 12. 2017 o 18.00 hod na vyhpdnotení výtvarnej súťaže „Piesňou maľované...“ 

Pozn.: Udeliť svoj hlas môžete len jedenkrát a jednému stromčeku. )

10. 12. (nedeľa) o 17. 00 
FILMOVO 
Premietanie klasických diel svetovej 
kinematografie pre malých i veľkých.

8. 12. (piatok) o 21. 00 
CHILLED MUSIC NIGHT 
Ambient, Lounge, Chillstep, 
Nu:jazz, Drum & Bass v podkroví ŽD.
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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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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

december ’17 

KULTÚRA

KURZY, KLUBY:

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

Sobota 2.12. od 10:00 hod., pešia zóna.

MIKULÁŠSKY JARMOK
Ďalší ročník obľúbeného celomestského podujatia. V programe vystúpia: žiaci všetkých pú-
chovských MŠ a ZŠ, CVČ Včielka, ZUŠ Púchov + vianočný koncert skupiny RK BAND (CZ) 
S vôňou purpury, divadielko KASIA z Bratislavy  s predstavením Snehuliačka Mili a Mikuláš. 
O 17:00 hod spolu s Mikulášom rozsvietime vianočný stromček a roztancujeme pódium FS 
VÁH. Bližšie info aj na osobitných plagátoch. Vstup voľný. 
Pondelok 4.12.    vestibul divadla     od 18:00 hod.

VÝSTAVA SÚŤAŽNÝCH PRÁC 
A DIVÁCKE HLASOVANIE OKRES. VÝTVARNEJ SÚŤAŽE MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE
Spustenie diváckeho hlasovania súťaže. CHCETE POMôCŤ SVOJIM FAVORITOM K VÍŤAZSTVU? 
Hlasujte! Od 4.12. do 13.12. 2017. Hlasovacie kupóny získate zdarma ako súčasť zakúpenej 
vstupenky na ktorékoľvek z našich podujatí v čase od 11.11. do 11.12. 2017 alebo v Pú-
chovských novinách č. 42 a 43. Traja z Vás na vyhodnotení 14.12.2017 získajú po dve voľné 
vstupenky do kina.  
Štvrtok 7.12.   18:00 hod., veľká sála 

PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
Motivačná prednáška. Piate predvianočné stretnutie v Púchove. Hudobný hosť: Michal Kulich. 
Info aj na osobitnom plagáte. Vstupné: 6 €, vstupenky v predpredaji v pokladni i online na 
www.kultura.puchov.sk.  
Utorok 12.    pred divadlom/vrátnica divadla   14:00 – 17:00 hod. 

NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ STROMČEK 
PÚCHOVA
Srdečne Vás pozývame na HLASOVANIE v súťaži základných škôl nášho mesta. Téma: Strom-
ček 60., 70., 80. rokov alebo Stromček budúcnosti... (na výber). Príďte v utorok 12.12. 2017 
v čase od 14:00 do 17:00 hod., poobzerajte stromčeky pred divadlom. Vyzdvihnite si a vyplňte 

PRIPRAVUJEME:

krajinách sa konajú podujatia venované propagácii a premietaniu krátkometrážnej 
tvorby. Tento rok ponúkneme slovenské krátke filmy, ktoré sa v zahraničí tešili 
úspechu, ale aj obľúbené filmy pre deti, ktoré precestovali celý svet. Vstupné 2 €, 
člen FK 1 €.  INFO NA OSOBITNÝCH PLAGÁTOCH a na www.kino.puchov.sk
Piatok 22.   17.30 h            Sobota 23.  15.30 h

FERDINAND (animovaný, rozprávkový)
Nina a Ferdinand sú najväčší kamaráti.To by nebolo až také zvláštne, keby Nina nebola malé 
dievčatko a Ferdinand veľký býk. Narodil sa síce ako malé, roztomilé teliatko, ale časom 
podrástol. Ľudia, ktorí ho nepoznajú si môžu myslieť, že je to nebezpečné, zúrivé monštrum, 
lenže Ferdinand je ten najroztomilejší a najposlušnejší párnokopytník na svete, ktorý nado-
všetko miluje kvetinky a nikdy by neublížil ani muche... MP - USA - CinemArt - 99´ - slovenský 
dabing. Vstupné 5 €. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.
Piatok 22.   19.30 h            Sobota 23.  17.30 h

JUMANJI: VITAJTE V DŽUNGLI 
(dobrodružná komédia)
Po tom, čo štvorica študentov objaví starú hraciu konzolu, sú vtiahnutí do fantastického sveta 
Jumanji. V ňom sa z nich stanú avatary, ktorých si na začiatku hry vybrali - z nevýrazného 
Spencera je razom mocný dobrodruh, svalovec Fridge sa zmení na drobného génia, z krásnej 
blondínky Bethany je zavalitý profesor a nemotorná Martha sa premení na odvážnu bojovníč-
ku. Jumanji však nestačí len hrať, Jumanji sa hrá s vami... MN 12 rokov - USA  - Itafilm - 112´ 
- český dabing. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa  24. NEPREMIETA SA

Streda  27.  19.30 h             Piatok 29.   17.30 h

ŠPINDL (komédia)
Keď do hôr, tak do Špindlu. Sem vyrážajú tri sestry Eliška, Katka a Magda na svoju dámsku 
jazdu. Síce si lyže vzali, ale rozhodne to nie sú typy, čo vstávajú skoro ráno, aby boli na zjaz-
dovke ako prvé. V pláne majú  relax s vareným vínkom, zábavu a snáď aj trochu milostných 
dobrodružstiev. Eliška je v pohode, ale Katka aj Magda už majú po tridsiatke a stále sú single. 
Objaví sa ten pravý v iskrivom snehu? Ako to už na zájazdoch býva, všetky potom počas poby-
tu zavalí lavína erotických a životných lapálií a karambolov...MN 12  rokov - ČR - Bontonfiolm  
- 90´ - české znenie - komédia. Vstupné 4 €. 
Piatok 29.   19.30 h             Sobota 30.  17.00 h,     19.45 h

STAR WARS: POSLEDNÍ JEDIOVIA
(akčný, dobrodružný, sci-fi)
Vo filme Star Wars: Poslední Jediovia štúdia Lucasfim pokračuje sága rodu Skywalkerov. Rey, 
hrdinka predchádzajúceho filmu Sila sa prebúdza, sa pridáva k Lukovi Skywalkerovi a spolu 
odhaľujú pradávnu záhadu Sily a tajomstvá minulosti rádu Jediov. MN  7 rokov - USA - Sa-
turn - 152´ - slovenský dabing. Vstupné 4,50 €. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTUDENT, SENIOR nad 62 
rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa  31.  NEPREMIETA SA

Streda  3.1. 2018.  19.30 h             Piatok 5 .1. 2018   17.30 h

BASTARDI (komédia)
E.Helms a O.Wilson  hrajú dvoch bratov, ktorých excentrická slobodná matka (Glenn Close) 
vychovala tak, aby verili, že ich otec zomrel, keď boli mladí. V momente ako zistia, že to bola 
lož a  matka vlastne ani nevie, kto je ich pravý otec, vyberú sa ho hľadať.  Na dlhej ceste ich 
čaká množstvo bláznivo-humorných situácií, zámen a prekvapivých odhalení, aby sa nakoniec 
dozvedeli viac o svojej mame i sebe, ako chceli vedieť... MN 15 rokov - USA  - Continentalfilm  
- 112 ´- titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  vstupné 4 €.
Piatok 5 .1. 2018   19.45 h               Sobota 6.1.  2018    17.30 h

INSIDIOUS: POSLEDNÝ KĽÚČ (horor)
Štvrtá časť hororovej série odhalí záhadnú minulosť dnes vyhľadávanej démonologičky Elise. 
Tá v mladosti žila v malom mestečku v Novom Mexiku, avšak jej domov bol i domovom tem-
ných síl a netrvalo dlho, kým sa jej život obrátil naruby. Teraz ju jej najnovší klient privedie späť 
do domu hrôzy a Elise sa musí vyrovnať s vlastnou desivou minulosťou. MN 15  rokov - USA 
- Itafilm - 100´ - titulky - horor. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.
Sobota 6.1.  2018    15.30 h            Nedeľa 7.1. 2018  15.30 h

COCO (animovaný)
Príbeh, aký tu este nebol.V túžbe dokázať svoj talent sa Miguel za neuveriteľných okolností 
ocitá v prekrásnom svete mŕtvych. MN  7 rokov - USA  - Saturn – 109´ + krátky film Ľadové 
kráľovstvo: Vianoce s Olafom- 21´ -  slovenský dabing. Vstupné 5€. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTU-
DENT,SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

hlasovací lístok na vrátnici divadla a vhoďte do hlasovacej schránky. Výsledky súťaže i to, či 
ste vyhrali divácku cenu (2 vstupenky na RND: Besame Mucho) sa dozviete 14.12.2017 o 18:00 
hod. na vyhodnotení výtvarnej súťaže „Piesňou maľované...“ Pozn.: Udeliť svoj hlas môžete len 
jedenkrát a jednému stromčeku. Prípadné ďalšie Vaše hlasy budú zo súťaže vyradené.
Štvrtok 14.12.      vestibul divadla     18:00 hod. 

PIESŇOU MAĽOVANÉ...TVAROVANÉ... 
MODELOVANÉ
Vyhodnotenie III. ročníka okresnej výtvarnej súťaže a odovzdanie štedrých sponzorských cien 
víťazom + vyhodnotenie celomestskej súťaže Najkrajší vianočný stromček Púchova 2017. 
Utorok 12.     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 zabávač ŠTEFAN HRUŠTÍNEC s kapelou a TK EVITA. 
Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek od 28.11. 2017 v pokladni kina alebo online na www.
kultura.puchov.sk. 
Sobota 16.12.    18:00 hod., veľká sála 

ČARO VIANOC
Pestrý vianočný program FS VÁH, FS ROZSUTEC a FS MLADOSŤ. Vianočné zvyky a tradície od 
Kataríny do Nového roka, s piesňami z oblasti Terchovej, Púchovskej doliny a Dubnice nad 
Váhom. Jedinečné čaro Vianoc na Považí. Vstupné: 9 € (kreslá), 7 € (balkóny a prístavky). 
Vstupenky v predpredaji v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk. 
Nedeľa 31.12.  19:00 hod – 03:00 hod.., veľká sála  

IV. SILVESTER V DIVADLE
Skvelá kapela: BONITA, Mega DJ: JERRY Galánek, Chýrny zabávač: FRANTA UHER.
Zábavný večer, tombola na šťastný nový rok, polnočný ohňostroj, novoročný prípitok pod 
hviezdami.  Slávnostná večera, prípitok, minerálka, víno, káva, polnočný pohár šampusu, ka-
pustnica... Vstupné 25 €. Vstupenky v predpredaji – len v kancelárii. Rezervácie a info na tel.č. 
0905 428 290. 
Pondelok 1.1. 2018 pešia zóna       od 18:30 hod. 

VÍTANIE NOVÉHO ROKA V PÚCHOVE
18:30 hod.  SNEHULIAČKY MILI A LILI. Kúzelná zimná rozprávka divadla KaSia (BA) o tom, že 
byť iným a odlišným vôbec nie je čudné ani zvláštne. Vtipný príbeh dvoch snehových sestier 
Mily a Lily sprevádzaný krásnymi pesničkami, plný humoru, lásky a nehy. 
19:30 hod. Slávnostný príhovor primátora, slovenská hymna, ohňostroj a Novoročný koncert  
skupiny INÉ KAFE. Príďte si s nami zaželať a vychutnať  – Šťastný nový rok 2018 v Púchove! 

Sobota 13. 1.       veľká sála     19:00 hod. 

X. MESTSKÝ BÁL
Viac na osobitných plagátoch. Vstupenky v predpredaji od 15.11.2017. 
Štvrtok  18. 1.     veľká sála        od 15:00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji od 2.1.2018. 
Utorok 23. 1.     veľká sála       17:00 hod. 

NOVOROČNÝ KONCERT ZUŠ PÚCHOV
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji od 2.1.2018. 
Nedeľa 11. 2.     veľká sál       15:00 hod.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL
Info a predpredaj na osobitných plagátoch.
Utorok 13. 2.      pešia zóna    17:00 hod.

FAŠIANGY NA PEŠEJ ZÓNE
Info na osobitných plagátoch.
Pondelok 19. 2.   veľká sála    19:00 hod. 

TEATRO WUSTENROT:  PODFUK (hudobná komédia)
Hrajú: Majeský, Labuda ml., Slovák a ďalší.  Info a predpredaj na osobitných plagátoch.
Sobota 3. 3.    veľká sála  17:00 hod.

MDŽ V DIVADLE:  KOLLÁROVCI
Predpredaj vstupeniek od 12.12. 2017 v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.   
 

Piatok  1.     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 4.      tanečná sála      19.15. hod. 

SALSA ENERGY DANCE
So sebou si prineste športové oblečenie, 30 € na zakúpenie permanentky na 10 vstupov. Info, 
prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718  662, www.kino. puchov.sk v  sekcii 
KURZY.
Streda 6.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 
1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchov-
skakultura.sk, 0908 718 662, www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY. So sebou si prineste kur-
zový poplatok 24 € do 31.1.2018.
Štvrtok  7., 21.    zasadacia miestnosť           18.00 hod.  

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.
Utorok  12.     17.00 hod.          Štvrtok 14.      17.00  hod.

KREATÍVNE KURZY: ZDOBENIE 
MEDOVNÍČKOV, BALENIE DARČEKOV
Každý kurz trvá 3 hodiny. Do kurzov je nutné  PRIHLÁSIŤ  SA a zaplatiť kurzový poplatok vrá-
tane materiálu, pomôcok, perníčkov 15 €/1 kurz,  do 8.12.2017. Kontakt: č.t.0908 718 662, 
042 – 285 2401, kino.kurzy@puchovskakultura.sk.Pozvánku s  podrobnými informáciami 
Vám pošleme emailom. 
Utorok 12.     kinosála     16.00 hod.

TICHÁ NOC, SVÄTÁ NOC...
Zvončeky ešte zvonia, ihličie nám pekne vonia... Nech tichá hudba Vám počas týchto dní znie, 
nech nám Nový rok zdravie, šťastie a  lásku prinesie. Predvianočné stretnutie s  kultúrnym 
programom a darčekmi.
Streda 13.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

VIANOČNÁ KAŠA
K Vianociam patria stretnutia s rodinou a najbližšími, ale aj jedinečná kuchyňa. Sviatočné stoly 
zdobia tradičné jedlá. Jedným z chodov štedrej večere boli a sú i kaše. Pani Činčuriaková 
Antónia Vám uvarí jednu z nich. Tešíme sa na Vás.

Piatok 1.     17.30 h            Nedeľa  3.  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.Diana sa stotožní s jeho prianím a napriek  zásadnému nesúhlasu doktorov od-
vezie Robina z nemocnice domov. Láska mladých manželov je oveľa silnejšia než nepriazeň 
osudu. Rozhodnú sa neprežívať - ale žiť naplno s každým nádychom... Príbeh nakrútený podľa 
skutočného príbehu rodičov Jonathana Cavendisha. MN 12 rokov-VB-Magicbox-117´- titulky.  
Vstupné 4 €.
Piatok 1.     19.45 h            Sobota 2.    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. Pre pohyb a fungovanie vo vonkajšom svete využívajú všetky jednu identitu, kde 
vystupujú ako jedna osoba a žijú jeden spoločný oficiálny život. MN 15 rokov - USA, UK, Fr.- 
Bontonfilm - 123´- titulky. Vstupné 4 €. 
Sobota 2.    15.30 h            Nedeľa  3.  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. 
Keď kniha zmizne, je na Paddingtonovi a Brownovcoch, aby odhalili skutočného zlodeja. MP - 
UK,Fr. - Fórumfilm - 99´- slovenský dabing. Vstupné 4 €.

MIKULÁŠ V KINE:
Streda  6.    15.30 h

ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
(animovaná rozprávka)
Vďaka záhadnej mape sa Šmolinka spolu s Mudrošom, Babrošom a Silákom vydáva na dob-
rodružnú výpravu a náhodou objavia najväčšie tajomstvo v dejinách Šmolkov. MP - USA - Ita-
film - 87´- slovenský dabing. Vstupné 2,50 €.
Streda  6.    17.30 h

MALÝ YETI (animovaný)
Teenager Adam nemá veľa kamarátov a väčšinu svojho času trávi pátraním po svojom otcovi, 
ktorý sa stratil za záhadných okolností.  Na svoje obrovské prekvapenie zistí, že ním nie je 
nikto iný, ako legendárny Yeti!  MN 7 rokov - Bel.,Fr. - Fórumfilm - 92´- slovenský dabing. 
Vstupné 2,50 €.
Piatok 8.     19.45 h            Nedeľa  10.   17.30 h

OCKO JE DOMA 2 (komédia)
Z Dustyho (Wahlberg) a Brada (Ferrell) sú teraz kamoši. Dokonca sa rozhodnú, že Vianoce 
strávia všetci spolu ako jedna veľká šťastná rodina s oboma manželkami a všetkými vlastnými 
aj vyženenými potomkami. Plán však dostane trhliny vo chvíli, keď sa na sviatky pozvú ich 
otcovia. S Bradovým otcom (John Lithgow) by v tomto smere nebol žiadny problém. Horšie to 
bude s Dustyho tatkom (Mel Gibson), tvrďasom, ktorý neuznáva fyzický kontakt a s malými 
deťmi je schopný vtipkovať aj o mŕtvych prostitútkach... MN 12 rokov - USA - CinemArt - 100´-  
titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  vstupné 4 €.
Sobota  9.   15.30 h            Nedeľa  10.   15.30 h

TRI ŽELANIA (rozprávka)
TIETO VIANOCE SA VÁM SPLNÍ NAJKRAJŠIE ŽELANIE.  Rodinná rozprávka, humorné príbehy 
niekoľkých podôb lásky: o trápeniach násťročného Alberta, ktorý je až po uši - a neopätovane 
- zamilovaný do sestry svojho najlepšieho kamaráta, o láske medzi Albertovými rodičmi, teda 
o varietnom kúzelníckom duu prežívajúcom krízu stredného veku a tiež o rodičovskej láske, 
v ktorej sa flákač a  lámač dievčenských sŕdc Bosák junior, snaží získať pozornosť a  lásku 
svojho otca. Albert a všetci ostatní, nakoniec prídu na to, že k šťastiu nie sú potrebné žiadne 
čary a mágia, ale predovšetkým odvaha meniť okolo seba veci k  lepšiemu. MP - SČR,R -  
106´-  slovenská verzia - rozprávka. Vstupné 5 €. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTUDENT, SENIOR nad 
62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.
Sobota  9.   17.30 h

MEDZI NAMI (dokumentárny)
Vraj je to najšťastnejší deň v živote ženy... Film Zuzany Límovej je intímnym pohľadom za 
zatvorené dvere pôrodníc, kam môžu vstúpiť len budúce “mamičky”. Je exkurziou na miesta, 
kde sa zázrak zrodenia stal len bežnou rutinou a každý, vrátane pôrodných asistentiek a leká-
rov, podlieha absurdným pravidlám platným už desiatky rokov. Svedectvá tých, ktoré v sebe 
našli odvahu prehovoriť, dopĺňajú zábery zachytené počas všedných dní v štátnej pôrodnici… 
MN 15 rokov - Tal.- Continentalfilm - 67´-  slovenská verzia  - dokumentárny. Vstupné 4,50 €. 
ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  vstupné 4 €.
Streda  13.  17.30 h

HORYZONTY
Filmový  festival  HoryZonty po prvý krát aj v Púchove! 
Info na osobitných plagátoch a na  HYPERLINK „http://www.kino.puchov.sk“ 
www.kino.puchov.sk. Vstupné 4 €.

Piatok 15 .  19.30 h            Nedeľa 17.   17.30 h

MADAM SLÚŽKA (komédia)
Bohatý americký pár Anne (Toni Collette) a  Bob (Harvey Keitel) sa rozhodne okoreniť svoj upa-
dajúci vzťah a presťahuje sa do zámku v romantickom Paríži. Pri príprave luxusnej večere pre 
priateľov, zrazu poverčivá a arogantná pani domu zistí, že pri stole je prestrené pre 13 hostí 
a to v žiadnom prípade nemôže dovoliť. Hostiteľka vymyslí plán. Trvá na tom, aby sa jej slúžka 
Mária (Rossa de Palma) prestrojila za tajomnú španielsku šľachtičnú, čím odvráti „nešťastie“ 
pri jej stole. Jej šarm očaruje britského makléra (Michael Smiley) a zrodí sa vášnivý romá-
nik… MN 15  rokov - Fr. - Continentalfilm -  91´ - titulky - komédia. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  vstupné 4 €.

Sobota 16.  NEPREMIETA SA

Streda  20.   19.30 h   

AXOLOTL OVERKILL (dráma)
Šestnásťročná Mifti žije v Berlíne, kde vymetá večierky, experimentuje s drogami a sexom 
a kašle na školu. Dospelí, ktorých stretáva, jej prídu zúfalí. Tí si o nej na oplátku myslia, že je 
príliš drzá, často zbytočne smutná a bezhlavo zamilovaná. Mifti vie, že je na všetko na celom 
svete sama. Čokoľvek táto fáza znamená. Je na tom rovnako ako “vodná príšera“ axolotl, 
ktorý prežije všetko a s každou skúsenosťou sa stáva niekým novým. MN 15 rokov - Nem. - 
ASFK - 94´- titulky- dráma.Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

DEŇ KRÁTKEHO FILMU AJ V PÚCHOVE !
Štvrtok 21. 16.30 h

DETSKÝ BLOK
Štvrtok 21. 18.00 h

BLOK ÚSPEŠNÝCH FESTIVALOVÝCH TITULOV ROKU 2017
Tento deň je symbolicky vyhlásený za svetový deň krátkeho filmu a v mnohých 

V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:

•  Pestrý decembrový program v Divadle
•  Testovanie piatakov
•  Čaj pre seniorov
•  Svet práce v modernom šate
•  Týždeň inak
•  Tvorivá slovenčina
•  Ondrejský jarmok
Šport magazín:  •  Veľká cena Púchova v krasokorčuľovaní
              •  Futsal: Dramatický súboj o postup na kraj
              •  Florbal: Sniperi z Bratislavy prestrieľali domácich
              •  V MŠK hodnotili jesennú časť súťaže
Spektrum:  •  Koncert žiakov Základnej umeleckej školy

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

       

PROGRAM

KINO

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

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

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

december ’17 

KULTÚRA

KURZY, KLUBY:

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

Sobota 2.12. od 10:00 hod., pešia zóna.

MIKULÁŠSKY JARMOK
Ďalší ročník obľúbeného celomestského podujatia. V programe vystúpia: žiaci všetkých pú-
chovských MŠ a ZŠ, CVČ Včielka, ZUŠ Púchov + vianočný koncert skupiny RK BAND (CZ) 
S vôňou purpury, divadielko KASIA z Bratislavy  s predstavením Snehuliačka Mili a Mikuláš. 
O 17:00 hod spolu s Mikulášom rozsvietime vianočný stromček a roztancujeme pódium FS 
VÁH. Bližšie info aj na osobitných plagátoch. Vstup voľný. 
Pondelok 4.12.    vestibul divadla     od 18:00 hod.

VÝSTAVA SÚŤAŽNÝCH PRÁC 
A DIVÁCKE HLASOVANIE OKRES. VÝTVARNEJ SÚŤAŽE MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE
Spustenie diváckeho hlasovania súťaže. CHCETE POMôCŤ SVOJIM FAVORITOM K VÍŤAZSTVU? 
Hlasujte! Od 4.12. do 13.12. 2017. Hlasovacie kupóny získate zdarma ako súčasť zakúpenej 
vstupenky na ktorékoľvek z našich podujatí v čase od 11.11. do 11.12. 2017 alebo v Pú-
chovských novinách č. 42 a 43. Traja z Vás na vyhodnotení 14.12.2017 získajú po dve voľné 
vstupenky do kina.  
Štvrtok 7.12.   18:00 hod., veľká sála 

PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
Motivačná prednáška. Piate predvianočné stretnutie v Púchove. Hudobný hosť: Michal Kulich. 
Info aj na osobitnom plagáte. Vstupné: 6 €, vstupenky v predpredaji v pokladni i online na 
www.kultura.puchov.sk.  
Utorok 12.    pred divadlom/vrátnica divadla   14:00 – 17:00 hod. 

NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ STROMČEK 
PÚCHOVA
Srdečne Vás pozývame na HLASOVANIE v súťaži základných škôl nášho mesta. Téma: Strom-
ček 60., 70., 80. rokov alebo Stromček budúcnosti... (na výber). Príďte v utorok 12.12. 2017 
v čase od 14:00 do 17:00 hod., poobzerajte stromčeky pred divadlom. Vyzdvihnite si a vyplňte 

PRIPRAVUJEME:

krajinách sa konajú podujatia venované propagácii a premietaniu krátkometrážnej 
tvorby. Tento rok ponúkneme slovenské krátke filmy, ktoré sa v zahraničí tešili 
úspechu, ale aj obľúbené filmy pre deti, ktoré precestovali celý svet. Vstupné 2 €, 
člen FK 1 €.  INFO NA OSOBITNÝCH PLAGÁTOCH a na www.kino.puchov.sk
Piatok 22.   17.30 h            Sobota 23.  15.30 h

FERDINAND (animovaný, rozprávkový)
Nina a Ferdinand sú najväčší kamaráti.To by nebolo až také zvláštne, keby Nina nebola malé 
dievčatko a Ferdinand veľký býk. Narodil sa síce ako malé, roztomilé teliatko, ale časom 
podrástol. Ľudia, ktorí ho nepoznajú si môžu myslieť, že je to nebezpečné, zúrivé monštrum, 
lenže Ferdinand je ten najroztomilejší a najposlušnejší párnokopytník na svete, ktorý nado-
všetko miluje kvetinky a nikdy by neublížil ani muche... MP - USA - CinemArt - 99´ - slovenský 
dabing. Vstupné 5 €. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.
Piatok 22.   19.30 h            Sobota 23.  17.30 h

JUMANJI: VITAJTE V DŽUNGLI 
(dobrodružná komédia)
Po tom, čo štvorica študentov objaví starú hraciu konzolu, sú vtiahnutí do fantastického sveta 
Jumanji. V ňom sa z nich stanú avatary, ktorých si na začiatku hry vybrali - z nevýrazného 
Spencera je razom mocný dobrodruh, svalovec Fridge sa zmení na drobného génia, z krásnej 
blondínky Bethany je zavalitý profesor a nemotorná Martha sa premení na odvážnu bojovníč-
ku. Jumanji však nestačí len hrať, Jumanji sa hrá s vami... MN 12 rokov - USA  - Itafilm - 112´ 
- český dabing. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa  24. NEPREMIETA SA

Streda  27.  19.30 h             Piatok 29.   17.30 h

ŠPINDL (komédia)
Keď do hôr, tak do Špindlu. Sem vyrážajú tri sestry Eliška, Katka a Magda na svoju dámsku 
jazdu. Síce si lyže vzali, ale rozhodne to nie sú typy, čo vstávajú skoro ráno, aby boli na zjaz-
dovke ako prvé. V pláne majú  relax s vareným vínkom, zábavu a snáď aj trochu milostných 
dobrodružstiev. Eliška je v pohode, ale Katka aj Magda už majú po tridsiatke a stále sú single. 
Objaví sa ten pravý v iskrivom snehu? Ako to už na zájazdoch býva, všetky potom počas poby-
tu zavalí lavína erotických a životných lapálií a karambolov...MN 12  rokov - ČR - Bontonfiolm  
- 90´ - české znenie - komédia. Vstupné 4 €. 
Piatok 29.   19.30 h             Sobota 30.  17.00 h,     19.45 h

STAR WARS: POSLEDNÍ JEDIOVIA
(akčný, dobrodružný, sci-fi)
Vo filme Star Wars: Poslední Jediovia štúdia Lucasfim pokračuje sága rodu Skywalkerov. Rey, 
hrdinka predchádzajúceho filmu Sila sa prebúdza, sa pridáva k Lukovi Skywalkerovi a spolu 
odhaľujú pradávnu záhadu Sily a tajomstvá minulosti rádu Jediov. MN  7 rokov - USA - Sa-
turn - 152´ - slovenský dabing. Vstupné 4,50 €. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTUDENT, SENIOR nad 62 
rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa  31.  NEPREMIETA SA

Streda  3.1. 2018.  19.30 h             Piatok 5 .1. 2018   17.30 h

BASTARDI (komédia)
E.Helms a O.Wilson  hrajú dvoch bratov, ktorých excentrická slobodná matka (Glenn Close) 
vychovala tak, aby verili, že ich otec zomrel, keď boli mladí. V momente ako zistia, že to bola 
lož a  matka vlastne ani nevie, kto je ich pravý otec, vyberú sa ho hľadať.  Na dlhej ceste ich 
čaká množstvo bláznivo-humorných situácií, zámen a prekvapivých odhalení, aby sa nakoniec 
dozvedeli viac o svojej mame i sebe, ako chceli vedieť... MN 15 rokov - USA  - Continentalfilm  
- 112 ´- titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  vstupné 4 €.
Piatok 5 .1. 2018   19.45 h               Sobota 6.1.  2018    17.30 h

INSIDIOUS: POSLEDNÝ KĽÚČ (horor)
Štvrtá časť hororovej série odhalí záhadnú minulosť dnes vyhľadávanej démonologičky Elise. 
Tá v mladosti žila v malom mestečku v Novom Mexiku, avšak jej domov bol i domovom tem-
ných síl a netrvalo dlho, kým sa jej život obrátil naruby. Teraz ju jej najnovší klient privedie späť 
do domu hrôzy a Elise sa musí vyrovnať s vlastnou desivou minulosťou. MN 15  rokov - USA 
- Itafilm - 100´ - titulky - horor. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.
Sobota 6.1.  2018    15.30 h            Nedeľa 7.1. 2018  15.30 h

COCO (animovaný)
Príbeh, aký tu este nebol.V túžbe dokázať svoj talent sa Miguel za neuveriteľných okolností 
ocitá v prekrásnom svete mŕtvych. MN  7 rokov - USA  - Saturn – 109´ + krátky film Ľadové 
kráľovstvo: Vianoce s Olafom- 21´ -  slovenský dabing. Vstupné 5€. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTU-
DENT,SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

hlasovací lístok na vrátnici divadla a vhoďte do hlasovacej schránky. Výsledky súťaže i to, či 
ste vyhrali divácku cenu (2 vstupenky na RND: Besame Mucho) sa dozviete 14.12.2017 o 18:00 
hod. na vyhodnotení výtvarnej súťaže „Piesňou maľované...“ Pozn.: Udeliť svoj hlas môžete len 
jedenkrát a jednému stromčeku. Prípadné ďalšie Vaše hlasy budú zo súťaže vyradené.
Štvrtok 14.12.      vestibul divadla     18:00 hod. 

PIESŇOU MAĽOVANÉ...TVAROVANÉ... 
MODELOVANÉ
Vyhodnotenie III. ročníka okresnej výtvarnej súťaže a odovzdanie štedrých sponzorských cien 
víťazom + vyhodnotenie celomestskej súťaže Najkrajší vianočný stromček Púchova 2017. 
Utorok 12.     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 zabávač ŠTEFAN HRUŠTÍNEC s kapelou a TK EVITA. 
Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek od 28.11. 2017 v pokladni kina alebo online na www.
kultura.puchov.sk. 
Sobota 16.12.    18:00 hod., veľká sála 

ČARO VIANOC
Pestrý vianočný program FS VÁH, FS ROZSUTEC a FS MLADOSŤ. Vianočné zvyky a tradície od 
Kataríny do Nového roka, s piesňami z oblasti Terchovej, Púchovskej doliny a Dubnice nad 
Váhom. Jedinečné čaro Vianoc na Považí. Vstupné: 9 € (kreslá), 7 € (balkóny a prístavky). 
Vstupenky v predpredaji v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk. 
Nedeľa 31.12.  19:00 hod – 03:00 hod.., veľká sála  

IV. SILVESTER V DIVADLE
Skvelá kapela: BONITA, Mega DJ: JERRY Galánek, Chýrny zabávač: FRANTA UHER.
Zábavný večer, tombola na šťastný nový rok, polnočný ohňostroj, novoročný prípitok pod 
hviezdami.  Slávnostná večera, prípitok, minerálka, víno, káva, polnočný pohár šampusu, ka-
pustnica... Vstupné 25 €. Vstupenky v predpredaji – len v kancelárii. Rezervácie a info na tel.č. 
0905 428 290. 
Pondelok 1.1. 2018 pešia zóna       od 18:30 hod. 

VÍTANIE NOVÉHO ROKA V PÚCHOVE
18:30 hod.  SNEHULIAČKY MILI A LILI. Kúzelná zimná rozprávka divadla KaSia (BA) o tom, že 
byť iným a odlišným vôbec nie je čudné ani zvláštne. Vtipný príbeh dvoch snehových sestier 
Mily a Lily sprevádzaný krásnymi pesničkami, plný humoru, lásky a nehy. 
19:30 hod. Slávnostný príhovor primátora, slovenská hymna, ohňostroj a Novoročný koncert  
skupiny INÉ KAFE. Príďte si s nami zaželať a vychutnať  – Šťastný nový rok 2018 v Púchove! 

Sobota 13. 1.       veľká sála     19:00 hod. 

X. MESTSKÝ BÁL
Viac na osobitných plagátoch. Vstupenky v predpredaji od 15.11.2017. 
Štvrtok  18. 1.     veľká sála        od 15:00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji od 2.1.2018. 
Utorok 23. 1.     veľká sála       17:00 hod. 

NOVOROČNÝ KONCERT ZUŠ PÚCHOV
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji od 2.1.2018. 
Nedeľa 11. 2.     veľká sál       15:00 hod.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL
Info a predpredaj na osobitných plagátoch.
Utorok 13. 2.      pešia zóna    17:00 hod.

FAŠIANGY NA PEŠEJ ZÓNE
Info na osobitných plagátoch.
Pondelok 19. 2.   veľká sála    19:00 hod. 

TEATRO WUSTENROT:  PODFUK (hudobná komédia)
Hrajú: Majeský, Labuda ml., Slovák a ďalší.  Info a predpredaj na osobitných plagátoch.
Sobota 3. 3.    veľká sála  17:00 hod.

MDŽ V DIVADLE:  KOLLÁROVCI
Predpredaj vstupeniek od 12.12. 2017 v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.   
 

Piatok  1.     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 4.      tanečná sála      19.15. hod. 

SALSA ENERGY DANCE
So sebou si prineste športové oblečenie, 30 € na zakúpenie permanentky na 10 vstupov. Info, 
prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718  662, www.kino. puchov.sk v  sekcii 
KURZY.
Streda 6.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 
1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchov-
skakultura.sk, 0908 718 662, www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY. So sebou si prineste kur-
zový poplatok 24 € do 31.1.2018.
Štvrtok  7., 21.    zasadacia miestnosť           18.00 hod.  

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.
Utorok  12.     17.00 hod.          Štvrtok 14.      17.00  hod.

KREATÍVNE KURZY: ZDOBENIE 
MEDOVNÍČKOV, BALENIE DARČEKOV
Každý kurz trvá 3 hodiny. Do kurzov je nutné  PRIHLÁSIŤ  SA a zaplatiť kurzový poplatok vrá-
tane materiálu, pomôcok, perníčkov 15 €/1 kurz,  do 8.12.2017. Kontakt: č.t.0908 718 662, 
042 – 285 2401, kino.kurzy@puchovskakultura.sk.Pozvánku s  podrobnými informáciami 
Vám pošleme emailom. 
Utorok 12.     kinosála     16.00 hod.

TICHÁ NOC, SVÄTÁ NOC...
Zvončeky ešte zvonia, ihličie nám pekne vonia... Nech tichá hudba Vám počas týchto dní znie, 
nech nám Nový rok zdravie, šťastie a  lásku prinesie. Predvianočné stretnutie s  kultúrnym 
programom a darčekmi.
Streda 13.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

VIANOČNÁ KAŠA
K Vianociam patria stretnutia s rodinou a najbližšími, ale aj jedinečná kuchyňa. Sviatočné stoly 
zdobia tradičné jedlá. Jedným z chodov štedrej večere boli a sú i kaše. Pani Činčuriaková 
Antónia Vám uvarí jednu z nich. Tešíme sa na Vás.

Piatok 1.     17.30 h            Nedeľa  3.  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.Diana sa stotožní s jeho prianím a napriek  zásadnému nesúhlasu doktorov od-
vezie Robina z nemocnice domov. Láska mladých manželov je oveľa silnejšia než nepriazeň 
osudu. Rozhodnú sa neprežívať - ale žiť naplno s každým nádychom... Príbeh nakrútený podľa 
skutočného príbehu rodičov Jonathana Cavendisha. MN 12 rokov-VB-Magicbox-117´- titulky.  
Vstupné 4 €.
Piatok 1.     19.45 h            Sobota 2.    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. Pre pohyb a fungovanie vo vonkajšom svete využívajú všetky jednu identitu, kde 
vystupujú ako jedna osoba a žijú jeden spoločný oficiálny život. MN 15 rokov - USA, UK, Fr.- 
Bontonfilm - 123´- titulky. Vstupné 4 €. 
Sobota 2.    15.30 h            Nedeľa  3.  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. 
Keď kniha zmizne, je na Paddingtonovi a Brownovcoch, aby odhalili skutočného zlodeja. MP - 
UK,Fr. - Fórumfilm - 99´- slovenský dabing. Vstupné 4 €.

MIKULÁŠ V KINE:
Streda  6.    15.30 h

ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
(animovaná rozprávka)
Vďaka záhadnej mape sa Šmolinka spolu s Mudrošom, Babrošom a Silákom vydáva na dob-
rodružnú výpravu a náhodou objavia najväčšie tajomstvo v dejinách Šmolkov. MP - USA - Ita-
film - 87´- slovenský dabing. Vstupné 2,50 €.
Streda  6.    17.30 h

MALÝ YETI (animovaný)
Teenager Adam nemá veľa kamarátov a väčšinu svojho času trávi pátraním po svojom otcovi, 
ktorý sa stratil za záhadných okolností.  Na svoje obrovské prekvapenie zistí, že ním nie je 
nikto iný, ako legendárny Yeti!  MN 7 rokov - Bel.,Fr. - Fórumfilm - 92´- slovenský dabing. 
Vstupné 2,50 €.
Piatok 8.     19.45 h            Nedeľa  10.   17.30 h

OCKO JE DOMA 2 (komédia)
Z Dustyho (Wahlberg) a Brada (Ferrell) sú teraz kamoši. Dokonca sa rozhodnú, že Vianoce 
strávia všetci spolu ako jedna veľká šťastná rodina s oboma manželkami a všetkými vlastnými 
aj vyženenými potomkami. Plán však dostane trhliny vo chvíli, keď sa na sviatky pozvú ich 
otcovia. S Bradovým otcom (John Lithgow) by v tomto smere nebol žiadny problém. Horšie to 
bude s Dustyho tatkom (Mel Gibson), tvrďasom, ktorý neuznáva fyzický kontakt a s malými 
deťmi je schopný vtipkovať aj o mŕtvych prostitútkach... MN 12 rokov - USA - CinemArt - 100´-  
titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  vstupné 4 €.
Sobota  9.   15.30 h            Nedeľa  10.   15.30 h

TRI ŽELANIA (rozprávka)
TIETO VIANOCE SA VÁM SPLNÍ NAJKRAJŠIE ŽELANIE.  Rodinná rozprávka, humorné príbehy 
niekoľkých podôb lásky: o trápeniach násťročného Alberta, ktorý je až po uši - a neopätovane 
- zamilovaný do sestry svojho najlepšieho kamaráta, o láske medzi Albertovými rodičmi, teda 
o varietnom kúzelníckom duu prežívajúcom krízu stredného veku a tiež o rodičovskej láske, 
v ktorej sa flákač a  lámač dievčenských sŕdc Bosák junior, snaží získať pozornosť a  lásku 
svojho otca. Albert a všetci ostatní, nakoniec prídu na to, že k šťastiu nie sú potrebné žiadne 
čary a mágia, ale predovšetkým odvaha meniť okolo seba veci k  lepšiemu. MP - SČR,R -  
106´-  slovenská verzia - rozprávka. Vstupné 5 €. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTUDENT, SENIOR nad 
62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.
Sobota  9.   17.30 h

MEDZI NAMI (dokumentárny)
Vraj je to najšťastnejší deň v živote ženy... Film Zuzany Límovej je intímnym pohľadom za 
zatvorené dvere pôrodníc, kam môžu vstúpiť len budúce “mamičky”. Je exkurziou na miesta, 
kde sa zázrak zrodenia stal len bežnou rutinou a každý, vrátane pôrodných asistentiek a leká-
rov, podlieha absurdným pravidlám platným už desiatky rokov. Svedectvá tých, ktoré v sebe 
našli odvahu prehovoriť, dopĺňajú zábery zachytené počas všedných dní v štátnej pôrodnici… 
MN 15 rokov - Tal.- Continentalfilm - 67´-  slovenská verzia  - dokumentárny. Vstupné 4,50 €. 
ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  vstupné 4 €.
Streda  13.  17.30 h

HORYZONTY
Filmový  festival  HoryZonty po prvý krát aj v Púchove! 
Info na osobitných plagátoch a na  HYPERLINK „http://www.kino.puchov.sk“ 
www.kino.puchov.sk. Vstupné 4 €.

Piatok 15 .  19.30 h            Nedeľa 17.   17.30 h

MADAM SLÚŽKA (komédia)
Bohatý americký pár Anne (Toni Collette) a  Bob (Harvey Keitel) sa rozhodne okoreniť svoj upa-
dajúci vzťah a presťahuje sa do zámku v romantickom Paríži. Pri príprave luxusnej večere pre 
priateľov, zrazu poverčivá a arogantná pani domu zistí, že pri stole je prestrené pre 13 hostí 
a to v žiadnom prípade nemôže dovoliť. Hostiteľka vymyslí plán. Trvá na tom, aby sa jej slúžka 
Mária (Rossa de Palma) prestrojila za tajomnú španielsku šľachtičnú, čím odvráti „nešťastie“ 
pri jej stole. Jej šarm očaruje britského makléra (Michael Smiley) a zrodí sa vášnivý romá-
nik… MN 15  rokov - Fr. - Continentalfilm -  91´ - titulky - komédia. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  vstupné 4 €.

Sobota 16.  NEPREMIETA SA

Streda  20.   19.30 h   

AXOLOTL OVERKILL (dráma)
Šestnásťročná Mifti žije v Berlíne, kde vymetá večierky, experimentuje s drogami a sexom 
a kašle na školu. Dospelí, ktorých stretáva, jej prídu zúfalí. Tí si o nej na oplátku myslia, že je 
príliš drzá, často zbytočne smutná a bezhlavo zamilovaná. Mifti vie, že je na všetko na celom 
svete sama. Čokoľvek táto fáza znamená. Je na tom rovnako ako “vodná príšera“ axolotl, 
ktorý prežije všetko a s každou skúsenosťou sa stáva niekým novým. MN 15 rokov - Nem. - 
ASFK - 94´- titulky- dráma.Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

DEŇ KRÁTKEHO FILMU AJ V PÚCHOVE !
Štvrtok 21. 16.30 h

DETSKÝ BLOK
Štvrtok 21. 18.00 h

BLOK ÚSPEŠNÝCH FESTIVALOVÝCH TITULOV ROKU 2017
Tento deň je symbolicky vyhlásený za svetový deň krátkeho filmu a v mnohých 
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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 ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

Sobota 2.12. od 10:00 hod., pešia zóna.

MIKULÁŠSKY JARMOK
Ďalší ročník obľúbeného celomestského podujatia. V programe vystúpia: žiaci všetkých pú-
chovských MŠ a ZŠ, CVČ Včielka, ZUŠ Púchov + vianočný koncert skupiny RK BAND (CZ) 
S vôňou purpury, divadielko KASIA z Bratislavy  s predstavením Snehuliačka Mili a Mikuláš. 
O 17:00 hod spolu s Mikulášom rozsvietime vianočný stromček a roztancujeme pódium FS 
VÁH. Bližšie info aj na osobitných plagátoch. Vstup voľný. 
Pondelok 4.12.    vestibul divadla     od 18:00 hod.

VÝSTAVA SÚŤAŽNÝCH PRÁC 
A DIVÁCKE HLASOVANIE OKRES. VÝTVARNEJ SÚŤAŽE MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE
Spustenie diváckeho hlasovania súťaže. CHCETE POMôCŤ SVOJIM FAVORITOM K VÍŤAZSTVU? 
Hlasujte! Od 4.12. do 13.12. 2017. Hlasovacie kupóny získate zdarma ako súčasť zakúpenej 
vstupenky na ktorékoľvek z našich podujatí v čase od 11.11. do 11.12. 2017 alebo v Pú-
chovských novinách č. 42 a 43. Traja z Vás na vyhodnotení 14.12.2017 získajú po dve voľné 
vstupenky do kina.  
Štvrtok 7.12.   18:00 hod., veľká sála 

PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
Motivačná prednáška. Piate predvianočné stretnutie v Púchove. Hudobný hosť: Michal Kulich. 
Info aj na osobitnom plagáte. Vstupné: 6 €, vstupenky v predpredaji v pokladni i online na 
www.kultura.puchov.sk.  
Utorok 12.    pred divadlom/vrátnica divadla   14:00 – 17:00 hod. 

NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ STROMČEK 
PÚCHOVA
Srdečne Vás pozývame na HLASOVANIE v súťaži základných škôl nášho mesta. Téma: Strom-
ček 60., 70., 80. rokov alebo Stromček budúcnosti... (na výber). Príďte v utorok 12.12. 2017 
v čase od 14:00 do 17:00 hod., poobzerajte stromčeky pred divadlom. Vyzdvihnite si a vyplňte 

PRIPRAVUJEME:

krajinách sa konajú podujatia venované propagácii a premietaniu krátkometrážnej 
tvorby. Tento rok ponúkneme slovenské krátke filmy, ktoré sa v zahraničí tešili 
úspechu, ale aj obľúbené filmy pre deti, ktoré precestovali celý svet. Vstupné 2 €, 
člen FK 1 €.  INFO NA OSOBITNÝCH PLAGÁTOCH a na www.kino.puchov.sk
Piatok 22.   17.30 h            Sobota 23.  15.30 h

FERDINAND (animovaný, rozprávkový)
Nina a Ferdinand sú najväčší kamaráti.To by nebolo až také zvláštne, keby Nina nebola malé 
dievčatko a Ferdinand veľký býk. Narodil sa síce ako malé, roztomilé teliatko, ale časom 
podrástol. Ľudia, ktorí ho nepoznajú si môžu myslieť, že je to nebezpečné, zúrivé monštrum, 
lenže Ferdinand je ten najroztomilejší a najposlušnejší párnokopytník na svete, ktorý nado-
všetko miluje kvetinky a nikdy by neublížil ani muche... MP - USA - CinemArt - 99´ - slovenský 
dabing. Vstupné 5 €. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.
Piatok 22.   19.30 h            Sobota 23.  17.30 h

JUMANJI: VITAJTE V DŽUNGLI 
(dobrodružná komédia)
Po tom, čo štvorica študentov objaví starú hraciu konzolu, sú vtiahnutí do fantastického sveta 
Jumanji. V ňom sa z nich stanú avatary, ktorých si na začiatku hry vybrali - z nevýrazného 
Spencera je razom mocný dobrodruh, svalovec Fridge sa zmení na drobného génia, z krásnej 
blondínky Bethany je zavalitý profesor a nemotorná Martha sa premení na odvážnu bojovníč-
ku. Jumanji však nestačí len hrať, Jumanji sa hrá s vami... MN 12 rokov - USA  - Itafilm - 112´ 
- český dabing. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa  24. NEPREMIETA SA

Streda  27.  19.30 h             Piatok 29.   17.30 h

ŠPINDL (komédia)
Keď do hôr, tak do Špindlu. Sem vyrážajú tri sestry Eliška, Katka a Magda na svoju dámsku 
jazdu. Síce si lyže vzali, ale rozhodne to nie sú typy, čo vstávajú skoro ráno, aby boli na zjaz-
dovke ako prvé. V pláne majú  relax s vareným vínkom, zábavu a snáď aj trochu milostných 
dobrodružstiev. Eliška je v pohode, ale Katka aj Magda už majú po tridsiatke a stále sú single. 
Objaví sa ten pravý v iskrivom snehu? Ako to už na zájazdoch býva, všetky potom počas poby-
tu zavalí lavína erotických a životných lapálií a karambolov...MN 12  rokov - ČR - Bontonfiolm  
- 90´ - české znenie - komédia. Vstupné 4 €. 
Piatok 29.   19.30 h             Sobota 30.  17.00 h,     19.45 h

STAR WARS: POSLEDNÍ JEDIOVIA
(akčný, dobrodružný, sci-fi)
Vo filme Star Wars: Poslední Jediovia štúdia Lucasfim pokračuje sága rodu Skywalkerov. Rey, 
hrdinka predchádzajúceho filmu Sila sa prebúdza, sa pridáva k Lukovi Skywalkerovi a spolu 
odhaľujú pradávnu záhadu Sily a tajomstvá minulosti rádu Jediov. MN  7 rokov - USA - Sa-
turn - 152´ - slovenský dabing. Vstupné 4,50 €. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTUDENT, SENIOR nad 62 
rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa  31.  NEPREMIETA SA

Streda  3.1. 2018.  19.30 h             Piatok 5 .1. 2018   17.30 h

BASTARDI (komédia)
E.Helms a O.Wilson  hrajú dvoch bratov, ktorých excentrická slobodná matka (Glenn Close) 
vychovala tak, aby verili, že ich otec zomrel, keď boli mladí. V momente ako zistia, že to bola 
lož a  matka vlastne ani nevie, kto je ich pravý otec, vyberú sa ho hľadať.  Na dlhej ceste ich 
čaká množstvo bláznivo-humorných situácií, zámen a prekvapivých odhalení, aby sa nakoniec 
dozvedeli viac o svojej mame i sebe, ako chceli vedieť... MN 15 rokov - USA  - Continentalfilm  
- 112 ´- titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  vstupné 4 €.
Piatok 5 .1. 2018   19.45 h               Sobota 6.1.  2018    17.30 h

INSIDIOUS: POSLEDNÝ KĽÚČ (horor)
Štvrtá časť hororovej série odhalí záhadnú minulosť dnes vyhľadávanej démonologičky Elise. 
Tá v mladosti žila v malom mestečku v Novom Mexiku, avšak jej domov bol i domovom tem-
ných síl a netrvalo dlho, kým sa jej život obrátil naruby. Teraz ju jej najnovší klient privedie späť 
do domu hrôzy a Elise sa musí vyrovnať s vlastnou desivou minulosťou. MN 15  rokov - USA 
- Itafilm - 100´ - titulky - horor. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.
Sobota 6.1.  2018    15.30 h            Nedeľa 7.1. 2018  15.30 h

COCO (animovaný)
Príbeh, aký tu este nebol.V túžbe dokázať svoj talent sa Miguel za neuveriteľných okolností 
ocitá v prekrásnom svete mŕtvych. MN  7 rokov - USA  - Saturn – 109´ + krátky film Ľadové 
kráľovstvo: Vianoce s Olafom- 21´ -  slovenský dabing. Vstupné 5€. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTU-
DENT,SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

hlasovací lístok na vrátnici divadla a vhoďte do hlasovacej schránky. Výsledky súťaže i to, či 
ste vyhrali divácku cenu (2 vstupenky na RND: Besame Mucho) sa dozviete 14.12.2017 o 18:00 
hod. na vyhodnotení výtvarnej súťaže „Piesňou maľované...“ Pozn.: Udeliť svoj hlas môžete len 
jedenkrát a jednému stromčeku. Prípadné ďalšie Vaše hlasy budú zo súťaže vyradené.
Štvrtok 14.12.      vestibul divadla     18:00 hod. 

PIESŇOU MAĽOVANÉ...TVAROVANÉ... 
MODELOVANÉ
Vyhodnotenie III. ročníka okresnej výtvarnej súťaže a odovzdanie štedrých sponzorských cien 
víťazom + vyhodnotenie celomestskej súťaže Najkrajší vianočný stromček Púchova 2017. 
Utorok 12.     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 zabávač ŠTEFAN HRUŠTÍNEC s kapelou a TK EVITA. 
Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek od 28.11. 2017 v pokladni kina alebo online na www.
kultura.puchov.sk. 
Sobota 16.12.    18:00 hod., veľká sála 

ČARO VIANOC
Pestrý vianočný program FS VÁH, FS ROZSUTEC a FS MLADOSŤ. Vianočné zvyky a tradície od 
Kataríny do Nového roka, s piesňami z oblasti Terchovej, Púchovskej doliny a Dubnice nad 
Váhom. Jedinečné čaro Vianoc na Považí. Vstupné: 9 € (kreslá), 7 € (balkóny a prístavky). 
Vstupenky v predpredaji v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk. 
Nedeľa 31.12.  19:00 hod – 03:00 hod.., veľká sála  

IV. SILVESTER V DIVADLE
Skvelá kapela: BONITA, Mega DJ: JERRY Galánek, Chýrny zabávač: FRANTA UHER.
Zábavný večer, tombola na šťastný nový rok, polnočný ohňostroj, novoročný prípitok pod 
hviezdami.  Slávnostná večera, prípitok, minerálka, víno, káva, polnočný pohár šampusu, ka-
pustnica... Vstupné 25 €. Vstupenky v predpredaji – len v kancelárii. Rezervácie a info na tel.č. 
0905 428 290. 
Pondelok 1.1. 2018 pešia zóna       od 18:30 hod. 

VÍTANIE NOVÉHO ROKA V PÚCHOVE
18:30 hod.  SNEHULIAČKY MILI A LILI. Kúzelná zimná rozprávka divadla KaSia (BA) o tom, že 
byť iným a odlišným vôbec nie je čudné ani zvláštne. Vtipný príbeh dvoch snehových sestier 
Mily a Lily sprevádzaný krásnymi pesničkami, plný humoru, lásky a nehy. 
19:30 hod. Slávnostný príhovor primátora, slovenská hymna, ohňostroj a Novoročný koncert  
skupiny INÉ KAFE. Príďte si s nami zaželať a vychutnať  – Šťastný nový rok 2018 v Púchove! 

Sobota 13. 1.       veľká sála     19:00 hod. 

X. MESTSKÝ BÁL
Viac na osobitných plagátoch. Vstupenky v predpredaji od 15.11.2017. 
Štvrtok  18. 1.     veľká sála        od 15:00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji od 2.1.2018. 
Utorok 23. 1.     veľká sála       17:00 hod. 

NOVOROČNÝ KONCERT ZUŠ PÚCHOV
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji od 2.1.2018. 
Nedeľa 11. 2.     veľká sál       15:00 hod.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL
Info a predpredaj na osobitných plagátoch.
Utorok 13. 2.      pešia zóna    17:00 hod.

FAŠIANGY NA PEŠEJ ZÓNE
Info na osobitných plagátoch.
Pondelok 19. 2.   veľká sála    19:00 hod. 

TEATRO WUSTENROT:  PODFUK (hudobná komédia)
Hrajú: Majeský, Labuda ml., Slovák a ďalší.  Info a predpredaj na osobitných plagátoch.
Sobota 3. 3.    veľká sála  17:00 hod.

MDŽ V DIVADLE:  KOLLÁROVCI
Predpredaj vstupeniek od 12.12. 2017 v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.   
 

Piatok  1.     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 4.      tanečná sála      19.15. hod. 

SALSA ENERGY DANCE
So sebou si prineste športové oblečenie, 30 € na zakúpenie permanentky na 10 vstupov. Info, 
prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718  662, www.kino. puchov.sk v  sekcii 
KURZY.
Streda 6.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 
1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchov-
skakultura.sk, 0908 718 662, www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY. So sebou si prineste kur-
zový poplatok 24 € do 31.1.2018.
Štvrtok  7., 21.    zasadacia miestnosť           18.00 hod.  

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.
Utorok  12.     17.00 hod.          Štvrtok 14.      17.00  hod.

KREATÍVNE KURZY: ZDOBENIE 
MEDOVNÍČKOV, BALENIE DARČEKOV
Každý kurz trvá 3 hodiny. Do kurzov je nutné  PRIHLÁSIŤ  SA a zaplatiť kurzový poplatok vrá-
tane materiálu, pomôcok, perníčkov 15 €/1 kurz,  do 8.12.2017. Kontakt: č.t.0908 718 662, 
042 – 285 2401, kino.kurzy@puchovskakultura.sk.Pozvánku s  podrobnými informáciami 
Vám pošleme emailom. 
Utorok 12.     kinosála     16.00 hod.

TICHÁ NOC, SVÄTÁ NOC...
Zvončeky ešte zvonia, ihličie nám pekne vonia... Nech tichá hudba Vám počas týchto dní znie, 
nech nám Nový rok zdravie, šťastie a  lásku prinesie. Predvianočné stretnutie s  kultúrnym 
programom a darčekmi.
Streda 13.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

VIANOČNÁ KAŠA
K Vianociam patria stretnutia s rodinou a najbližšími, ale aj jedinečná kuchyňa. Sviatočné stoly 
zdobia tradičné jedlá. Jedným z chodov štedrej večere boli a sú i kaše. Pani Činčuriaková 
Antónia Vám uvarí jednu z nich. Tešíme sa na Vás.

Piatok 1.     17.30 h            Nedeľa  3.  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.Diana sa stotožní s jeho prianím a napriek  zásadnému nesúhlasu doktorov od-
vezie Robina z nemocnice domov. Láska mladých manželov je oveľa silnejšia než nepriazeň 
osudu. Rozhodnú sa neprežívať - ale žiť naplno s každým nádychom... Príbeh nakrútený podľa 
skutočného príbehu rodičov Jonathana Cavendisha. MN 12 rokov-VB-Magicbox-117´- titulky.  
Vstupné 4 €.
Piatok 1.     19.45 h            Sobota 2.    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. Pre pohyb a fungovanie vo vonkajšom svete využívajú všetky jednu identitu, kde 
vystupujú ako jedna osoba a žijú jeden spoločný oficiálny život. MN 15 rokov - USA, UK, Fr.- 
Bontonfilm - 123´- titulky. Vstupné 4 €. 
Sobota 2.    15.30 h            Nedeľa  3.  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. 
Keď kniha zmizne, je na Paddingtonovi a Brownovcoch, aby odhalili skutočného zlodeja. MP - 
UK,Fr. - Fórumfilm - 99´- slovenský dabing. Vstupné 4 €.

MIKULÁŠ V KINE:
Streda  6.    15.30 h

ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
(animovaná rozprávka)
Vďaka záhadnej mape sa Šmolinka spolu s Mudrošom, Babrošom a Silákom vydáva na dob-
rodružnú výpravu a náhodou objavia najväčšie tajomstvo v dejinách Šmolkov. MP - USA - Ita-
film - 87´- slovenský dabing. Vstupné 2,50 €.
Streda  6.    17.30 h

MALÝ YETI (animovaný)
Teenager Adam nemá veľa kamarátov a väčšinu svojho času trávi pátraním po svojom otcovi, 
ktorý sa stratil za záhadných okolností.  Na svoje obrovské prekvapenie zistí, že ním nie je 
nikto iný, ako legendárny Yeti!  MN 7 rokov - Bel.,Fr. - Fórumfilm - 92´- slovenský dabing. 
Vstupné 2,50 €.
Piatok 8.     19.45 h            Nedeľa  10.   17.30 h

OCKO JE DOMA 2 (komédia)
Z Dustyho (Wahlberg) a Brada (Ferrell) sú teraz kamoši. Dokonca sa rozhodnú, že Vianoce 
strávia všetci spolu ako jedna veľká šťastná rodina s oboma manželkami a všetkými vlastnými 
aj vyženenými potomkami. Plán však dostane trhliny vo chvíli, keď sa na sviatky pozvú ich 
otcovia. S Bradovým otcom (John Lithgow) by v tomto smere nebol žiadny problém. Horšie to 
bude s Dustyho tatkom (Mel Gibson), tvrďasom, ktorý neuznáva fyzický kontakt a s malými 
deťmi je schopný vtipkovať aj o mŕtvych prostitútkach... MN 12 rokov - USA - CinemArt - 100´-  
titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  vstupné 4 €.
Sobota  9.   15.30 h            Nedeľa  10.   15.30 h

TRI ŽELANIA (rozprávka)
TIETO VIANOCE SA VÁM SPLNÍ NAJKRAJŠIE ŽELANIE.  Rodinná rozprávka, humorné príbehy 
niekoľkých podôb lásky: o trápeniach násťročného Alberta, ktorý je až po uši - a neopätovane 
- zamilovaný do sestry svojho najlepšieho kamaráta, o láske medzi Albertovými rodičmi, teda 
o varietnom kúzelníckom duu prežívajúcom krízu stredného veku a tiež o rodičovskej láske, 
v ktorej sa flákač a  lámač dievčenských sŕdc Bosák junior, snaží získať pozornosť a  lásku 
svojho otca. Albert a všetci ostatní, nakoniec prídu na to, že k šťastiu nie sú potrebné žiadne 
čary a mágia, ale predovšetkým odvaha meniť okolo seba veci k  lepšiemu. MP - SČR,R -  
106´-  slovenská verzia - rozprávka. Vstupné 5 €. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTUDENT, SENIOR nad 
62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.
Sobota  9.   17.30 h

MEDZI NAMI (dokumentárny)
Vraj je to najšťastnejší deň v živote ženy... Film Zuzany Límovej je intímnym pohľadom za 
zatvorené dvere pôrodníc, kam môžu vstúpiť len budúce “mamičky”. Je exkurziou na miesta, 
kde sa zázrak zrodenia stal len bežnou rutinou a každý, vrátane pôrodných asistentiek a leká-
rov, podlieha absurdným pravidlám platným už desiatky rokov. Svedectvá tých, ktoré v sebe 
našli odvahu prehovoriť, dopĺňajú zábery zachytené počas všedných dní v štátnej pôrodnici… 
MN 15 rokov - Tal.- Continentalfilm - 67´-  slovenská verzia  - dokumentárny. Vstupné 4,50 €. 
ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  vstupné 4 €.
Streda  13.  17.30 h

HORYZONTY
Filmový  festival  HoryZonty po prvý krát aj v Púchove! 
Info na osobitných plagátoch a na  HYPERLINK „http://www.kino.puchov.sk“ 
www.kino.puchov.sk. Vstupné 4 €.

Piatok 15 .  19.30 h            Nedeľa 17.   17.30 h

MADAM SLÚŽKA (komédia)
Bohatý americký pár Anne (Toni Collette) a  Bob (Harvey Keitel) sa rozhodne okoreniť svoj upa-
dajúci vzťah a presťahuje sa do zámku v romantickom Paríži. Pri príprave luxusnej večere pre 
priateľov, zrazu poverčivá a arogantná pani domu zistí, že pri stole je prestrené pre 13 hostí 
a to v žiadnom prípade nemôže dovoliť. Hostiteľka vymyslí plán. Trvá na tom, aby sa jej slúžka 
Mária (Rossa de Palma) prestrojila za tajomnú španielsku šľachtičnú, čím odvráti „nešťastie“ 
pri jej stole. Jej šarm očaruje britského makléra (Michael Smiley) a zrodí sa vášnivý romá-
nik… MN 15  rokov - Fr. - Continentalfilm -  91´ - titulky - komédia. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  vstupné 4 €.

Sobota 16.  NEPREMIETA SA

Streda  20.   19.30 h   

AXOLOTL OVERKILL (dráma)
Šestnásťročná Mifti žije v Berlíne, kde vymetá večierky, experimentuje s drogami a sexom 
a kašle na školu. Dospelí, ktorých stretáva, jej prídu zúfalí. Tí si o nej na oplátku myslia, že je 
príliš drzá, často zbytočne smutná a bezhlavo zamilovaná. Mifti vie, že je na všetko na celom 
svete sama. Čokoľvek táto fáza znamená. Je na tom rovnako ako “vodná príšera“ axolotl, 
ktorý prežije všetko a s každou skúsenosťou sa stáva niekým novým. MN 15 rokov - Nem. - 
ASFK - 94´- titulky- dráma.Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

DEŇ KRÁTKEHO FILMU AJ V PÚCHOVE !
Štvrtok 21. 16.30 h

DETSKÝ BLOK
Štvrtok 21. 18.00 h

BLOK ÚSPEŠNÝCH FESTIVALOVÝCH TITULOV ROKU 2017
Tento deň je symbolicky vyhlásený za svetový deň krátkeho filmu a v mnohých 
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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 ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

Sobota 2.12. od 10:00 hod., pešia zóna.

MIKULÁŠSKY JARMOK
Ďalší ročník obľúbeného celomestského podujatia. V programe vystúpia: žiaci všetkých pú-
chovských MŠ a ZŠ, CVČ Včielka, ZUŠ Púchov + vianočný koncert skupiny RK BAND (CZ) 
S vôňou purpury, divadielko KASIA z Bratislavy  s predstavením Snehuliačka Mili a Mikuláš. 
O 17:00 hod spolu s Mikulášom rozsvietime vianočný stromček a roztancujeme pódium FS 
VÁH. Bližšie info aj na osobitných plagátoch. Vstup voľný. 
Pondelok 4.12.    vestibul divadla     od 18:00 hod.

VÝSTAVA SÚŤAŽNÝCH PRÁC 
A DIVÁCKE HLASOVANIE OKRES. VÝTVARNEJ SÚŤAŽE MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE
Spustenie diváckeho hlasovania súťaže. CHCETE POMôCŤ SVOJIM FAVORITOM K VÍŤAZSTVU? 
Hlasujte! Od 4.12. do 13.12. 2017. Hlasovacie kupóny získate zdarma ako súčasť zakúpenej 
vstupenky na ktorékoľvek z našich podujatí v čase od 11.11. do 11.12. 2017 alebo v Pú-
chovských novinách č. 42 a 43. Traja z Vás na vyhodnotení 14.12.2017 získajú po dve voľné 
vstupenky do kina.  
Štvrtok 7.12.   18:00 hod., veľká sála 

PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
Motivačná prednáška. Piate predvianočné stretnutie v Púchove. Hudobný hosť: Michal Kulich. 
Info aj na osobitnom plagáte. Vstupné: 6 €, vstupenky v predpredaji v pokladni i online na 
www.kultura.puchov.sk.  
Utorok 12.    pred divadlom/vrátnica divadla   14:00 – 17:00 hod. 

NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ STROMČEK 
PÚCHOVA
Srdečne Vás pozývame na HLASOVANIE v súťaži základných škôl nášho mesta. Téma: Strom-
ček 60., 70., 80. rokov alebo Stromček budúcnosti... (na výber). Príďte v utorok 12.12. 2017 
v čase od 14:00 do 17:00 hod., poobzerajte stromčeky pred divadlom. Vyzdvihnite si a vyplňte 

PRIPRAVUJEME:

krajinách sa konajú podujatia venované propagácii a premietaniu krátkometrážnej 
tvorby. Tento rok ponúkneme slovenské krátke filmy, ktoré sa v zahraničí tešili 
úspechu, ale aj obľúbené filmy pre deti, ktoré precestovali celý svet. Vstupné 2 €, 
člen FK 1 €.  INFO NA OSOBITNÝCH PLAGÁTOCH a na www.kino.puchov.sk
Piatok 22.   17.30 h            Sobota 23.  15.30 h

FERDINAND (animovaný, rozprávkový)
Nina a Ferdinand sú najväčší kamaráti.To by nebolo až také zvláštne, keby Nina nebola malé 
dievčatko a Ferdinand veľký býk. Narodil sa síce ako malé, roztomilé teliatko, ale časom 
podrástol. Ľudia, ktorí ho nepoznajú si môžu myslieť, že je to nebezpečné, zúrivé monštrum, 
lenže Ferdinand je ten najroztomilejší a najposlušnejší párnokopytník na svete, ktorý nado-
všetko miluje kvetinky a nikdy by neublížil ani muche... MP - USA - CinemArt - 99´ - slovenský 
dabing. Vstupné 5 €. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.
Piatok 22.   19.30 h            Sobota 23.  17.30 h

JUMANJI: VITAJTE V DŽUNGLI 
(dobrodružná komédia)
Po tom, čo štvorica študentov objaví starú hraciu konzolu, sú vtiahnutí do fantastického sveta 
Jumanji. V ňom sa z nich stanú avatary, ktorých si na začiatku hry vybrali - z nevýrazného 
Spencera je razom mocný dobrodruh, svalovec Fridge sa zmení na drobného génia, z krásnej 
blondínky Bethany je zavalitý profesor a nemotorná Martha sa premení na odvážnu bojovníč-
ku. Jumanji však nestačí len hrať, Jumanji sa hrá s vami... MN 12 rokov - USA  - Itafilm - 112´ 
- český dabing. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa  24. NEPREMIETA SA

Streda  27.  19.30 h             Piatok 29.   17.30 h

ŠPINDL (komédia)
Keď do hôr, tak do Špindlu. Sem vyrážajú tri sestry Eliška, Katka a Magda na svoju dámsku 
jazdu. Síce si lyže vzali, ale rozhodne to nie sú typy, čo vstávajú skoro ráno, aby boli na zjaz-
dovke ako prvé. V pláne majú  relax s vareným vínkom, zábavu a snáď aj trochu milostných 
dobrodružstiev. Eliška je v pohode, ale Katka aj Magda už majú po tridsiatke a stále sú single. 
Objaví sa ten pravý v iskrivom snehu? Ako to už na zájazdoch býva, všetky potom počas poby-
tu zavalí lavína erotických a životných lapálií a karambolov...MN 12  rokov - ČR - Bontonfiolm  
- 90´ - české znenie - komédia. Vstupné 4 €. 
Piatok 29.   19.30 h             Sobota 30.  17.00 h,     19.45 h

STAR WARS: POSLEDNÍ JEDIOVIA
(akčný, dobrodružný, sci-fi)
Vo filme Star Wars: Poslední Jediovia štúdia Lucasfim pokračuje sága rodu Skywalkerov. Rey, 
hrdinka predchádzajúceho filmu Sila sa prebúdza, sa pridáva k Lukovi Skywalkerovi a spolu 
odhaľujú pradávnu záhadu Sily a tajomstvá minulosti rádu Jediov. MN  7 rokov - USA - Sa-
turn - 152´ - slovenský dabing. Vstupné 4,50 €. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTUDENT, SENIOR nad 62 
rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa  31.  NEPREMIETA SA

Streda  3.1. 2018.  19.30 h             Piatok 5 .1. 2018   17.30 h

BASTARDI (komédia)
E.Helms a O.Wilson  hrajú dvoch bratov, ktorých excentrická slobodná matka (Glenn Close) 
vychovala tak, aby verili, že ich otec zomrel, keď boli mladí. V momente ako zistia, že to bola 
lož a  matka vlastne ani nevie, kto je ich pravý otec, vyberú sa ho hľadať.  Na dlhej ceste ich 
čaká množstvo bláznivo-humorných situácií, zámen a prekvapivých odhalení, aby sa nakoniec 
dozvedeli viac o svojej mame i sebe, ako chceli vedieť... MN 15 rokov - USA  - Continentalfilm  
- 112 ´- titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  vstupné 4 €.
Piatok 5 .1. 2018   19.45 h               Sobota 6.1.  2018    17.30 h

INSIDIOUS: POSLEDNÝ KĽÚČ (horor)
Štvrtá časť hororovej série odhalí záhadnú minulosť dnes vyhľadávanej démonologičky Elise. 
Tá v mladosti žila v malom mestečku v Novom Mexiku, avšak jej domov bol i domovom tem-
ných síl a netrvalo dlho, kým sa jej život obrátil naruby. Teraz ju jej najnovší klient privedie späť 
do domu hrôzy a Elise sa musí vyrovnať s vlastnou desivou minulosťou. MN 15  rokov - USA 
- Itafilm - 100´ - titulky - horor. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.
Sobota 6.1.  2018    15.30 h            Nedeľa 7.1. 2018  15.30 h

COCO (animovaný)
Príbeh, aký tu este nebol.V túžbe dokázať svoj talent sa Miguel za neuveriteľných okolností 
ocitá v prekrásnom svete mŕtvych. MN  7 rokov - USA  - Saturn – 109´ + krátky film Ľadové 
kráľovstvo: Vianoce s Olafom- 21´ -  slovenský dabing. Vstupné 5€. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTU-
DENT,SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

hlasovací lístok na vrátnici divadla a vhoďte do hlasovacej schránky. Výsledky súťaže i to, či 
ste vyhrali divácku cenu (2 vstupenky na RND: Besame Mucho) sa dozviete 14.12.2017 o 18:00 
hod. na vyhodnotení výtvarnej súťaže „Piesňou maľované...“ Pozn.: Udeliť svoj hlas môžete len 
jedenkrát a jednému stromčeku. Prípadné ďalšie Vaše hlasy budú zo súťaže vyradené.
Štvrtok 14.12.      vestibul divadla     18:00 hod. 

PIESŇOU MAĽOVANÉ...TVAROVANÉ... 
MODELOVANÉ
Vyhodnotenie III. ročníka okresnej výtvarnej súťaže a odovzdanie štedrých sponzorských cien 
víťazom + vyhodnotenie celomestskej súťaže Najkrajší vianočný stromček Púchova 2017. 
Utorok 12.     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 zabávač ŠTEFAN HRUŠTÍNEC s kapelou a TK EVITA. 
Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek od 28.11. 2017 v pokladni kina alebo online na www.
kultura.puchov.sk. 
Sobota 16.12.    18:00 hod., veľká sála 

ČARO VIANOC
Pestrý vianočný program FS VÁH, FS ROZSUTEC a FS MLADOSŤ. Vianočné zvyky a tradície od 
Kataríny do Nového roka, s piesňami z oblasti Terchovej, Púchovskej doliny a Dubnice nad 
Váhom. Jedinečné čaro Vianoc na Považí. Vstupné: 9 € (kreslá), 7 € (balkóny a prístavky). 
Vstupenky v predpredaji v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk. 
Nedeľa 31.12.  19:00 hod – 03:00 hod.., veľká sála  

IV. SILVESTER V DIVADLE
Skvelá kapela: BONITA, Mega DJ: JERRY Galánek, Chýrny zabávač: FRANTA UHER.
Zábavný večer, tombola na šťastný nový rok, polnočný ohňostroj, novoročný prípitok pod 
hviezdami.  Slávnostná večera, prípitok, minerálka, víno, káva, polnočný pohár šampusu, ka-
pustnica... Vstupné 25 €. Vstupenky v predpredaji – len v kancelárii. Rezervácie a info na tel.č. 
0905 428 290. 
Pondelok 1.1. 2018 pešia zóna       od 18:30 hod. 

VÍTANIE NOVÉHO ROKA V PÚCHOVE
18:30 hod.  SNEHULIAČKY MILI A LILI. Kúzelná zimná rozprávka divadla KaSia (BA) o tom, že 
byť iným a odlišným vôbec nie je čudné ani zvláštne. Vtipný príbeh dvoch snehových sestier 
Mily a Lily sprevádzaný krásnymi pesničkami, plný humoru, lásky a nehy. 
19:30 hod. Slávnostný príhovor primátora, slovenská hymna, ohňostroj a Novoročný koncert  
skupiny INÉ KAFE. Príďte si s nami zaželať a vychutnať  – Šťastný nový rok 2018 v Púchove! 

Sobota 13. 1.       veľká sála     19:00 hod. 

X. MESTSKÝ BÁL
Viac na osobitných plagátoch. Vstupenky v predpredaji od 15.11.2017. 
Štvrtok  18. 1.     veľká sála        od 15:00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji od 2.1.2018. 
Utorok 23. 1.     veľká sála       17:00 hod. 

NOVOROČNÝ KONCERT ZUŠ PÚCHOV
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji od 2.1.2018. 
Nedeľa 11. 2.     veľká sál       15:00 hod.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL
Info a predpredaj na osobitných plagátoch.
Utorok 13. 2.      pešia zóna    17:00 hod.

FAŠIANGY NA PEŠEJ ZÓNE
Info na osobitných plagátoch.
Pondelok 19. 2.   veľká sála    19:00 hod. 

TEATRO WUSTENROT:  PODFUK (hudobná komédia)
Hrajú: Majeský, Labuda ml., Slovák a ďalší.  Info a predpredaj na osobitných plagátoch.
Sobota 3. 3.    veľká sála  17:00 hod.

MDŽ V DIVADLE:  KOLLÁROVCI
Predpredaj vstupeniek od 12.12. 2017 v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.   
 

Piatok  1.     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 4.      tanečná sála      19.15. hod. 

SALSA ENERGY DANCE
So sebou si prineste športové oblečenie, 30 € na zakúpenie permanentky na 10 vstupov. Info, 
prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718  662, www.kino. puchov.sk v  sekcii 
KURZY.
Streda 6.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 
1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchov-
skakultura.sk, 0908 718 662, www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY. So sebou si prineste kur-
zový poplatok 24 € do 31.1.2018.
Štvrtok  7., 21.    zasadacia miestnosť           18.00 hod.  

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.
Utorok  12.     17.00 hod.          Štvrtok 14.      17.00  hod.

KREATÍVNE KURZY: ZDOBENIE 
MEDOVNÍČKOV, BALENIE DARČEKOV
Každý kurz trvá 3 hodiny. Do kurzov je nutné  PRIHLÁSIŤ  SA a zaplatiť kurzový poplatok vrá-
tane materiálu, pomôcok, perníčkov 15 €/1 kurz,  do 8.12.2017. Kontakt: č.t.0908 718 662, 
042 – 285 2401, kino.kurzy@puchovskakultura.sk.Pozvánku s  podrobnými informáciami 
Vám pošleme emailom. 
Utorok 12.     kinosála     16.00 hod.

TICHÁ NOC, SVÄTÁ NOC...
Zvončeky ešte zvonia, ihličie nám pekne vonia... Nech tichá hudba Vám počas týchto dní znie, 
nech nám Nový rok zdravie, šťastie a  lásku prinesie. Predvianočné stretnutie s  kultúrnym 
programom a darčekmi.
Streda 13.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

VIANOČNÁ KAŠA
K Vianociam patria stretnutia s rodinou a najbližšími, ale aj jedinečná kuchyňa. Sviatočné stoly 
zdobia tradičné jedlá. Jedným z chodov štedrej večere boli a sú i kaše. Pani Činčuriaková 
Antónia Vám uvarí jednu z nich. Tešíme sa na Vás.

Piatok 1.     17.30 h            Nedeľa  3.  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.Diana sa stotožní s jeho prianím a napriek  zásadnému nesúhlasu doktorov od-
vezie Robina z nemocnice domov. Láska mladých manželov je oveľa silnejšia než nepriazeň 
osudu. Rozhodnú sa neprežívať - ale žiť naplno s každým nádychom... Príbeh nakrútený podľa 
skutočného príbehu rodičov Jonathana Cavendisha. MN 12 rokov-VB-Magicbox-117´- titulky.  
Vstupné 4 €.
Piatok 1.     19.45 h            Sobota 2.    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. Pre pohyb a fungovanie vo vonkajšom svete využívajú všetky jednu identitu, kde 
vystupujú ako jedna osoba a žijú jeden spoločný oficiálny život. MN 15 rokov - USA, UK, Fr.- 
Bontonfilm - 123´- titulky. Vstupné 4 €. 
Sobota 2.    15.30 h            Nedeľa  3.  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. 
Keď kniha zmizne, je na Paddingtonovi a Brownovcoch, aby odhalili skutočného zlodeja. MP - 
UK,Fr. - Fórumfilm - 99´- slovenský dabing. Vstupné 4 €.

MIKULÁŠ V KINE:
Streda  6.    15.30 h

ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
(animovaná rozprávka)
Vďaka záhadnej mape sa Šmolinka spolu s Mudrošom, Babrošom a Silákom vydáva na dob-
rodružnú výpravu a náhodou objavia najväčšie tajomstvo v dejinách Šmolkov. MP - USA - Ita-
film - 87´- slovenský dabing. Vstupné 2,50 €.
Streda  6.    17.30 h

MALÝ YETI (animovaný)
Teenager Adam nemá veľa kamarátov a väčšinu svojho času trávi pátraním po svojom otcovi, 
ktorý sa stratil za záhadných okolností.  Na svoje obrovské prekvapenie zistí, že ním nie je 
nikto iný, ako legendárny Yeti!  MN 7 rokov - Bel.,Fr. - Fórumfilm - 92´- slovenský dabing. 
Vstupné 2,50 €.
Piatok 8.     19.45 h            Nedeľa  10.   17.30 h

OCKO JE DOMA 2 (komédia)
Z Dustyho (Wahlberg) a Brada (Ferrell) sú teraz kamoši. Dokonca sa rozhodnú, že Vianoce 
strávia všetci spolu ako jedna veľká šťastná rodina s oboma manželkami a všetkými vlastnými 
aj vyženenými potomkami. Plán však dostane trhliny vo chvíli, keď sa na sviatky pozvú ich 
otcovia. S Bradovým otcom (John Lithgow) by v tomto smere nebol žiadny problém. Horšie to 
bude s Dustyho tatkom (Mel Gibson), tvrďasom, ktorý neuznáva fyzický kontakt a s malými 
deťmi je schopný vtipkovať aj o mŕtvych prostitútkach... MN 12 rokov - USA - CinemArt - 100´-  
titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  vstupné 4 €.
Sobota  9.   15.30 h            Nedeľa  10.   15.30 h

TRI ŽELANIA (rozprávka)
TIETO VIANOCE SA VÁM SPLNÍ NAJKRAJŠIE ŽELANIE.  Rodinná rozprávka, humorné príbehy 
niekoľkých podôb lásky: o trápeniach násťročného Alberta, ktorý je až po uši - a neopätovane 
- zamilovaný do sestry svojho najlepšieho kamaráta, o láske medzi Albertovými rodičmi, teda 
o varietnom kúzelníckom duu prežívajúcom krízu stredného veku a tiež o rodičovskej láske, 
v ktorej sa flákač a  lámač dievčenských sŕdc Bosák junior, snaží získať pozornosť a  lásku 
svojho otca. Albert a všetci ostatní, nakoniec prídu na to, že k šťastiu nie sú potrebné žiadne 
čary a mágia, ale predovšetkým odvaha meniť okolo seba veci k  lepšiemu. MP - SČR,R -  
106´-  slovenská verzia - rozprávka. Vstupné 5 €. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTUDENT, SENIOR nad 
62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.
Sobota  9.   17.30 h

MEDZI NAMI (dokumentárny)
Vraj je to najšťastnejší deň v živote ženy... Film Zuzany Límovej je intímnym pohľadom za 
zatvorené dvere pôrodníc, kam môžu vstúpiť len budúce “mamičky”. Je exkurziou na miesta, 
kde sa zázrak zrodenia stal len bežnou rutinou a každý, vrátane pôrodných asistentiek a leká-
rov, podlieha absurdným pravidlám platným už desiatky rokov. Svedectvá tých, ktoré v sebe 
našli odvahu prehovoriť, dopĺňajú zábery zachytené počas všedných dní v štátnej pôrodnici… 
MN 15 rokov - Tal.- Continentalfilm - 67´-  slovenská verzia  - dokumentárny. Vstupné 4,50 €. 
ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  vstupné 4 €.
Streda  13.  17.30 h

HORYZONTY
Filmový  festival  HoryZonty po prvý krát aj v Púchove! 
Info na osobitných plagátoch a na  HYPERLINK „http://www.kino.puchov.sk“ 
www.kino.puchov.sk. Vstupné 4 €.

Piatok 15 .  19.30 h            Nedeľa 17.   17.30 h

MADAM SLÚŽKA (komédia)
Bohatý americký pár Anne (Toni Collette) a  Bob (Harvey Keitel) sa rozhodne okoreniť svoj upa-
dajúci vzťah a presťahuje sa do zámku v romantickom Paríži. Pri príprave luxusnej večere pre 
priateľov, zrazu poverčivá a arogantná pani domu zistí, že pri stole je prestrené pre 13 hostí 
a to v žiadnom prípade nemôže dovoliť. Hostiteľka vymyslí plán. Trvá na tom, aby sa jej slúžka 
Mária (Rossa de Palma) prestrojila za tajomnú španielsku šľachtičnú, čím odvráti „nešťastie“ 
pri jej stole. Jej šarm očaruje britského makléra (Michael Smiley) a zrodí sa vášnivý romá-
nik… MN 15  rokov - Fr. - Continentalfilm -  91´ - titulky - komédia. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  vstupné 4 €.

Sobota 16.  NEPREMIETA SA

Streda  20.   19.30 h   

AXOLOTL OVERKILL (dráma)
Šestnásťročná Mifti žije v Berlíne, kde vymetá večierky, experimentuje s drogami a sexom 
a kašle na školu. Dospelí, ktorých stretáva, jej prídu zúfalí. Tí si o nej na oplátku myslia, že je 
príliš drzá, často zbytočne smutná a bezhlavo zamilovaná. Mifti vie, že je na všetko na celom 
svete sama. Čokoľvek táto fáza znamená. Je na tom rovnako ako “vodná príšera“ axolotl, 
ktorý prežije všetko a s každou skúsenosťou sa stáva niekým novým. MN 15 rokov - Nem. - 
ASFK - 94´- titulky- dráma.Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

DEŇ KRÁTKEHO FILMU AJ V PÚCHOVE !
Štvrtok 21. 16.30 h

DETSKÝ BLOK
Štvrtok 21. 18.00 h

BLOK ÚSPEŠNÝCH FESTIVALOVÝCH TITULOV ROKU 2017
Tento deň je symbolicky vyhlásený za svetový deň krátkeho filmu a v mnohých 
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Zaplnený kostol pozdravila evanjelická farárka 
Lenka Rišiaňová a  viceprimátor mesta Roman 
Hvizdák. Na úvod vystúpil spevácky zbor Be 
Happy so svojou vedúcou Máriou Jašurdovou, 
ktorý predstavil niekoľko skladieb zo svojho de-
butového CD. O dobrý umelecký zážitok sa ďalej 
postarali mladí muzikanti zo Základnej umelec-
kej školy v Púchove za sprievodu svojich učiteľov. 
Hlavnou hviezdou benefičného podujatia bol 
známy spevák Peter Cmorik, ktorého medzi jed-
notlivými vystúpeniami spovedala moderátorka 
hudobného popoludnia Daniela Sadloňová.

-sf-

V nedeľu 3. decembra sa v púchovskom evanjelickom kosto-
le konal benefičný koncert, ktorý už tradične poriada Únia 
nevidiacich a slabozrakých.

Benefičný koncert v evanjelickom kostole

Pri zostavovaní knižky pomohli aj žiaci zo základ-
ných škôl v Lednici a Horovciach, ktorých spiso-
vateľ navštívil počas besied a ktorí mu sprostred-
kovali tajomné príbehy svojich starých mám a 
dedov.
„Mojím životným cieľom je zachrániť čo najviac 
z udalostí dávnych čias, ktoré si po večeroch roz-
právali naši predkovia. Tieto príbehy a udalosti 
sa ústne podávali z pokolenia na pokolenie. Aby 
toto kultúrne dedičstvo celkom nezaniklo, tak 
sme sa s manželkou Sidkou rozhodli zachrániť 
všetko, čo sa ešte medzi ľuďmi uchovalo. Ob-

Po úspešnej minuloročnej knihe povestí Tajomné príbehy
zo stredného Považia a okolia (do ktorej sa zmestili 
aj dve povesti z Púchova) prichádza jej autor Štefan 
Kaštýľsky do roka a do dňa opäť s ďalšou knižnou novinkou. 
Tou je plnofarebná, bohato ilustrovaná kniha povestí 
TAJUPLNÉ ROZPRÁVANIE spod Bielych Karpát.

Tajuplné rozprávanie spod Bielych Karpát

Tajuplné rozprávaniespod Bielych Karpát

ŠTefan KaŠTýľsKy 
2017
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ISBN:  978-80-972831-8-6
2017

razne povedané, zodrali sme pri tom nejedny 
topánky, ale stálo to za to,“ komentuje okolnosti 
vzniku knižky Tajuplné rozprávanie spod Bielych 
Karpát jej autor Štefan Kaštýľsky.
Kniha v sebe ukrýva celkom devätnásť povestí a 
tajomných príbehov na 104 stranách, ktoré sú  po-
pretkávané maľovanými ilustráciami autora.
Nájdete v nej tajuplné rozprávania o drakovi na 
Vršatci a Krivokláte, o vodníkovi pri Dujkovom 
mlyne, o Bielej pani z Lednice, o tuchyňských mní-
choch i Čertovej skale a mnohé ďalšie.             -tam-
(Knihu bude možné zakúpiť v M-knihe.)  
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Meno Jakub Mudrák ako synonymum veľmi talentovananého a úspešného športovca re-
zonuje v ušiach púchovskej verejnosti už niekoľko rokov. Jeho meno je pojmom nielen v 
domácich športových kruhoch. Vo svojich jedenástich rokoch má totiž na konte trofeje z 
európskych i svetových cyklotrialových šampionátov. Tá posledná zlatá je z nedávnych ha-
lových majstrovstiev Európy v Brne v kategórii benjamim.

Šampión zrastený s bicyklom

Spočiatku skúšal rôzne pohybové krúžky (dokonca 
aj tanec), ale napokon s prehľadom zvíťazil bicykel. 
V súčasnosti sa venuje i doplnkovým športom, kto-
rými sú plávanie a čoraz obľúbenejší crossfit. Nuž a 
v zime pravidelne trénuje doma v garáži, kde mu 
otec postaví z paliet a pneumatík malú prekážkovú 

dráhu. Zimné tréningy sú spravidla tri až štyrikrát do 
týždňa, v sezóne treba trénovať aj šesťkrát v týždni. 
Toto všetko školák Jakub už niekoľko rokov zvláda, 
ale nie na úkor školy. Na aktuálnom vysvedčení sa 
objavila len jedna dvojka - z tvorivého čítania, s ús-
mevom prezradil žiak 6. C na ZŠ Mládežnícka.
   V kategórii benjamin bude Jakub Mudrák ešte 
pretekať do 12 rokov, potom sa bude musieť po-
pasovať s náročnejšími traťami a vekovo staršími a 
fyzicky silnejšími súpermi. Jeho trénerka Anna Šid-
líková je však optimistická. Jakub trénuje rád, cyklo-
trial je doslova jeho vášňou a  náročný tréningový 
rytmus mu problém nerobí. Na základe dlhoroč-

Na naše spoločné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo  
v klubovni cyklotrialového klubu v Záriečí prišiel 
spolu so svojou trénerkou Annou Šidlíkovou a bab-
kou Alicou, ktorá je jeho výdatnou fanúšičkou a pod-
porovateľkou, presne tak ako celý zvyšok rodiny.
   Cyklotrial sa totiž ani inak, ako so zainteresovaním 
všetkých rodinných príslušníkov, robiť nedá. Vy-
svetľuje Jakubova hlavná trénerka Anna Šidlíková, 
ktorej cez ruky prešlo viacero zvučných mien cyk-
lotrialového športu. Pretekárska sezóna začína od 
februára a trvá do polovice novembra a prakticky 
každý víkend sú preteky. Nuž a na tie treba mať nie- 
len natrénované, ale sa na ne dôkladne pripraviť 
aj po technickej stránke a dopraviť na miesto ich 
konania. A to si už vyžaduje interes celej rodiny a 
prispôsobenie jej celého fungovania Jakubovej 
športovej vášni. Otec Peter je vodičom, technikom 
i trénerom, mama Ivana zasa manažérkou a záso-
bovačkou. Veľkou fanúšičkou je dokonca aj trojroč-
ná sestrička Petra. Nuž a keď treba, rodičov vedia 
zastúpiť aj starí rodičia, aby Jakub nemusel vyne-
chávať preteky, ale naopak plynule získavať cenné 
skúsenosti a napredovať.
   Napríklad uplynulú sezónu ich absolvoval celkom 
35, túto sezónu uzavrel zlatou medailou na devät-
nástych pretekoch v poradí, ktorými boli halové 
majstrovstvá Európy a majstrovstvá Českej repub-
liky v biketriale 12. novembra 2017 v Brne.  
   Jakub preteká už siedmu sezónu, prvýkrát sa na 
štart v cyklotrialovej súťaži postavil ako štvorročný 
škôlkar. Záľubu v bicyklovaní zrejme podedil po 
otcovi, ktorý rád jazdí na horskom bicykli. Bicykel 
je Jakubov nerozlučný kamarát od dvoch rokov. 

ŠPORTOVÁ VIZITKA  Jakuba Mudráka:
viacnásobný majster SR
Majster Európy 2015, Březová u Sokolova, 
kategória poussin
Majster sveta 2015, Španielsko, Odena,
kategória poussin
1. miesto na Svetových hrách mládeže 2016 
v Nemecku, Freiamt - kategória poussin
2. miesto na Svetových hrách mládeže 2017
 v Dánsku, Viborg - kategória benjamin
Majster Európy 2017, Brno (ČR), 
kategória benjamin

•    
•

•

•

•

•

ných trénerských skúseností tvrdí, že lepším jazd-
com pasujú ťažšie trate... A naviac Jakub ako jedno  
z mála športovo nadaných detí má to šťastie, že 
jeho nadšenie zdieľa a podporuje celá rodina.    

T. Moravcová

Cyklotrial je cyklistická disciplína, pri ktorej sa 
jazdí, či  skôr stojí na pedáloch bicykla, ktorý 
nemá sedlo.
Princíp cyklotrialu je udržanie rovnováhy a 
nespadnúť z bicykla pri prekonávaní prekážok  
prírodných, napr.: skaly, stromy, svahy, rieka, ale 
aj umelých – palety, pneumatiky, skruže, cievky, 
a to tak, aby sa nohy nedotkli zeme. Veľmi dôle-
žité je, aby bol bicykel veľmi ľahký, ideálna váha 
je okolo 7 až 8 kilogramov, pretože jazdec okrem 
seba musí na prekážky vytiahnuť aj bicykel.  

Zdroj: maraton.bike

Jakub  v spoločnosti svojej  trénerky Anny Šidlí-
kovej (v červenom) a  babky Alice Šamánkovej.

Nie všetko išlo hneď  ľahko.

Maximálna koncentrácia a  sústredenie na  trati posledných pretekov sezóny v Brne.
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Na halovom turnaji U12 v Púchove 
triumfovali mladí Trnavčania

MEDZINÁRODNÝ HALOVÝ TURNAJ MLADŠÍCH ŽIAKOV - STC ARÉNA PÚCHOV, 3. 12. 2017

Futbalové nádeje Spartaka Trnava triumfovali na 
medzinárodnom halovom futbalovom turnaji mlad-
ších žiakov U12 v púchovskej sTC Aréne. Trnavčania 
absolvovali celodenný maratón zápasov bez prehry 
a zaslúžene si z Púchova odniesli prestížnu trofej. Fut-
balové nádeje MŠK Púchov reprezentovali v dvoch 
družstvách. Čierni skončili na piatej priečke a červení 
na siedmej.
1. Trnava 7 6 1 0 25:5 19
2. Martin 7 5 2 0 19:11 17
3. Žilina 7 5 0 2 24:12 15
4. Hlučín 7 4 0 3 13:12 12
5. Púchov-čierni 7 3 0 4 18:14 9
6. V.Meziříčí 7 2 1 4 14:21 7
7. Púchov-červení 7 0 1 6 12:25 1
8. B. Bystrica 7 0 1 6 5:28 1
1. kolo: MŠK Púchov-čierni – MŠK Púchov-červení 
2:1(Jánovský, Kušík – Janček) , MŠK Žilina – Spartak 
Trnava 0:4, MŠK Format Martin – TJ Valašské Meziříčí 
2:3, MFK Dukla Banská Bystrica – FC Hlučín 1:4 2. kolo: 
Púchov-červení –Žilina 0:5, Trnava – Púchov-čierni 
2:1 (Kušík), Martin – B. Bystrica 2:1, Val. Meziříčí – Hlu-
čín 1:2 3. kolo: Púchov-červení – Trnava 2:4 (Vavrík, 
Paliesek), Žilina – Púchov-čierni 4:3 (Papučiar, Vričan, 

Baláž), Hlučín – Martin 0:1, Val. Meziříčí – Banská Bys-
trica 4:1 4. kolo: Púchov-čierni – Martin 1:4 (Baláž), 
Hlučín – Púchov-červení 
4:3 (Vavrík 2, Držka), Val. 
Meziříčí – Trnava 0:5, Ban-
ská Bystrica – Trnava 0:5 
5. kolo: Púchov-červení 
– Martin 4:6 (Vavrík 3, Jan-
ček), Púchov-čierni – Val. 
Meziříčí 5:1 (Vričan 2, Kušík 
2, Chleban), Žilina – Hlučín 
4:0, Trnava – Banská Byst-
rica 7:0 6. kolo: Val. Mezi-
říčí – Púchov-červení 3:1 
(Paliesek), Banská Bystrica 
– Púchov-čierni 1:5 (Ku-
šík 2, Chleban, Jánovský, 
Papučiar), Martin – Žilina 
2:1, Trnava – Hlučín 1:0   
7. kolo: Púchov-červení 
– Banská Bystrica 2:2 (Va-
vrík, Janček), Púchov-čier-
ni – Hlučín 1:3 (Vavrík), 
Martin – Trnava 2:2, Žilina 
– Valašské Maziříčí 5:3. 
Zostavy MŠK Púchov
Púchov-čierni: Peter Cho-
vanec, Lukáš Sapák, Da-
niel Jánovský, Alexej Ku-
šík, Jakub Papučiar, Peter 
Vričan, Sebastián Baláž, 
Maximilián Mišík, Samuel 
Chleban
Púchov-červení: Dominik 
Haladej, Samuel Jurík, Ma-
rek Vrábel, Lukáš Galko, Ti-
motej Vavrík, Ľuboš Staňo, 
Samuel Držka, Matej Jan-
ček, Peter Bodzík, Jakub 
Huňačka                             (r)

V stretnutí MŠK Púchov-čierni - Banská Bystrica sa ko-
nečne Púchovčania chytili aj strelecky. 



šport 19
šport18 PÚCHOVSKÉ NOVINY

V čele oblastného futbalu bude aj naďalej Ján Panák
VOLEBNÁ KONFERENCIA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU POVAŽSKÁ BYSTRICA

Predsedom Oblastného futbalového zväzu pre 
okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava bude aj v 
nasledujúcich štyroch rokov doterajší predseda Ján 
Panák (na snímke vpravo). Rozhodli o tom v hlaso-
vaní delegáti volebnej konferencie Oblastného fut-
balového zväzu, ktorá sa konala v piatok v Považskej 

Bystrici. Víťazstvo Panáka bolo jasné v podstate už 
pred samotnou konferenciou, bol totiž jediným kan-
didátom na tento post, a tak hlasovanie bolo vlastne 
len formalitou. 

Rovnako formalitou boli aj hlasovania o ďalších 
volených funkciách. Na predsedu disciplinárnej ko-

misie bol jediným kandidátom jej doterajší predseda 
Rastislav Sovík, o post predsedu odvolacej komisie sa 
pôvodne uchádzali Jozef Mamis a Dušan Makas. Jo-
zef Mamis sa však napokon kandidatúry vzdal. Jediné 
“ostré“ voľby sa tak konali na post predsedu revíznej 
komisie. O ten sa uchádzali Peter Dvorščík z Považ-
skobystrického a Jozef Mišún z Púchovského okresu. 
V prvom kole volieb ani jeden z kandidátov nezískal 
nadpolovičnú väčšinu hlasov, v druhom kole sa de-
legáti priklonili na stranu Dvorščíka, ktorý tak bude 
počas najbližších štyroch rokoch šéfom vrcholného 
kontrolného orgánu Oblastného futbalového zväzu 
v Považskej Bystrici. 

Žiadne prekvapenie sa v podstate nemohlo zrodiť 
ani pri voľbe členov Výkonného výboru Oblastného 
futbalového zväzu v Považskej Bystrici. Za Považ-
skobystrický okres kandidovali Ján Haladej, Anton 
Políček a Miroslav Kvaššay, delegáti zvolili všetkých 
troch. O dve miesta vo Výkonnom výbore za Ilavský 
okres sa pôvodne uchádzali traja kandidáti – Rado-
mír Sluk, Ferdinand Gach a Ladislav Gábor. Gábor 
napokon z kandidátky vypadol. 

Po štvorročnom období, kedy Púchovský okres 
zastupoval v riadiacom orgáne iba jeden zástupca, 
bude v najbližších štyroch rokoch hájiť farby Pú-
chovského okresu dvojica členov výkonného výbo-
ru. K staronovému členovi Branislavovi Bodoríkovi 
pribudol aktuálny manažér futbalového klubu MŠK 
Púchov Marek Šimáček.              (pok)  
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KRAJSKÉ A OBLASTNÉ STOLNOTENISOVÉ SÚŤAŽE

Dolné Kočkovce prehrali oba domáce zápasy v tretej lige

Senzačný vstup volejbalových kadetov Púchova do 1. ligy

3. liga muži
11. kolo: Slovan Dolné Kočkovce – STK Prievidza 
7:11, Ladce – Lazany 11:7, Partizánske B – Sedmero-
vec 8:10, Nové Mesto B – Stará Turá 13:5, Veľké Uher-
ce B – Trenčín B 6:12, Prusy – Bošany B 13:5
12. kolo: Slovan Dolné Kočkovce – Lazany 5:13, 
Ladce – STK Prievidza 16:2, V. Uherce B – Sedmerovec 
9:9, Partizánske B – Trenčín B 7:11, Prusy – Karpatia 
Prievidza 15:3
1. Prusy 12 12 0 0 162:54 36
2. Ladce 10 8 0 2 116:64 26
3. Nové Mesto B 10 7 1 2 106:74 25
4. Trenčín B  10 7 0 3 113:67 24
5. Karpatia PD 10 6 2 2 104:76 24
6. Sedmerovec  10 5 1 4 101:79 21
7. Lazany 10 3 2 5 83:97 18
8. V. Uherce B 10 3 2 5 81:99 18
9. Bošany B 10 3 1 6 83:97 17
10. STK PD  10 2 1 7 62:118 15
11. D. Kočkovce 10 2 0 8 61:119 14
12. Stará Turá 10 2 0 8 57:123 14
13. Partizánske B 10 1 0 9 59:121 1
   4. liga muži
   10. kolo: Lysá pod Makytou – Diviaky nad Nitri-
cou 6:12, P. Bystrica B – Oslany 5:13, Zeder Prievidza 
– Trenčín C 6:12, Tužina – T. Teplá B 11:7, STK Prievidza 
B – Chocholná 7:11, Handlová – Otrhánky 9:9
11. kolo: Lysá pod Makytou – Oslany 12:6, P. Byst-
rica B – Diviaky 5:13, Zeder Prievidza – T. Teplá B 12:6, 
Tužina – Trenčín C 9:9, Handlová – Chocholná-Velčice 
12:6, Prievidza B – Otrhánky 4:14
1. Diviaky 11 8 2 1 122:76 29
2. Trenčín C 11 7 2 2 113:85 27
3. Tužina 11 6 3 2 112:86 26
4. Oslany 11 7 1 3 112:86 26
5. T. Teplá B 11 7 0 4 114:84 25
6. Handlová 11 5 3 3 112:86 24
7. Otrhánky 11 5 2 4 104:94 23
8. TTC PB B  11 4 1 6 94:104 20
9. STK PD B  11 2 2 7 66:132 17
10. Zeder PD 11 2 1 8 82:116 16
11. Chocholná 11 2 1 8 75:123 16

12. Lysá 11 2 0 9 82:116 15
   5. liga muži
   8. kolo: N. Dubnica C – Pružina A 6:12, Garaj 4, 
Machciníková 2 – Gabčo, Krupa po 3, Sádecký, Behro 
po 2, 2 štv.,  Slovan PB A – Pruské A 12:6, J. Gálik, P. 
Kvaššay, Šuba po 3, P. Gálik 2, 1 štv. – J. Šatka 4, Jakú-
bek 1, 1 štv.,  Medeko PB – Ladce B 7:11, Lipa 3, Filípek 
2, Lauš, Herco po 1 – Gajdošík, V. Popelka po 3, Hro-
mek 2, Kvasnica 1, 2 štv.,  Dol. Moštenec A – TTC PB 
C 12:6, Kmecík 4, Baláž, I. Bírošík po 2, I. Melicherík, 
Podmaník st. po 1, 2 štv. – Ďurana 3, Čelko st. 2, Lies-
kovský 1, Dol. Kočkovce B – N. Dubnica B 3:15, R. 
Škrabko 2, Fedora 1 – Hufnágel, Prekop po 4, Oravec 
3, Pšenka 2, 2 štv.,  Sedmerovec B – Dubnica 7:11, 
M. Šelinga st. 3, Štefanec 2, P. Barták M. Šelinga ml. po 
1 – Topák 4, Gereg, Eckert po 2, Palček 1, 2 štv.
1. D. Moštenec   8 8 0 0 114:30 24
2. N. Dubnica B  8 7 0 1 89:55 22
3. Ladce B  8 6 1 1 92:52 21
4. Pruské   8 5 0 3 85:59 18
5. Dubnica   8 5 0 3 79:65 18
6. Sedmerovec B  8 3 1 4 71:73 15
7. TTC PB C  8 2 2 4 59:85 14
8. Slovan PB   8 2 1 5 62:82 13
9. D. Kočkovce B  8 2 1 5 54:90 13
10. Pružina   8 2 0 6 56:88 12
11. N. Dubnica C  8 1 1 6 49:95 11
12. Medeko PB   8 0 3 5 54:90 11
   6. liga muži
   8. kolo: Dohňany – Sedmerovec C  predohrané 
11:7, Hološko, Junga, M. Baška po 3, Štrbák 1, 1 štv. 
– Miloš Šelinga 3, Halko 2, Mazán 1, 1 štv., Slovan PB 
B – Pruské B 12:6, Hlubina 4, Cedzo 3, Tabaček 2, 
Babušík 1, 2 štv. – Cibík 3, Černej 2, Burdej 1,  Noz-
drovice A – Červ. Kameň 14:4, Didek 4, Koštialik 3, 
J. Letko, J. Kalus po 2, Otruba 1, 2 štv. – Bajzík 2, Ľ. 
Dohňanský, P. Dohňanský po 1,  Ladce C – TTC PB D 
predohrané 14:4, Pišta, Sňahničan po 4, Kvasnica 3, 
Jankovský st. 2, 1 štv. – Lieskovský 2, Wallenfelsová 
1, 1 štv.,  Zliechov – JoLa Dubnica 12:6, J. Vicen, M. 
Vicen po 3, D. Mišík st. 2, Kameništiak, Krcheň po 1, 
2 štv. – Rojkovič 3, Kminiak 2, Zajac 1,  Milochov A 

– Dol. Mariková 9:9, Kunovský 3, Benko 2, Hojdík, B. 
Mihálik po 1, 2 štv. – Striženec, Žiačik, Belás po 3.
1. Zliechov   8 7 1 0 95:49 23
2. Pruské B  8 7 0 1 99:45 22
3. Slovan PB B  8 6 1 1 90:54 21
4. Ladce C  8 3 4 1 78:66 18
5. Nozdrovice   8 4 2 2 79:65 18
6. D. Mariková   8 3 3 2 72:72 17
7. Dohňany   8 4 0 4 72:72 16
8. TTC PB D  8 2 1 5 58:86 13
9. Sedmerovec C  8 2 0 6 57:87 12
10. JoLa DCA   8 1 2 5 65:79 12
11. Č. Kameň   8 1 0 7 51:93 10
12. Milochov   8 0 2 6 48:96 10
   7. liga muži
   TTC PB E – Milochov B 5:13, Martaus 3, Dujsíková 2 
– Balúšik 4, Duško 3, Gazdík, J. Dohňanský po 2, 2 štv.,  
Miracles Dubnica – Dol. Kočkovce C 8:10, Jakuš 3, 
R. Fatrsík 2, Ľ. Dohňanský, Halgoš po 1, 1 štv. – Hudec, 
Crkoň, M. Majdán po 3, 1 štv., Púchov A – voľno, Dol. 
Moštenec B – Nozdrovice B 13:5, Baláž 4, Ľ. Meli-
cherík 3, I. Melicherík, Ľ. Višenka po 2, 2 štv. – Vavrík 3, 
Zemanovič 2,  Šebešťanová - Púchov B 18:0, J. Pe-
trík, Zaukolec, Šesták, Mitaš po 4, 2 štv.,  Udiča – 3. ZŠ 
Dubnica 12:6, Harvánková, Ignácik ml. po 4, Šuška 
3, 1 štv. – Herda 2, Ševček, Schmiedl, Čilek ml. po 1, 1 
štv.,  Pružina B – Beluša 6:12, D. Olšovský, Topor po 
2, J. Valášek, J. Petrovič po 1 – I. Hrevuš, Ľ. Hrevuš po 
4, Ochotnícky 2, 2 štv.
1. Šebešťanová   10 9 0 1 132:48 28
2. D. Moštenec B  10 9 0 1 138:42 28
3. Nozdrovice B  9 7 0 2 93:69 23
4. Udiča   10 5 1 4 96:84 21
5. Beluša   9 5 1 3 90:72 20
6. D. Kočkovce C  9 5 1 3 93:69 20
7. Miracles DCA   9 5 0 4 90:72 19
8. Milochov B  9 3 2 4 79:83 17
9. Pružina B  9 3 1 5 78:84 16
10. TTC PB E  9 2 1 6 54:108 14
11. Púchov A   9 2 1 6 71:91 14
12. ZŠ Dubnica  9 1 0 8 39:123 11
13. Púchov B  9 0 0 9 27:135 9

Až v druhom turnaji 1.ligy kadetov vo volejbale si 
svoje schopnosti v úlohe nováčika preverili volejba-
listi Púchova. Keďže v prvom kole, ktoré sa konalo v 
Trnave, mali Púchovčania voľno, prvou previerkou 
bol pre nich až druhý turnaj v Nitre. Volejbalisti Pú-
chova sa v súťaži predstavili po dlhšej odmlke a sila 
súperov bola pre nich veľkou neznámou. Mladí vo-
lejbalisti spod Lachovca sa však postarali o dokonalý 
šok. Dokázali poraziť všetkých svojich súperov, navy-
še bez straty setu!

Hneď v prvom zápase narazili Púchovčania na 
družstvo VK Spartak UJS Komárno, ktoré zdolali až 
prekvapivo hladko 3:0 (21, 17, 11), pričom posledný 
set pripomínal exhibíciu. 

V druhom zápase nastúpili proti VK Nové Mesto nad 
Váhom, ktoré sa pred sezónou zlúčilo s VO TJ Spartak 
Myjava a na žiackej a kadetskej úrovni výrazne posil-
nilo. Práve toto družstvo momentálne vedie tabuľku 
skupiny západ a navyše s ním majú Púchovčania v 
žiackej súťaži negatívnu bilanciu. Možno aj preto do 
zápasu nastupovali s malou dušičkou. Priebeh a vý-
sledok bol preto pre všetkých prekvapením. Púchov 
zvíťazil 3:0 (11, 18, 23) najmä vďaka výbornému po-
daniu Stanka Cíbika, ktorý súpera doslova zničil. 

V treťom stretnutí Púchovčania pomerne hladko 
porazili VKP Bratislava 3:0 (18, 20, 11), čo taktiež ne-
bol očakávaný výsledok, keďže všetky družstvá majú 
v priemere výraznú výškovú prevahu. 

V poslednom zá-
pase čakala Púchov-
čanov VK Bystrina 
SPU Nitra, v ktorom 
pôsobil minulý rok 
aj Púchovčan Martin 
Kováčik. Bol to práve 
Maťo, ktorý šnúrou 
dvanástich výbor-
ných podaní prinútil 
trénera Nitry vyčer-
pať oddychové časy 
a tiež striedať hráčov, 
ktorí na prihrávke do-
slova zhoreli. Púchov 
zvíťazil 3:0 (19, 21, 14) 
a spôsobili tým ob-
rovské prekvapenie. 

O senzačný vstup 
do súťaže sa postarali 

hráči Martin Kováčik, Alex Pusztay, Richard Vašíček, 
Juraj Zdražil, Matúš Hromada, Matej Turčáni, Stani-
slav Cíbik, Richard Kvasnica, Oliver Pišoja, Patrik Pišo-
ja, Emil Gabko a tréneri Štefko starší a mladší.          (r)
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Maďari lídra v druhej tretine poriadne potrápili
HOKEJ

2. liga muži 
13. kolo: MŠK Púchov – KMH Sport KFT Buda-

pešť 6:4 (3:1, 0:2, 3:1), 2. Furo (Mihula, Madový), 8. 
Zúbek (Hrušík, Kvocera), 12. Kvocera (Zúbek, Hrušík), 
42. Brandis (Kvocera,Panáček), 46. Pšurný (Hrušík, 
Kvocera), 57. Bajtala (Paliesek, Haluška)

Strely na bránku: 53 – 35, Prehsilovky: 3/1 – 1/1, 
Rozhodovali: Lesay, Nosek, Rehák, 285 divákov

Zostava MŠK Púchov: Baštuga – Kvocera, Mikuš, 
Flašík, Madový, Kollárik, Haluška, Lukáč – Hrušík, 
Pšurný, Zúbek, Brandis, Panáček, Furo, Zemko, Mihu-
la, Bajtala, Stanislav, Paliesek, tréner Branislav Oku- 
liar

Účastník druhej ligy z Maďarska sa zlepšuje od 
zápasu k zápasu. Kým v úvodných kolách dostával 
nakladačky, v posledných kolách trápi aj najväčších 
favoritov. V Púchove to v prvej tretine na veľké trá-
penie nevyzeralo. Naopak, už v druhej minúte poslal 

domácich do vedenia Furo, o šesť minút neskôr zvý-
šil Zúbek na 2:0 a keď v polovici prvej tretiny zvýšil 
Kvocera na 3:0, diváci čakali opäť bohatú gólovú ná-
dielku. Maďari však v záverečnej minúte prvej tretiny 
znížili na 3:1 a v druhom dejstve sa domáci nestačili 
čudovať. Budapešť prežila dve oslabenia a hneď svo-
ju prvú presilovku pri vylúčení Mikuša za hrubosť vy-
užili v 37. minúte na strelenie kontaktného gólu- 3:2. 
Púchovčania znervózneli a keď Petres z Budapešti 
vyrovnal necelé dve minúty pred koncom druhej 
tretiny na 3:3, nezvládol to Mikuš, ktorý za nešporto-
vé správanie dostal 10 plus 20 minút. Do záverečnej 
tretiny však už nastúpili domáci opäť koncentrovaní 
a na hre to bolo poznať. Už v 42.minúte strhol vede-
nie na stranu MŠK Brandis, o tri minúty zvýšil na 5:3 
Pšurný a Bajtala v 58.minúte zvýšil už na 6:3. Gól hostí 
v predposlednej minúte už na víťazstve Púchova nič 
zmeniť nemohol. Púchovčania po prehre Partizán-
skeho v Leviciach zvýšili svoj náskok v čele tabuľky 
na päť bodov. 

Ostatné výsledky 13. kola: Ružomberok – Prievi- 
dza 1:6, Senica – Dolný Kubín 2:4, Osmos Bratislava B 
– Dynamax Nitra 2:1 pp, Levice – Partizánske 3:2

1. MŠK Púchov  12 11 0 0 1 87:33 33
2. Partizánske 12 7 3 0 2 62:40 27
3.D. Kubín  12 7 1 0 4 44:39 23
4.  Osmos BA B 12 5 1 2 4 41:45 19
5. Dynamax NR  12 6 0 1 5 38:45 19
6. Levice  12 5 0 1 6 48:42 16
7. Prievidza  12 5 0 1 6 45:56 16
8. Budapešť  12 5 0 0 7 50:50 15
9. Ružomberok  12 3 0 0 9 32:56 9
10. Senica  12 1 0 0 11 35:76 3
   Extraliga dorast
   25. kolo: MŠK Púchov – MsHKM Žilina 2:4 (1:1, 
0:2, 1:1), 11. Kubala, 51. Deneš
   Ostatné výsledky 25. kola: Košice – Spišská Nová 
Ves 0:3, Michalovce – Prešov 3:0, Zvolen – Slovan 0:5, 
Banská Bystrica – Skalica 5:2, Poprad – Nitra 3:2 pp, 
Liptovský Mikuláš – Trnava 4:2, Trenčín – Martin 3:1
   26. kolo: MŠK Púchov – MHA Martin 6:3 (0:1, 1:1, 
5:1), 27. Bielousov, 41. Korčák (Rusnák, Urbánek), 41. 
Urbánek (Kubala, Korčák), 46. Urbánek (Hudík, Kali-
šík), 54. Kubala (Bielousov), 60. Kašlík
   Ostatné výsledky 26. kola: Michalovce- Spišská 
Nová Ves 8:4, Košice – Prešov 6:1, Banská Bystrica 
– Slovan 1:4, Zvolen – Skalica 5:1, Liptovský Mikuláš 
– Nitra 3:2 pp, Poprad – Trnava 3:2, Trenčín – Žilina 
8:2
1.Slovan 26 18 3 1 4 115:53 61
2. Trenčín  26 16 0 3 7 95:55 51
3. Poprad  26 14 4 1 7 95:60 51
4. Nitra  26 12 4 4 6 102:74 48
5. Skalica  26 14 1 2 9 85:72 46
6. Košice  24 13 1 2 8 79:62 43
7. L. Mikuláš  26 11 3 3 9 62:61 42
8. B. Bystrica  26 11 3 1 11 92:73 40
9. Zvolen  24 11 3 1 9 72:73 40
10. Sp.Nová Ves  26 9 4 1 12 91:90 36
11. MŠK Púchov  26 9 2 1 14 69:80 32
12. Michalovce  25 9 1 3 12 75:93 32
13. Martin  26 9 0 2 15 75:93 29
14. Žilina  26 8 0 4 14 65:92 28
15. Trnava  26 8 1 1 16 66:92 27
16. Prešov  25 3 0 0 22 42:157 9
   Kadeti
   18. kolo: MŠK Púchov – HKM Zvolen 3:0 (0:0, 2:0, 
1:0), 28. Kuriš (Pobežal), 34. Kuriš (Urban), 49. Rusnák 
(Hajas)
   Ostatné výsledky 18. kola: Spišská Nová Ves 
– Trnava 3:2, Slovan Bratislava – Martin 5:4, Trenčín 
– Banská Bystrica 5:3, Michalovce – Žilina 1:1, Poprad 
– Košice 1:1
1. Slovan 18 15 3 0 106:35 33
2. Košice  19 15 1 3 104:47 31
3. Trenčín  19 14 1 4 90:37 29
4. Poprad  18 11 1 6 79:63 23
5. Martin  18 7 4 7 55:61 18
6. Trnava  18 7 3 8 67:71 17
7. Žilina  18 6 4 8 45:59 16
8. MŠK Púchov  18 5 5 8 54:62 15
9. Sp. Nová Ves  18 6 3 9 55:70 15
10. B. Bystrica  18 5 2 11 50:75 12
11. Zvolen  18 2 2 14 42:100 6
12. Michalovce  18 1 1 16 36:103 3
  I. liga starší žiaci
   8. HT
   16. kolo: HKM Zvolen – MŠK Púchov 1:3 (0:2, 1:1, 
0:1), 18. Dudáš (Ondrášik, Žemla), 19. Veteška (Ger-
hardt), 39. L. Halušková (Ondášik)
   Ostatné výsledky 16. kola: Brezno – Banská Bys- 
trica 4:6, Lučenec – Žilina 2:6, Martin – Liptovský Mi-
kuláš 18:2

1. Martin 15 14 1 0 113:29 29
2. MŠK Púchov  14 10 1 3 41:28 21
3. Zvolen  13 8 2 3 80:40 18
4. Žilina  14 8 0 6 49:36 16
5. Brezno  13 7 0 6 70:67 14
6. B. Bystrica  14 6 1 7 71:57 13
7. Lučenec  15 2 2 11 57:105 6
8. L. Mikuláš  14 2 1 11 29:94 5
9. P. Bystrica  14 1 2 11 42:96 4
   7. HT
   16. kolo: HKMZvolen – MŠK Púchov 0:4 (0:1, 0:2, 
0:1), 13. Vojtek (Hudík, Baroš), 25. Baroš, 36. Vráblik 
(Vojtek), 58. Vojtek (Kováčik, Hajas)
   Ostatné výsledky 16. kola: Brezno – Banská Bys-
trica 6:10, Lučenec – Žilina 2:7, Martin – Liptovský 
Mikuláš 8:0
1. MŠK Púchov  14 12 2 0 85:21 26
2. Martin 15 12 0 3 98:40 24
3. B. Bystrica 14 7 2 5 66:57 16
4. Zvolen  13 7 1 5 68:47 15
5. Žilina  14 6 1 7 63:57 13
6. L. Mikuláš  14 4 2 8 36:55 10
7. Lučenec  13 4 1 8 41:74 9
8. P. Bystrica  12 2 2 8 51:72 6
9. Brezno  13 1 1 11 34:119 3
   I. liga mladší žiaci
   6. HT
   15. kolo: HK Brezno – MŠK Púchov 7:7 (5:1, 2:3, 
0:3), 19. Pobežal (Štrbáň, Vrtiel), 31. Urban, 31. Haza-
la, 36. Gajdoš (Paldan), 42. Pobežal (Paldan), 45. Brež-
ný (Paldan, Urban), 59. Pobežal (Vrábel)
Ostatné výsledky 15. kola: Martin – Žilina 3:9, Luče-
nec – Banská Bystrica 2:1, Zvolen – Považská Bystrica 
1:7
   16. kolo: MŠK Púchov – HKM Zvolen 4:1 (0:0, 2:0, 
2:1), 27. Hazala, 38. Pobežal, 43. Pobežal, 58. Cebo
Ostatné výsledky 16. kola: Banská Bystrica – Brezno 
4:3, Žilina – Lučenec 8:2, Liptovský Mikuláš – Martin 
3:11
1. MŠK Púchov  15 12 3 0 127:45 27
2. B. Bystrica 14 11 1 2 92:44 23
3.Žilina  14 8 1 5 88:52 17
4. Brezno  14 6 1 7 75:67 13
5. Martin  15 5 3 7 72:86 13
6. P. Bystrica  14 5 3 6 56:89 13
7. Zvolen  14 4 2 8 50:82 10
8. L. Mikuláš  14 4 0 10 77:100 8
9. Lučenec  14 1 2 11 36:108 4
   5. HT
   15. kolo: HK Brezno – MŠK Púchov 5:5 (1:4, 3:1, 
1:0), 7. Kováč (Seiler), 9. Vlasatý (Brindza), 13. Brin- 
dza (Vlasatý, Cích), 14. Koncový (Baroš), 31. Koncový 
(Baroš)
   Ostatné výsledky 15. kola: Martin – Žilina 3:4, Lu-
čenec- Banská Bystrica 3:12, Zvolen – Považská Bys-
trica 10:5
   16. kolo: MŠK Púchov – HKM Zvolen 3:4 (1:0, 2:1, 
0:3), 5. Koncový (Seiler), 27. Janíček, 32. Koncový
   Ostatné výsledky 16. kola: Banská Bystrica – Brez-
no 5:5, Žilina – Lučenec 19:4, Liptovský Mikuláš 
– Martin 3:0
1. B. Bystrica 14 11 1 2 129:56 23
2. Brezno  14 8 2 4 111:68 18
3. Žilina  14 8 2 4 93:66 18
4. Zvolen  14 8 1 5 88:76 17
5. Martin  15 8 1 6 74:70 17
6. MŠK Púchov  15 7 1 7 87:87 15
7. P. Bystrica  14 3 2 9 65:100 8
8. L. Mikuláš  14 3 2 9 63:104 8
9. Lučenec  14 2 0 12 46:129 4
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PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Prenajmem nebytový priestor v centre mesta 
Púchov so sociálnym zariadením, vhodný ako 
kancelária. Tel. č. 0948 045 327.

SLUŽBY
• METROVÝ A BYTOVÝ TEXTIL - pešia zóna, vianočný 
nákup pre každého, novinka: výrobky z ovčej vlny, 
www.textilrehak.sk.
• 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.
• 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
• Maľby, stierky, montáž sadrokartónu. Tel: 0902 
238 168.

PONUKA PRÁCE
• Autoservis v Púchove prijme na TPP automecha-
nika/autoelektrikára/autoklampiara (prax výhodou) 
s nástupom aj ihneď alebo podľa dohody. Plat: 700 
- 1000 € v čistom. Životopis s foto poslať na: 
servis@autoservismar.sk alebo volať 0903 10 16 16.

• Materská škola Mládežnícka hľadá vyučenú 
kuchárku s praxou v odbore s nástupom od 1. 2. 
2018.  Žiadosti posielajte na: erikapalieskova@
azet.sk, tel: 0917 998 057.

• Stabilná účtovná firma s 25-ročnou praxou, 
ponúka účtovné služby pre s. r. o., FO, daňové 
priznania, mzdy a  poradenstvo. Kontakt: 0918 
816 585 – 586, e-mail: atacomp@skpa.eu.

OZNAMY
• ZO SZZP Púchov oznamuje, že ďalší poradenský 
deň bude 22. 1. 2018 od 14.45 hod. v kancelárii ZO 
SZZP (býv. kataster, Námestie slobody). Právne pora-
denstvo sa pre veľký záujem zužuje na právne problé-
my zdravotne postihnutých a starších občanov mesta 
Púchov. Kto potrebuje právnu radu, môže sa prihlásiť 
do 15. 1. 2018 na adrese: Ján Petro, Obrancov mieru 
1152/5, tel. 0949 103 709. K prípadu, v ktorom chcete 
poradiť, je potrebné doniesť už existujúce podklady.
•  V dňoch od 9. 11. do 21. 12. 2017 v lokalite La-
chovec – Ilonka (mestské lesy) pracovníci Lesov 
SR realizujú výrub poškodených drevín a dre-
vín vyznačených v zmysle programu obnovnej 
ťažby. Počas týchto prác bude cesta označená 
výstražnými značkami, preto žiadame návštev-
níkov lesa o zhovievavosť a obmedzený vstup 
do priestoru ohrozeného padajúcimi stromami.

• Súrne hľadám asistenta. Som vozíčkarka so sva-
lovou dystrofiou, športovo aktívna. Tel. 0910 811 020.

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 

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Hľadám slnečný stavebný pozemok o rozlohe cca 
1000 m² v Púchovskej doline. Tel. 0950 455 621.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Neďaleko mestského úradu výhodne prenajmem 
nenáročný priestor, 36 m², so spoločnou toaletou, 
vhodný pre dielňu, kanceláriu, obchod alebo sklad. 
Tel. 0905 262 820.

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)
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SPOMIENKA
Dňa 6. 12. si pripome- 
nieme smutné 17. výro-
čie, čo nás navždy opus-
tila manželka a mama 
Janka BERČÍKOVÁ. 
S láskou a úctou spomí-
na manžel Peter, dcéra 
Jana a syn Roman s ro-
dinami.

SPOMIENKA
Dňa 4. 12. uplynú 4 roky, 
čo nás navždy opustila 
naša drahá mama, svo-
kra, babka a  prababka 
Janka TONHAUZEROVÁ. 
S láskou spomínajú dcé-
ra a nevesta s rodinami.

SPOMIENKA
Odišla si rýchlo, niet Ťa 
medzi nami, v  našich 
srdciach žiješ spomien-
kami. 
Dňa 1. decembra si pri- 
pomíname 10. výročie 
úmrtia našej drahej 
Mirky DOLEŽELOVEJ. 

S láskou spomína celá rodina.

 

SPOMIENKA
Dňa 5. 12. uplynulo 25. rokov, čo nás opustil 
otec, dedko a pradedko Emil HRANČÍK a dňa 
11. 7. uplynulo 18 rokov, čo navždy odišla mama, 
babka a prababka Zdenka HRANČÍKOVÁ. 

S láskou spomína celá rodina.

Útulok OZ Hafkáči  
Kontakt: 0911 290 983  

hafkacipb@gmail.com 
 facebook.com/hafkaci

SPOMIENKA
Janka ŠTEFKOVÁ
14. 10. 1946 - 2. 12. 2016. 
V  našich srdciach žiješ 
stále. S  láskou, vďakou 
a  úctou na Teba spo-
mína manžel so synom 
a celou rodinou. 
Veľmi nám chýbaš...

SPOMIENKA
Dňa 9. 12. 2017 uplynie 
5 rokov, čo nás navždy 
opustil otec, dedko  a pra- 
dedko Jozef OZIMÝ 
z Púchova. 

S láskou spomínajú 
dcéry s rodinami.

Vianočná 
pošta 

Púchovských novín
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strana 11



inzercia  I  spomienka 23

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 €
                                            

Krajčír, krajčírka
na šitie odevov do závodu odevnej 
konfekcie v Púchove (jednozmenná 
prevádzka)

Šička
na šitie odevov a pomocné práce pri 
šití ( ručné našívanie gombíkov, 
žehlenie) do závodu odevnej konfekcie 
v Púchove (jednozmenná prevádzka)

Krajčír, krajčírka
na šitie špeciálnych odevov 
(jednozmenná prevádzka)

Elektromechanik
s platným oprávnením § 23

Mechanik 
šijacích strojov

Kurič
s platným oprávnením  na obsluhu 
plynových kotlov trieda IV.

Zámočník Konštruktér
na prípravu strihovej dokumentácievyučený v odbore- výhodou   VP, 

preukaz na vysokozdvižný vozík 
a zváračský preukaz

Pomocný pracovník 
brigádnik v skladovom hospodárstve

Kontaktujte sa na č.tel.: 
0915496590, 0907742902, 
e-mailom: marta.duhackova@makyta.sk    
                 osobne.oddelenie@makyta.sk 
                    janka.bartosova@makyta.sk

Do PRACOVNÉHO POMERU  
alebo na DOHODU O VP  
prijmeme aj dôchodcov, 
prípadne  ženy na rodičovskej 
dovolenke, študentov.

Prijme do pracovného pomeru zamestnancov v profesii:

Manžel Štefan, 
synovia Miroslav a Štefan s rodinami, 

rodina Pavelková z Hrabovky 
a švagriná Gitka.

Spomienka po 10 rokoch

������������
������������

S láskou spomíname 
na našu 

Zdenku Rosinovú

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
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