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Ktoré z investičných akcií sa v súčasnosti reali-
zujú a ktoré sa už podarilo zrealizovať?
Ako ste si zrejme všimli, v meste a jeho mestských 
častiach naozaj vládne čulý stavebný ruch. Po 
zdĺhavom procese verejného obstarávania, kto-
rému predchádza asi najkomplikovanejšia a naj- 
viac časovo náročná etapa prípravy podkladov do 
samotného verejného obstarávania, ktorá spočí-
va najmä v dôkladnej technickej špecifikácii jed-
notlivých predmetov činnosti ako aj osobitných 
požiadaviek na plnenie zmluvy, sa nám podarilo 
vysúťažiť dodávateľov. Na rozšírenie spevnených 
plôch, rekonštrukciu miestnych komunikácií a 
chodníkov uspeli najvýhodnejšími ponukami spo-
ločnosti STRABAG, GFCH, a L-TRADE. Tieto postup-
ne realizujú schválené akcie. Spoločnosť STRABAG 
realizuje rekonštrukciu časti chodníka povedľa 
MŠ Chmelinec, vyspravenie vstupov do bytových 
domov na Námestí slobody 1408, rekonštrukciu 
chodníka poza bytový dom č. 1622, rozšírenie od-
stavných plôch pri ZŠ a MŠ Mládežnícka a rekon-

štrukciu ulice I. Krasku. Spoločnosť GFCH spol. s. r. 
o. realizuje rozšírenie odstavných plôch na uliciach 
Mojmírova, Pribinova a Obrancov mieru a v mest-
skej časti Nosice pred MŠ a budovou starej školy 
a taktiež realizujú rekonštrukciu povrchu miestnej 
komunikácie na ulici Spojová – Železničná v časti 
Horné Kočkovce. 
Veľmi sa tešíme aj z obnovy povrchu miestnej ko-
munikácie v miestnej časti Záskalie. Túto nám reali-
zuje spoločnosť L-Trade zo Zvolena. Úprava tejto ko-
munikácie bola naozaj potrebná, nakoľko občania 
danej miestnej časti si „užili svoje“, keď pri projekte 
odkanalizovania územia, ktorá bola v investorstve 
Považskej vodárenskej spoločnosti, zostala komu-
nikácia v neprejazdnom stave. Oddelenie výstavby 
pod vedením Ing. Arch. Šicovej pracuje na zmene 
stavby pred dokončením pre doplnenie dotláčacej 
stanice k zrealizovanému predĺženiu verejného vo-
dovodu a k už zrealizovaným vodovodným prípoj-
kám, čo znamená, že obyvatelia tejto lokality budú 
mať zabezpečené zásobovanie pitnou vodou. 

Toto sú akcie, ktoré sa v súčasnosti realizujú. 
Boli už niektoré rekonštrukčné akcie od schvá-
lenia v júnovom zastupiteľstve aj zrealizované?
Tých zrealizovaných akcií je hneď niekoľko. Jed-
nou z väčších akcií bola rekonštrukcia rímsy mo-
sta na Továrenskej ulici realizovaná firmou ZBO-
RAN s. r. o a mohli ste si všimnúť, že v meste ako aj 
miestnych častiach pribudli aj nové autobusové 
prístrešky (v Horných Kočkovciach, Nosiciach, 
Hoštinej a v Púchove na ulici Hollého a Komen-
ského) – spoločnosť mmcité2 s. r. o. Postupne 
sme doplnili aj požadované hracie prvky a do-
padové plochy na detské ihriská. Doplnené boli 
rôzne hracie prvky ako vláčik s tunelom, detské 
pieskoviská, betónový stôl na stolný tenis, va-
hadlová dvojhojdačka, šplhacia zostava, domček 
so šmýkačkou, pružinová hojdačka a fitnes prvok 
na uliciach Námestie Slobody, Požiarna a Morav-
ská. Dodávateľom týchto prvkov bola spoločnosť 
Uniatest Trade, s. r. o.
Za ten krátky čas od schválenia sa nám poda-
rilo vysúťažiť dodávateľa AD značenie s. r. o. na 
dopravné značky zvislé a spomaľovacie pruhy, 
ktoré sú už dodané a budú postupne osádzané 
tak, ako boli schválené dopravným inžinierom a 
odporučené komisiou dopravy, služieb a bytovej 
politiky. Obyvatelia Púchova možno zaregistrova-
li aj obnovu vodorovného dopravného značenia 
na parkoviskách, ale aj miestnych komunikáciách 
a prechodoch pre chodcov v meste. Tú realizuje 
spoločnosť SAROUTE, s. r. o
Ďalej sa nám podarilo vysúťažiť a doplniť stoličky 
do domu smútku v Horných Kočkovciach, kde ich 
bolo naozaj nedostatok. Obstaraný a dodaný už 
máme aj mestský mobiliár (spol. APIS SK, s. r. o.) 
tzn. niekoľko košov a lavičiek, ktoré taktiež budú 
postupne vymieňané a nahrádzané novými, prí-
padne doplnené na miesta podľa požiadaviek.

-sf-

Rekonštrukcie v meste pokračujú
Na júnovom zasadnutí púchov-
ského mestského zastupiteľstva 
rozdelením rezervného fon-
du poslanci schválili množstvo 
investičných akcií. Na tie, kto-
ré sú realizované Oddelením 
dopravy a služieb Mestského 
úradu Púchov, sme sa opýta-
li vedúcej oddelenia Ing. Mgr.  
Aleny Vavrovej.

Rozšírenie odstavných plôch pri MŠ Mládežnícka.Záskalie – rozkopaná cesta pred rekonštrukciou. Záskalie – cesta  je  pripravená na asfaltový „koberec“.
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CSS Chmelinec 
oslávil 30 rokov 
od založenia
29. januára 1986 bol v Púchove otvo-
rený Penzión pre dôchodcov. K nemu 
o šesť rokov neskôr pribudol Domov 
dôchodcov. Zlúčením oboch zariade-
ní a ďalšími zmenami sa zo zariade-
nia pre sebestačných seniorov stalo 
dnešné Centrum sociálnych služieb 
Chmelinec (CSS).

Oslavy 30. výročia založenia zariadenia, ktorá sa ko-
nala v piatok 27. 10., sa zúčastnili okrem klientov, bý-
valých a súčastných zamestnancov aj predstavitelia 
mesta Púchov a Trenčianskeho samosprávneho kra-
ja. Zriaďovateľa zastupoval predseda TSK Ing. Jaro-
slav Baška, vedúca oddelenia sociálnej pomoci TSK 
PhDr. E. Nekorancová a vedúca finančného odboru 
Ing. R. Ozimová. Pozvanie na oslavu prijal aj primátor 
mesta Púchov Mgr. Rastislav Henek, súčasná a býva-
lá riaditeľka CVČ Včielka PaedDr. A. Strýčková a Mgr. 
E. Kováčová ako aj zástupcovia viacerých organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
V kultúrnom programe zaspievali a zatancovali deti 
z Materskej školy Mládežnícka a mažoretky z CVČ. 
Seniorov reprezentovala hrou na klávesy p. Helena 
Brezničanová a záver kultúrneho programu patril 
folklórnej skupine Nimničanka.
Riaditeľka CSS Ing. Anna Horváthová privítala 
hostí a vo svojom prejave okrem iného uviedla:
„Od roku 1986 bolo v týchto dvoch budovách uby-
tovaných dovedna už 912 klientov. Niektorí sú tu 
takmer od začiatku. Najdlhšie sú tu ubytované 
dámy p. Jozefína Kozmová a p. Božena Valášková, 
ktoré sú klientkami od februára 1993. V  rovna-
kom roku nastúpili aj p. Marián Mareček a p. He-
lena Faktorová. Najstaršou klientkou je p. Mária 
Mušová, o necelé dva mesiace bude mať 99 rokov 
a  keďže sa pani Mušová teší relatívne dobrému 
zdravotnému stavu verím, že na rok bude prijímať 
gratulantov pri príležitosti dožitia sa 100 rokov jej 
života. 
Život podlieha večným zmenám, v dôsledku čoho 
sme sa s  mnohými obyvateľmi  museli bohužiaľ aj 

rozlúčiť. Okrem tých, ktorí odišli na večnosť (641 
klientov) zo zariadenia z rôznych dôvodov odišlo 
129 klientov.  V zariadení sa počas uplynulých 
rokov vystriedalo niekoľko riaditeľov a  celkovo 
tu bolo zamestnaných 314 pracovníkov. Z  tohto 
počtu už 239 odišlo a  momentálne tu pracuje 75 
zamestnancov.“
V  súčasnosti pri realizácii pomoci tým, ktorí sú na 
ňu odkázaní, disponuje CSS Chmelinec dvoma diel-
ňami, telocvičňou, terapeutickými bábikami ale aj 
reminiscenčnou miestnosťou zameranou na spo- 
mienky z minulosti. 
Začiatkom tohto roku CSS Chmelinec nadviazalo 
spoluprácu s CVČ Včielka. V rámci projektu podpo-
reného nadáciou VÚB, pod názvom „Včielky spájajú 
generácie“ prebiehali od februára do septembra 
2016 rôznorodé aktivity spojené so včelárstvom. Cie- 
ľom projektu bolo rozvinúť spoluprácu medzi mla-
dou generáciou a seniormi prostredníctvom včielok. 
Projekt sa snažil poskytnúť seniorom na sklonku ich 
života možnosť sebarealizácie a odovzdania skúse-
nosti mladým. Mladí na oplátku priniesli do života 
seniorov pocit  užitočnosti a potrebnosti.

Primátor mesta Mgr. Rastislav Henek v  prího-
vore prisľúbil CSS, že dobrá spolupráca zariadenia 
s mestom bude pokračovať. Mesto Púchov plánu-
je projekt streetworkových zariadení, ktoré chce 
umiestniť na svojom pozemku v blízkosti CSS. Stro-
je a športové náradia budú môcť využívať seniori 
na cvičenie a posilňovanie svojej fyzickej kondície.
Predseda TSK Ing. Jaroslav Baška prisľúbil za-
riadeniu, že ani po tohtoročnej výmene okien 
na budove pôvodného penziónu zriaďovateľ na 
púchovské CSS nezabudne. Poďakoval zamest-
nancom zariadenia za ich záslužnú prácu a na 
rok 2017 prisľúbil navýšiť finančné prostriedky 
tak, aby mohli mať za ňu aj primeranú odmenu. 
Po prejave predseda TSK slávnostným prestrihnu-
tím pásky uviedol do prevádzky novú relaxačnú 
miestnosť Snoezelen, ktorá je určená na upoko-
jenie a relaxáciu.
Oficiálnu časť programu uzavrel dojímavým poďa-
kovaním za klientov zariadenia 93-ročný Vladimír 
Kováčik: „...Nestačí babičky a deduškov iba obri-
adiť, obliecť, dať im najesť a poskytnúť lekársku 
starostlivosť. Treba dobré slovo, vytvoriť pocit 
domova. Mnohí ho totiž poznali až tu. Naše se-
stričky to dokážu... Život tu v domove dôchodcov 
nám pripadá ako krásna krajina za oknom uhá-
ňajúceho vlaku. Tak sa míňa život... Tá láska, čo 
rozkvitla s mladosťou, sa nám už nevráti. Ale je 
krásne, keď spomienky na ňu, rozjasnia súmrak 
staroby.“ Na záver poprial riaditeľke a celému per-
sonálu dobré zdravie.                             

S. Flimmel 
Foto: Z. Návojová

Foto vľavo: 
Kultúrny program 
k 30. výročiu zalo- 
ženia  CSS Chmeli-
nec si pripravili aj 
predškoláci z MŠ 
Mládežnícka.

Súčasná 
riaditeľka 
Centra sociál-
nych služieb 
Chmelinec  
v Púchove
Ing. Anna 
Horváthová.

Foto vpravo: 
V popredí prvý 

riaditeľ  Domova 
dôchodcov  

„na Chmelinci“ 
Ing. Miloš Golier.
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Výborná správa: 
Zadlženosť  mesta Púchov výrazne klesla! 

Bratislavský Inštitút pre ekono-
mické a sociálne reformy (INEKO) 
pred pár dňami zverejnil na svo-
jej webovej stránke analýzu zadl-
ženosti slovenským miest. Po ro-
koch poklesu zadlženosti mnohé 
slovenské mestá vlani zvýšili svoj 
dlh. Najväčšími skokanmi v ras-
te dlhu boli v roku 2015 mestá 
Lučenec a Brezno, dlhy stúpli aj 
Bratislave a  Košiciam. Najzadl-
ženejším mestom spomedzi 50 
najväčších miest na Slovensku je 
naďalej Žilina, aj keď jej dlh me-
dziročne klesol. Druhým najzadl-
ženejším mestom je Brezno, na 
tretej priečke sa umiestnil Luče-
nec. Dlh medziročne narástol aj v 
prípade Bratislavy a Košíc. 

Podľa zákona by dlh samospráv 
nemal prekročiť  60 %, v opač- 
nom prípade si už samospráva 
nesmie zobrať ďalší úver. Aktu-
álne žiadne spomedzi najväč-
ších miest na Slovensku v takej-
to situácii nie je. Po zreteľnom 
znižovaní zadlženia v rokoch 
2011 až 2014 však došlo k zvra-
tu – 50 najväčších slovenských 
miest svoje zadlženie v prie- 
mere zvýšilo.

V minulých rokoch Púchov patril k najzadlženejším mestám na Slovensku. Po nástupe nového primátora 
Mgr. Rastislava Heneka vývoj zadlženosti mesta nabral priaznivý smer – aj napriek významným investič-
ným akciám mesta, zadlženosť Púchova klesá. Potvrdzuje to aj najnovšia správa spoločnosti INEKO, ktorá 
pozitívne hodnotí zmenu finančného zdravia mesta Púchov.

Ako vidieť z tabuľky, Púchov aj napriek zníženiu zadlženosti, stále patril v roku 2015 k najzadlženejším mestám  
na Slovensku. Komplexnejší pohľad na hospodárenie samosprávy poskytuje skóre finančného zdravia, ktoré INEKO zo-
stavuje na základe vlastnej metodiky a ktoré zahŕňa viaceré kľúčové ukazovatele hospodárenia mesta. Samosprávy môžu 
dosahovať skóre v intervale od 0 až po 6 (čím vyššie skóre, tým lepší výsledok pre mesto). Hodnoty nad 3 naznačujú, že 
mesto je prevažne zdravé. Naopak, ak je skóre nižšie ako 3, mesto má problém s finančnou stabilitou a pravdepodobne aj 
s plnením zákonných kritérií. Na vedúce priečky patria Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Topoľčany, Dubnica nad Váhom 

1. Žilina 349 € 1. Dobšiná 734 €
2. Tornaľa 318 € 2. Spišské Podhradie 685 €
3. Púchov 307 € 3. Holíč 411 €
4. Spišské Vlachy 302 € 4. Spišská Belá 380 €
5. Skalica 276 € 5. Myjava 369 €
6. Myjava 270 € 6. Žilina 340 €
7. Bratislava 256 € 7. Tornaľa 319 €
8. Giraltovce 237 € 8. Hurbanovo 312 €
9. Čadca 232 € 9. Bratislava 306 €
10. Liptovský Mikuláš 231 € 10. Púchov 291 €

Celkový dlh na obyv. v r. 2014 Celkový dlh na obyv. v r. 2015

Najviac svoje hospodárenie dokázali počas roku 2015 vylepšiť: Nové Zámky, Púchov a Dunajská Streda. Tieto mestá 
dokázali najviac zvýšiť skóre finančného zdravia podľa metodiky INEKO. Znamená to, že dokázali podstatne zlepšiť nasledovné 
ukazovatele: znížiť celkový dlh mesta, dosiahnuť nižšie náklady spojené s obsluhou dlhu, minimalizovať záväzky viac ako 60 
dní po splatnosti, zlepšiť bilanciu bežného a kapitálového účtu a tiež okamžitú likviditu.  Mesto Púchov v roku 2015 oproti 
roku 2014 znížilo svoj dlh zo 48,1% na 42,5% svojich bežných príjmov. Svoje finančné zdravie zvýšilo podľa koeficien-
tu INEKO zo 4,13 na 4,59, čo je druhý najlepší rast z päťdesiatich najväčších slovenských miest.
Tieto a ďalšie info o všetkých mestách a obciach v SR si môžete vyhľadať na portáli INEKO www.hospodarenieobci.sk. Portál 
aktuálne dopĺňa údaje o hospodárení samospráv, vďaka čomu je možné dohľadať info za obdobie rokov 2006 až 2015. Údaje je 
možné prehľadne zobrazovať  (tabuľka, graf), vrátane možnosti porovnávania viacerých obcí . Cieľom projektu je zlepšiť informova-
nosť a prispieť tak k zvýšeniu tlaku občanov na zlepšovanie hospodárenia samospráv.                                          Zdroj: www.ineko.sk

10 miest
s najvyšším
zadlžením
spomedzi  138
hodnotených
miest v SR:

Zdroj: INEKO

Mestá SR, 
ktoré si 
za rok 2015 
najviac 
zlepšili 
svoje 
finančné 
zdravie:

Zdroj: INEKO
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Vrch Butkov 765 m n. m. pri Ladcoch 
predstavuje významnú dominantu 
na západnom okraji Strážovských 
vrchov. Predchodcom hory bolo dno 
druho- a treťohorného mora. More 
bolo plné jednoduchých živočíchov 
s vápencovými schránkami, z ktorých 
postupným hromadením a spevňo-
vaním vznikol za stovky miliónov ro-
kov kompaktný vápenec. Časom sa 
ľudia naučili z vápencového kameňa 
vyrábať kameň umelý – kameň ce-
mentový. Stavebné výrobky z neho 
majú niekoľkonásobne vyššiu pev-
nosť ako má pôvodný vápenec. Pre 
stavbárov dal vrch Butkov materiál na 
výstavbu veľkého počtu stavieb  - od 
priehrad, cez mosty, diaľnice, školy, 
nemocnice, kostoly, firmy až po by-
tovky a rodinné domy. 
Veľký kríž na kopci upúta cestou po 
diaľnici asi každého okoloidúceho. 
Najmä v noci je pekne vidieť, lebo je 
osvetlený. Turista sa môže najľahšie 
ku krížu dostať autom z Ladiec okolo 
kameňolomu na odstavné parkovis-
ko v  lese pod pútnickým miestom. 

Novopostavený monumentálny kríž 
spolu so skalou, v ktorej je ukotve-
ný, meria 12 metrov. V srdci kríža sú 
umiestnené vzácne relikvie dreva Svä-
tého kríža a v otvore do skaly (relikvi-
ári) je umiestnený kamienok, ktorý sa 
uvoľnil pri poslednej renovácii otvoru, 
v ktorom stál na Golgote Kristov kríž.
Slávnosť požehnania kríža sa konala 
14. septembra 2013, prítomní boli 
aj deviati kňazi a asi 150 veriacich. O 
niekoľko mesiacov neskôr bol na hore 
Butkov požehnaný pamätník pápeža 
sv. Jána Pavla II.  Hlavným celebran-
tom svätej omše 21. júna 2014 bol Sta-
nislaw kardinál Dziwisz z Krakova za 
prítomnosti žilinského biskupa Mons. 
Tomáša Galisa a tridsať kňazov zo Slo-
venska a Poľska a asi tisícky veriacich. 
V príhovore biskup Tomáš Galis okrem 
iného povedal, že na vrchu Butkov 
bude pamätník, ktorý bude všetkým 
ukazovať cestu - skrze kríž sa ide do 
slávy (Per krucem ad lucen) a pamät-
ník sv. Jána Pavla II. bude svedčiť o 
vzájomných vzťahoch medzi Poliakmi 
a Slovákmi.

Pamätník sv. Faustíny, ktorý je umiest-
nený v monumentálnej skale, podaro-
vali veriaci z poľských Mysleníc. Obraz 
priniesla 23. mája 2015 generálna 
predstavená Kongregácie sestier Mat-
ky Božieho milosrdenstva Petra Ko-
walszyk z Poľska. Slávnostné požehna-
nie pamätníka sv. Faustíny v Skalnom 
sanktuáriu Božieho milosrdenstva sa 
konalo v sobotu 12. septembra 2015 
za účasti asi 1 300 pútnikov. Pamätník 
požehnal nitriansky diecézny biskup 
Mons. Viliam Judák.
Na Butkov prichádzajú jednotlivci, ro-
diny, spoločenstvá a svoju skúsenosť 
z návštevy požehnaného miesta odo-
vzdávajú ďalším ľuďom. Miesto priťa-
huje ľudí nielen z najbližšieho okolia. 
Viaceré krásne vyjadrenia návštevní-
kov sú tu zachytené aj písomne. Názo-
ry ľudí, ktorí navštívili čarovné miesto 
sú takmer totožné – NA HORE BUT-
KOV VZNIKÁ NAJMLADŠIE PÚTNICKÉ 
MIESTO NA SLOVENSKU. Aj neveriaci 
turisti tu stoja v úžase nad krásnou pa-
norámou Považia. Púchovčania, ktorí 
poznajú svoje mesto zo Štepnice ale-

Butkov nad obcou Ladce je zvláštny vrch. 
Za dlhé roky ťažby z neho už veľa odbudlo. 

Nad lomom tesne pod vrcholom svieti veľký kríž. 
Nachádza sa tu najmladšie slovenské pútnické miesto. 

bo z Holiša, sú prekvapení nezvyčajne 
širokým výhľadom na okolie Púchova.
21. mája 2016 sa na hore Butkov usku-
točnilo požehnanie kaplnky Božieho 
milosrdenstva so svätou omšou s 
účasťou pútnikov. Hlavným celebran-
tom duchovnej slávnosti bol žilinský 
diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. 
Slávnosti sa zúčastnilo približne 1 200 
veriacich a pútnikov. 
Tento rok veriaci vybudovali na horu 
Butkov novú turistickú cestu s krížo-
vou cestou. Dňa 17. septembra 2016 
sa tu konala Slávnosť požehnania 
krížovej cesty Božieho milosrdenstva. 
V tom istom čase pod vrchom Butkov 
v Ladcoch veriaci dokončili aj stavbu 
kostola Božieho milosrdenstva, ktorý 
posvätil 8. októbra biskup Mons. To-
máš Galis.
Každému Púchovčanovi, ktorý ešte 
nenavštívil toto zaujímavé miesto, do-
poručujeme, aby tak urobil.

Spracoval Slavomír Flimmel 
Zdroj: www.krizbutkov.sk, 

www.putnickemiesta.sk

BUTKOV - najmladšie slovenské pútnické miesto
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Žiaci dovtedy chodili na ZŠ Komenského, kde pre-
biehala výučba v dopoludňajších i popoludňajších 
hodinách. Učitelia i žiaci pomáhali ešte niekoľko 
týždňov s upratovaním školy a úpravou terénu, 
ale všetci boli šťastní, že majú svoju „Budovateľku“. 
Vzhľadom na to, že telocvičňa bola dobudovaná a 
uvedená do prevádzky až neskôr, žiaci cvičili vonku 
a na chodbách.

Pred štyridsiatimi rokmi v novej škole začali praco-
vať pedagógovia: M. Kukosová, E. Ďurišová, K. Maj-
zelová, E. Medvecká, R. Vaverčák, M. Segešová, A. 
Chreňová, E. Žiačiková, M. Bartošová, I. Chovanec, I. 
Jurovčíková, E. Pleváková, A. Karvaš, V. Dusalová, M. 
Mušková, H. Sláviková, A. Lajčinová, E. Marečková, 
M. Strmenská, M. Rybárová, M. Weis, M. Nošíková, R. 
Hlúbik, E. Haššová, A. Línerová, A. Tvarožková, A. Jel-
čicová, M. Kovalová, M. Semizorová, A. Vaculčíková, 
vychovávateľky: H. Jurašíková, E. Jancíková, M. Rúč-
ková, M. Seková a nepedagogickí zamestnanci: A. 
Hochlová, A. Holáková, E. Kubišová, M. Kolenová, H. 
Mikulová, J. Paliesková, A. Tináková, M. Majdánová, 

M. Crkoňová, J. Fojtík, R. Fojtíková, Ľ. Kapitániková, 
G. Zlochová, A. Cíbiková, M. Šimončičová, Sošková, 
E. Dzurková.

Riaditelia ZŠ ul. Budovateľov, neskôr, ul. Gorazdova:
Emília  Šipulová (1976 - 1986), Igor Chovanec (1986 – 
1991), Ladislav Horňák (1991 – 1996), Igor Chovanec 
(1996 – 2002), Viera Flimmelová (2002 – 2016).

Najväčším číslom, ktorým sa škola môže pýšiť, je po-
čet 3 685 absolventov zo 140 tried. Mnohí z nich sú 
nielen rodičmi, ale už i starými rodičmi našich žiakov. 
Je príjemné sa s nimi stretnúť a zaspomínať si.
Žiaci a učitelia sa počas celej existencie školy zú-
častňovali nielen na množstvách školských akcií, 
ale svoju šikovnosť prezentovali aj na verejnosti. Z 
najzaujímavejších akcií vyberáme: programy na mi-
kulášskych a veľkonočných jarmokoch, vianočné a 
veľkonočné burzy žiackych výrobkov, Športový deň 
rodičov a detí pri príležitosti MDD, Deň otvorených 
dverí pre deti z púchovských materských škôl, pose-
denia s dôchodcami – bývalými kolegami, besiedky 

ku Dňu matiek, imatrikulácie prvákov či akadémie 
deviatakov.
Budova si s pribúdajúcimi rôčkami vyžadovala väč-
šiu opateru i modernizáciu. Z najväčších rekonštruk-
cií možno spomenúť strechu v rokoch 2002 – 2007, 
ktorú nám síce v roku 2010 víchrica uchytila, ale 
našťastie sa nám vrátila. Z ďalších to boli vydlážde-
nie hlavných chodieb a jedálne, výmena okien za 
plastové v niektorých učebniach, ŠKD a v jedálni, 
generálna oprava toaliet, osvetlenie a nespočíta-
teľné množstvo lavíc, stoličiek, skriniek a učebných 
pomôcok. V areáli školy vyrástlo viacúčelové ihrisko 
a onedlho sa telocvičňa môže pochváliť novou pa-
lubovkou. 
A čo jej želáme do ďalších „štyridsať“ rokov? Veľa 
šikovných, cieľavedomých a slušných žiakov, trpez-
livých a spolupracujúcich rodičov, pedagógom veľa 
energie, radosti a zážitkov pri práci s deťmi, skvelú 
pracovnú atmosféru a množstvo úspechov vo vý-
chovno-vzdelávacom procese. 

Mgr. Jana Kucejová, zástupkyňa riaditeľky školy

Po šestnástich rokoch bola „Budovateľka“ od 1. septembra 1992 
oficiálne premenovaná na Základnú školu na Gorazdovej ulici.

40 
Pred štyridsiatimi rokmi, presnejšie  
24. septembra 1976, bola v Púchove 
slávnostne otvorená Základná škola 
na Ulici budovateľov. Jej priestory 
hneď zaplnilo 762 žiakov s 37 pe-
dagogickými, 13 nepedagogickými 
zamestnancami a ešte stále sa tu 
pohybujúcimi stavbármi. 

rokov ZŠ Gorazdova 

Pedagogický zbor  ZŠ  Budovateľov s riaditeľkou E. Šipulovou v pôvodnom zložení, rok 1976.
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Na slovíčko s riaditeľkou MŠ, ul. Mládežnícka Danielou Valentínyovou
Daniela Valentínyová je riaditeľ-
kou sedemtriednej MŠ Mládežníc-
ka viac ako pätnásť rokov. Mater-
skú školu navštevuje takmer 150 
predškolákov. Počtom detí a tried 
je najväčšou spomedzi ostatných 
púchovských materských škôl.  
V príjemnom rozhovore nám po-
rozprávala viac o sebe a  „škôlke“ 
sama pani riaditeľka. 

Na úvod tradičné zadanie: Predstavte sa, pro-
sím, vlastnými slovami našim čitateľom. 
Volám sa Daniela Valentínyová. Narodila som sa 
a žijem celý život v Púchove a keďže som rodená 
Púchovčanka, som na svoje mesto hrdá a páčia sa 
mi jeho premeny k lepšiemu. Pracujem v MŠ Mlá-
dežnícka, ktorá je najväčšou počtom tried a detí v 
meste. Ako učiteľka som začínala v Púchove na te-
jto materskej škole od jej otvorenia v roku 1981 a 
pracujem v nej doposiaľ. Riaditeľkou som sa stala 
tesne po revolúcii, v roku 1991. Som matkou dvoch 
dospelých detí, syna a dcéry. Za svoj osobný život-
ný úspech považujem práve moje deti, ktoré sú už 
dnes samostatné a robia mi radosť. 

Ako by ste sa charakterizovali? 
Hovoriť o sebe je náročné, snáď iní by ma vedeli lep-
šie zhodnotiť. Ak by som mala niečo o sebe povedať 
a vyzdvihnúť, tak snáď moju vytrvalosť pri plnení 
úloh, zodpovednosť, empatiu voči okoliu, trpezlivo-
sť. Som tiež vždy ochotná pomôcť všetkým, ktorí  to 
potrebujú. 

Aké sú vaše najväčšie pracovné úspechy? 
Za svoj pracovný úspech považujem a myslím si, že 
je pekným ukazovateľom, keď vidím spätnú väzbu 
so ZŠ Mládežníckou, s ktorou roky spolupracujeme v 
oblasti prípravy detí do školy. Už pri zápise dosahujú 
deti veľmi dobré výsledky, čo je vizitkou práce všet-
kých učiteliek, ale najmä tých, ktoré sa podieľajú na 
príprave najstarších detí do školy. Počas obdobia mo-
jej riadiacej funkcie som zrealizovala obnovu všet-

kých pavilónov. Triedy sú vybavené novým nábyt-
kom, vymieňame okná pre posledné tri triedy, ktoré 
zostali a v budúcnosti plánujeme modernizovať škol-
ský dvor a areál školy. Tiež som pyšná na náš školský 
časopis „Hviezdička“, ktorý vydávame od roku 2002. 
V celoslovenskej súťaži školských časopisov získal tri-
krát tretie miesto, naposledy minulý rok v septembri. 

Koľko detí momentálne navštevuje MŠ?
Materská škola má sedem tried – šesť tried je s celo-
dennou starostlivosťou a jedna je poldenná, ktorú 
navštevujú deti dopoludnia. Celkový počet detí je 
148. Škola je pavilónového typu, kde sú deti rozde-
lené podľa vekových skupín. Škola sa nachádza v 
tichom, nehlučnom prostredí. V blízkosti máme les, 
rieku Váh, čo ponúka množstvo námetov k práci. 
Máme veľmi veľký školský dvor, kde deti trávia chví-
le najmä v jarných a letných mesiacoch. Vzhľadom 
na to, že pri zápisoch do materskej školy v posled-
ných rokoch bol enormný záujem o prijatie detí do 
MŠ, kapacity a stanovený počet detí na triedy, nám 
nedovoľujú prijať všetky deti. Nemôžeme tak vyho-
vieť všetkým, ktorí  sa o miesto pre svoje deti v ma-
terskej škole uchádzajú. Školský dvor je dostatočne 
veľký a vždy som tvrdila, že keby sme postavili ešte 
jeden pavilón, určite by sme ho naplnili. 

Aké novinky máte prichystané pre deti v tomto 
školskom roku? 
Tento školský rok chceme zvýšiť predčitateľskú gra-
motnosť v spolupráci s rodinou, nakoľko návrat ku 
knihám by mal byť prvoradý. V dnešnom pretech-

nizovanom svete deti nesiahajú po knihách, čoho 
výsledkom je slabá komunikatívnosť, jednoduché 
vyjadrovanie sa nielen s dospelými, ale aj medzi 
deťmi. Preto majú jednotlivé triedy plne vybavené 
knižnice, kde môžu deti nájsť literatúru rôzneho 
žánru. Samozrejme, musíme kráčať s dobou. Práca 
s interaktívnou tabuľou prináša tiež zaujímavé po-
strehy, deti si pri práci s tabuľou rozvíjajú logické 
myslenie, pamäť a pohotovosť. V materskej škole 
máme tri interaktívne tabule, ďalej tiež tablety, po-
čítače, ktoré deti ovládajú veľmi dobre. Vybavenie 
školy rôznymi učebnými pomôckami je na dobrej 
úrovni, čo zvyšuje kvalitu výchovno-vzdelávacej 
práce. Pokračujeme v projekte „Zdravá škola“ v 
spolupráci s vedúcou školskej jedálne, ktorá dbá na 
pestrosť stravy, jej  vyváženosť a objemy jedál, čo 
oceňujú aj cudzí stravníci. Vo vynovenej jedálenskej 
časti je príjemné stráviť chvíle obeda.

Prečo ste si vybrali funkciu riaditeľky a čo vás lá-
kalo na tejto práci? 
Po rokoch učiteľskej praxe a na podnet mojich dlho-
ročných kolegýň som sa zúčastnila výberového 
konania, ktoré som úspešne absolvovala a v mojej 
dlhoročnej riadiacej práci som získala množstvo skú-
seností, ktoré uplatňujem nielen ako manažérka, ale 
aj ako človek. Riadiaca práca je náročná, ale i po získa-
ných skúsenostiach sa nedá vždy vyhovieť každému. 
Radosť v práci znásobuje aj dobrý pocit, keď deti, kto-
ré začali navštevovať materskú školu po jej otvorení, 
vodia k nám už svoje deti, čo znamená, že zostali ver-
ní miestu, ktoré navštevovali a páčilo sa im tu. 

Akým koníčkom sa venujete vo voľnom čase? 
Naša práca je náročná, vyžaduje si maximálnu sústre-
denosť. Práca vo veľkej materskej škole spotrebuje aj 
veľa energie a preto preferujem oddychové, pokojné 
aktivity. Keďže bývam vo veľkom rodinnom dome, 
rada sa venujem nielen záhradke, ale aj úprave bal-
kónov domu, ktoré sú plné kvetov. Blízko lesa, kde 
žijem, čerpám energiu z prírody. Rada si zájdem do 
divadla, či vypočujem dobrú hudbu rôznych žánrov. 

Prezradíte životné motto, ktorým sa riadite? 
V obľube mám rôzne, ale výstižné pre súčasnosť 
je podľa môjho názoru toto: „Špinavé ruky sa dajú 
umyť, ale charakter nie.“ 
      
 Zhovárala sa Barbora Krchňavá

Foto: S. Flimmel 

rokov ZŠ Gorazdova 
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Mestská polícia

Chorobnosť klesla v 
okrese i v celom kraji

Polícia informuje

Tragédia aj s účasťou Púchovčaniek, 
po nehode zomrela nevinná žena

Tri dopravné nehody na cestách Púchovského 
okresu si vyžiadali dve ľahko zranené osoby

V utorok 25. októbra krátko po šiestej hodine ráno 
došlo na ceste I/9 v katastrálnom území obce Mní-
chova Lehota v Trenčianskom okrese k tragickej do-
pravnej nehode, pri ktorej vyhasol život 54-ročnej 
ženy. Dvadsaťosemročná Monika z okresu Trenčín 
jazdila na osobnom vozidle Fiat Punto od Bánoviec 
nad Bebravou smerom na Trenčín. Začala predchád-
zať jazdnú súpravu jazdiacu v tom istom smere, pri-
čom sa zrazila s oproti idúcou Škodou Fábia, ktorú 
riadila 53-ročná Viera z okresu Púchov. Punto bolo 
po zrážke odhodené do nákladného auta Renault 
Premium s prívesom, ktoré riadil 60-ročný Vladimír z 
Topoľčian.

Pri dopravnej nehode  54-ročná spolujazdkyňa z 
Fábie utrpela vážne zranenia na následky ktorých 
bohužiaľ zomrela na mieste dopravnej nehody a to 
aj napriek intenzívnej snahe záchranárov.  Prvú po-

moc jej poskytovali aj policajti, ktorí ako prví prišli na 
miesto dopravnej nehody. Obom vodičkám odobrali 
krv na zistenie prítomnosti alkoholu v nemocnici, na-
koľko obe žene utrpeli po dopravnej nehode veľmi 
vážne zranenia a sú hospitalizované v trenčianskej 
fakultnej nemocnici. Policajný vyšetrovateľ Odboru 
kriminálnej polície z Trenčína začal trestné stíhanie 
vo veci prečinu usmrtenia. Na mieste tejto tragickej 
dopravnej nehody bol prítomný aj súdny znalec z 
odboru cestná doprava. Príčina a miera zavinenia 
tejto tragickej dopravnej nehody, pri ktorej zbytočne 
vyhasol ľudský život je naďalej v štádiu vyšetrovania. 
Premávka bola počas dokumentovanie tragickej ne-
hody na nevyhnutne potrebný čas presmerovaná. 
Obchádzková trasa bola vedená na Trenčianske Tep-
lice a Machnáč. 

KR PZ Trenčín

V 42. kalendárnom týždni sa na cestách Púchov-
ského okresu stali tri dopravné nehody, pri ktorých 
neprišiel nikto o život, dvaja ľudia utrpeli ľahké zra-
nenia. 

Ešte v stredu 19. októbra ôsmej hodine ráno došlo 
k dopravnej nehode na ceste II/507 v katastrálnom 
území obce Nimnica. Cyklista jazdil po ceste v smere 
od Nimnice do Púchova, pričom v dôsledku nespráv-
neho spôsobu jazdy náhle strhol riadidlá bicykla 
smerom do stredu jazdného pruhu, kde vošiel do 
jazdnej dráhy osobného motorového vozidla značky 
Peugeot 206, ktoré viedol vodič v smere z Považskej 
Bystrice do Púchova. Došlo ku zrážke vozidla a cyklis-
tu, ktorý následne spadol na vozovku. Pri nehode do-
šlo k ľahkému zraneniu cyklistu, alkohol u účastníkov 
dopravnej nehody nezistili.  

V rovnaký deň podvečer sa stala dopravná nehoda 
v obci Vydrná na účelovej komunikácii pri miestnom 
pohostinstve. Vodič viedol osobné motorové vozidlo 
značky Jeep v smere od Púchova cez obec Vydrná, 
pričom pri prechádzaní popred pohostinstvo mu z 

ľavej strany spoza tam zaparkovaného vozidla vy-
behla maloletá chodkyňa, ktorá telom narazila do 
vozidla. Chodidlo nohy dievčatka pravdepodobne 
pritlačilo o cestu ľavé predné koleso vozidla. Pri do-
pravnej nehode došlo k ľahkému zraneniu maloletej 
chodkyne, alkohol u vodiča nezistili.

V nedeľu 23. októbra riešili príslušníci Policajného 
zboru dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v presne ne-
zistenom čase od 19. októbra od 19.00 hodiny do 23. 
októbra do 15.00 hodiny v Púchove na parkovisku 
pred domom na Komenského ulici. Neznámy vodič 
pri vedení nezisteného osobného motorového vo-
zidla po parkovisku pravdepodobne v dôsledku ne-
venovania sa plne vedeniu vozidla a nesledovania si-
tuácie v cestnej premávke narazil do zaparkovaného 
osobného motorového vozidla Seat Cordoba, ktoré 
poškodil. Pri nehode  k zraneniam osôb nedošlo, vo-
dič nezisteného vozidla si po tomto nesplnil základ-
né povinnosti vodiča a účastníka dopravnej nehody, 
z jej miesta odišiel bez toho, aby dopravnú nehodu 
nahlásil polícii.                                    KR PZ Trenčín 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
v minulom týždni v Púchovskom okrese mierne 
klesla, stále sa drží pod krajským priemerom. V 
minulom týždni sa chorobnosť na akútne respi-
račné ochorenia v našom okrese pohyboval na 
úrovni 1595 ochorení na 100.000 obyvateľov, v 
porovnaní s predchádzajúcim týždňom sa cho-
robnosť znížila o 70 prípadov na 100.000 obyva-
teľov. Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné 
ochorenia bola minulý týždeň v Trenčianskom 
samosprávnom kraji v okrese Nové Mesto nad 
Váhom, kde dosiahla úroveň 2114 ochorení na 
100.000 obyvateľov. Najnižšiu chorobnosť – 1291 
ochorení na 100.000 obyvateľov mal okres Bánov-
ce nad Bebravou. 

Lekári v minulom týždni nahlásili v Trenčian-
skom kraji 6006 akútnych respiračných ochore-
ní, čo predstavuje priemernú chorobnosť 1650 
ochorení na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s 
predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť o 
3,6 percenta. 

Z celkového počtu ochorení bolo 489 ochorení 
na chrípku. Chorobnosť oproti predchádzajú-
cemu týždňu klesla o 24,8 percenta. Pre chrípku 
museli prerušiť školskú dochádzku v jednej škole 
v okrese Bánovce. Informoval Regionálny úrad ve-
rejného zdravotníctva v Trenčíne.             (r)

Miesto tragickej dopravnej nehody v katastri obce Mníchova Lehota. Vyhasol pri nej život nevinnej ženy, vodička 
z Púchovského okresu skončila s vážnym zranením v nemocnici.                FOTO: KR PZ Trenčín

Vysvetlenie si zopakuje...
Hliadka mestskej polície predviedla na odde-

lenie muža zo Streženíc, ktorý hlasným vykriko-
vaním rušil po polnoci nočný pokoj. Streženičan 
navyše bez udania dôvodu odmietol podať vy-
svetlenie k priestupku. Mestskí policajti ho preto 
bez použitia donucovacích prostriedkov pred-
viedli na oddelenie, kde mu orientačnou dycho-
vou skúškou namerali v dychu 2,4 promile alko-
holu. Pre výšku hladiny alkoholu v dychu upustili 
policajti od podania vysvetlenia, muža predvolali 
na oddelenie na november. Po niečo viac ako pol- 
hodine ho z oddelenia prepustili, pri odchode od-
mietol podpísať výsledok dychovej skúšky. 

Tridsať eur za nedodržanie záverečnej
Tridsaťeurovú pokutu musela zaplatiť čašníčka 

v jednom z nočných podnikov na Moravskej ulici. 
Po štvrtej hodine nadránom sa z prevádzky, ktorá 
bola inak uzavretá, ozývali hlasy viacerých osôb. 
Na búchanie čašníčka otvorila, v prevádzke bolo 
asi osem osôb. Za nedodržanie otváracej doby 
dostala čašníčka pokutu, po jej zaplatení vyzvala 
hliadka osoby, aby prevádzku opustili.   

Keď si niekto zmýli park s parkoviskom... 
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Nespochybniteľné fakty o škodlivosti 
fajčenia:
- cigaretový dym obsahuje približne 4000 che-
mických látok
- obsahuje niekoľko karcinogénov, najmä ben-
zo-a-pyrén
- zhoršuje imunitnú odpoveď organizmu
- zvyšuje množstvo cholesterolu v krvi
- nikotín zvyšuje potrebu kyslíka pre srdečnú 
činnosť a zvyšuje riziko nepravidelnej činnosti 
srdca 
- oxid uhoľnatý v cigaretovom  dyme sa až 
200x silnejšie viaže na hemoglobín   (krvné far-
bivo) ako kyslík a tým sa znižuje prístup kyslíku 
k bunkám.      

Rakovina pľúc - 18 x väčšie riziko ako u nefaj-
čiarov!
Iné nádory - najmä hrtanu, dutiny ústnej, pa-
žeráka, močového mechúra, obličiek, slinivky 
brušnej a krčku maternice.
Chronické respiračné ochorenia - až 75 % je 
spôsobené fajčením.
Ochorenie periférnych ciev (najmä dolných kon-
čatín) -až 95 %-ný podiel na vzniku ochorení.
Ischemická choroba srdca - až v 25 % vyvola-
ná fajčením.
Mozgová porážka.
Novorodenci matiek fajčiarok majú v prieme-
re o 200 gramov nižšiu hmotnosť a majú spo-

malený mentálny vývoj. Je zistený vyšší výskyt 
potratov a  úmrtí novorodencov u  žien, ktoré 
v tehotenstve fajčili.

Zjednodušene povedané, riziko vzniku nádoro-
vého ochorenia, ale i  ostatných ochorení spô-
sobených fajčením je závislé na množstve vyfaj-
čených cigariet a  na veku, kedy začalo fajčenie 
- čím skôr, tým je riziko väčšie. 
Na záver optimistická správa. Ak človek 
prestane fajčiť, začnú v  tele prebiehať repa-
račné procesy a riziko ochorenia na choroby 
spôsobené fajčením sa významne znižuje. 

 MUDr. Viliam Bršiak, MPH

Prečo 
nefajčiť?
V súčasnosti sa v boji proti fajčeniu 
používa slogan:  „Moderné je ne-
fajčiť“. Nie je to ale otázka moder-
nosti, pretože móda je menlivá. 
Fajčiť by sme nemali preto, lebo 
vedci hromadia stále nové dôkazy 
o škodlivosti fajčenia.

1. 

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Choroby podmienené fajčením
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Mestská polícia

Chorobnosť klesla v 
okrese i v celom kraji

Polícia informuje

Tragédia aj s účasťou Púchovčaniek, 
po nehode zomrela nevinná žena

Tri dopravné nehody na cestách Púchovského 
okresu si vyžiadali dve ľahko zranené osoby

V utorok 25. októbra krátko po šiestej hodine ráno 
došlo na ceste I/9 v katastrálnom území obce Mní-
chova Lehota v Trenčianskom okrese k tragickej do-
pravnej nehode, pri ktorej vyhasol život 54-ročnej 
ženy. Dvadsaťosemročná Monika z okresu Trenčín 
jazdila na osobnom vozidle Fiat Punto od Bánoviec 
nad Bebravou smerom na Trenčín. Začala predchád-
zať jazdnú súpravu jazdiacu v tom istom smere, pri-
čom sa zrazila s oproti idúcou Škodou Fábia, ktorú 
riadila 53-ročná Viera z okresu Púchov. Punto bolo 
po zrážke odhodené do nákladného auta Renault 
Premium s prívesom, ktoré riadil 60-ročný Vladimír z 
Topoľčian.

Pri dopravnej nehode  54-ročná spolujazdkyňa z 
Fábie utrpela vážne zranenia na následky ktorých 
bohužiaľ zomrela na mieste dopravnej nehody a to 
aj napriek intenzívnej snahe záchranárov.  Prvú po-

moc jej poskytovali aj policajti, ktorí ako prví prišli na 
miesto dopravnej nehody. Obom vodičkám odobrali 
krv na zistenie prítomnosti alkoholu v nemocnici, na-
koľko obe žene utrpeli po dopravnej nehode veľmi 
vážne zranenia a sú hospitalizované v trenčianskej 
fakultnej nemocnici. Policajný vyšetrovateľ Odboru 
kriminálnej polície z Trenčína začal trestné stíhanie 
vo veci prečinu usmrtenia. Na mieste tejto tragickej 
dopravnej nehody bol prítomný aj súdny znalec z 
odboru cestná doprava. Príčina a miera zavinenia 
tejto tragickej dopravnej nehody, pri ktorej zbytočne 
vyhasol ľudský život je naďalej v štádiu vyšetrovania. 
Premávka bola počas dokumentovanie tragickej ne-
hody na nevyhnutne potrebný čas presmerovaná. 
Obchádzková trasa bola vedená na Trenčianske Tep-
lice a Machnáč. 

KR PZ Trenčín

V 42. kalendárnom týždni sa na cestách Púchov-
ského okresu stali tri dopravné nehody, pri ktorých 
neprišiel nikto o život, dvaja ľudia utrpeli ľahké zra-
nenia. 

Ešte v stredu 19. októbra ôsmej hodine ráno došlo 
k dopravnej nehode na ceste II/507 v katastrálnom 
území obce Nimnica. Cyklista jazdil po ceste v smere 
od Nimnice do Púchova, pričom v dôsledku nespráv-
neho spôsobu jazdy náhle strhol riadidlá bicykla 
smerom do stredu jazdného pruhu, kde vošiel do 
jazdnej dráhy osobného motorového vozidla značky 
Peugeot 206, ktoré viedol vodič v smere z Považskej 
Bystrice do Púchova. Došlo ku zrážke vozidla a cyklis-
tu, ktorý následne spadol na vozovku. Pri nehode do-
šlo k ľahkému zraneniu cyklistu, alkohol u účastníkov 
dopravnej nehody nezistili.  

V rovnaký deň podvečer sa stala dopravná nehoda 
v obci Vydrná na účelovej komunikácii pri miestnom 
pohostinstve. Vodič viedol osobné motorové vozidlo 
značky Jeep v smere od Púchova cez obec Vydrná, 
pričom pri prechádzaní popred pohostinstvo mu z 

ľavej strany spoza tam zaparkovaného vozidla vy-
behla maloletá chodkyňa, ktorá telom narazila do 
vozidla. Chodidlo nohy dievčatka pravdepodobne 
pritlačilo o cestu ľavé predné koleso vozidla. Pri do-
pravnej nehode došlo k ľahkému zraneniu maloletej 
chodkyne, alkohol u vodiča nezistili.

V nedeľu 23. októbra riešili príslušníci Policajného 
zboru dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v presne ne-
zistenom čase od 19. októbra od 19.00 hodiny do 23. 
októbra do 15.00 hodiny v Púchove na parkovisku 
pred domom na Komenského ulici. Neznámy vodič 
pri vedení nezisteného osobného motorového vo-
zidla po parkovisku pravdepodobne v dôsledku ne-
venovania sa plne vedeniu vozidla a nesledovania si-
tuácie v cestnej premávke narazil do zaparkovaného 
osobného motorového vozidla Seat Cordoba, ktoré 
poškodil. Pri nehode  k zraneniam osôb nedošlo, vo-
dič nezisteného vozidla si po tomto nesplnil základ-
né povinnosti vodiča a účastníka dopravnej nehody, 
z jej miesta odišiel bez toho, aby dopravnú nehodu 
nahlásil polícii.                                    KR PZ Trenčín 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
v minulom týždni v Púchovskom okrese mierne 
klesla, stále sa drží pod krajským priemerom. V 
minulom týždni sa chorobnosť na akútne respi-
račné ochorenia v našom okrese pohyboval na 
úrovni 1595 ochorení na 100.000 obyvateľov, v 
porovnaní s predchádzajúcim týždňom sa cho-
robnosť znížila o 70 prípadov na 100.000 obyva-
teľov. Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné 
ochorenia bola minulý týždeň v Trenčianskom 
samosprávnom kraji v okrese Nové Mesto nad 
Váhom, kde dosiahla úroveň 2114 ochorení na 
100.000 obyvateľov. Najnižšiu chorobnosť – 1291 
ochorení na 100.000 obyvateľov mal okres Bánov-
ce nad Bebravou. 

Lekári v minulom týždni nahlásili v Trenčian-
skom kraji 6006 akútnych respiračných ochore-
ní, čo predstavuje priemernú chorobnosť 1650 
ochorení na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s 
predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť o 
3,6 percenta. 

Z celkového počtu ochorení bolo 489 ochorení 
na chrípku. Chorobnosť oproti predchádzajú-
cemu týždňu klesla o 24,8 percenta. Pre chrípku 
museli prerušiť školskú dochádzku v jednej škole 
v okrese Bánovce. Informoval Regionálny úrad ve-
rejného zdravotníctva v Trenčíne.             (r)

Miesto tragickej dopravnej nehody v katastri obce Mníchova Lehota. Vyhasol pri nej život nevinnej ženy, vodička 
z Púchovského okresu skončila s vážnym zranením v nemocnici.                FOTO: KR PZ Trenčín

Vysvetlenie si zopakuje...
Hliadka mestskej polície predviedla na odde-

lenie muža zo Streženíc, ktorý hlasným vykriko-
vaním rušil po polnoci nočný pokoj. Streženičan 
navyše bez udania dôvodu odmietol podať vy-
svetlenie k priestupku. Mestskí policajti ho preto 
bez použitia donucovacích prostriedkov pred-
viedli na oddelenie, kde mu orientačnou dycho-
vou skúškou namerali v dychu 2,4 promile alko-
holu. Pre výšku hladiny alkoholu v dychu upustili 
policajti od podania vysvetlenia, muža predvolali 
na oddelenie na november. Po niečo viac ako pol- 
hodine ho z oddelenia prepustili, pri odchode od-
mietol podpísať výsledok dychovej skúšky. 

Tridsať eur za nedodržanie záverečnej
Tridsaťeurovú pokutu musela zaplatiť čašníčka 

v jednom z nočných podnikov na Moravskej ulici. 
Po štvrtej hodine nadránom sa z prevádzky, ktorá 
bola inak uzavretá, ozývali hlasy viacerých osôb. 
Na búchanie čašníčka otvorila, v prevádzke bolo 
asi osem osôb. Za nedodržanie otváracej doby 
dostala čašníčka pokutu, po jej zaplatení vyzvala 
hliadka osoby, aby prevádzku opustili.   

Keď si niekto zmýli park s parkoviskom... 

Mesto Púchov, na základe Rozhodnu-
tia o nariadení opatrení zabezpečiť 
vykonanie celoplošnej regulácie živo-
číšnych škodcov (deratizácie) na území 
mesta Púchov v termíne od 01.10.2016 
do 15.11.2016, vydaného Regionál-
nym úradom verejného zdravotníctva 
so sídlom v Považskej Bystrici, nariaďu-
je vykonať potrebné opatrenia:
1. Fyzickým osobám – podnikateľom 
a právnickým osobám podľa § 52 ods.1 
písm.j) zákona č.355/2007 Z.z. – v objek-
toch určených na podnikanie – v ich alebo 
nimi užívaných alebo spravovaných ob-
jektoch. Deratizácia môže byť vykonávaná 
prostredníctvom osôb, ktoré vykonávajú 
regulácie živočíšnych škodcov ako profe-
sionálnu činnosť.
2. Fyzickým osobám – občanom podľa § 
51 ods.1 písm.a) zákona č.355/2007 Z.z. v 
pivničných priestoroch, pri chovoch hos-
podárskych zvierat, v rodinných a byto-
vých domoch. Občania môžu deratizáciu 
vykonať aj svojpomocne, biocídnymi prí-
pravkami na to určenými, dostupnými v 
obchodnej sieti.
Fyzická osoba musí vedieť preukázať spl-
nenie uloženého opatrenia pokladničným 

dokladom o kúpe prípravku, ktorý bol na 
predmetný účel použitý a ktorý fyzická 
osoba uchová aspoň po dobu 3 mesia-
cov pre účely prípadnej kontroly splnenia 
nariadeného opatrenia. V prípade za-
bezpečenia povinnosti prostredníctvom 
subjektu oprávneného na profesionálne 
vykonávanie deratizácie, sa splnením po-
vinnosti fyzická osoba preukáže potvrde-
ním o profesionálnom vykonaní deratizá-
cie, ktoré jej tento subjekt vystaví.
Právnické osoby a fyzické osoby – podni-
katelia si uchovajú potvrdenie o vykonaní 
deratizácie pre účely prípadnej kontroly 
splnenia nariadeného opatrenia po dobu 
3 mesiacov.
Zber, transport a likvidáciu uhynutých 
hlodavcov je potrebné zabezpečiť fyzic-
kou, resp.právnickou osobou, ktorá má na 
túto činnosť povolenie príslušného orgá-
nu veterinárnej správy.
Mesto zároveň upozorňuje občanov, že 
v dňoch 24.10.2016 až 12.11.2016 bude 
prostredníctvom odbornej firmy realizo-
vať deratizáciu plôch verejnej zelene a 
stojísk smetných nádob.

Mgr. Martina Knížatová, 
odb. referent ŽP, MsÚ Púchov

Výzva na vykonanie deratizácie
Mestský úrad Púchov a Mestská polícia eviduje v posled-
nej dobe sťažnosti občanov na neporiadok a odpadky 
(fľaše, plechovky, rozbité sklo) v priestore skateparku pri 
Váhu. Vyzýva mládež na dodržiavanie čistoty a vyu-
žívanie priestoru skateparku a  cyklotrasy na to, na 
čo je určený. Teda nie na zhromažďovanie za účelom 
konzumácie alkoholických nápojov, ale na športovú 
činnosť.

Na čo slúži skatepark pri Váhu?
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Ústrednou myšlienkou tretieho roč-
níka Dňa otvorených dverí TSK, na 
ktorom nechýbali ani elektromobily a 
elektrobicykle, bola Zelená župa. Tra-
díciu DOD TSK zaviedol súčasný župan 
kraja Jaroslav Baška v roku 2014.
Tretí ročník podujatia sa symbolicky 
uskutočnil 3. októbra 2016 a pred-
stavil takmer 30 vystavovateľov, ktorí 
verejnosť previedli aktivitami Zelenej 
župy. Začalo sa symbolickým zasa-
dením cédra pred Úradom TSK rukou 
trenčianskeho župana. „Každý človek 
môže svojim správaním prispieť k 
tomu, aby sme životné prostredie 
mali lepšie a kvalitnejšie, ako je tomu 
teraz. TSK prostredníctvom projek-
tu Zelená župa chce prispieť napr. 
k tomu, aby sa v kraji produkovalo 

Trenčianska župa otvorila svoje dvere verejnosti 
po tretíkrát, tentokrát s prívlastkom zelená  

menej emisií 
CO2,“ pove-
dal predseda 
TSK na margo 
projektu, ktorý 
TSK realizuje 
už od minu-
lého roka v 
šiestich oblas-
tiach: znižova-
nie energetic-
kej náročnosti 
budov, využí-
vanie obno-

viteľných zdrojov energie,  podpora 
elektromobility, budovanie cyklotrás 
a cyklochodníkov, podpora environ-
mentálneho vzdelávania a elektroni-
zácia služieb. 
V priestoroch Úradu TSK sa prezento-
valo 8 stredných škôl v zriaď. pôsob-
nosti TSK, vrátane Krajského centra 
voľného času Trenčín. Nechýbali všet-
ky tri nemocnice v správe kraja, ktoré 
zrealizovali 176 vyšetrení karpálnych 
tunelov, 141 vyšetrení krvných ciev a 
48 spirometrických vyšetrení. Štvorlís-
tok zariadení sociálnych služieb potešil 
návštevníkov jedinečnými výrobkami 
z ergoterapeutickej dielne, kultúrne 
aktivity reprezentovala Galéria M. A. 
Bazovského, možnosti cestovateľských 
zážitkov v kraji KOCR Trenčín región, 

nadregionálnu úroveň prezentovalo 
centrum Europe Direct Trenčín. 
Dopravnú zložku dotazníkom Busy 
majú bonusy a jeho vyhodnotením za-
strešili v spolupráci s Odborom dopra-
vy Úradu TSK SAD Prievidza, a. s. a SAD 
Trenčín, a. s. Prvýkrát na Slovensku 
bola zároveň predstavená nadstavba 
platformy Môj bus s názvom UBIAN. 
Trhákom podujatia bola možnosť vy-
skúšať si jazdu elektromobilom Tesla, 
Nissan Leaf a Wolkswagen či odviesť 
sa na elektrobicykli. 
Jedným z hlavných bodov programu 
bola debata pri okrúhlom stole nie- 
len na tému Zelenej župy, ale napr. aj 
grantového systému Zelené oči, prí-
rodných záhrad, možnostiach čerpa-
nia eurofondov v oblasti environmen-
talistiky či oblastiach nízkouhlíkového 
hospodárstva. Program pokračoval 
besedou a autogramiádou s reprezen-
tantmi futbalového klubu AS Trenčín. 
DOD TSK 2016 vyvrcholil žrebovaním 
tomboly a župného občianskeho pre-
ukazu. Kartička o rozmeroch skutoč-
ného občianskeho preukazu svojho 
majiteľa zvýhodňuje hneď v niekoľ-
kých oblastiach.
TSK ďakuje všetkým zúčastneným, 
ktorí prišli prezentovať svoju prácu a 
aktivity. Tešíme sa na všetkých návštev-
níkov opäť o rok na DOD TSK 2017. 

Projekt Prírodná záhrada začal pred 20 
rokmi v Rakúsku a konečne dorazil aj 
na Slovensko. „Táto škola je jednou z 
prvých, ktorá získala certifikát Prí-
rodnej záhrady. Znamená to, že ne-
používa žiadne chemické postreky, 
hnojivá ani rašelinu a že na záhrade 
vytvára príjemné prostredie pre ži-
vočíchy. Naviac deti sa tu môžu vz-
delávať prakticky rukami, ochutnať 

V kraji pribudla v poradí druhá certifikovaná prírodná záhrada 
Počas Dňa otvorených dverí si v pr-
vej polovici októbra Stredná odbor-
ná škola Pruské (okres Ilava), ktorá je 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Tren-
čianskeho samosprávneho kraja 
(TSK), prevzala certifikát Prírodnej 
záhrady. 

ovocie, ktoré nie je striekané,“ uviedla 
Marianna Holušová Ružičková, jedna 
zo štyroch certifikátorov na Sloven-
sku, ktorá certifikát a plaketu Prírodnej 

záhrady odovzdala do rúk riaditeľky 
školy. „Získať certifikát bolo našou 
prioritou, pretože sme poľnohospo-
dárska škola, máme tu prekrásny 
areál a vzhľadom na to, že aj Tren-
čiansky samosprávny kraj sa prezen-
tuje ako Zelená župa, bolo to pre nás 
istým záväzkom a motiváciou, aby 
sme sa uchádzali o certifikát Zelenej 
záhrady,“ povedala riaditeľka školy 
Janka Fedorová a uviedla, že škola sa 
začala veľmi intenzívne pripravovať na 
získanie plakety ukážkovej prírodnej 
záhrady ako nadstavbového certifiká-
tu. Ďalšia z certifikovaných prírodných 
záhrad v TSK sa nachádza v areáli Spo-
jenej školy internátnej v Trenčíne.    

Krajskí poslanci zasadnú posledný krát v tomto roku 
Ďalšie z rokovaní Zastupiteľstva Tren-
čianskeho samosprávneho kraja je na 
programe v pondelok 28. novembra 
2016. Poslanci sa v tomto roku stretnú 
poslednýkrát, okrem iného ich čaká 
schválenie dôležitého dokumentu, kto-
rým rozpočet TSK na rok 2017. V poradí 
XXI. zasadnutie krajských poslancov v 
tomto volebnom období sa tradične 
uskutoční v priestoroch Kongresovej 

sály Úradu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja v Trenčíne. Program rokova-
nia vrátane všetkých materiálov k roko-
vaniu zastupiteľstva sú vždy dostupné 
na webovom sídle TSK www.tsk.sk v 
sekcii Úradná tabuľa. Aj toto rokovanie 
zastupiteľstva bude opäť dostupné 
prostredníctvom on-line vysielania na 
webovom sídle župy. 
            www.tsk.sk

Šesť nových multi-
funkčných ihrísk 
pre stredné školy, 
pribudnú ďalšie tri
Aj napriek chladnému októbrovému 
počasiu sa môžu študenti niekto-
rých stredných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samo-
správneho kraja (TSK) tešiť novým 
multifunkčným ihriskám. V stredu 5. 
októbra 2016 bolo na programe sláv-
nostné otvorenie prvého multifunkč-
ného ihriska tohto typu, konkrétne na 
Gymnáziu Ľudovíta Štúra (GĽŠ) v Tren-
číne. Ďalšie ihrisko slávnostne otvorili 
vo štvrtok 6. októbra 2016 na Gym-
náziu V. B. Nedožerského v Prievidzi a 
v piatok 7. októbra 2016 na Strednej 
odbornej škole (SOŠ) v Partizánskom.
Nové ihriská a ich význam pre stredo-
školákov ocenil aj trenčiansky župan 
Jaroslav Baška: ,,Teší ma, že Zastupi-
teľstvo TSK rozhodlo o jednotlivých 
investíciách do stredných škôl v 
kraji. Ide spolu o 9 multifunkčných 
ihrísk. Pevne verím, že sme študen-
tom vytvorili dobré a kvalitné pries-
tory na športovanie. Ako sa hovorí 
- v zdravom tele zdravý duch, preto 
si myslím, že takáto podpora TSK 
prispeje k tomu, aby sa deti mohli 
aktívne zapájať do športovania po-
čas hodín telesnej výchovy.“ 
Tieto viacúčelové ihriská, ktoré budú 
môcť študenti využívať v rámci hodín 
telesnej výchovy, svedčia o význam-
ných investíciách kraja do stredného 
školstva v posledných rokoch. Inves-
tícia kraja do jedného ihriska s roz-
mermi 42 x 22 m sa pohybuje okolo 
115 tisíc eur s DPH. V kalendárnom 
roku 2016 by mali byť skolaudované 
a následne slávnostne otvorené ešte 
tri multifunkčné ihriská - v Púchove, 
v Považskej Bystrici a v Dubnici nad 
Váhom.
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O hubách na konci (?) hubárskej sezóny s Tiborom Ozimým

Ako správne zberať huby?
Najlepší spôsob je ten najjednodu-
chší. Čo najjemnejšie vytiahnuť celú 
hubu zo zeme a prikryť vzniknutú 
jamku okolitým materiálom, aby bolo 
ochránené miesto nálezu pred zby-
točným vysychaním. 

Aký máš názor na ochranu niekto-
rých húb?
Existuje zákon na ochranu húb, kde 
sú vyčíslené sankcie za odtrhnutie 
určitých chránených druhov húb. Ale 
je to len ďalší zákon, ktorý je napísaný 
spoza úradníckeho stola, ani tento nie 
je dokonalý. Zberať huby je ako trhať 
plody zo stromu. Zber samotnému or-
ganizmu huby neuškodí, je väčšinou 
hlboko v zemi. Treba predovšetkým 
chrániť biotop výskytu húb. Je na 
mieste použiť trošku sedliackeho ro-
zumu. Nedáva mi veľký zmysel, keď by 
mohol byť niekto pokutovaný za od-
trhnutú plodnicu chránenej huby a na 
druhej strane nechať bez povšimnutia 
necitlivý zásah na väčšej ploche, alebo 
si urobiť z prírody odpadkový kôš. 

Ktorá huba je podľa teba najchut-
nejšia?
Najchutnejšiou hubou, ktorú som je-
dol, bola muchotrávka cisárska. Nie 
nadarmo ju mali v obľube rímski cis-
ári. Je však zákonom chránená a  ne-
smie sa zbierať. A tu sa opäť môžeme 
vrátiť k ochrane húb. Často ju nachád-
zam vytrhanú zo zeme hubármi, ktorí 
zvyknú vytrhávať huby, ktoré nepo-
znajú. A preto by som chcel poprosiť 
hubárov, aby zbytočne netrhali huby, 
ktoré potom nedajú do košíka. 

V  nových knihách o  hubách ma 
prekvapila informácia o  nejedlosti 
až jedovatosti viacerých pečiarok. 
Čo si o tom myslíš?
Určite by som nebral pečiarky v  mest-
ských parkoch, zo záhrad. Vedia vytia- 
hnuť zo zeme veľa jedovatých, ťažkých 
kovov. Lesných pečiarok sa nebojím.

Kedysi sa hovorilo, že plávky sú 
všetky jedlé okrem červených. Čo je 

na tomto tvrdení pravdy?
Páči sa mi jednoduché sedliacke pra-
vidlo, ktoré som počul od jedného 
skúseného hubára, keď ho vysvetľo-
val synovi v lese: plávku ochutnám 
a  zistím, či má horkú, štipľavú alebo 
príjemnú chuť. Podľa toho viem, či je 
jedlá. Jedna z najlepších húb je pláv-
ka modrastá (Russula cyanoxantha). 
Poznať ju podľa voskovytých lupeňov 
– nelámu sa tak, ako pri ostatných dru-
hoch plávok. 

Aká huba ti chutí vysmážaná ako 
rezeň?
Mnohí ľudia tak robia iba bedle. Ja 
bedle niekedy ani neberiem. Mucho-
trávka ružovkastá je mäsitejšia, šťav-
natejšia a celkovo chutnejšia.

Čo považuješ za svoj najväčší úlo-
vok. Hľadáš obrovské hríby? 
Na chodení do lesa za hubami je 
krásne to, že vždy je čo pozorovať, zá-
leží od obdobia a momentálnych pod-
mienok. Ak rastú hríby a ďalšie chutné 
huby, tak si niečo aj do košíka vložím. 
Keď zrovna nerastú „komerčné“ huby, 
tak rastie veľa druhov, ktoré pozoru-
jem a dokumentujem. A tu sa môžem 
pochváliť prvonálezom na Slovensku, 
čo znamená, že som našiel druh, ktorý 
nebol ešte na Slovenskú zaznamena-
ný. Je zaujímavé nájsť bežne nevysky-
tujúcu sa hubu a určovať ju mikrosko-
pom, prípadne konzultovať s ďalšími 
skúsenejšími mykológmi. Som členom 
Slovenskej mykologickej spoločnosti 
pri Slovenskom národnom múzeu, kde 
sa koncentrujú zozbierané informácie 
o výskyte húb na Slovensku. Keď niečo 
zaujímavé nájdem, hubu odfotím a zo-
beriem vzorku. Keď to nedokážem ur-
čiť sám, tak usušenú vzorku s popisom 
posielam do múzea na určenie (podči-
arkujem pre tých, ktorý sa chcú zapojiť 
do zberu informácií). 

Rastú aj na Slovensku kvalitné hľu-
zovky?
Rastú, podľa mojich informácií aj na 
Lachovci. Je ich viac druhov. Nevý-
hodou je, že rastú v zemi a treba ich 

vykopať. Samozrejme, nutné sú zá-
kladné informácie, kde takýto druh 
možno hľadať. Napríklad hľuzovka 
letná (Tuber aestivum) rastie od 
augusta do februára najčastejšie v 
svetlých dubových lesoch, najmä vo 
vápenatých pôdach. 

Aká bola tento rok hubárska sezóna?
Bola výborná, v lete bolo veľa hríbov, 
len boli dosť červivé. Minulý rok bolo 
najviac dubákov v  polovici októbra. 
Tento rok tiež ešte sezóna úplne ne-
skončila.

Čo odporúčas okrem obligátneho 
sušenia hríbov?
Hríby je najlepšie sušiť. Tvrdé druhy 
húb, najmä kuriatka očistené a  po-
krájané uložené v  mikroténovom 
sáčku dávam hlboko zamraziť. A nie-
kedy keď je to zmes húb, alebo jarné 
smrčky, tak ich udusím vo vlastnej 
šťave a až potom zamraziť. Keď je 
dobrá sezóna a je dostatok mladých 
a zdravých húb, nakladám ich do 
sladko-kyslého nálevu.
Huby boli v minulosti nielen jedlom, 
ale aj liekom. Pred vynálezom liehu 
Germáni aj Slovania používali halu-
cinogénne huby pri náboženských 
rituáloch. V tomto ľudia nie sú odlišní 
od ostatných zvierat. Aj zvieratá vy-
hľadávajú okrem skvaseného ovocia 
aj rôzne muchotrávky, ktoré im „sprí-
jemnia“ život. Samozrejme, pri kon-
zumácii jedovatých húb hrozí veľké 
riziko predávkovania a  poškodenia 
zdravia. Účinky mnohých druhov 
húb sú ešte dodnes nepreskúmané a 
nezdokumentované. Môžeme sa len 
tešiť na nové poznatky z tejto oblasti.

Máš nejakú radu alebo odporuče-
nie pre praktických hubárov?
Mám. Zbierajme len to, čo na 100 % 
poznáme, že je jedlé a vyhneme sa 
otravám. Neriadiť sa týmto pravi-
dlom je čisté bláznovstvo a hazard so 
svojím zdravím.

Zhováral sa Slavomír Flimmel

Hubárčenie prirovnáva amatérsky mykológ Púchovčan Tibor Ozimý k lovu. Pred vy-
chádzkou do lesa máte očakávania, ale nikdy nie istotu, že budú aj naplnené. Tak, 
ako nie každý rybár si chytený úlovok aj prinesie domov, ale uspokojenie mu pri-
nesie dobrý pocit a fotografia s „krásnym kúskom“, tak nie každý zapálený hubár si 
musí objavený úlovok odniesť v košíku. Podľa Tibora, ktorý je členom Slovenskej my-
kologickej spoločnosti, stačí napríklad odfotografovanie a pochválenie sa s úlov-
kom na niektorom hubárskom internetovom fóre (napr. nahuby.sk). Alebo si po-
značiť informáciu o náleze a pomôcť tak s mapovaním výskytu húb na Slovensku.  
V nasledujúcom rozhovore sa dočítate napríklad i to, aký je najspoľahlivejší recept na 
určenie jedlých plávok alebo že  kvalitné hľuzovky rastú aj na Lachovci.

Muchotrávka cisárska je jedlá, 
ale chránená.

Hríb horský je vzácna, 
zriedkavá huba.

Známy hríb dubový je výborná, 
jedlá huba.

Žezlovka jantárová.



NOVEMBER 2016
03. 11.   Štvrtok   19:00 hod. 
POTULKY SVETOM - ako nízkonákladovo cestovať / podkrovie ŽD /
06. 11. Nedeľa      17:00 hod. 
LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD / Kaviareň Podivný barón/  
10. 11. Štvrtok   17:00 hod. 
VEČER VÝSKUMNÍKA - prednášky a pokusy / podkrovie ŽD /
11. 11. Piatok  20:00 hod.
POSEDENIE PRI HUDBE / Kaviareň Podivný barón /    
12. 11. Sobota      20:00 hod.
HERNÝ VEČER / podkrovie ŽD /     
13. 11. Nedeľa      17:00 - 18:30 hod. 
POPOLUDNIE S FILMOVÝMI GROTESKAMI /Kaviareň Podivný barón /
16. 11. Streda 18:30 hod.
NA CESTE - cestovateľský večer po Chile / Kaviareň Podivný barón /
17. 11. Štvrtok     18:00 - 20:00 hod.
ČÍTAČKA BEATNICI - literárna čítačka / Kaviareň Podivný barón / 
20. 11.    Nedeľa      17:00 hod.
DIAX PREMIETAČKA - premietanie pre deti / Kaviareň Podivný barón /
23. , 24. , 25. 11.    Streda, štvrtok a piatok    17:30 - 21:00 hod.
FESTIVAL JEDEN SVET - filmový festival / Kaviareň Podivný barón /
27. 11.    Nedeľa      17: 00 - 18: 30 hod. 
POPOLUDNIE S FIMOVÝMI GROTESKAMI / Kaviareň Podivný barón /
28. 11.    Pondelok   18: 00 hod. 
ZNOVUZANIKANIE - vernisáž púch. výtvarníka Michala Žilinského

AKTUÁLNE VÝSTAVY:
HRADY A ZÁMKY - výstava papierových modelov kultúrnych pamia-
tok Slovenska, Česka a západnej Európy / múzeum /
ZNAMENIA ČASU - výstava starých fotografii Púchova a premien mes-
ta / múzeum /
PREMENY - ZÁMENY - výstava obrazov púch. výtvarníka V. Cíbika  
/ podkrovie ŽD /

ŽUPNÝ DOM_BOD KULTÚRY PÚCHOV

spravodajstvo PÚCHOVSKÉ NOVINY12

Na základe požiadavky, ktorá prišla 
zo strany denného centra, mesto 
Púchov do jeho priestorov nainš-
talovalo dva počítače, tlačiareň a 
internetové pripojenie. Nedávny 
počítačový kurz absolvovalo pätná-
sť členov centra, ktorého hlavným 
zámerom bolo odbúrať strach z po-
čítačov a internetu. Seniori tak majú 
možnosť čerpať informácie a dozve-
dať sa viac nielen v novinách a televí-
zii, ale aj prostredníctvom internetu. 
Túto možnosť členovia centra veľmi 
uvítali. „Chceli by sme začať praco-
vať napríklad písaním poviedok 
vo worde, pretože v starých ľuďoch 
všeličo drieme. Máme k počítačom 
aj tlačiareň, čiže by sme si výsledné 
práce vytlačili. Postupne by sme 
chceli vytlačiť fotky z rôznych podu-
jatí a vytvoriť si fotoalbumy, ktoré 

budú peknou spomienkou. Jedným 
z hlavných cieľov je získavať infor-
mácie a tiež kontakt s rodinami se-
niorov prostredníctvom internetu,“ 
prezradila viac Emília Luhová, ktorá je 
vedúcou denného centra. 
Členovia centra majú veľký záujem 
o počítačové kurzy a o vzdelávanie 
v tejto oblasti. Centrum voľného 
času Včielka v minulosti so seniormi 
nadviazalo podobnú spoluprácu a 
aj dnes sú tejto myšlienke naklonení. 
„V uplynulom školskom roku sme 
spolupracovali v rámci školenia se-
niorov na počítačovom kurze a urči-
te budeme ochotní aj do budúcna s 
nimi nadviazať spoluprácu,“ uviedla 
riaditeľka púchovského Centra voľ-
ného času Včielka, Alena Strýčková. 

B. Krchňavá

Denné centrum seniorov 
s počítačmi a internetom

V Púchovskom magazíne
uvidíte aj tieto reportáže:
	 •   Elektronizácia služieb MsÚ
	 •   Memoriál Janky Jakubíkovej
	 •   40. výročie ZŠ Gorazdova
	 •   Komenčák bude do červena - rekonštrukcia ZŠ
	 •   Deň bielej palice
	 •   Svet Stana Trepača
	 •   18. Koyšove Ladce
	 •   Prednášky o zdravom životnom štýle
	 •   Púchovskí futbalisti rozobrali Veľký Meder 5:0
	 •   Volejbal PU-Stropkov
	 •   Florbal: Púchov uštedril Topoľčanom debakel

Premiéra vždy v piatok o 18.00 h, 
reprízy každý deň o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00 h

Púchovskí dôchodcovia sa v Dennom centre seniorov, 
ktoré sídli na Námestí slobody, snažia držať krok s do-
bou. Aktuálne v ňom majú možnosť využívať nové tech-
nické vybavenie, ktoré im bude slúžiť na zdokonaľova-
nie a lepšie spoznávanie počítačov a ich  príslušenstva. 

M E S T O  P Ú C H O V  v  spolupráci  s
Rímskokatolíckym farským úradom, Púchov
Evanjelickým farským úradom a. v., Púchov

pozývajú  občanov 
na  spomienkovú  slávnosť  k  dňom

„Sviatok všetkých svätých“ a  „Pamiatka zosnulých“,
ktorá sa uskutoční v utorok 1. novembra 2016 

o 15:00 na Mestskom cintoríne v Púchove.

OZNAM MsÚ PÚCHOV:  Nevyzdvihnutú podporu individuálneho  
bývania si môžu občania prevziať počas úradných hodín  
v pokladni mestského úradu.    
 Po:  7.15 – 11.00  a 12.00 – 14.30    
 St:  7.15 – 11.00  a 12.00 – 16.00 
 Ut, št, pi:  7.15 – 11.00  a 12.00 – 14.00    
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Streda  2.  19.30 h

ZVÄČŠENINA (dráma)
Hlavným hrdinom príbehu je módny fotograf Thomas – bohatý, úspešný a sebavedomý. Jedného dňa ide bez-
cieľne do opusteného parku a v ňom fotí, bez konkrétneho zámeru, až sa do jeho zreteľa dostane milenecký pár. 
Žena z fotografií od neho žiada negatívy, keď ju odmietne, navštívi ho následne aj v jeho ateliéri a ponúka svoje 
telo výmenou za nafotené snímky. Thomas tuší, že zachytil niečo viac ako horúce objatia. Zväčší ich a zistí, čo 
sa v skutočnosti v parku udialo... MN 12 rokov-  VB.,TAl.,USA  –ASFK – 111´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   4.  19.30 h   Sobota  5.  17.30 h - 3D

DOCTOR STRANGE (dobrodr.,akčný, fantasy)  
Ďalší príbeh zo štúdia Marvel nás zoznámi so svetoznámym neurochirurgom Dr. Stephenom Strangeom, kto-
rého život sa radikálne zmení po vážnej autonehode, ktorá ho oberie o to najcennejšie, čo má – schopnosť 
používať ruky. Keď ho tradičná medicína sklame, rozhodne sa hľadať pomoc a nádej na nezvyčajnom mieste 
- mystickom Kamar–Taj v Himalájach. Čoskoro však zistí, že toto miesto nie je len uzdravovacím centrom, ale 
tiež základňou pre boj s neviditeľnými temnými silami, ktoré chcú zničiť náš svet. Strange získava nové, nadpri-
rodzené schopností a musí sa rozhodnúť, či sa vráti k svojmu pôvodnému životu, plnému bohatstva a uznania, 
alebo sa ho vzdá a bude chrániť náš svet ako najmocnejší z čarodejníkov... MN 12  rokov –  USA  – Saturn  
–  115 ´-  titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

Sobota  5.  15.30 h    Nedeľa  6.  17.30 h

ROZPRÁVKY PRE EMU (komédia, romantický)
Peter Miller žije a pracuje už niekoľko rokov v Londýne. Jeho zabehnutý rytmus života jedného dňa preruší 
správa z Prahy, ktorú považuje za omyl alebo zlý vtip. Je otcom osemročnej Emy a po nehode matky - aj jej 
jedinou šancou, ako sa vyhnúť detskému domovu. Nutnosť spolužitia s dcérou, o ktorej existencii doposiaľ 
nemal ani tušenie, prevráti Petrovi život doslova hore nohami… MP – ČR – Continentalfilm  –  100´  - česká 
verzia. Vstupné 3,50 €

Streda 9.     19.30 h

SKÚŠKA DOSPELOSTI (dráma)
Romeo Aldea býva v malom horskom mestečku v Transylvánii a svoju dcéru vychovával v predstave, že keď 
dovŕši 18 rokov, odíde žiť a študovať do zahraničia. Jeho plán sa blíži k svojmu úspešnému koncu – Eliza dostala 
štipendium na štúdium psychológie vo Veľkej Británií. Už len musí urobiť skúšku dospelosti - maturitu – pre 
dobrého študenta ako je ona je to len formalita. Deň pred jej prvou písomnou skúškou však ohrozí jej plány 
nehoda. Teraz je Romeo ten, kto musí urobiť rozhodnutie...MN 15 rokov – Rum.,Fr.,Belg. – ASFK – 128´-  titulky.
Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   11.  17.30 h    Sobota  12.  20.00 h

PRVÝ KONTAKT (sci-fi thriller)
Po vesmírnych hitoch Gravitácia a Interstellar prichádza nový sci-fi thriller od režiséra filmov Zmiznutie a Sicario 
Denisa Villeneuve. Planéta Zem opäť stojí v centre pozornosti mimozemskej civilizácie. V dvanástich metropo-
lách pristáli zvláštne vesmírne lode a nik netuší, aké sú zámery votrelcov. Prišli v mieri alebo sa ľudstvo má 
začať obávať? V hlavných úlohách filmu sa predstavia Amy Adams a Jeremy Renner. MP od  12 rokov  – USA 
– Itafilm –  136 ´  - titulky. Vstupné 3,50 €

Piatok   11.  20.00 h    Sobota  12.  17.30 h

HACKSAW RIDGE: 
ZRODENIE HRDINU (životopisný, dráma, vojnový)
Film oscarového režiséra Mela Gibsona, inšpirovaný skutočným príbehom muža, ktorý sa počas vojny stal 
hrdinom bez jediného výstrelu. Krátko po tom, čo Japonci 7. decembra 1941 zaútočili na Pearl Harbor, prihlási 
sa dvadsaťtriročný Američan Desmond Doss, tak ako mnoho iných mladíkov, do služby vlasti. Z hĺbky svojho 
presvedčenia však odmieta nosiť akúkoľvek zbraň a zabíjať. Stane sa zdravotníkom 307. pešieho pluku 77. 
pešej divízie. Skutočnosť, že odmieta zbraň, sa ale nestretáva s pochopením u jeho spolubojovníkov... MN 12 
rokov– USA,Austr. – Magic Box Slovakia –131 ´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  12.  15.30 h    Nedeľa  13. 15.30 h - 3D

TROLLOVIA (animovaný, dobrodr., komédia)
Trollovia sú vždy veselí a šťastní škriatkovia, ktorí najviac zo všetkého milujú hudbu, tanec a spev. Jedinou ich 
vážnejšou starosťou sú Bergeni. Tí si totiž myslia, že môžu byť šťastní iba vtedy, keď budú mať Trolla v žalúdku. 
Bohužiaľ však už dlhú dobu žiadneho na jedálničku nemali. Trolliemu kráľovi Peppymu sa totiž podarí aj so 
všetkými jeho poddanými utiecť a založiť vlastné veselé mestečko Trollíkovo, ktoré sa Bergenom nedarí nájsť. A 
tak je ich kráľovstvo oproti šťastnému a farebnému Trollíkovu naplnené hnevom a zlobou... MP - USA-  CinemArt 
- 92´- slovenský dabing. Vstupné 3,50 € 2 D, 5 € - 3 D.

Nedeľa  13.  17.30 h

IMT SMILE A LÚČNICA:  
MADE IN SLOVAKIA (hudobný,tanečný, dokumentárny)
Snímka opisuje jedinečný projekt, ktorý pobláznil celé Slovensko a dostal sa i za hranice, do Čiech. Spojenie tra-
dičného v podobe Lúčnice s kapelou IMT Smile na čele s obľúbeným  spevákom I. Táslerom a režisérsky počin 
J. Ďurovčíka, podmanivé tóny ľudovej hudby v unikátnej kombinácii s tvorbou prešovskej hudobnej formácie 
zmenilo mnoho divákov na tanečníkov.  Pozrite sa však i do zákulisia tohto unikátneho projektu. Nahliadnite do 
jeho „kuchyne“, čo všetko sa za projektom skrýva...  MP  – SR – Continentalfilm   –  110 ´-  slovenská verzia. 
Vstupné 3,50 €.

Streda  16.   19.30 h

SEDEM STATOČNÝCH (western)
Legendárny western Johna Sturgesa nie je iba majstrovským príbehom o siedmych pištoľníkoch, ktorí sa ne-
chajú najať hŕstkou chudobných mexických dedinčanov, aby bránili ich životy a majetok pred bandou chamti-
vých banditov. Ide zároveň o prvý remake diela japonského klasika Akira Kurosawu, ktorý dokazuje, aká úspeš-
ná môže byť kultúrna inšpirácia, z ktorej ťažia obe strany. Akokoľvek je morálny kódex pištoľníkov a samurajov 
odlišný, obe skupiny sa púšťajú do boja, v ktorom vyhráva ten najslabší. MN 12 rokov – USA –ASFK – 128´- 
titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 18.    17.30 h    Nedeľa  20.  17.30 h

NESPOZNANÝ (dokumentárny)
Film je intímnym rezom do života legendárneho speváka Richarda Müllera na pozadí jeho koncertného turné s 
kapelou Fragile. Film sa norí do Richardových aktuálnych pocitov, ktoré silno ovplyvňuje maniodepresia, ktorou 
dlhodobo trpí. Sonduje však aj v minulosti, ktorá otvára dvere do časti jeho speváckej kariéry sprevádzanej 
turbulentnými vzťahmi so ženami a drogami. Tie sú kľúčom k pochopeniu jeho osobnosti i speváckej kariéry. 
Film nekompromisne bez pretvárky nahliada do Richardovho vnútra, i do zákulisia samotnej produkcie turné. 
MN 12 rokov  – SR/ČR  –ASFK  –  88 ´-  slovenská verzia.  Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Sobota 19.    NEPREMIETA SA !

Pondelok 21. 19.30 h  DIEŤA BRIDGET JONESOVEJ - KINO ZA „BABKU“  J t.j. 2 € !

DIEŤA BRIDGET JONESOVEJ (romantický, komédia)
Neplánované tehotenstvo. Taká vec dokáže vykoľajiť aj  životom ostrieľanú Bridget, zvlášť keď  netuší, s kým 
dieťa počala. Ako sa blíži termín pôrodu, Bridget cíti, že bude musieť s  pravdou von a  hlavne, že si bude 
musieť vybrať, komu bude jej dieťa hovoriť „otecko“... MN 15  rokov – ČR – CinemArt –123 ´- český dabing.  
Vstupné 2 €.

Streda  23.    17.30 h

SNOW FILM FEST
Celovečerné pásmo špičkových filmov o extrémnom lyžovaní, zimnom lezení, snowboardingu, snow-kitingu 
a ďalších zimných radovánkách prinesie SNOW FILM FEST, bratský festival Expedičnej kamery a v Púchove 
sa uskutoční už po druhý krát. Ľady a prílivy, Tamara, Biele objatie, Whiskey berber, Expedícia Švédsko – na 
filmovom plátne. Info aj na osobitnom plagáte. Vstupné 3,50 €.

Piatok 25.    17.30 h      Sobota  26.  15.30 h - 3D

FANTASTICKÉ ZVERY 
A ICH VÝSKYT (dobrodr., fantasy, rodinný)
Fantastické zvery a ich výskyt je úplne novým čarodejníckym dobrodružstvom, ktoré nás vracia do sveta čaro-
dejníkov a zvláštnych bytostí vytvoreného spisovateľkou a autorkou príbehov o Harry Potterovi J. K. Rowlingo-
vou. Fantastické zvery a ich výskyt začínajú v roku 1926, kedy Newt Scamender práve dokončil svetovú výpravu 
za hľadaním a dokumentáciou výnimočného výskytu magických stvorení. Jeho krátke zastavenie v New Yorku 
by sa zaobišlo bez nehody, keby nebolo mukla menom Jacob, strateného magického kufríka a úteku niektorých 
newtových fantasticých zverov, ktoré môžu byť veľkým problémom rovnako pre svet čarodejníkov, ako muklov... 
MN12 rokov-USA,VB– Continentalfilm - 120 ´- slovenský dabing. Vstupné 4  € - 2 D, 6 € - 3 D.

Sobota  26.   17.45 h    Nedeľa  27.  17.30 h

VTEDY V RAJI (dobrodružný, romantický)
Film na motívy spisovateľa a scenáristu Josefa Urbana sa natáčal aj vo Vysokých Tatrách, rozpráva o osudovej 
láske, nezlomnom priateľstve a vzťahoch českých a nemeckých horolezcov, do ktorých osudovo zasiahla ťažká 
vojnová doba Protektorátu. Legendárny, mýtmi opradený a vo svojej dobe najlepší český horolezec Josef Smítka 
(Vavřinec Hradílek) odmietol nastúpiť k totálnemu nasadeniu v Ríši a niekoľko rokov sa pred nemeckými úradmi 
a gestapom skrýval v skalnom meste Hruboskalska, podporovaný kamarátmi z radov českých a nemeckých 
horolezcov. Joska na svojej ceste za slobodou prekročil hranice možností nielen v skalách, ale i v živote. Stal sa 
legendou pre  svoj nezlomný postoj k partii kamarátov, vysnívanej žene a hlavne preto, že  sa nikdy nesklonil 
pred okupačnou mocou. Záštitu nad uvedením filmu na Slovensku prevzal slovenský prezident Andrej Kiska. 
MN 12  rokov –  ČR,SR – Bontonfilm –  99 ´-  česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Streda  30.    19.30 h

ČERVENÝ PAVÚK (thriller)
Precízne vystavaný psychologický triler sa vnára do spletitého príbehu fascinácie zlom, ktoré sa skrýva na 
miestach, kde by sme ho nečakali. Karol, obyčajný mladý muž, narazí na staršieho muža a začne sa domnievať, 
že je obávaným sériovým vrahom – Červeným pavúkom, ktorý už dlhšie desí obyvateľov Krakova. Začína byť 
mužom posadnutý a začne ho sledovať. Medzitým spoznáva Danku, o niečo staršiu fotografku, ktorá pracuje 
pre miestne noviny. Karol je priťahovaný láskou a fascinovaný smrťou a čoskoro bude musieť urobiť najdôleži-
tejšie rozhodnutie svojho života. MN 15 rokov – Polsko,ČR,SR –ASFK   – 98 ´-  titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 2. 12. - 3D    Nedeľa  4.12. 15.30 h

VAIANA (animovaný) 
Pred tritisíc rokmi sa po nekonečných vodách Tichého oceánu plavili  prastarí moreplavci a objavovali nové 
ostrovy Oceánie … potom ale ich plavby na celé tisícročie ustali … a nikto nevie prečo. Od tvorcov Zootropolis  
a  Ľadové kráľovstvo. MN 7 rokov – USA – Saturn – minutáž dodatočne – slovenský dabing. Vstupné 3,50 – 2 
D, 5 € - 3 D.

Piatok 2. 12.   17.30 h     Sobota  3.12.  17.30 h

SANTA JE STÁLE ÚCHYL (čierna komédia)                                                                                                     
Billy Bob Thornton sa predstavuje v jednej zo svojich najlepších filmových úloh. Odpudivo neodolateľný zlodej 
Willie je stále alkoholik,  sukničkár a už zase na dne. Znovu si teda oblečie kostým Santu  a neochotne spojí sily 
s bývalým parťákom Markusom, aby na Vianoce vykradli centrálu jednej  skorumpovanej chicagskej charity. Po 
viac ako jedenástich rokoch vzniklo pokračovanie Santu, ktorý je všetko, len nie ľudomil. MN 12 rokov –USA – 
Magic Box Slovakia – 81´ -  titulky. Vstupné 3,50  

Sobota  3.12.  19.30 h     Nedeľa  4.12.  17.30 h - 3D

UNDERWORLD: KRVAVÉ VOJNY (akčný horor)
Už po piatykrát si Kate Beckinsale oblečie kostým Selene a v pokračovaní filmovej série Underworld s podtitu-
lom Krvavé vojny sa pokúsi zastaviť odveký boj medzi Lykanmi a Upírmi. MN 15 rokov –USA –Itafilm  – minutáž 
dodatočne - titulky. Vstupné 4 € - 2 D, 5,50 € - 3 D
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Pondelok 7.     učebňa č.2     17.00 hod. 

VIANOCE  S ENKAUSTIKOU
Aj vás láka darovať svojim blízkym na Vianoce netradičný darček vyhotovený  vlastnými rukami? Mimoriadny 
kurz enkaustiky pre pokročilých vám takúto možnosť ponúka. Dve stretnutia  po 2,5 hodiny, kurzový poplatok  
spolu 20 €. Prihlášky a info dkpuchov1@gmail.com.  

Utorok 8.     kinosála      16.00 hod.

STOP PRECHLADNUTIU
S jesenným počasím prichádza aj sezóna vírusových ochorení. Ako im predchádzať a ako sa ich rýchlo zbaviť? 
Viac sa dozviete na stretnutí v Klube žien pri DK Púchov.

Utorok 8.      vestibul divadla      18.00 hod.

LABYRINT  DUŠE II.
Pozývame Vás na vernisáž výstavy autorky Dariny Berkovej /rodenej Dobrovodskej/. Kurátor výstavy:  PhDr. 
Ľudovít Petránsky, hudba: Lucia Briestenská – gitara,spev. Výstava potrvá do 30.11.2016, vstup voľný.

Štvrtok  10.     učebňa č.2      18.00 hod.

JESENNÉ HODY
Tento rok bol úrodný. Čo všetko sa dá pripraviť zo zeleniny a ovocia ? Ovocie  a  rozmanitá zelenina, ktorá rastie 
všade, umožňujú zostaviť jedálny lístok plnohodnotnej stravy i bez mäsitých jedál. Ak je strava rozmanitá, lepšie 
nám chutí a telo dostáva viac výživy. Malo by nám záležať na kvalite a príprave pokrmu. Ak ho nevychutnáme, 
telo z neho nezíska potrebnú výživu...

Štvrtok 10.     zasadacia miestnosť I.poschodie     18.00 hod.  

AL - ANON                                                                                                                       
Chceme byť obeťami, ak niekto v rodine pije alkohol, alebo prevezmeme zodpovednosť za svoj život pomocou 
12-krokového programu?

Piatok 11. budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála  10.00 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 od mamičiek...Vstup voľný.                                                                                 

Piatok 11.     pešia zóna     17.00 hod.

VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE: 
MARTIN NA BIELOM KONI 
Martin na bielom koni nám po minulé roky do Púchova VŽDY priniesol to, čo sľúbil – biele vločky. Podarí sa mu 
to aj do tento rok? Príďte sa presvedčiť a zabaviť na pešiu zónu... Účinkuje: MARTIN HARICH S KAPELOU W.A.F,  
Karin Riljaková zo ZUŠ Púchov. Vstup voľný!

Pondelok 14.     učebňa č.2       17.00 hod. 

VIANOČNÉ PLETENIE Z PAPIERA 
Stromček, anjel, zvonček -  symboly Vianoc, ktoré si môžete zhotoviť na kurze pletenia z papiera pre pokroči-
lých.  Netradičná  vianočná výzdoba vašich domácností umocní čaro sviatkov.  Dve stretnutia  po 2,5 hodiny, 
kurzový poplatok  20 €. Prihlášky a info: dkpuchov1@gmail.com.

PRIPRAVUJEME:

PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

7.12.2016  HRADIŠŤAN & JIŘÍ  PAVLICA 
vstupné 12 €, balkón 11 €, vstupenky v predaji, info na osobitnom  plagáte.

15.12. 2016 PAVEL HIRAX BARIČÁK 
Vstupné: 5 €, balkón 4 €, vstupenky v predaji od 8.11, info na osobitnom  plagáte.
       
31.12.2016 SILVESTER V DIVADLE 
vstupné 25 €, vstupenky v predaji od 3.11., info na osobitnom  plagáte.

14.1. 2016  IX. MESTSKÝ BÁL
Vstupné: 40 €, vstupenky v predaji od 21.11, info na osobitnom  plagáte.

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

Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodinu pred každým 
premietaním. Informácie denne  aj  u informátora DK. Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupe-
niek aj online na www.dkpuchov.sk

Sobota 19.     veľká sála       od 16.00 hod.

NOC V DIVADLE
16.00 h ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV -  letný táborový muzikál v zime, deti z muzikálového letného tábora DK 
Púchov, vstupné 1 €,17.30 O RYBÁROVI A ZLATEJ RYBKE – rozprávka, Divadlo M, vstupné 1 €,19.00 h OCE-
NENIE – DDŠ OCHOTNÍČEK pri príležitosti 45. výročia vzniku a ich hra POZDRAVUJE VÁS STRÝKO EMIL, - pre 
verejnosť i bývalých Ochotníčkarov /pozývame! /, vstupné 1 €,21.00 h SVET PODĽA HELEN alebo Ako sa 
maľujú kvapky -  leporelo spomienok  zo života mladej dôchodkyne autorskej hry Divadla Makyta, vstupné 1 €,  
22.00 h  7 + 2    - prvé dejstvo z novej detektívnej komédie DŠ Červené vankúše, vstupné 1 €, 23.00 h VYHNA-
NIE Z RAJA alebo  ONI SÚ Z MARSU A ONY Z VENUŠE - o tom, aké vzácne sú chvíle ticha. Autorský divadelný  
projekt herca, míma a klauna Cirque du Soleil Juraja Benčíka, Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov.  Vstupné 
4 € . SPRIEVODNE:  DAVID MIŠÚN (CZ), el. akustická gitara, spev (vestibul divadla, medzičas medzi  jednotlivými  
divadel. predstaveniami) BONUS:  Popolnočný DIVADELNÝ DRINK zdarma pre tých, čo vydržia až do konca . Info 
aj na osobitných plagátoch. Vstupenky v predaji.

Štvrtok  24.     učebňa č.2      18.00 hod.

TRUST – DÔVERA
Všestranne vyrovnaný životný štýl zahŕňa nielen optimálnu výživu a dostatok pohybu, ale aj duchovný rast. Viera 
zaplní prázdne miesta vášho života a prinesie vám spokojnosť, nádej a dôveru v lepšiu budúcnosť.

Štvrtok  24.     zasadacia miestnosť I.poschodie      18.00 hod.

AL  – ANON
Štvrtkovečerný Al-anon 12-krokového program uzdravuje ľudí postihnutých pitím druhej osoby.

Piatok  25.     veľká sála       19.00 hod.

MANDARÍNKOVÁ IZBA
Komédia. Hrajú Bibiana Ondrejková, Pavol Topoľský, Maroš Kramár, Zuzka Tlučková. VYPREDANÉ.

Sobota 26.     učebňa č.1       14.00-18.00 hod.

AKO LEPŠIE POROZUMIEŤ SVOJMU DIEŤATU A SEBE...
Návod, ako správne a bezbolestne vychovávať deti, neexistuje. Ale existujú cesty, ktoré nás môžu nasmerovať k 
tomu, aby sme svojim deťom lepšie rozumeli, naladili sa s nimi na rovnakú komunikačnú vlnu, učili ich (a často 
aj seba) niesť zodpovednosť za vlastné rozhodnutia a nekazili si rodinné ovzdušie situáciami sprevádzanými 
hnevom, plačom ... Štvrhodinový workshop je tu aj pre Vás. Kurzovné vrátane pracovného materiálu 20 €, man-
želský pár spolu 30 €. Prihlášky a info:dkpuchov1@gmail.com

Sobota 26.     veľká sála      19.00 hod.

SVET PODĽA HELEN 
ALEBO AKO SA MAĽUJÚ KVAPKY 
Leporelo spomienok  zo života mladej dôchodkyne autorskej hry Divadla Makyta. Premiéra. Vstupné 2 €.

Nedeľa 27.     veľká sála       15.00 hod. 

SMEJKO A TANCULIENKA
KDE BOLO, TAM BOLO ...
Smejko a Tanculienka prichádzajú s novým rozprávkovým predstavením pre deti, s novými kostýmami, novou 
scénou a hlavne úplne novými rozprávkovými pesničkami. Navštívia krajinu rozprávok. Naučia Pipi dlhú panču-
chu upratovať, s veľkou repou si budú navzájom pomáhať, Janíčko a Marienka neuveria Ježibabe, papať budú 
ako dráčikovia, počúvnu rady Malého princa...Samozrejme, že zahrajú aj známe hity. Vstupné 7 €, prístavok 6€. 
Vstupenky  v predaji.
 
Utorok 29.     kinosála     16.00 hod.

AKTIVITY A PSYCHOHYGIENA V SENIORSKOM VEKU
Pohyb, rôzne aktivity, stravovanie, pitný réžim, komunikácia, vzdelávanie, vzťah k sebe a okoliu... Viac na pred-
náške s Mudr.Bršiakom.

Streda 30.      zasadacia miestnosť  I.poschodie       17.30 hod.

KURZ AKVARELOVEJ MAĽBY PRE ZAČIATOČNÍKOV 
Intenzívny kurz akvarelovej maľby pre dospelých. Téma PRÍRODA. Kurz je zameraný na intenzívne skúmanie 
a praktické zvládnutie techniky akvarelovej maľby. Na prvom stretnutí sa naučíte miešanie farieb, techniku 
vrstvenia akvarelu a iné poznatky, ktoré na druhom stretnutí využijete pri maľbe vlastného prírodného motívu 
na špeciálny papier formátu A4, alebo A3, ktorý si odnesiete domov v peknom rámiku. Kurzový poplatok vrá-
tane materiálu a malého darčeka je 25 €. Vyučovať sa bude 2x po 2,5 hodiny. Prihlášky a info: 0908 718 662, 
dkpuchov1@gmail.com       

Piatok 4.     kinosála     9.00 hod.

LOVECKÁ SEZÓNA
Stará známa partička z lesa je späť! Boog nikdy nepatril medzi najodvážnejších medveďov. Napriek tomu sa 
spolu so svojím najlepším kamošom Elliotom vydal riešiť monštruóznu záhadu, ktorá ohrozuje bezpečnosť 
všetkých obyvateľov Timberline.
  
Piatok 18.     kinosála        8.00 hod.

NAJKRAJŠÍ DEŇ
Svojrázny, upätý a ambiciózny klavirista Andi sa stretáva s flegmatikom a pohodárom Bennom a obaja zisťujú, 
že majú jedno spoločné. Diagnózu smrteľnej choroby a na dvere im už klope zubatá s kosou. Spoločne utečú 
z hospica s cieľom poriadne si vyhodiť z kopýtka a užiť si tie najbáječnejšie dni v živote. Organizované pre SŠ.

Pondelok 28.     veľká sála        9.00 hod., 10.30 hod. 

IDEME NA SAFARI 
Program s pesničkami o výlete na safari. Spoznáme  exotických zvieracích  obyvateľov vzdialenej divočiny. Žiaci  
sa dozvedia o správnom správaní k týmto zvieratkám, ale aj o ceste, ktorá ich čaká, keď sa rozhodnú navštíviť 
vzdialené kúty našej zeme. Popri tom ako sa dozvedia niečo nové si aj  zaspievajú a zatancujú na veselú hudbu 
a krásne pesničky. Každý žiak dostane sladkú odmenu. Program – Míša Rúžičková, ČR. Organizované pre ZŠ.

Utorok 29.        veľká sála       9.00 hod.                                                                

MINIDISKOTÉKA V LESE                                                                                          
Detský program s pesničkami o všetkých zvieratkách z lesa a o ich každodennom živote v krásnej prírode o ich 
starostiach, ale aj radostiach, o nevšedných priateľstvách a dňoch, ktoré strávia voľným behaním po lúkach 
a pasienkoch. O tom, aké je pekné ísť na výlet do lesa, aké je dôležité správať sa slušne a nerušiť zvieratká. 
Organizované pre MŠ.                                  
                                                       
Streda 30.     veľká sála       8.15 hod., 10.00 hod. 

MUZIKÁLOVÝ MIX...
Po úspechu programu Československý muzikál prichádzame s programom MUZIKÁLOVÝ MIX, ktorý obsahu-
je výber skladieb z najznámejších zahraničných, ale aj domácich muzikálov. Zaznejú skladby z muzikálových 
klasík ako Spievanie v daždi (Singin in the Rain), Pomáda (Grease), Vlasy (Hair), Dracula, Mamma Mia, Fantóm 
opery (The Phantom of the Opera), Cigáni idú do neba, Hamlet, a mnohé ďalšie...  Videoprojekcia bude opäť 
doplnená o texty skladieb. Organizované pre ZŠ.
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Streda  2.  19.30 h

ZVÄČŠENINA (dráma)
Hlavným hrdinom príbehu je módny fotograf Thomas – bohatý, úspešný a sebavedomý. Jedného dňa ide bez-
cieľne do opusteného parku a v ňom fotí, bez konkrétneho zámeru, až sa do jeho zreteľa dostane milenecký pár. 
Žena z fotografií od neho žiada negatívy, keď ju odmietne, navštívi ho následne aj v jeho ateliéri a ponúka svoje 
telo výmenou za nafotené snímky. Thomas tuší, že zachytil niečo viac ako horúce objatia. Zväčší ich a zistí, čo 
sa v skutočnosti v parku udialo... MN 12 rokov-  VB.,TAl.,USA  –ASFK – 111´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   4.  19.30 h   Sobota  5.  17.30 h - 3D

DOCTOR STRANGE (dobrodr.,akčný, fantasy)  
Ďalší príbeh zo štúdia Marvel nás zoznámi so svetoznámym neurochirurgom Dr. Stephenom Strangeom, kto-
rého život sa radikálne zmení po vážnej autonehode, ktorá ho oberie o to najcennejšie, čo má – schopnosť 
používať ruky. Keď ho tradičná medicína sklame, rozhodne sa hľadať pomoc a nádej na nezvyčajnom mieste 
- mystickom Kamar–Taj v Himalájach. Čoskoro však zistí, že toto miesto nie je len uzdravovacím centrom, ale 
tiež základňou pre boj s neviditeľnými temnými silami, ktoré chcú zničiť náš svet. Strange získava nové, nadpri-
rodzené schopností a musí sa rozhodnúť, či sa vráti k svojmu pôvodnému životu, plnému bohatstva a uznania, 
alebo sa ho vzdá a bude chrániť náš svet ako najmocnejší z čarodejníkov... MN 12  rokov –  USA  – Saturn  
–  115 ´-  titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

Sobota  5.  15.30 h    Nedeľa  6.  17.30 h

ROZPRÁVKY PRE EMU (komédia, romantický)
Peter Miller žije a pracuje už niekoľko rokov v Londýne. Jeho zabehnutý rytmus života jedného dňa preruší 
správa z Prahy, ktorú považuje za omyl alebo zlý vtip. Je otcom osemročnej Emy a po nehode matky - aj jej 
jedinou šancou, ako sa vyhnúť detskému domovu. Nutnosť spolužitia s dcérou, o ktorej existencii doposiaľ 
nemal ani tušenie, prevráti Petrovi život doslova hore nohami… MP – ČR – Continentalfilm  –  100´  - česká 
verzia. Vstupné 3,50 €

Streda 9.     19.30 h

SKÚŠKA DOSPELOSTI (dráma)
Romeo Aldea býva v malom horskom mestečku v Transylvánii a svoju dcéru vychovával v predstave, že keď 
dovŕši 18 rokov, odíde žiť a študovať do zahraničia. Jeho plán sa blíži k svojmu úspešnému koncu – Eliza dostala 
štipendium na štúdium psychológie vo Veľkej Británií. Už len musí urobiť skúšku dospelosti - maturitu – pre 
dobrého študenta ako je ona je to len formalita. Deň pred jej prvou písomnou skúškou však ohrozí jej plány 
nehoda. Teraz je Romeo ten, kto musí urobiť rozhodnutie...MN 15 rokov – Rum.,Fr.,Belg. – ASFK – 128´-  titulky.
Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   11.  17.30 h    Sobota  12.  20.00 h

PRVÝ KONTAKT (sci-fi thriller)
Po vesmírnych hitoch Gravitácia a Interstellar prichádza nový sci-fi thriller od režiséra filmov Zmiznutie a Sicario 
Denisa Villeneuve. Planéta Zem opäť stojí v centre pozornosti mimozemskej civilizácie. V dvanástich metropo-
lách pristáli zvláštne vesmírne lode a nik netuší, aké sú zámery votrelcov. Prišli v mieri alebo sa ľudstvo má 
začať obávať? V hlavných úlohách filmu sa predstavia Amy Adams a Jeremy Renner. MP od  12 rokov  – USA 
– Itafilm –  136 ´  - titulky. Vstupné 3,50 €

Piatok   11.  20.00 h    Sobota  12.  17.30 h

HACKSAW RIDGE: 
ZRODENIE HRDINU (životopisný, dráma, vojnový)
Film oscarového režiséra Mela Gibsona, inšpirovaný skutočným príbehom muža, ktorý sa počas vojny stal 
hrdinom bez jediného výstrelu. Krátko po tom, čo Japonci 7. decembra 1941 zaútočili na Pearl Harbor, prihlási 
sa dvadsaťtriročný Američan Desmond Doss, tak ako mnoho iných mladíkov, do služby vlasti. Z hĺbky svojho 
presvedčenia však odmieta nosiť akúkoľvek zbraň a zabíjať. Stane sa zdravotníkom 307. pešieho pluku 77. 
pešej divízie. Skutočnosť, že odmieta zbraň, sa ale nestretáva s pochopením u jeho spolubojovníkov... MN 12 
rokov– USA,Austr. – Magic Box Slovakia –131 ´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  12.  15.30 h    Nedeľa  13. 15.30 h - 3D

TROLLOVIA (animovaný, dobrodr., komédia)
Trollovia sú vždy veselí a šťastní škriatkovia, ktorí najviac zo všetkého milujú hudbu, tanec a spev. Jedinou ich 
vážnejšou starosťou sú Bergeni. Tí si totiž myslia, že môžu byť šťastní iba vtedy, keď budú mať Trolla v žalúdku. 
Bohužiaľ však už dlhú dobu žiadneho na jedálničku nemali. Trolliemu kráľovi Peppymu sa totiž podarí aj so 
všetkými jeho poddanými utiecť a založiť vlastné veselé mestečko Trollíkovo, ktoré sa Bergenom nedarí nájsť. A 
tak je ich kráľovstvo oproti šťastnému a farebnému Trollíkovu naplnené hnevom a zlobou... MP - USA-  CinemArt 
- 92´- slovenský dabing. Vstupné 3,50 € 2 D, 5 € - 3 D.

Nedeľa  13.  17.30 h

IMT SMILE A LÚČNICA:  
MADE IN SLOVAKIA (hudobný,tanečný, dokumentárny)
Snímka opisuje jedinečný projekt, ktorý pobláznil celé Slovensko a dostal sa i za hranice, do Čiech. Spojenie tra-
dičného v podobe Lúčnice s kapelou IMT Smile na čele s obľúbeným  spevákom I. Táslerom a režisérsky počin 
J. Ďurovčíka, podmanivé tóny ľudovej hudby v unikátnej kombinácii s tvorbou prešovskej hudobnej formácie 
zmenilo mnoho divákov na tanečníkov.  Pozrite sa však i do zákulisia tohto unikátneho projektu. Nahliadnite do 
jeho „kuchyne“, čo všetko sa za projektom skrýva...  MP  – SR – Continentalfilm   –  110 ´-  slovenská verzia. 
Vstupné 3,50 €.

Streda  16.   19.30 h

SEDEM STATOČNÝCH (western)
Legendárny western Johna Sturgesa nie je iba majstrovským príbehom o siedmych pištoľníkoch, ktorí sa ne-
chajú najať hŕstkou chudobných mexických dedinčanov, aby bránili ich životy a majetok pred bandou chamti-
vých banditov. Ide zároveň o prvý remake diela japonského klasika Akira Kurosawu, ktorý dokazuje, aká úspeš-
ná môže byť kultúrna inšpirácia, z ktorej ťažia obe strany. Akokoľvek je morálny kódex pištoľníkov a samurajov 
odlišný, obe skupiny sa púšťajú do boja, v ktorom vyhráva ten najslabší. MN 12 rokov – USA –ASFK – 128´- 
titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 18.    17.30 h    Nedeľa  20.  17.30 h

NESPOZNANÝ (dokumentárny)
Film je intímnym rezom do života legendárneho speváka Richarda Müllera na pozadí jeho koncertného turné s 
kapelou Fragile. Film sa norí do Richardových aktuálnych pocitov, ktoré silno ovplyvňuje maniodepresia, ktorou 
dlhodobo trpí. Sonduje však aj v minulosti, ktorá otvára dvere do časti jeho speváckej kariéry sprevádzanej 
turbulentnými vzťahmi so ženami a drogami. Tie sú kľúčom k pochopeniu jeho osobnosti i speváckej kariéry. 
Film nekompromisne bez pretvárky nahliada do Richardovho vnútra, i do zákulisia samotnej produkcie turné. 
MN 12 rokov  – SR/ČR  –ASFK  –  88 ´-  slovenská verzia.  Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Sobota 19.    NEPREMIETA SA !

Pondelok 21. 19.30 h  DIEŤA BRIDGET JONESOVEJ - KINO ZA „BABKU“  J t.j. 2 € !

DIEŤA BRIDGET JONESOVEJ (romantický, komédia)
Neplánované tehotenstvo. Taká vec dokáže vykoľajiť aj  životom ostrieľanú Bridget, zvlášť keď  netuší, s kým 
dieťa počala. Ako sa blíži termín pôrodu, Bridget cíti, že bude musieť s  pravdou von a  hlavne, že si bude 
musieť vybrať, komu bude jej dieťa hovoriť „otecko“... MN 15  rokov – ČR – CinemArt –123 ´- český dabing.  
Vstupné 2 €.

Streda  23.    17.30 h

SNOW FILM FEST
Celovečerné pásmo špičkových filmov o extrémnom lyžovaní, zimnom lezení, snowboardingu, snow-kitingu 
a ďalších zimných radovánkách prinesie SNOW FILM FEST, bratský festival Expedičnej kamery a v Púchove 
sa uskutoční už po druhý krát. Ľady a prílivy, Tamara, Biele objatie, Whiskey berber, Expedícia Švédsko – na 
filmovom plátne. Info aj na osobitnom plagáte. Vstupné 3,50 €.

Piatok 25.    17.30 h      Sobota  26.  15.30 h - 3D

FANTASTICKÉ ZVERY 
A ICH VÝSKYT (dobrodr., fantasy, rodinný)
Fantastické zvery a ich výskyt je úplne novým čarodejníckym dobrodružstvom, ktoré nás vracia do sveta čaro-
dejníkov a zvláštnych bytostí vytvoreného spisovateľkou a autorkou príbehov o Harry Potterovi J. K. Rowlingo-
vou. Fantastické zvery a ich výskyt začínajú v roku 1926, kedy Newt Scamender práve dokončil svetovú výpravu 
za hľadaním a dokumentáciou výnimočného výskytu magických stvorení. Jeho krátke zastavenie v New Yorku 
by sa zaobišlo bez nehody, keby nebolo mukla menom Jacob, strateného magického kufríka a úteku niektorých 
newtových fantasticých zverov, ktoré môžu byť veľkým problémom rovnako pre svet čarodejníkov, ako muklov... 
MN12 rokov-USA,VB– Continentalfilm - 120 ´- slovenský dabing. Vstupné 4  € - 2 D, 6 € - 3 D.

Sobota  26.   17.45 h    Nedeľa  27.  17.30 h

VTEDY V RAJI (dobrodružný, romantický)
Film na motívy spisovateľa a scenáristu Josefa Urbana sa natáčal aj vo Vysokých Tatrách, rozpráva o osudovej 
láske, nezlomnom priateľstve a vzťahoch českých a nemeckých horolezcov, do ktorých osudovo zasiahla ťažká 
vojnová doba Protektorátu. Legendárny, mýtmi opradený a vo svojej dobe najlepší český horolezec Josef Smítka 
(Vavřinec Hradílek) odmietol nastúpiť k totálnemu nasadeniu v Ríši a niekoľko rokov sa pred nemeckými úradmi 
a gestapom skrýval v skalnom meste Hruboskalska, podporovaný kamarátmi z radov českých a nemeckých 
horolezcov. Joska na svojej ceste za slobodou prekročil hranice možností nielen v skalách, ale i v živote. Stal sa 
legendou pre  svoj nezlomný postoj k partii kamarátov, vysnívanej žene a hlavne preto, že  sa nikdy nesklonil 
pred okupačnou mocou. Záštitu nad uvedením filmu na Slovensku prevzal slovenský prezident Andrej Kiska. 
MN 12  rokov –  ČR,SR – Bontonfilm –  99 ´-  česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Streda  30.    19.30 h

ČERVENÝ PAVÚK (thriller)
Precízne vystavaný psychologický triler sa vnára do spletitého príbehu fascinácie zlom, ktoré sa skrýva na 
miestach, kde by sme ho nečakali. Karol, obyčajný mladý muž, narazí na staršieho muža a začne sa domnievať, 
že je obávaným sériovým vrahom – Červeným pavúkom, ktorý už dlhšie desí obyvateľov Krakova. Začína byť 
mužom posadnutý a začne ho sledovať. Medzitým spoznáva Danku, o niečo staršiu fotografku, ktorá pracuje 
pre miestne noviny. Karol je priťahovaný láskou a fascinovaný smrťou a čoskoro bude musieť urobiť najdôleži-
tejšie rozhodnutie svojho života. MN 15 rokov – Polsko,ČR,SR –ASFK   – 98 ´-  titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 2. 12. - 3D    Nedeľa  4.12. 15.30 h

VAIANA (animovaný) 
Pred tritisíc rokmi sa po nekonečných vodách Tichého oceánu plavili  prastarí moreplavci a objavovali nové 
ostrovy Oceánie … potom ale ich plavby na celé tisícročie ustali … a nikto nevie prečo. Od tvorcov Zootropolis  
a  Ľadové kráľovstvo. MN 7 rokov – USA – Saturn – minutáž dodatočne – slovenský dabing. Vstupné 3,50 – 2 
D, 5 € - 3 D.

Piatok 2. 12.   17.30 h     Sobota  3.12.  17.30 h

SANTA JE STÁLE ÚCHYL (čierna komédia)                                                                                                     
Billy Bob Thornton sa predstavuje v jednej zo svojich najlepších filmových úloh. Odpudivo neodolateľný zlodej 
Willie je stále alkoholik,  sukničkár a už zase na dne. Znovu si teda oblečie kostým Santu  a neochotne spojí sily 
s bývalým parťákom Markusom, aby na Vianoce vykradli centrálu jednej  skorumpovanej chicagskej charity. Po 
viac ako jedenástich rokoch vzniklo pokračovanie Santu, ktorý je všetko, len nie ľudomil. MN 12 rokov –USA – 
Magic Box Slovakia – 81´ -  titulky. Vstupné 3,50  

Sobota  3.12.  19.30 h     Nedeľa  4.12.  17.30 h - 3D

UNDERWORLD: KRVAVÉ VOJNY (akčný horor)
Už po piatykrát si Kate Beckinsale oblečie kostým Selene a v pokračovaní filmovej série Underworld s podtitu-
lom Krvavé vojny sa pokúsi zastaviť odveký boj medzi Lykanmi a Upírmi. MN 15 rokov –USA –Itafilm  – minutáž 
dodatočne - titulky. Vstupné 4 € - 2 D, 5,50 € - 3 D
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Pondelok 7.     učebňa č.2     17.00 hod. 

VIANOCE  S ENKAUSTIKOU
Aj vás láka darovať svojim blízkym na Vianoce netradičný darček vyhotovený  vlastnými rukami? Mimoriadny 
kurz enkaustiky pre pokročilých vám takúto možnosť ponúka. Dve stretnutia  po 2,5 hodiny, kurzový poplatok  
spolu 20 €. Prihlášky a info dkpuchov1@gmail.com.  

Utorok 8.     kinosála      16.00 hod.

STOP PRECHLADNUTIU
S jesenným počasím prichádza aj sezóna vírusových ochorení. Ako im predchádzať a ako sa ich rýchlo zbaviť? 
Viac sa dozviete na stretnutí v Klube žien pri DK Púchov.

Utorok 8.      vestibul divadla      18.00 hod.

LABYRINT  DUŠE II.
Pozývame Vás na vernisáž výstavy autorky Dariny Berkovej /rodenej Dobrovodskej/. Kurátor výstavy:  PhDr. 
Ľudovít Petránsky, hudba: Lucia Briestenská – gitara,spev. Výstava potrvá do 30.11.2016, vstup voľný.

Štvrtok  10.     učebňa č.2      18.00 hod.

JESENNÉ HODY
Tento rok bol úrodný. Čo všetko sa dá pripraviť zo zeleniny a ovocia ? Ovocie  a  rozmanitá zelenina, ktorá rastie 
všade, umožňujú zostaviť jedálny lístok plnohodnotnej stravy i bez mäsitých jedál. Ak je strava rozmanitá, lepšie 
nám chutí a telo dostáva viac výživy. Malo by nám záležať na kvalite a príprave pokrmu. Ak ho nevychutnáme, 
telo z neho nezíska potrebnú výživu...

Štvrtok 10.     zasadacia miestnosť I.poschodie     18.00 hod.  

AL - ANON                                                                                                                       
Chceme byť obeťami, ak niekto v rodine pije alkohol, alebo prevezmeme zodpovednosť za svoj život pomocou 
12-krokového programu?

Piatok 11. budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála  10.00 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 od mamičiek...Vstup voľný.                                                                                 

Piatok 11.     pešia zóna     17.00 hod.

VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE: 
MARTIN NA BIELOM KONI 
Martin na bielom koni nám po minulé roky do Púchova VŽDY priniesol to, čo sľúbil – biele vločky. Podarí sa mu 
to aj do tento rok? Príďte sa presvedčiť a zabaviť na pešiu zónu... Účinkuje: MARTIN HARICH S KAPELOU W.A.F,  
Karin Riljaková zo ZUŠ Púchov. Vstup voľný!

Pondelok 14.     učebňa č.2       17.00 hod. 

VIANOČNÉ PLETENIE Z PAPIERA 
Stromček, anjel, zvonček -  symboly Vianoc, ktoré si môžete zhotoviť na kurze pletenia z papiera pre pokroči-
lých.  Netradičná  vianočná výzdoba vašich domácností umocní čaro sviatkov.  Dve stretnutia  po 2,5 hodiny, 
kurzový poplatok  20 €. Prihlášky a info: dkpuchov1@gmail.com.

PRIPRAVUJEME:

PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

7.12.2016  HRADIŠŤAN & JIŘÍ  PAVLICA 
vstupné 12 €, balkón 11 €, vstupenky v predaji, info na osobitnom  plagáte.

15.12. 2016 PAVEL HIRAX BARIČÁK 
Vstupné: 5 €, balkón 4 €, vstupenky v predaji od 8.11, info na osobitnom  plagáte.
       
31.12.2016 SILVESTER V DIVADLE 
vstupné 25 €, vstupenky v predaji od 3.11., info na osobitnom  plagáte.

14.1. 2016  IX. MESTSKÝ BÁL
Vstupné: 40 €, vstupenky v predaji od 21.11, info na osobitnom  plagáte.

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

Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodinu pred každým 
premietaním. Informácie denne  aj  u informátora DK. Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupe-
niek aj online na www.dkpuchov.sk

Sobota 19.     veľká sála       od 16.00 hod.

NOC V DIVADLE
16.00 h ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV -  letný táborový muzikál v zime, deti z muzikálového letného tábora DK 
Púchov, vstupné 1 €,17.30 O RYBÁROVI A ZLATEJ RYBKE – rozprávka, Divadlo M, vstupné 1 €,19.00 h OCE-
NENIE – DDŠ OCHOTNÍČEK pri príležitosti 45. výročia vzniku a ich hra POZDRAVUJE VÁS STRÝKO EMIL, - pre 
verejnosť i bývalých Ochotníčkarov /pozývame! /, vstupné 1 €,21.00 h SVET PODĽA HELEN alebo Ako sa 
maľujú kvapky -  leporelo spomienok  zo života mladej dôchodkyne autorskej hry Divadla Makyta, vstupné 1 €,  
22.00 h  7 + 2    - prvé dejstvo z novej detektívnej komédie DŠ Červené vankúše, vstupné 1 €, 23.00 h VYHNA-
NIE Z RAJA alebo  ONI SÚ Z MARSU A ONY Z VENUŠE - o tom, aké vzácne sú chvíle ticha. Autorský divadelný  
projekt herca, míma a klauna Cirque du Soleil Juraja Benčíka, Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov.  Vstupné 
4 € . SPRIEVODNE:  DAVID MIŠÚN (CZ), el. akustická gitara, spev (vestibul divadla, medzičas medzi  jednotlivými  
divadel. predstaveniami) BONUS:  Popolnočný DIVADELNÝ DRINK zdarma pre tých, čo vydržia až do konca . Info 
aj na osobitných plagátoch. Vstupenky v predaji.

Štvrtok  24.     učebňa č.2      18.00 hod.

TRUST – DÔVERA
Všestranne vyrovnaný životný štýl zahŕňa nielen optimálnu výživu a dostatok pohybu, ale aj duchovný rast. Viera 
zaplní prázdne miesta vášho života a prinesie vám spokojnosť, nádej a dôveru v lepšiu budúcnosť.

Štvrtok  24.     zasadacia miestnosť I.poschodie      18.00 hod.

AL  – ANON
Štvrtkovečerný Al-anon 12-krokového program uzdravuje ľudí postihnutých pitím druhej osoby.

Piatok  25.     veľká sála       19.00 hod.

MANDARÍNKOVÁ IZBA
Komédia. Hrajú Bibiana Ondrejková, Pavol Topoľský, Maroš Kramár, Zuzka Tlučková. VYPREDANÉ.

Sobota 26.     učebňa č.1       14.00-18.00 hod.

AKO LEPŠIE POROZUMIEŤ SVOJMU DIEŤATU A SEBE...
Návod, ako správne a bezbolestne vychovávať deti, neexistuje. Ale existujú cesty, ktoré nás môžu nasmerovať k 
tomu, aby sme svojim deťom lepšie rozumeli, naladili sa s nimi na rovnakú komunikačnú vlnu, učili ich (a často 
aj seba) niesť zodpovednosť za vlastné rozhodnutia a nekazili si rodinné ovzdušie situáciami sprevádzanými 
hnevom, plačom ... Štvrhodinový workshop je tu aj pre Vás. Kurzovné vrátane pracovného materiálu 20 €, man-
želský pár spolu 30 €. Prihlášky a info:dkpuchov1@gmail.com

Sobota 26.     veľká sála      19.00 hod.

SVET PODĽA HELEN 
ALEBO AKO SA MAĽUJÚ KVAPKY 
Leporelo spomienok  zo života mladej dôchodkyne autorskej hry Divadla Makyta. Premiéra. Vstupné 2 €.

Nedeľa 27.     veľká sála       15.00 hod. 

SMEJKO A TANCULIENKA
KDE BOLO, TAM BOLO ...
Smejko a Tanculienka prichádzajú s novým rozprávkovým predstavením pre deti, s novými kostýmami, novou 
scénou a hlavne úplne novými rozprávkovými pesničkami. Navštívia krajinu rozprávok. Naučia Pipi dlhú panču-
chu upratovať, s veľkou repou si budú navzájom pomáhať, Janíčko a Marienka neuveria Ježibabe, papať budú 
ako dráčikovia, počúvnu rady Malého princa...Samozrejme, že zahrajú aj známe hity. Vstupné 7 €, prístavok 6€. 
Vstupenky  v predaji.
 
Utorok 29.     kinosála     16.00 hod.

AKTIVITY A PSYCHOHYGIENA V SENIORSKOM VEKU
Pohyb, rôzne aktivity, stravovanie, pitný réžim, komunikácia, vzdelávanie, vzťah k sebe a okoliu... Viac na pred-
náške s Mudr.Bršiakom.

Streda 30.      zasadacia miestnosť  I.poschodie       17.30 hod.

KURZ AKVARELOVEJ MAĽBY PRE ZAČIATOČNÍKOV 
Intenzívny kurz akvarelovej maľby pre dospelých. Téma PRÍRODA. Kurz je zameraný na intenzívne skúmanie 
a praktické zvládnutie techniky akvarelovej maľby. Na prvom stretnutí sa naučíte miešanie farieb, techniku 
vrstvenia akvarelu a iné poznatky, ktoré na druhom stretnutí využijete pri maľbe vlastného prírodného motívu 
na špeciálny papier formátu A4, alebo A3, ktorý si odnesiete domov v peknom rámiku. Kurzový poplatok vrá-
tane materiálu a malého darčeka je 25 €. Vyučovať sa bude 2x po 2,5 hodiny. Prihlášky a info: 0908 718 662, 
dkpuchov1@gmail.com       

Piatok 4.     kinosála     9.00 hod.

LOVECKÁ SEZÓNA
Stará známa partička z lesa je späť! Boog nikdy nepatril medzi najodvážnejších medveďov. Napriek tomu sa 
spolu so svojím najlepším kamošom Elliotom vydal riešiť monštruóznu záhadu, ktorá ohrozuje bezpečnosť 
všetkých obyvateľov Timberline.
  
Piatok 18.     kinosála        8.00 hod.

NAJKRAJŠÍ DEŇ
Svojrázny, upätý a ambiciózny klavirista Andi sa stretáva s flegmatikom a pohodárom Bennom a obaja zisťujú, 
že majú jedno spoločné. Diagnózu smrteľnej choroby a na dvere im už klope zubatá s kosou. Spoločne utečú 
z hospica s cieľom poriadne si vyhodiť z kopýtka a užiť si tie najbáječnejšie dni v živote. Organizované pre SŠ.

Pondelok 28.     veľká sála        9.00 hod., 10.30 hod. 

IDEME NA SAFARI 
Program s pesničkami o výlete na safari. Spoznáme  exotických zvieracích  obyvateľov vzdialenej divočiny. Žiaci  
sa dozvedia o správnom správaní k týmto zvieratkám, ale aj o ceste, ktorá ich čaká, keď sa rozhodnú navštíviť 
vzdialené kúty našej zeme. Popri tom ako sa dozvedia niečo nové si aj  zaspievajú a zatancujú na veselú hudbu 
a krásne pesničky. Každý žiak dostane sladkú odmenu. Program – Míša Rúžičková, ČR. Organizované pre ZŠ.

Utorok 29.        veľká sála       9.00 hod.                                                                

MINIDISKOTÉKA V LESE                                                                                          
Detský program s pesničkami o všetkých zvieratkách z lesa a o ich každodennom živote v krásnej prírode o ich 
starostiach, ale aj radostiach, o nevšedných priateľstvách a dňoch, ktoré strávia voľným behaním po lúkach 
a pasienkoch. O tom, aké je pekné ísť na výlet do lesa, aké je dôležité správať sa slušne a nerušiť zvieratká. 
Organizované pre MŠ.                                  
                                                       
Streda 30.     veľká sála       8.15 hod., 10.00 hod. 

MUZIKÁLOVÝ MIX...
Po úspechu programu Československý muzikál prichádzame s programom MUZIKÁLOVÝ MIX, ktorý obsahu-
je výber skladieb z najznámejších zahraničných, ale aj domácich muzikálov. Zaznejú skladby z muzikálových 
klasík ako Spievanie v daždi (Singin in the Rain), Pomáda (Grease), Vlasy (Hair), Dracula, Mamma Mia, Fantóm 
opery (The Phantom of the Opera), Cigáni idú do neba, Hamlet, a mnohé ďalšie...  Videoprojekcia bude opäť 
doplnená o texty skladieb. Organizované pre ZŠ.

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ZDRAVIA

VERNISÁŽ

KLUB MAMIČIEK

Predaj vstupeniek v pokladni kina:     
  pondelok, utorok:                    10 .00 - 12.00 
  streda, štvrtok, piatok:           16.00 - 20.00
                    sobota, nedeľa:                          vždy hodinu pred každým predstavením 

       

PROGRAM

KINO

KULTÚRA

Streda  2.  19.30 h

ZVÄČŠENINA (dráma)
Hlavným hrdinom príbehu je módny fotograf Thomas – bohatý, úspešný a sebavedomý. Jedného dňa ide bez-
cieľne do opusteného parku a v ňom fotí, bez konkrétneho zámeru, až sa do jeho zreteľa dostane milenecký pár. 
Žena z fotografií od neho žiada negatívy, keď ju odmietne, navštívi ho následne aj v jeho ateliéri a ponúka svoje 
telo výmenou za nafotené snímky. Thomas tuší, že zachytil niečo viac ako horúce objatia. Zväčší ich a zistí, čo 
sa v skutočnosti v parku udialo... MN 12 rokov-  VB.,TAl.,USA  –ASFK – 111´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   4.  19.30 h   Sobota  5.  17.30 h - 3D

DOCTOR STRANGE (dobrodr.,akčný, fantasy)  
Ďalší príbeh zo štúdia Marvel nás zoznámi so svetoznámym neurochirurgom Dr. Stephenom Strangeom, kto-
rého život sa radikálne zmení po vážnej autonehode, ktorá ho oberie o to najcennejšie, čo má – schopnosť 
používať ruky. Keď ho tradičná medicína sklame, rozhodne sa hľadať pomoc a nádej na nezvyčajnom mieste 
- mystickom Kamar–Taj v Himalájach. Čoskoro však zistí, že toto miesto nie je len uzdravovacím centrom, ale 
tiež základňou pre boj s neviditeľnými temnými silami, ktoré chcú zničiť náš svet. Strange získava nové, nadpri-
rodzené schopností a musí sa rozhodnúť, či sa vráti k svojmu pôvodnému životu, plnému bohatstva a uznania, 
alebo sa ho vzdá a bude chrániť náš svet ako najmocnejší z čarodejníkov... MN 12  rokov –  USA  – Saturn  
–  115 ´-  titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

Sobota  5.  15.30 h    Nedeľa  6.  17.30 h

ROZPRÁVKY PRE EMU (komédia, romantický)
Peter Miller žije a pracuje už niekoľko rokov v Londýne. Jeho zabehnutý rytmus života jedného dňa preruší 
správa z Prahy, ktorú považuje za omyl alebo zlý vtip. Je otcom osemročnej Emy a po nehode matky - aj jej 
jedinou šancou, ako sa vyhnúť detskému domovu. Nutnosť spolužitia s dcérou, o ktorej existencii doposiaľ 
nemal ani tušenie, prevráti Petrovi život doslova hore nohami… MP – ČR – Continentalfilm  –  100´  - česká 
verzia. Vstupné 3,50 €

Streda 9.     19.30 h

SKÚŠKA DOSPELOSTI (dráma)
Romeo Aldea býva v malom horskom mestečku v Transylvánii a svoju dcéru vychovával v predstave, že keď 
dovŕši 18 rokov, odíde žiť a študovať do zahraničia. Jeho plán sa blíži k svojmu úspešnému koncu – Eliza dostala 
štipendium na štúdium psychológie vo Veľkej Británií. Už len musí urobiť skúšku dospelosti - maturitu – pre 
dobrého študenta ako je ona je to len formalita. Deň pred jej prvou písomnou skúškou však ohrozí jej plány 
nehoda. Teraz je Romeo ten, kto musí urobiť rozhodnutie...MN 15 rokov – Rum.,Fr.,Belg. – ASFK – 128´-  titulky.
Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   11.  17.30 h    Sobota  12.  20.00 h

PRVÝ KONTAKT (sci-fi thriller)
Po vesmírnych hitoch Gravitácia a Interstellar prichádza nový sci-fi thriller od režiséra filmov Zmiznutie a Sicario 
Denisa Villeneuve. Planéta Zem opäť stojí v centre pozornosti mimozemskej civilizácie. V dvanástich metropo-
lách pristáli zvláštne vesmírne lode a nik netuší, aké sú zámery votrelcov. Prišli v mieri alebo sa ľudstvo má 
začať obávať? V hlavných úlohách filmu sa predstavia Amy Adams a Jeremy Renner. MP od  12 rokov  – USA 
– Itafilm –  136 ´  - titulky. Vstupné 3,50 €

Piatok   11.  20.00 h    Sobota  12.  17.30 h

HACKSAW RIDGE: 
ZRODENIE HRDINU (životopisný, dráma, vojnový)
Film oscarového režiséra Mela Gibsona, inšpirovaný skutočným príbehom muža, ktorý sa počas vojny stal 
hrdinom bez jediného výstrelu. Krátko po tom, čo Japonci 7. decembra 1941 zaútočili na Pearl Harbor, prihlási 
sa dvadsaťtriročný Američan Desmond Doss, tak ako mnoho iných mladíkov, do služby vlasti. Z hĺbky svojho 
presvedčenia však odmieta nosiť akúkoľvek zbraň a zabíjať. Stane sa zdravotníkom 307. pešieho pluku 77. 
pešej divízie. Skutočnosť, že odmieta zbraň, sa ale nestretáva s pochopením u jeho spolubojovníkov... MN 12 
rokov– USA,Austr. – Magic Box Slovakia –131 ´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  12.  15.30 h    Nedeľa  13. 15.30 h - 3D

TROLLOVIA (animovaný, dobrodr., komédia)
Trollovia sú vždy veselí a šťastní škriatkovia, ktorí najviac zo všetkého milujú hudbu, tanec a spev. Jedinou ich 
vážnejšou starosťou sú Bergeni. Tí si totiž myslia, že môžu byť šťastní iba vtedy, keď budú mať Trolla v žalúdku. 
Bohužiaľ však už dlhú dobu žiadneho na jedálničku nemali. Trolliemu kráľovi Peppymu sa totiž podarí aj so 
všetkými jeho poddanými utiecť a založiť vlastné veselé mestečko Trollíkovo, ktoré sa Bergenom nedarí nájsť. A 
tak je ich kráľovstvo oproti šťastnému a farebnému Trollíkovu naplnené hnevom a zlobou... MP - USA-  CinemArt 
- 92´- slovenský dabing. Vstupné 3,50 € 2 D, 5 € - 3 D.

Nedeľa  13.  17.30 h

IMT SMILE A LÚČNICA:  
MADE IN SLOVAKIA (hudobný,tanečný, dokumentárny)
Snímka opisuje jedinečný projekt, ktorý pobláznil celé Slovensko a dostal sa i za hranice, do Čiech. Spojenie tra-
dičného v podobe Lúčnice s kapelou IMT Smile na čele s obľúbeným  spevákom I. Táslerom a režisérsky počin 
J. Ďurovčíka, podmanivé tóny ľudovej hudby v unikátnej kombinácii s tvorbou prešovskej hudobnej formácie 
zmenilo mnoho divákov na tanečníkov.  Pozrite sa však i do zákulisia tohto unikátneho projektu. Nahliadnite do 
jeho „kuchyne“, čo všetko sa za projektom skrýva...  MP  – SR – Continentalfilm   –  110 ´-  slovenská verzia. 
Vstupné 3,50 €.

Streda  16.   19.30 h

SEDEM STATOČNÝCH (western)
Legendárny western Johna Sturgesa nie je iba majstrovským príbehom o siedmych pištoľníkoch, ktorí sa ne-
chajú najať hŕstkou chudobných mexických dedinčanov, aby bránili ich životy a majetok pred bandou chamti-
vých banditov. Ide zároveň o prvý remake diela japonského klasika Akira Kurosawu, ktorý dokazuje, aká úspeš-
ná môže byť kultúrna inšpirácia, z ktorej ťažia obe strany. Akokoľvek je morálny kódex pištoľníkov a samurajov 
odlišný, obe skupiny sa púšťajú do boja, v ktorom vyhráva ten najslabší. MN 12 rokov – USA –ASFK – 128´- 
titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 18.    17.30 h    Nedeľa  20.  17.30 h

NESPOZNANÝ (dokumentárny)
Film je intímnym rezom do života legendárneho speváka Richarda Müllera na pozadí jeho koncertného turné s 
kapelou Fragile. Film sa norí do Richardových aktuálnych pocitov, ktoré silno ovplyvňuje maniodepresia, ktorou 
dlhodobo trpí. Sonduje však aj v minulosti, ktorá otvára dvere do časti jeho speváckej kariéry sprevádzanej 
turbulentnými vzťahmi so ženami a drogami. Tie sú kľúčom k pochopeniu jeho osobnosti i speváckej kariéry. 
Film nekompromisne bez pretvárky nahliada do Richardovho vnútra, i do zákulisia samotnej produkcie turné. 
MN 12 rokov  – SR/ČR  –ASFK  –  88 ´-  slovenská verzia.  Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Sobota 19.    NEPREMIETA SA !

Pondelok 21. 19.30 h  DIEŤA BRIDGET JONESOVEJ - KINO ZA „BABKU“  J t.j. 2 € !

DIEŤA BRIDGET JONESOVEJ (romantický, komédia)
Neplánované tehotenstvo. Taká vec dokáže vykoľajiť aj  životom ostrieľanú Bridget, zvlášť keď  netuší, s kým 
dieťa počala. Ako sa blíži termín pôrodu, Bridget cíti, že bude musieť s  pravdou von a  hlavne, že si bude 
musieť vybrať, komu bude jej dieťa hovoriť „otecko“... MN 15  rokov – ČR – CinemArt –123 ´- český dabing.  
Vstupné 2 €.

Streda  23.    17.30 h

SNOW FILM FEST
Celovečerné pásmo špičkových filmov o extrémnom lyžovaní, zimnom lezení, snowboardingu, snow-kitingu 
a ďalších zimných radovánkách prinesie SNOW FILM FEST, bratský festival Expedičnej kamery a v Púchove 
sa uskutoční už po druhý krát. Ľady a prílivy, Tamara, Biele objatie, Whiskey berber, Expedícia Švédsko – na 
filmovom plátne. Info aj na osobitnom plagáte. Vstupné 3,50 €.

Piatok 25.    17.30 h      Sobota  26.  15.30 h - 3D

FANTASTICKÉ ZVERY 
A ICH VÝSKYT (dobrodr., fantasy, rodinný)
Fantastické zvery a ich výskyt je úplne novým čarodejníckym dobrodružstvom, ktoré nás vracia do sveta čaro-
dejníkov a zvláštnych bytostí vytvoreného spisovateľkou a autorkou príbehov o Harry Potterovi J. K. Rowlingo-
vou. Fantastické zvery a ich výskyt začínajú v roku 1926, kedy Newt Scamender práve dokončil svetovú výpravu 
za hľadaním a dokumentáciou výnimočného výskytu magických stvorení. Jeho krátke zastavenie v New Yorku 
by sa zaobišlo bez nehody, keby nebolo mukla menom Jacob, strateného magického kufríka a úteku niektorých 
newtových fantasticých zverov, ktoré môžu byť veľkým problémom rovnako pre svet čarodejníkov, ako muklov... 
MN12 rokov-USA,VB– Continentalfilm - 120 ´- slovenský dabing. Vstupné 4  € - 2 D, 6 € - 3 D.

Sobota  26.   17.45 h    Nedeľa  27.  17.30 h

VTEDY V RAJI (dobrodružný, romantický)
Film na motívy spisovateľa a scenáristu Josefa Urbana sa natáčal aj vo Vysokých Tatrách, rozpráva o osudovej 
láske, nezlomnom priateľstve a vzťahoch českých a nemeckých horolezcov, do ktorých osudovo zasiahla ťažká 
vojnová doba Protektorátu. Legendárny, mýtmi opradený a vo svojej dobe najlepší český horolezec Josef Smítka 
(Vavřinec Hradílek) odmietol nastúpiť k totálnemu nasadeniu v Ríši a niekoľko rokov sa pred nemeckými úradmi 
a gestapom skrýval v skalnom meste Hruboskalska, podporovaný kamarátmi z radov českých a nemeckých 
horolezcov. Joska na svojej ceste za slobodou prekročil hranice možností nielen v skalách, ale i v živote. Stal sa 
legendou pre  svoj nezlomný postoj k partii kamarátov, vysnívanej žene a hlavne preto, že  sa nikdy nesklonil 
pred okupačnou mocou. Záštitu nad uvedením filmu na Slovensku prevzal slovenský prezident Andrej Kiska. 
MN 12  rokov –  ČR,SR – Bontonfilm –  99 ´-  česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Streda  30.    19.30 h

ČERVENÝ PAVÚK (thriller)
Precízne vystavaný psychologický triler sa vnára do spletitého príbehu fascinácie zlom, ktoré sa skrýva na 
miestach, kde by sme ho nečakali. Karol, obyčajný mladý muž, narazí na staršieho muža a začne sa domnievať, 
že je obávaným sériovým vrahom – Červeným pavúkom, ktorý už dlhšie desí obyvateľov Krakova. Začína byť 
mužom posadnutý a začne ho sledovať. Medzitým spoznáva Danku, o niečo staršiu fotografku, ktorá pracuje 
pre miestne noviny. Karol je priťahovaný láskou a fascinovaný smrťou a čoskoro bude musieť urobiť najdôleži-
tejšie rozhodnutie svojho života. MN 15 rokov – Polsko,ČR,SR –ASFK   – 98 ´-  titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 2. 12. - 3D    Nedeľa  4.12. 15.30 h

VAIANA (animovaný) 
Pred tritisíc rokmi sa po nekonečných vodách Tichého oceánu plavili  prastarí moreplavci a objavovali nové 
ostrovy Oceánie … potom ale ich plavby na celé tisícročie ustali … a nikto nevie prečo. Od tvorcov Zootropolis  
a  Ľadové kráľovstvo. MN 7 rokov – USA – Saturn – minutáž dodatočne – slovenský dabing. Vstupné 3,50 – 2 
D, 5 € - 3 D.

Piatok 2. 12.   17.30 h     Sobota  3.12.  17.30 h

SANTA JE STÁLE ÚCHYL (čierna komédia)                                                                                                     
Billy Bob Thornton sa predstavuje v jednej zo svojich najlepších filmových úloh. Odpudivo neodolateľný zlodej 
Willie je stále alkoholik,  sukničkár a už zase na dne. Znovu si teda oblečie kostým Santu  a neochotne spojí sily 
s bývalým parťákom Markusom, aby na Vianoce vykradli centrálu jednej  skorumpovanej chicagskej charity. Po 
viac ako jedenástich rokoch vzniklo pokračovanie Santu, ktorý je všetko, len nie ľudomil. MN 12 rokov –USA – 
Magic Box Slovakia – 81´ -  titulky. Vstupné 3,50  

Sobota  3.12.  19.30 h     Nedeľa  4.12.  17.30 h - 3D

UNDERWORLD: KRVAVÉ VOJNY (akčný horor)
Už po piatykrát si Kate Beckinsale oblečie kostým Selene a v pokračovaní filmovej série Underworld s podtitu-
lom Krvavé vojny sa pokúsi zastaviť odveký boj medzi Lykanmi a Upírmi. MN 15 rokov –USA –Itafilm  – minutáž 
dodatočne - titulky. Vstupné 4 € - 2 D, 5,50 € - 3 D

november‘16 

Pondelok 7.     učebňa č.2     17.00 hod. 

VIANOCE  S ENKAUSTIKOU
Aj vás láka darovať svojim blízkym na Vianoce netradičný darček vyhotovený  vlastnými rukami? Mimoriadny 
kurz enkaustiky pre pokročilých vám takúto možnosť ponúka. Dve stretnutia  po 2,5 hodiny, kurzový poplatok  
spolu 20 €. Prihlášky a info dkpuchov1@gmail.com.  

Utorok 8.     kinosála      16.00 hod.

STOP PRECHLADNUTIU
S jesenným počasím prichádza aj sezóna vírusových ochorení. Ako im predchádzať a ako sa ich rýchlo zbaviť? 
Viac sa dozviete na stretnutí v Klube žien pri DK Púchov.

Utorok 8.      vestibul divadla      18.00 hod.

LABYRINT  DUŠE II.
Pozývame Vás na vernisáž výstavy autorky Dariny Berkovej /rodenej Dobrovodskej/. Kurátor výstavy:  PhDr. 
Ľudovít Petránsky, hudba: Lucia Briestenská – gitara,spev. Výstava potrvá do 30.11.2016, vstup voľný.

Štvrtok  10.     učebňa č.2      18.00 hod.

JESENNÉ HODY
Tento rok bol úrodný. Čo všetko sa dá pripraviť zo zeleniny a ovocia ? Ovocie  a  rozmanitá zelenina, ktorá rastie 
všade, umožňujú zostaviť jedálny lístok plnohodnotnej stravy i bez mäsitých jedál. Ak je strava rozmanitá, lepšie 
nám chutí a telo dostáva viac výživy. Malo by nám záležať na kvalite a príprave pokrmu. Ak ho nevychutnáme, 
telo z neho nezíska potrebnú výživu...

Štvrtok 10.     zasadacia miestnosť I.poschodie     18.00 hod.  

AL - ANON                                                                                                                       
Chceme byť obeťami, ak niekto v rodine pije alkohol, alebo prevezmeme zodpovednosť za svoj život pomocou 
12-krokového programu?

Piatok 11. budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála  10.00 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 od mamičiek...Vstup voľný.                                                                                 

Piatok 11.     pešia zóna     17.00 hod.

VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE: 
MARTIN NA BIELOM KONI 
Martin na bielom koni nám po minulé roky do Púchova VŽDY priniesol to, čo sľúbil – biele vločky. Podarí sa mu 
to aj do tento rok? Príďte sa presvedčiť a zabaviť na pešiu zónu... Účinkuje: MARTIN HARICH S KAPELOU W.A.F,  
Karin Riljaková zo ZUŠ Púchov. Vstup voľný!

Pondelok 14.     učebňa č.2       17.00 hod. 

VIANOČNÉ PLETENIE Z PAPIERA 
Stromček, anjel, zvonček -  symboly Vianoc, ktoré si môžete zhotoviť na kurze pletenia z papiera pre pokroči-
lých.  Netradičná  vianočná výzdoba vašich domácností umocní čaro sviatkov.  Dve stretnutia  po 2,5 hodiny, 
kurzový poplatok  20 €. Prihlášky a info: dkpuchov1@gmail.com.

PRIPRAVUJEME:

PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

7.12.2016  HRADIŠŤAN & JIŘÍ  PAVLICA 
vstupné 12 €, balkón 11 €, vstupenky v predaji, info na osobitnom  plagáte.

15.12. 2016 PAVEL HIRAX BARIČÁK 
Vstupné: 5 €, balkón 4 €, vstupenky v predaji od 8.11, info na osobitnom  plagáte.
       
31.12.2016 SILVESTER V DIVADLE 
vstupné 25 €, vstupenky v predaji od 3.11., info na osobitnom  plagáte.

14.1. 2016  IX. MESTSKÝ BÁL
Vstupné: 40 €, vstupenky v predaji od 21.11, info na osobitnom  plagáte.

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

Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodinu pred každým 
premietaním. Informácie denne  aj  u informátora DK. Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupe-
niek aj online na www.dkpuchov.sk

Sobota 19.     veľká sála       od 16.00 hod.

NOC V DIVADLE
16.00 h ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV -  letný táborový muzikál v zime, deti z muzikálového letného tábora DK 
Púchov, vstupné 1 €,17.30 O RYBÁROVI A ZLATEJ RYBKE – rozprávka, Divadlo M, vstupné 1 €,19.00 h OCE-
NENIE – DDŠ OCHOTNÍČEK pri príležitosti 45. výročia vzniku a ich hra POZDRAVUJE VÁS STRÝKO EMIL, - pre 
verejnosť i bývalých Ochotníčkarov /pozývame! /, vstupné 1 €,21.00 h SVET PODĽA HELEN alebo Ako sa 
maľujú kvapky -  leporelo spomienok  zo života mladej dôchodkyne autorskej hry Divadla Makyta, vstupné 1 €,  
22.00 h  7 + 2    - prvé dejstvo z novej detektívnej komédie DŠ Červené vankúše, vstupné 1 €, 23.00 h VYHNA-
NIE Z RAJA alebo  ONI SÚ Z MARSU A ONY Z VENUŠE - o tom, aké vzácne sú chvíle ticha. Autorský divadelný  
projekt herca, míma a klauna Cirque du Soleil Juraja Benčíka, Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov.  Vstupné 
4 € . SPRIEVODNE:  DAVID MIŠÚN (CZ), el. akustická gitara, spev (vestibul divadla, medzičas medzi  jednotlivými  
divadel. predstaveniami) BONUS:  Popolnočný DIVADELNÝ DRINK zdarma pre tých, čo vydržia až do konca . Info 
aj na osobitných plagátoch. Vstupenky v predaji.

Štvrtok  24.     učebňa č.2      18.00 hod.

TRUST – DÔVERA
Všestranne vyrovnaný životný štýl zahŕňa nielen optimálnu výživu a dostatok pohybu, ale aj duchovný rast. Viera 
zaplní prázdne miesta vášho života a prinesie vám spokojnosť, nádej a dôveru v lepšiu budúcnosť.

Štvrtok  24.     zasadacia miestnosť I.poschodie      18.00 hod.

AL  – ANON
Štvrtkovečerný Al-anon 12-krokového program uzdravuje ľudí postihnutých pitím druhej osoby.

Piatok  25.     veľká sála       19.00 hod.

MANDARÍNKOVÁ IZBA
Komédia. Hrajú Bibiana Ondrejková, Pavol Topoľský, Maroš Kramár, Zuzka Tlučková. VYPREDANÉ.

Sobota 26.     učebňa č.1       14.00-18.00 hod.

AKO LEPŠIE POROZUMIEŤ SVOJMU DIEŤATU A SEBE...
Návod, ako správne a bezbolestne vychovávať deti, neexistuje. Ale existujú cesty, ktoré nás môžu nasmerovať k 
tomu, aby sme svojim deťom lepšie rozumeli, naladili sa s nimi na rovnakú komunikačnú vlnu, učili ich (a často 
aj seba) niesť zodpovednosť za vlastné rozhodnutia a nekazili si rodinné ovzdušie situáciami sprevádzanými 
hnevom, plačom ... Štvrhodinový workshop je tu aj pre Vás. Kurzovné vrátane pracovného materiálu 20 €, man-
želský pár spolu 30 €. Prihlášky a info:dkpuchov1@gmail.com

Sobota 26.     veľká sála      19.00 hod.

SVET PODĽA HELEN 
ALEBO AKO SA MAĽUJÚ KVAPKY 
Leporelo spomienok  zo života mladej dôchodkyne autorskej hry Divadla Makyta. Premiéra. Vstupné 2 €.

Nedeľa 27.     veľká sála       15.00 hod. 

SMEJKO A TANCULIENKA
KDE BOLO, TAM BOLO ...
Smejko a Tanculienka prichádzajú s novým rozprávkovým predstavením pre deti, s novými kostýmami, novou 
scénou a hlavne úplne novými rozprávkovými pesničkami. Navštívia krajinu rozprávok. Naučia Pipi dlhú panču-
chu upratovať, s veľkou repou si budú navzájom pomáhať, Janíčko a Marienka neuveria Ježibabe, papať budú 
ako dráčikovia, počúvnu rady Malého princa...Samozrejme, že zahrajú aj známe hity. Vstupné 7 €, prístavok 6€. 
Vstupenky  v predaji.
 
Utorok 29.     kinosála     16.00 hod.

AKTIVITY A PSYCHOHYGIENA V SENIORSKOM VEKU
Pohyb, rôzne aktivity, stravovanie, pitný réžim, komunikácia, vzdelávanie, vzťah k sebe a okoliu... Viac na pred-
náške s Mudr.Bršiakom.

Streda 30.      zasadacia miestnosť  I.poschodie       17.30 hod.

KURZ AKVARELOVEJ MAĽBY PRE ZAČIATOČNÍKOV 
Intenzívny kurz akvarelovej maľby pre dospelých. Téma PRÍRODA. Kurz je zameraný na intenzívne skúmanie 
a praktické zvládnutie techniky akvarelovej maľby. Na prvom stretnutí sa naučíte miešanie farieb, techniku 
vrstvenia akvarelu a iné poznatky, ktoré na druhom stretnutí využijete pri maľbe vlastného prírodného motívu 
na špeciálny papier formátu A4, alebo A3, ktorý si odnesiete domov v peknom rámiku. Kurzový poplatok vrá-
tane materiálu a malého darčeka je 25 €. Vyučovať sa bude 2x po 2,5 hodiny. Prihlášky a info: 0908 718 662, 
dkpuchov1@gmail.com       

Piatok 4.     kinosála     9.00 hod.

LOVECKÁ SEZÓNA
Stará známa partička z lesa je späť! Boog nikdy nepatril medzi najodvážnejších medveďov. Napriek tomu sa 
spolu so svojím najlepším kamošom Elliotom vydal riešiť monštruóznu záhadu, ktorá ohrozuje bezpečnosť 
všetkých obyvateľov Timberline.
  
Piatok 18.     kinosála        8.00 hod.

NAJKRAJŠÍ DEŇ
Svojrázny, upätý a ambiciózny klavirista Andi sa stretáva s flegmatikom a pohodárom Bennom a obaja zisťujú, 
že majú jedno spoločné. Diagnózu smrteľnej choroby a na dvere im už klope zubatá s kosou. Spoločne utečú 
z hospica s cieľom poriadne si vyhodiť z kopýtka a užiť si tie najbáječnejšie dni v živote. Organizované pre SŠ.

Pondelok 28.     veľká sála        9.00 hod., 10.30 hod. 

IDEME NA SAFARI 
Program s pesničkami o výlete na safari. Spoznáme  exotických zvieracích  obyvateľov vzdialenej divočiny. Žiaci  
sa dozvedia o správnom správaní k týmto zvieratkám, ale aj o ceste, ktorá ich čaká, keď sa rozhodnú navštíviť 
vzdialené kúty našej zeme. Popri tom ako sa dozvedia niečo nové si aj  zaspievajú a zatancujú na veselú hudbu 
a krásne pesničky. Každý žiak dostane sladkú odmenu. Program – Míša Rúžičková, ČR. Organizované pre ZŠ.

Utorok 29.        veľká sála       9.00 hod.                                                                

MINIDISKOTÉKA V LESE                                                                                          
Detský program s pesničkami o všetkých zvieratkách z lesa a o ich každodennom živote v krásnej prírode o ich 
starostiach, ale aj radostiach, o nevšedných priateľstvách a dňoch, ktoré strávia voľným behaním po lúkach 
a pasienkoch. O tom, aké je pekné ísť na výlet do lesa, aké je dôležité správať sa slušne a nerušiť zvieratká. 
Organizované pre MŠ.                                  
                                                       
Streda 30.     veľká sála       8.15 hod., 10.00 hod. 

MUZIKÁLOVÝ MIX...
Po úspechu programu Československý muzikál prichádzame s programom MUZIKÁLOVÝ MIX, ktorý obsahu-
je výber skladieb z najznámejších zahraničných, ale aj domácich muzikálov. Zaznejú skladby z muzikálových 
klasík ako Spievanie v daždi (Singin in the Rain), Pomáda (Grease), Vlasy (Hair), Dracula, Mamma Mia, Fantóm 
opery (The Phantom of the Opera), Cigáni idú do neba, Hamlet, a mnohé ďalšie...  Videoprojekcia bude opäť 
doplnená o texty skladieb. Organizované pre ZŠ.

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ZDRAVIA

VERNISÁŽ

KLUB MAMIČIEK

Informácie denne aj u informátora DK. Možnosť platby kartou 
a rezervácie časti vstupeniek aj online na www.dkpuchov.sk
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Čierny havran 
Cena menu od 3,70 Є
Utorok: 1. 11., sviatok  
Streda: 2. 11.
Zemiaková s párkom
1. Panenka plnená pikantnou mini 
klobáskou, pečené zemiaky 
2. pečené kuracie stehno, ryža, 
kompót 
3. Jahodové knedle s tvarohom, 
acidko 

Štvrtok: 3. 11.
Krúpková s údeným mäsom 
1. Viedenská hovädzia roštenka, 
dusená ryža
2. Grilovaný hermelín na Ratatouille 
zelenine, opekané zemiaky

Piatok: 4. 11.
Cesnaková s vajcom
1. Jelení rezeň s dubákovou omáčkou, 
knedľa  
2. Tilapia vo vínovom cestíčku, varené 
zemiaky, tat. omáčka 
3. Cestoviny Farfale s baby špenátom, 
kuracím mäsom a parmezánom

Happy burger 
Cena menu 3,50 Є
Utorok: 1. 11., sviatok  
Streda: 2. 11.
Hrášková s haluškami
1. Kurací stroganov, ryža
2. Marinované bravčové mäso, 
tarhoňa
3. Zeleninový šalát s vyprážaným 
kuracím mäsom

Štvrtok: 3. 11.
Kyslá strúčková
1. Kuracie prsia zapekané broskyňou, 
ryža, obloha
2. Segedínsky guláš, knedľa
3.  Zeleninový šalát s pečeným kura-
cím stehnom

Piatok: 4. 11.
Krémová mrkvová
1. Plnené kuracie prsia, zemiaková 
kaša, obloha
2. Pastiersky syr, hranolky, obloha
3. Tagliatelle s nivovou omáčkou 
a kuracím mäsom

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,70 Є
Utorok: 1. 11., sviatok 
Streda: 2. 11.
Zeleninová so strúhaním 
Kulajda s restovanými dubákmi 
1. Kurací plátok so šampiňónovou 
omáčkou, zemiakové hranolky, duse-
ná ryža, zeleninové obloženie 
2. Bravčová sekaná, zemiakový 
prívarok, chlieb 
3. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom
Dezert: Muffin

Štvrtok: 3. 11.
Hovädzí vývar so zelen. a perličkami 
Paradajková so syrom 
1. Kuracie soté Provensálske, dusená 
ryža, zeleninové obloženie
2. Hovädzie varené mäso s kôprovou 
omáčkou, varená knedľa 
3. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, 
tatárska omáčka 
Dezert: Ovocný sorbet 

Piatok:  4. 11.
Rascová s vajíčkom 
Čínska ostrokyslá 
1. Morčací prírodný rezeň, zemiakové 
hranolky, dusená ryža, zeleninové 
obloženie 
2. Kačacie stehno, červená kapusta, 
knedľa 
3. Pstruh na masle, zemiakové pyré, 
uhorkový šalát 
Dezert: Duo závin s pudingom a 
višňovou náplňou

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky:
Paradajková s cestovinovou ryžou
Kohúti vývar, celestínske rezance
Frankfurtská s bielym párkom

Hlavné jedlá:
1. Špagety Fettucciny, bolonská 
omáčka, parmezán
2. Bryndzové halušky, slaninka, jarná 
cibuľka, zakysanka
3. Pastiersky syr, hranolky, domáca 
tatárska
4. Kuracia roláda so šunkou mozarelou 

a bazalkou, brokolicový nákyp, chery 
paradajky
5. Černohorský bravčový rezeň, peče-
né zemiaky, šalát z červenej kapusty 
s kukuricou
6. Maďarský hovädzí guláš, varená 
knedľa 
7. VIP Teľací tafelspitz Qualivo, 
koreňová zelenina vo vývare, chren, 
zemiakový rest

Metropolis
Cena menu od 3,40 Є 
Utorok: 1. 11., sviatok 
Streda: 2. 11.
Ruský boršč 
1. Cigánska bravčová pečienka, 
dusená ryža, 
2. Plnená srbská omeleta, zemiaková 
kaša, uhorka 
3. Cestovinový šalát s kuracím mäsom 
a pórom 

Štvrtok: 3. 11.
Francúzska polievka 
1. Sviečková na smotane, knedle 
2. Grilovaná domáca klobása, šošovi-
cový prívarok, chlieb 
3. Rizolety, anglická zelenina, varené 
zemiaky 

Piatok: 4. 11.
Kulajda 
1. Čevabčiči, varené zemiaky, tatárska 
omáčka
2. Kurací perkelt, maslové halušky
3. Parené buchty s lekvárom a mako-
vou posýpkou 

Reštaurácia Váh
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 1. 11., sviatok 

Streda: 2. 11.
Zelerový krém s jablkami a mandľami 
Slepačia s mäsom a rezancami
Pečené bravčové karé na dubákovej 
omáčke, ½ dus. ryža, ½ hranolky
Mexický hovädzí guláš, kyslá uhorka
Restované kur. rezne v medovo-
-pikantnej marináde na zel. šaláte, 
jogurtový dressing, 2 ks toast
Vyprážaný syr, varené zemiaky, tatár. 
omáčka

Štvrtok: 3. 11.
Spišská s údeným kolienkom s 
krúpami
Paradajková s cícerom
Medajlónky ,,Váh,, (kur., brav., hrášok, 
šunka, šampiň.), dus. ryža, hranolky
Kur. kapsa v bylinkovom cestíčku 
(plnená hermelínom), zem. kaša, 
zeleninový šalát
Chili corn carne, dus. ryža
Ovocné lazane so smotanou a 
tvarohom

Piatok: 4. 11.
Hovädzia s mäsom  a cestovinou 
Katkina cuketová
Hovädzia roštenka so šunkou a 
vajcom, dus.ryža, hranolky
Pečené brav. koleno, zemiaková kaša, 
kyslá uhorka, baranie rohy
Penne so smotanou, nivou a 
cesnakom (brokolica, baby karotka, 
kukurica)
Vyprážané rybie filé (al. treska), var. 
zemiaky, tatar. omáčka/majonézový 
šalát (výber) 

Športcentrum 
Cena menu od 3,70 Є 
Utorok: 1. 11. 
Slepačí vývar s rezancami 
Maďarský guláš so zemiakmi, chlieb 

Streda: 2. 11.
Hŕstková so zemiakmi, chlieb 
Slepačí vývar s rezancami 
1. Vyprážaná kuracia pečeň, zemiako-
vá kaša, čalamáda 
2. Zabíjačkový tanier: pečené bravčo-
vé, klobása, zab. kaša, kapusta, knedľa 
3. Zeleninový šalát so syrovou omele-
tou, toasty
4. Viedenský teľací rezeň na masle, 
zemiaková kaša, šalát 

Štvrtok: 3. 11.
Bryndzová s cesnakovými krutónmi 
Hovädzí vývar s rezancami 
1. Kuracie prsia s dusenou zeleninou 
na masle, sezamová ryža 
2. vyprážaný bravčový rezeň, zemiako-
vý šalát s majonézou
3. Grilovaný oštiepok, zemiakový šalát 
s majonézou 
4. Grilovaný losos s bazalkovým pes-

tom a kaparami, varené zemiaky 

Piatok: 4. 11.
Hubová s mrveničkou 
Hovädzí vývar s ryžou a hráškom 
1. Kuracie madeilónky s medovo-hor-
čicovou omáčkou, opekané zemiaky 
2. Kapustový šalát s hovädzím, bravčo-
vým, klobásou, vínom a hubami, 
knedľa 
3. Ryžový nákyp s exotickým ovocím a 
kokosovým topingom 
4. Bravčová panenka na hubách a 
smotane, zemiakové hranolky, šalát 

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 3,90 Є 
Utorok: 1. 11., sviatok 

Streda: 2. 11.
Zeleninová krémová polievka, chlieb 
Cesnaková číra so šunkou a syrom, 
chlebové krutóny 

1. Morčacie závitky plnené šunkou, 
syrom a špenátom, kukuricová ryža, 
zeleninové obloženie 
2. Bačovský bravčový rezník (slaninka, 
syr), varené zemiaky, zeleninové 
obloženie 
3. Grilovaný hermelín na listovom špe-
náte s brusnicovým prelivom, pečivo 

Štvrtok: 3. 11.
Frankfurtská polievka s párkom, chlieb 
Divinový vývar s haluškami 

1. Kurací zapekaný plátok „Hawai“ 
(šunka, syr, ananás), dusená ryža, 
zeleninové obloženie 
2. Divinové stehno s perníkovým 
korením, maslové halušky 
3. Francúzske zemiaky, kyslá uhorka 

Piatok: 4. 11.
Hŕstková polievka, chlieb 
Slepačí vývar s mäskom a rezancami 

1. Hydinové rezančeky na smotanovo-
-dubákovej omáčke, varená cestovina 
2. Šťavnatý bravčový rezeň, dusená 
ryža, zeleninové obloženie 
3. Čučoriedkové knedle s tvarohom 

0944 351 783
zastavaná plocha 144 m

pozemok  749m
Dohňany

NOVOSTAVBA
NA PREDAJ

www.abstavebniny.sk

2

2

Mestský úrad, recepcia 
NsP Zdravie, recepcia
Domov dôchodcov pri Zdraví
Domov dôchodcov Chmelinec
Domov dôchodcov Mikona
Pekáreň Kopek, Nám. slobody
Pekáreň Kopek, divadlo

COOP Jednota, obchod „C„
CBA, obchod pri Makyte
CBA, obchod ul. Novonosická
CBA, obchod „Plecháč“
CBA, obchod Sedlište
Športcentrum, Nábrežie slobody
H. Kočkovce, obchod p. Rosinová

MOŽNOSŤ ODBERU PÚCHOVSKÝCH NOVÍN: Okrem poštových schránok domácností nájdete pravidelne Púchovské noviny na týchto verejne
                                                                                                    dostupných distribučných miestach, kde sú voľne k odberu:  

Horné Kočkovce, obchod GM2
H. Kočkovce, potraviny pri slob.
Dol. Kočkovce pekáreň Kopek,
Dol. Kočkovce, COOP Jednota
Beluša, obchod COOP Jednota
Streženice, obchod COOP Jednota
Streženice, potraviny p. Fajnerová

L. Rovne, potraviny, Súhradka
L. Rovne, predajňa Ledrov 
Dohňany, Obecný úrad
Záriečie, Potraviny Mix
Lúky, obchod p. Duníková
Mestečko, pohostinstvo U Mira
www.puchovskenoviny.sk
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L. Ranik: Poslanecké kluby budú 
prínosom pre mesto Púchov

Na poslednom 
mestskom za-
s t u p i t e ľ s t v e 
som predložil 
doplnok roko-
vacieho poria-
dku mestského 
zastupiteľstva, 
ktorý zavádza 

možnosť kreovať poslanecké kluby pri 
mestskom zastupiteľstve. Hlavnou my-
šlienkou a cieľom poslaneckých klubov 
je účinnejšie a aktívnejšie vykonávanie 
poslaneckého mandátu. Taktiež prehĺbe-
nie politickej spolupráce, výmeny názo-
rov a na podporu poslaneckej iniciatívy.  
Treba taktiež povedať, že nejde o žiadnu 
novinku v demokratickom parlament-

nom systéme, ale o jasne fungujúcu vec. 
Poslanecké kluby aktívne fungujú či už na 
pôde Národnej rady Slovenskej republiky, 
v župách, teda vyšších územných celkoch, 
ale aj v mestách a obciach na Slovensku. 
Preto som veľmi rád, že moji kolegovia 
poslanci podporili túto moju iniciatívu. 
Politika je služba ľudom. Aj prostredníc-
tvom poslaneckých klubov docielime  
zvýšenie aktivity poslancov tak, aby sa 
požiadavky, pripomienky či iniciatívy od 
Púchovčanov rýchlejším tempom realizo-
vali do života. To bude určite veľký prínos 
nielen pre mesto Púchov, ale pre všetkých 
Púchovčanov.

Ing. Lukáš Ranik
poslanec MsZ

člen Mestskej Rady

Súhra talen-
tu a kamery 
môže niekedy 
prekvapiť...To 
nám dokáza-
li žiaci z 8. A 
pod vedením 
pána učiteľa 
Jaromíra Flaš-

kára svojím videom, kde spievali 
známu pesničku Cup song. Video 
bolo zaslané do súťaže ,,Pýtajme si 
slovenské“, kde mali žiaci možnosť 
vyhrať výlet v cene 500 eur. Súťaž 
bola vyhlásená pri príležitosti ná-
rodného dňa podpory ekonomiky 
Slovenska (16. 10.). Skupina žiakov 

na túto tému zaspievala pesničku 
a do rytmu si pomáhali obalmi od 
slovenských jogurtov. Video bolo 
zverejnené na známu sociálnu sieť, 
kde ho spolužiaci, žiaci, pedagógo-
via a široká verejnosť podporili svo-
jím hlasovaním. ZŠ Mládežnícka so 
svojím videom vyhrala s konečným 
výsledkom 454 lajkov a 6 300 zhlia-
dnutí. Za podporu by sme chceli po-
ďakovať hlavne triednemu učiteľovi 
Miroslavovi Bučkovi a každému, kto 
nás podporil.
Ďakujeme!

Ema Ižvoltová
ZŠ Mládežnícka, 8. A

Ešte v minulom roku na jar sme spolu s deťmi 
z Dohnian začali s cykloturistikou. Záujem približ-
ne desiatky detí aj s podporou ich rodičov pretrval, 
preto sme pokračovali aj v tomto roku. Nebolo to 
celkom o športe ako takom, ale s pohybom to malo 
veľa spoločné.  Zámerom bolo spoznať zaujímavé 
miesta v našom okolí a prírodu zo sedla  bicykla. 
Vzhľadom na to, že bezpečnosť je prvoradá a v na-
šom regióne cyklochodníky ani vyhradené cesty 
pre cyklistov neexistujú, vyhýbali sme sa čo najviac 
komunikáciám s dopravnou premávkou a jazdili po 
poľných, lesných cestách a chodníkoch. Prípadne po 
obslužných komunikáciách, ale aj po ochrannej hrá-
dzi rieky Váh. A tiež sme preberali niektoré pravidlá 
cestnej premávky týkajúce sa chodcov a cyklistov, s 
ktorými sa deti stretávajú aj v bežnom živote. Nebo-
lo to len také bezhlavé „vozenie“ na bicykli kade – 
tade, ale vopred sme si naplánovali trasu a cieľ.  

Spomeniem niektoré miesta, ktoré sa deťom páčili: 
- Púchovská skala - Lachovec - Skala Vápenná - 
Salaš Nimnica 
- Križovanie modrej a žltej turistickej značky zábavy   

- Skala Holíš, kde z výšky 533 m. n. m. je nádherný 
výhľad na priehradu, ale aj široké okolie   
- Pohodová jazda po rovine, vedľa kanála Váhu a 
ďalej po vedľajšej ceste do Visolaj ku kaplnke   
Pristavenie sa pri lipe vo Vieske, ktorej vek sa odha-
duje na 300 rokov (vedeli ste, že v roku 2014 bola 
táto lipa zaradená do súťaže o najkrajší strom roka 
na Slovensku?). 

Zašli sme aj do susedného Česka, kde sa deťom pá-
čil samostatne vedený cyklochodník Vsetín - Karo-
línka, popri rieke Bečva. Kto tam ešte nebol, odpor-
účam navštíviť. Vhodné najmä pre rodiny s deťmi.

Zároveň chcem poďakovať rodičom detí Petrovi 
Rulákovi a Rasťovi Cíbikovi, že si viackrát našli čas 
a spolu sa podieľali na cykloturistike, čím sa hlav-
ne zvýšila naša bezpečnosť. Samozrejme, všetky 
deti si zaslúžia pochvalu. Nebol pre nich problém 
zvládnuť aj 40 km tempom, ktoré si určovali sami.   
A popri takto strávenom čase si vytvorili dobrý  
kolektív.          .                                                                                          
                             Marián Harnádek

M. Harnádek: Detská cykloturistika v Dohňanoch

E. Ižvoltová: Základná škola 
Mládežnícka oslavuje...

MŠK PÚCHOV Volejbalový oddiel 1970 ( viacnásobný majster SR)  
OTVÁRA prípravku vo VOLEJBALE pre CHLAPCOV vo veku 4. – 6. ročníka základnej školy 

  Ak sa prihlásiš na VOLEJBAL, tak budeš:
	 	 •	rozvíjať	svoj	talent	v	bezkontaktnom	kolektívnom	športe
	 	 •	reprezentovať	mesto	Púchov	na	majstrovstvách	SR
	 	 •	vedený	odborne	kvalifikovanými	trénermi
	 	 •	upevňovať	vzťahy	v	kolektíve

Tréningy volejbalistov sú v pondelok - štvrtok od 16:00 do17:30 v ZŠ Mládežnícka (vchod zozadu) 
alebo každý deň od 16:00 hod. v mestskej volejbalovej športovej hale. 
Viac informácií o tréningoch získaš na tel. č. 0918 651 223 alebo 0917 208 684.
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Poľnopotreby Salaj 
Dňa 19. 10. 2016 sme zahá-
jili predaj drevín, ovocných 
stromov, orechov, ruží a 
drobného ovocia. 

Tovar možno zakúpiť v našich predajniach:
Beluša, ul. Farská, pri kostole: 042/4624601
Považská Bystrica, ul. Lánska: 0944 936 500  

99 eur
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HOKEJ

2. liga muži
  ŠHK Púchov – HK Levice 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
Gól Púchova: 40. Slávik (Zemko)
Strely na bránku: 31:32, Vylúčenia 10:6, Presilovky 
0:1, Oslabenia 1:0
  Rozhodovali: Nosek, Gajdošík, Makúch, 150 divá-
kov
  Zostava ŠHK Púchov: Kučík – Dobiáš, Faktor, Hu-
lák, Kuchta, Matušú, Sušanin – Bajtala, Beznák, Kubín, 
Panáček, Plavecký, Slávik, Valter, Viedenský, Zemko. 
Tréner: Rudolf Dráb
  Favorizovaným Levičanom boli Púchovčania v prvej 
tretine vyrovnaným súperom, nevyužili niekoľko šan-
cí, no dlho nedovolili hosťom skórovať. Až niečo viac 
ako minútu pred koncom prvej tretine Kučík v domá-
cej bránke kapituloval po góle Hronca z presilovky – 
0:1. Do druhej tretiny nastúpili domáci s odhodlaním 
vyrovnať, ich útočná snaha však narážala na spoľah-
livú obrannú hru Levíc. Naopak, v 26. minúte hostia 
zvýšili svoj náskok, autorom gólu bol opäť Hronec 
– 0:2.  Keď už sa zdalo, že hostia pôjdu do kabín s 
dvojgólovým vedením, využil Slávik menšiu koncen-
tráciu Levičanov a 17 sekúnd pred sirénou v oslabení 
vykresal domácim nádej kontaktným gólom Slávik 
po Zemkovej prihrávke – 1:2. Hneď v druhej minúte 
však odhodlanie Púchovčanov schladil tretím gólom 
Vrťo a v druhej polovici záverečnej tretiny zaslúžené 
víťazstvo prikrášlili Bránik a Bališ – 1:5. 
  Ostatné výsledky 7. kola: Piešťany – Partizánske 
6:3, Prievidza – HC Bratislava 4:7, Dubnica – Dynamax 
Nitra 5:2, Senica – Dolný Kubín 2:4
1. HC Bratislava  7  6  0  0  1  58:24  18 
2. Piešťany  7  4  1  1  1  34:26  15 
3. Levice  7  5  0  0  2  29:28  15 
4. Dolný Kubín  7  4  0  1  2  41:32  13 
5. Dubnica   7  4  0  0  3  40:34  12 
6. Prievidza  7  2  1  1  3  30:35  9 
7. Partizánske  7  2  0  1  4  35:41  7 
8. DY. Nitra  7  1  2  0  4  24:39  7 
9. ŠHK Púchov  7  2  0  0  5  27:41  6 
10. Senica  7  0  1  1  5  26:44  3 

I. liga juniori
18. kolo (predohrávka): MŠK Púchov – HOBA 

Bratislava 4:5 sn (0:1, 3:1, 1:2, 0:0), Mičuda, Kvoce-

Ani z tejto šance nedokázal Bajtala prekonať brankára Levíc. Púchovčania natiahli šnúru prehier a v tabuľke dru-
hej ligy sú predposlední.                FOTO: Miroslav Mikáč

Muži ŠHK natiahli sériu prehier, podľahli Leviciam

ra, Hajský, Hrušík
1. Martin  8  7  0  0  0  1  39:15  21 
2. MŠK Púchov  11  6  0  0  1  4  48:36  19 
3. Prešov  10  5  0  0  0  5  49:43  15 
4. HOBA BA  10  4  1  0  1  4  44:43  15 
5. Michalovce  10  5  0  0  0  5  39:46  15 
6. Piešťany  9  0  1  0  0  8  28:64  2
I. liga dorast
HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov 2:3 sn (0:0, 
2:1, 0:1, 0:0), Húska 2, Černota, Partizánske – Dubni-
ca nad Váhom 1:7, Dubnica – Považská Bystrica 3:1, 
Topoľčany – Partizánske 10:1
1. Topoľčany 10  6  1  2  1  44 : 25  22 
2. Dubnica 11  7  0  0  4  46 : 27  21 
3. MŠK Púchov  12  3  3  2  3  37 : 35  17 
4. Partizánske  11  5  1  0  5  31 : 36  17 
5. P. Bystrica  11  1  0  1  9  24 : 59  4 
Kadeti
13. kolo: HK Levice – MŠK Púchov 0:9 (0:1, 0:4, 
0:4), Rusnák 2, Januščák 2, Majerník 2, Putala, Urban, 
Moravanský, Piešťany – Skalica 6:9, Topoľčany – ŠKP 
BA 10:9, Gladiators Trnava – HOBA Bratislava 6:1
14. kolo: MŠK Púchov – Gladiators Trnava 7:2 (2:1, 
3:1, 2:0), Krajč 3, M. Putala 2, Hudík, Rusnák, HOBA 
Bratislava – Topoľčany 2:4, Skalica – Levice 12:1, ŠKP 
Bratislava – Piešťany – odložené na 9. novembra
1. Trnava 15  12  1  2  96:42  25 
2. MŠK Púchov  14  10  3  1  106:33  23 
3. Skalica  14  9  3  2  82:40  21 
4. ŠKP BA  13  5  2  6  70:51  12 
5. HOBA BA  13  5  1  7  58:56  11 
6. Topoľčany 14  4  2  8  75:87  10 
7. Piešťany  12  4  0  8  69:73  8 
8. Levice  15  0  0  15  23:197  0 
I. liga starší žiaci
8 HT: Považská Bystrica – Žilina 3:4, L. Mikuláš – Brez-
no 9:4, Zvolen – Lučenec 7:0, MŠK Púchov – mal 
voľno
1. MŠK Púchov  9  7  0  2  64:28  14 
2. Zvolen  10  7  0  3  62:44  14 
3. Žilina  10  6  1  3  42:33  13 
4. B. Bystrica  9  6  0  3  45:30  12 

5. L. Mikuláš  10  4  3  3  62:53  11 
6. Martin  9  5  0  4  43:40  10 
7. P. Bystrica  10  3  1  6  43:60  7 
8. Brezno  10  2  1  7  52:64  5 
9. Lučenec  9  0  0  9  13:74  0 
7. HT: Martin – Banská Bystrica 8:0, Považská Bystrica 
– Žilina 3:8, Liptovský Mikuláš – Brezno 8:3, Zvolen 
– Lučenec 18:2, MŠK Púchov – mal voľno
1. Martin 10  9  0  1  79:18  18 
2. Zvolen  10  6  2  2  80:28  14 
3. Brezno  10  7  0  3  57:32  14 
4. MŠK Púchov  9  6  1  2  51:21  13 
5. Žilina  10  5  0  5  41:42  10 
6. L. Mikuláš  10  4  1  5  36:46  9 
7. B. Bystrica  10  2  1  7  23:62  5 
8. Lučenec  9  2  0  7  28:70  4 
9. P. Bystrica  10  0  1  9  21:97  1 
I. liga mladší žiaci
6. HT: Banská Bystrica – Martin 2:6, Žilina – Považská 
Bystrica 9:5, Brezno – Liptovský Mikuláš 4:4, Lučenec 
– Zvolen 3:5, MŠK Púchov – mal voľno
1. Martin  10 9 0 1 77:23 18
2. Žilina 10 7 1 2 60:36 15
3. MŠK Púchov  9 6 1 2 47:21 13
4. Zvolen 10 5 2 3 75:50 12
5. L. Mikuláš 10 4 2 4 46:36 10
6. B. Bystrica 10 3 1 6 44:45 7
7. Pov. Bystrica 10 3 0 7 73:69 6
8. Lučenec 9 3 0 6 32:60 6
9. Brezno 10 0 1 9 21:122 1
5. HT: Banská Bystrica – Martin 3:2, Žilina – Považská 
Bystrica 6:4, Brezno – Liptovský Mikuláš 6:5, Lučenec 
– Zvolen 4:12, MŠK Púchov - mal voľno
1. B. Bystrica 10 9 1 0 103:32 19
2. MŠK Púchov 9 8 1 0 140:38 17
3. Žilina 10 7 0 3 68:55 14
4. Martin 10 6 0 4 71:51 12
5 Zvolen 10 4 0 6 69:68 8
6. L. Mikuláš 10 4 0 6 55:83 8
7. Brezno 10 2 0 8 33:88 4
8. Lučenec 9 2 0 7 32:114 4
9. P. Bystrica 10 1 0 9 46:91 2
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TIPOS 3. liga muži

Povinné víťazstvo na juhu Slovenska sa nerodilo ľahko

I. liga starší žiaci - U15

Nové Zámky – MŠK Púchov 0:1 (0:1)
Púchovčania začali stretnutie na trávniku súpera 

zo spodných poschodí tabuľky tak, ako sa na favori-
ta patrí. Už z prvej akcie mohli ísť hostia do vedenia, 
lopte v ceste do bránky zabránil v poslednej chvíli 
domáci obranca. Novozámčania pozorne bránili a 

pokúšali sa o rýchle protiútoky. Po jednom z nich 
mohli ísť do vedenia oni, ale Bombicz v súboji s 
brankárom Púchova Letkom úspešný nebol. Letko sa 
vyznamenal aj o niekoľko minút neskôr, keď bravúr-
ne zneškodnil pokus Gulyása po rýchlom brejku. Na 
druhej strane sa niekoľkokrát zaskvel domáci bran-
kár, ktorý si poradil so strelami Piláta, Brezničana a 
Luhového zo stredných vzdialeností. Desať minút 
pred prestávkou však už domáci gólman kapituloval 
po tom, ako podbehol loptu a skúsený Brezničan ho 
rutinérsky preloboval – 0:1. Hneď od úvodu druhého 
polčasu sa domáci do Púchovčanov zahryzli, snaha 
o vyrovnanie bola evidentná, narážala však na kon-
solidovanú obranu, ktorá sa hrdí titulom najlepšia v 
súťaži. V 60. minúte chýbalo domácemu Gulyásovi k 

zakončeniu niekoľko decimetrov, štvrť hodinu pred 
koncom zlyhal vo výhodnej pozícii Novozámčan Kráľ. 
Sedem minút pred koncom mal šancu domáci Vašek, 
ale proti brankárovi hostí neuspel. Šancu vyrovnať 
mal aj domáci Letko, no svojho menovca v bránke 
MŠK prekonať nedokázal. Skúsení Púchovčania si už 

očakávané víťazstvo vziať 
nenechali, i keď sa naň 
museli narobiť viac, ako 
sa čakalo...  

Gól: 35. Brezničan 
Rozhodoval: Drobec, 

ŽK: Luhový, Bielik (Pú-
chov), 120 divákov. 

Nové Zámky: Dovičovič 
– Letko, Poluch (Petráni), 
Král, Gulyás (Vašek), Ko- 
šút, Ešek, Horáček, Petráš, 
Bombicz (Sipos), Drgoňa. 

MŠK Púchov: Letko – 
Riška, Gajdošík (86. Pasto-
rek), Luhový, Kopiš, Bielik 
(90. Mynář), Paliesek (73. 
Svorada), Gamboš, Vanák, 
Pilát, Brezničan. Tréner J. 
Vágner. 

Ostatné výsledky 13. 
kola: 

Baník Horná Nitra – LR 
Crystal Lednické Rovne 
2:0, MFK Dubnica nad Vá-
hom – FKS Nemšová 1:1, 
Veľký Meder – Beluša 0:2, 
Šaľa – Komárno 0:1, FC 
Horses – Veľké Ludince 

0:2, Galanta – Gabčíkovo 1:0, Zlaté Moravce-Vráble B 
– Topoľčany 1:0, Šurany – Dunajská Streda B 1:1, Ne-
ded mal voľno
1. Komárno 16 11 3 2 39:12 36
2. MŠK Púchov 16 10 4 2 29:10 34
3. L. Rovne 16 10 3 3 32:22 33
4. Topoľčany 16 9 2 5 29:21 29
5. D. Streda B  16 8 5 3 21:13 29
6. Galanta 16 8 3 5 30:18 27
7. Zl. Moravce B 16 8 3 5 25:16 27
8. Beluša 16 7 5 4 21:17 26
9. V. Ludince 16 6 5 5 21:22 23
10. Šurany 16 6 3 7 29:33 21
11. Horná Nitra 16 6 3 7 22:26 21
12. Šaľa 16 5 4 7 19:19 19

10. kolo: Spartak Trnava  - MŠK Púchov 4:0 (2:0), 
Petržalka – Zlaté Moravce-Vráble 3:0, Slovan Brati-
slava – Inter Bratislava 0:0, Horná Nitra – Levice 1:1, 
Senica – Karlova Ves 3:0, Trenčín – Spartak Trnava 4:4, 
Nitra – Dunajská Streda 3:0
1. Senica 10 9 0 1 39:8 27
2. Slovan 10 6 3 1 37:5 21
3. Nitra 10 6 2 2 33:8 20
4. Trenčín 10 5 2 3 32:15 17
5. Karlova Ves 10 5 2 3 13:8 17
6. Inter 10 5 2 3 8:3 17
7. Trnava 10 5 1 4 13:15 16
8. Petržalka 10 4 2 4 11:20 14
9. MŠK Púchov 10 3 3 4 15:18 12
10. D. Streda 10 4 0 6 17:23 12
11. Levice 10 2 4 4 10:14 10
12. Myjava 10 2 1 7 16:27 7
13. Zl. Moravce 10 2 1 7 9:31 7
14. Horná Nitra 10 0 1 9 6:64 1

I. liga starší žiaci - U14
10. kolo: Spartak Trnava – MŠK Púchov 8:1 (5:1), 

Kukuč (vlastný), Horná Nitra – Levice 3:0, Petržalka 
– Zlaté Moravce 0:5, Slovan Bratislava – Inter Bratisla-
va 3:0, Senica – Karlova Ves 2:2, Trenčín – Myjava 1:0
1. Trnava 10 8 1 1 36:12 25
2. D. Streda 9 8 0 1 46:5 24
3. Slovan  10 8 0 2 31:8 24
4. Nitra 9 7 1 1 44:7 22
5. Inter 10 6 1 3 30:16 19
6. Trenčín 10 6 0 4 18:21 18
7. Zl. Moravce 10 5 0 5 18:23 15
8. Senica 10 4 2 4 20:14 14
9. Karlova Ves 10 2 4 4 13:16 10
10. MŠK Púchov 10 3 0 7 12:42 9
11. Levice 10 2 0 8 9:36 6
12. Myjava 10 1 2 7 5:27 5
13. Horná Nitra 10 1 2 7 9:46 5
14. Petržalka 10 1 1 8 5:23 4

13. Gabčíkovo 16 5 3 8 15:19 18
14. FC Horses 16 5 3 8 18:29 18
15. Veľký Meder 16 5 3 8 16:29 18
16. Nemšová 16 5 2 9 20:28 17
17. Dubnica 16 3 3 10 14:28 12
18. Nové Zámky 16 3 2 11 19:28 11
19. Neded 16 2 1 13 15:44 7
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Výsledkový servis futbalových súťaží

7. liga muži

Streženický betón odolával v Uhrovci iba jeden polčas

8. liga muži

2. liga starší dorast
13. kolo: MŠK Púchov – Lokomotíva Trnava 1:4 

(0:1), Červený, Inter Bratislava – Baník Horná Nitra 
6:0, Nové Zámky – Petržalka 1:3, SDM Domino – Kar-
lova Ves 2:1, MŠK Považská Bystrica – Levice 8:0, Ko-
márno – Myjava 3:3, Skalica – Gabčíkovo 2:0, Topoľ-
čany – Zlaté Moravce – odložené na 9. novembra   
1. Myjava 15 13 2 0 63:11 41
2. Skalica 14 11 0 3 50:13 33
3. Inter 15 11 0 4 51:15 33
4. Topoľčany 14 9 0 5 23:22 27
5. P. Bystrica 15 8 2 5 45:23 26
6. Zl. Moravce 14 8 2 4 29:23 26
7. MŠK Púchov 15 7 2 6 41:26 23
8. Karlova Ves 15 7 2 6 24:29 23
9. Malacky 14 6 4 4 25:20 22
10. Petržalka 15 7 1 7 24:28 22
11. Gabčíkovo 15 6 3 6 36:28 21
12. Lok. Trnava 15 6 2 7 25:30 20
13. Dubnica  14 5 4 5 32:20 19
14. Horná Nitra 14 6 1 7 41:35 19
15. Komárno 15 4 2 9 40:53 14
16. Domino 15 2 2 11 18:41 8
17. Levice 15 1 1 13 11:74 4
18. Nové Zámky 15 0 0 15 5:92 0

2. liga mladší dorast
13. kolo: MŠK Púchov – Lokomotíva Trnava 0:2 

(0:1), Inter Bratislava – Baník Horná Nitra 1:4, Nové 

13. kolo: Visolaje – Lazy 5:1 (2:1), Kujaník 2, Bará-
nek, Vavrík, Konečný –  Maslák, Dohňany – Kvašov 0:1 
(0:1), Hoppan, Praznov – Šebešťanová 1:2 (1:0), Sve-
repec – Podvažie 2:2 (1:1), Pružina – Pruské 1:1 (1:1), 
D. Mariková – D. Breznica 0:2 (0:1), P. Ilavský, Dubový, 
Kolačín mal voľno.

11. kolo: Horovce B – Kameničany 0:2 (0:0), Trstie 
– FC Púchov 2:0 (1:0), Orlové – Bodiná 0:2 (0:1), Č. Ka-
meň – Bolešov B 4:1 (2:1), Prejta – Hradčan Lednica 
2:0 (0:0), Vrchteplá – Mikušovce 0:6 (0:2).   
1. Mikušovce 11 11 0 0 45:6 33
2. Trstie 11 7 3 1 27:21 24
3. Kameničany 11 7 2 2 31:13 23
4. Horovce B 11 7 0 4 24:19 21
5. FC Púchov 11 6 1 4 32:16 19
6. Prejta 11 5 1 5 26:27 16
7. Orlové 11 4 2 5 16:23 14
8. Bodiná 11 4 1 6 18:25 13
9. Bolešov B 11 3 1 7 15:40 10
10. Vrchteplá 11 2 3 6 18:28 9
11. Hr. Lednica 11 1 1 9 10:22 4
12. Č. Kameň 11 1 1 9 13:35 4

Zámky – Petržalka 2:5, SDM Domino – Karlova Ves 
3:2, Považská Bystrica – Levice 5:0, Komárno – Spar-
tak Myjava 1:2, Skalica – Gabčíkovo 1:1, Dubnica 
– Malacky 0:2
1. Myjava 15 13 2 0 54:6 41
2. Petržalka 15 11 2 2 39:16 35
3. Inter 15 11 1 3 50:17 34
4. Gabčíkovo 15 10 1 4 45:16 31
5. Lok. Trnava 15 8 5 2 30:15 29
6. Domino 15 9 1 5 36:20 28
7. Zl. Moravce 14 9 1 4 23:18 28
8. Horná Nitra 14 8 2 4 41:29 26
9. Topoľčany 14 7 2 5 33:23 23
10. Karlova Ves 15 5 3 7 28:30 18
11. Komárno 15 5 3 7 21:28 18
12. Dubnica 14 5 1 8 27:23 16
13. P. Bystrica 15 3 1 11 18:41 10
14. Skalica 14 1 6 7 14:23 9
15. Malacky 14 1 6 7 11:36 9
16. Levice 15 2 2 11 12:59 8
17. Nové Zámky 15 2 1 12 14:66 7
18. MŠK Púchov 15 2 0 13 18:48 6

1. Kvašov 12 9 3 0 30:7 30
2. Kolačín 12 8 1 3 27:19 25
3. Pruské 12 7 2 3 35:18 23
4. Visolaje 12 5 5 2 27:14 20
5. Podvažie 12 5 4 3 23:23 19
6. Dohňany 12 5 3 4 24:20 18
7. Pružina 12 5 3 4 23:19 18
8. Lazy 12 5 1 6 25:28 16
9. Šebešťanová 12 4 2 6 21:25 14
10. Sverepec 12 3 3 6 12:24 12
11. D. Breznica 12 3 2 7 17:26 11
12. D. Mariková 12 2 3 7 22:31 9
13. Praznov 12 0 2 10 10:42 2

FUTBAL - 5. liga muži 

poslal o štyri minúty neskôr domácich do vedenia 
Šubert – 2:1. Horovčania mohli vzápätí vyrovnať, no 
Brix nepremenil pokutový kop. Vyrovnania sa však 
hostia predsa len dočkali, štvrť hodinu pred koncom 
stretnutia sa do streleckej listiny zapísal po rohovom 
kope Siekel – 2:2. A keď domáci nepremenili desať 
minút pred koncom veľkú príležitosť, rozišli sa muž-
stvá zaslúženou deľbou bodov. 

Góly: 4. Moško, 65. Šubert – 32. Brix, 75. Siekel, hra-
lo sa bez kariet, rozhodoval: Bircsák, 150 divákov. 

Zostava Horoviec: Cúcik – Buček,  Körmendy, Ba-
locký, S. Pavlović, Brix, Siekel (79. Štrbák), Kučo, Štr-
bák, N. Pavlović (59. Pilný), Škrapko

Uhrovec - Streženice 4:0 (0:0)
Streženičania išli na trávnik mužstva z hornej polo-

vice tabuľky so snahou zveľadiť doterajšiu bodovú 
mizériu čo i len remízovým 
bodíkom. I napriek drvivej 
územnej prevahe domá-
cich sa Streženičanom 
darilo dlho držať bezgólo-
vý výsledok. V prvom pol-
čase domáci doplatili na 
streleckú nemohúcnosť, 
keď dokázali spáliť aj sto-
percentné šance. A keďže 
v bránke Streženíc čaroval 
gólman Hrišo, odišli obe 
mužstvá na polčasovú 
prestávku za bezgólového 
stavu. Po obrátke vydrža-
la totálna defenzíva bez 
ujmy len päť minút, v 51. 
minúte sa domáci ujali 
vedenia gólom Stupari-

Opatová – Horovce 2:2 (1:1)
Horovčania sa v chladnom veternom počasí nesta-

čili ešte ani poriadne rozbehať a už ich vedúcim gó-
lom schladil domáci Moško, ktorý bol na konci peknej 
kombinačnej akcie – 1:0. O dve minúty mohli viesť 
domáci dvojgólovým rozdielom, strela Ostrolúckeho 
však opečiatkovala len brvno bránky Horoviec. V 26. 
minúte mali Horovčania šťastie, keď pekná strela Bu-
čeka len o niekoľko centimetrov minula ich bránku. 
V 33.minúte sa dostali k slovu hostia, keď Brix využil 
fatálnu chybu domácej obrany a strelil vyrovnávajú-
ci gól – 1:1. Pekný kombinačný futbal pokračoval aj 
v druhom polčase, domáci sa mohli ujať vedenia v 
53. minúte, peknú akciu Augustíniho však zakončil 
Havier nepresnou strelou. Pol hodinu pred koncom 
mohli ísť do vedenia hostia, Kučovu strelu však zá-
zračne zneškodnil domáci brankár. Na druhej strane 

ča – 1:0. Keď o desať minút neskôr zvýšil Škorec na 
2:0, bolo jasné, že Streženičania svoje bodové konto 
nezveľadia ani tentokrát. Domáci tlak pokračoval a v 
68. minúte zvýšil Vavro na 3:0 a o ďalších osem mi- 
nút pridal Zajac štvrtý gól domácich – 4:0. Uhrova-
nia mohli víťazstvo zaokrúhliť, no v závere stretnutia 
nepremenil Bežo pokutový kop. Streženičania sa v 
útoku prakticky na nič nezmohli a v trinástich jarných 
kolách sa zatiaľ ani raz netešili z víťazstva.  

Góly: 51. M. Stuparič, 62. O. Škorec, 68. L. Vavro, 76. 
J. Zajac. R Čaja, 150. 

Zostava Streženíc: Hrišo – Struharňanský, Rypák, 
Filiač, Hudec, Lamžo, Šesták, Horemuž (67. Krajči), 
Šprta, Medňanský, Vavrík. 

Ostatné výsledky 13. kola: Zemianske Kostoľany 
– Cígeľ 1:3, Bošany – Brvnište 3:1, Chocholná-Velčice 
– Stará Turá 7:1, Trenčianska Turná – Ladce 1:0, Veľké 
Uherce – Kanianka 3:1, Podolie – Plevník-Drienové 
6:1
1. Cigeľ 13 11 0 2 35:18 33
2. Kanianka 13 9 3 1 34:12 30
3. V. Uherce 13 8 3 2 34:16 27
4. Uhrovec 13 7 2 4 31:26 23
5. Horovce 13 6 4 3 33:15 22
6. Opatová 13 6 3 4 27:19 21
7. Z. Kostoľany 13 6 2 5 26:34 20
8. Brvnište 13 5 4 4 25:24 19
9. Chocholná 13 5 2 6 20:28 17
10. Bošany 13 5 1 7 22:22 16
11. Ladce 13 4 3 6 13:16 15
12. Plevník 13 3 5 5 28:38 14
13. Stará Turá 13 3 3 7 19:30 12
14. Tr. Turná 13 3 1 9 15:30 10
15. Podolie 13 2 1 10 17:33 7
16. Streženice 13 0 5 8 14:32 5

Streženičania (v čierno-bielych dresoch) si z Uhrovca priniesli štvorgólovú ná-
dieľku a majú už len dve šance pripísať si na jeseň prvé víťazstvo.  
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6. liga muži

Futbalové súťaže riadené Oblastným futbalovým zväzom 

Lysania po zbabranom zápase s Udičou prezimujú na dne

Zástupcovia Púchovského okresu v šiestej lige budú mať úplne odlišnú zimu. Kým Lysania (v čiernych dresoch) 
budú rozmýšľať, ako sa dostať z dna tabuľky, Dolnokočkovania (v červenom) si môžu užívať výborné štvrté miesto 
v tabuľke po jeseni. Tak vysoko ešte v najvyššej oblastnej súťaži nezimovali.          FOTO: Milan Podmaník 

Pov. Bystrica – Podmanín 2:0 (1:0)
Považskobystrické derby bolo zároveň šlágrom 

záverečného kola šiestej futbalovej ligy. Líder z Po-
važskej Bystrice hostil futbalistov z tamojšej miestnej 
časti Podmanín a po minuloročnom postupovom sú-
boji mu mal čo vracať. Úvodných desať minút bolo 
tradičných „oťukávacích“. Najskôr Valientovi chýbali 
centimetre aby doklepol do siete centrovanú loptu, 
no o minútu neskôr po jeho prihrávke poslal domá-
cich do vedenia Mikula – 1:0. Po dvadsiatich minútach 
sa k slovu dostali aj hostia, no strely P. Kostelanského 
a leteli mimo bránky. V 27. minúte sa do veľkej šance 
dostával domáci Otradovec, ale brankár hostí obeta-
vým zákrokom zabránil pohrome. Podobne výborne 
zasiahol aj po strele Valienta. Minútu pred koncom 
polčasu vsietil hosťujúci P. Gardian gól, pre ofsajd 
však neplatil. V druhom polčase hostia zvýšili obrátky 
a vytvorili si niekoľko šancí. V dvoch gólových šanci-
ach sa ocitol P. Gardian, v jednom prípade odvrátila 
nebezpečenstvo domáca obrana, druhýkrát sa s lop-
tou zamotal a nevystrelil. Desať minút pred koncom 
poslal polostrelu – polocenter do pokutového úze-
mia hostí Gajdošík a lopta na prekvapenie všetkých 
skončila druhýkrát v sieti Podmanína – 2:0. V závere 
mohli hostia skorigovať, ale R. Sovík v stopercentnej 
šanci poslal loptu do oblakov.     

Lysá – Udiča 1:3 (0:1) 
Ak chceli futbalisti Lysej pod Makytou udržať kon-

takt so súpermi pred sebou, museli nevyhnutne bo-
dovať naplno. Ich predsavzatie sa však začalo rúcať 
už v 17. minúte, kedy po fatálnej chybe brankára 
poslal Udičanov do vedenia Dánek – 0:1. A keď o tri 
minúty neskôr videl domáci Repatý po druhej žltej 
karte aj červenú, dostali sa šance na plný bodový 
zisk Lysej už len do teoretickej roviny. Napodiv však 
domáci zvýšili bojovnosť a eliminovali technickejších 
Udičanov. Rozdiel v počte hráčov tak na ihrisku po-
znať nebolo. V 68. minúte však hostia pridali druhý 
gól, jeho autorom bol z pokutového kopu Cesnárik 
– 0:2. Lysania už v sebe nenašli dostatok síl na skori-
govanie. Naopak, päť minút pred koncom stretnutia 
zvýšil výborne hrajúci Udičan Drblík na 0:3. V záve-
re hostia vedomí si trojgólového náskoku poľavili a 
tri minúty pred záverečným hvizdom vsietil Hošták 
čestný gól Lysej – 1:3. Lysania hádam ako nikto iný 
privítali dlhú zimnú prestávku. Počas nej by sa mali 
skonsolidovať, zabudnúť na spackanú jesennú časť a 
v jarnej odvetneja časti sa pokúsiť vymotať zo zostu-
pového pásma.  

Papradno – D. Kočkovce 3:3 (1:1)
Domáci začali aktívne a už po štyroch minútach 

mohli ísť do vedenia. Opat však bravúrne zneškodnil 
tutovku Lokšíka. Hneď z nasledujúcej akcie mohol 
skórovať hosťujúci Pšenák, ale Hromadík v bránke 
Papradna bol proti. Ďalšiu stopercentnú šancu mal 
Fujaček a Mišíkovu strelu zneškodnil domáci gólman. 
Aktívnejší hostia sa ujali vedenia v 16. minúte, kedy 
loptu dorazil do siete Frnka – 0:1. Papradno kontro-
valo už o dve minúty, pokutový kop po faule v šest-
nástke premenil J. Galko – 1:1. Po vyrovnávajúcom 
góle ovládli hru hostia a Hromadík v domácej bránke 
čaroval po príležitostiach Mišíka, Frnku a Pšenáka, 
ktorý nepremenil ani samostnatný nájazd na bran-
kára Papradna. Ďalšia jeho strela sa otrela o žrď. V 
druhom polčase pokračoval tlak Dolných Kočkoviec. 
Fujaček mieril mimo, Bajza mieril do brvna, no v 59. 

minúte šli hostia do vedenia gólom kanoniera Pšená-
ka – 1:2. Ten istý hráč premenil na dvakrát pokutový 
kop o pár minút neskôr – 1:3. Papradno mohol defi-
nitívne poslať na kolená Pšenák, ale radosť mu pre-
kazil v 66. minúte Gardoň. O päť minút sa potvrdilo 
otrepané nedáš – dostaneš a Tóth umiestnil loptu k 
pravej žrdi bezmocného brankára hostí – 2:3. Osem 
minút pred koncom domáci vyrovnali gólom J. Gal-
ka, ktorý umiestnil do siete hlavou priamy kop Trúch-
lika. Domáci mohli dokonca vyhrať, no Galko poslal 
najskôr loptu tesne vedľa bránky a Tóth päť minút 
pred koncom stretnutiua netrafil prázdnu bránku
Dolných Kočkoviec.    

Ilava – Košeca 0:5 (0:1) 
Okresné derby domáci totálne pokazili a opäť do-

kázali, že v takej kríze, v akej je momentálne ilavský 
futbal, ešte nebol. O postup bojujúci Košečania boli 
všestranne lepším mužstvom a už v tretej minúte 
mohli ísť do vedenia. Strela M. Vicena z diaľky však 
skončila na brvne. O štyri minúty prešiel domácou 
obranou ako nôž maslom Orsagh, ale Kis v domá-
cej bránke bol namieste. Hostia si vytvorili aj ďalšie 
šance, no v úvodnej polhodine sa pohnevali s kon-
covkou. Až v 33. minúte predviedli Košečania peknú 
akciu, na ktorej konci bola presná strela G. Bortela – 
0:1. Košečania si napravili streleckú chuť po obrátke. 
Hneď v 47. minúte pridal Bortel po chybe domáceho 
brankára druhý gól – 0:2 a o šesť minút neskôr zvy-
šoval Štepanovič na 0:3. V 65.minúte našla kolmica 
Pružinca voľného M. Vicena, ktorý si urobil brankára a 
zvýšil na 0:4. Zaslúžené víťazstvo Košece spečatil päť 
minút pred koncom svojim tretím a celkovo piatym 
gólom G. Bortel – 0:5. Košečania tak stále držia krok s 
vedúcou Považskou Bystricou. 

Jasenica – Bolešov 4:3 (3:1)
Jaseničania by sa v prípade víťazstva dostali v ta-

buľke z pásma zostupu a tomu podriadili aj taktiku. 
Začali aktívne a už v ôsmej minúte šli do vedenia gó-
lom Janáčka – 1:0. O dvadsať minút neskôr prekonal 
hosťujúceho brankára z priameho kopu Šibík – 2:0. V 
36. minúte sa dostali k slovu aj hostia a Jakub Šatka 
strelil kontaktný gól – 2:1. Domáci šli do šatne predsa 

len s dvojgólovým vedením, tri minúty pred polčaso-
vým hvizdom zvýšil Šibík svojim druhým gólom na 
3:1.Iskierku nádeje vykresal po obrátke v 53. minúte 
pre hostí Veselý – 3:2, no už o dve minúty Mišúr zvýšil 
na 4:2. Posledné slovo patrilo Bolešovčanom, v 58. 
minúte Barták stanovil na konečných 4:3. Jaseničania 
si už cenné víťazstvo ustrážili.   

  Košecké Podhradie – Tuchyňa 4:1 (2:1)
Domáci sa chceli rehabilitovať za zahanbujúcu mi-

nulotýždňovú prehru v Podmaníne, no viac ako pol 
hodinu sa im nepodarilo prekonať obranu hostí. Až 
v 36.minúte otvoril skóre Staňo – 1:0. O štyri minúty 
však Štefula vyrovnal, ale do na prestávku šli s jedno-
gólovým náskokom vďaka Pučekovmu gólu domáci 
– 2:1. Po prestávke mierili presne už iba domáci – v 
59. minúte Kozík a v 77. minúte Szucs – 4:1.  

  Dulov – Horná Poruba 0:5 (0:3)
Už v deviatej minúte šli hostia do vedenia, keď si 

vlastný gól strelil ZIeba – 0:1. Ešte do prestávky Mi-
chal Papp dvomi gólmi v 25. a v 32. minúte prakticky 
rozhodol o plnom bodovom zásahu Hornej Poruby 
– 0:3. Aj po prestávke ovládali hru hostia a svoju pre-
vahu korunovali gólmi Jánoška v 64. a Hetflajša v zá-
verečnej minúte stretnutia – 0:5. 
1. P. Bystrica 13 10 2 1 35:12 32
2. Košeca 13 9 3 1 45:16 30
3. Podmanín 13 8 2 3 42:21 26
4. D. Kočkovce 13 7 3 3 36:26 24
5. K. Podhradie 13 7 3 3 23:18 24
6. Tuchyňa 13 5 5 3 40:26 20
7. Horná Poruba 13 6 0 7 41:26 18
8. Bolešov 13 5 2 6 26:31 17
9. Udiča 13 4 3 6 22:24 15
10. Jasenica 13 4 3 6 19:34 15
11. Dulov 13 4 2 7 13:31 14
12. Papradno 13 3 3 7 19:36 12
13. Ilava 13 1 2 10 14:48 5
14. Lysá 13 1 1 11 20:46 4

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk
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Púchovská rezerva stále nepozná chuť víťazstva
Oblastné stolnotenisové súťaže dospelých

Kto s kým za stolmi

šport 21

5. SATES liga
V najvyššej oblastnej stolnotenisovej súťaži mužov 

sa o najväčšie prekvapenie postarali stolní tenisti Ly-
sej pod Makytou, ktorí dokázali za domácimi stolmi 
poraziť lídra súťaže z Považskej Bystrice. Lysania vy-
užili absenciu extraligových hráčok v drese Považko-
bystričanov a pripísali si na svoje konto druhé víťaz-
stvo v súťaži. Druhý zástupca Púchovského okresu v 
súťaži - stolní tenisti rezervy Dolných Kočkoviec, ne-
stačili za domácimi stolmi na Novú Dubnicu C.

Výsledky 4. kola: 
Dolné Kočkovce B – Nová Dubnica C 8:10, J. 

Škrabko, P. Majdán, M. Majdán po 2, Crkoň 1, 1 štvor-
hra – Frohn, Janiga po 3, Machciníková 2, Oravec 1, 1 
štvorhra, Ladce B – Pruské A 10:8, Gajdošík 3, Hro-
mek, I. Hrevuš po 2, V. Popelka 1, 2x štvorhra – Kopač-
ka 4, Jaro Šatka 2, Joz. Šatka, Ondruška po 1, Slovan 
Považská Bystrica A – Pruské B 12:6, Joz. Gálik 4, 
Zemančík, Tománek po 3, Jurčík 2 – Černej 3, Cibík 
1, 2x štvorhra, Lysá pod Makytou – TTC Považská 
Bystrica C 11:7, Schulcz, Panáček, Ladecký po 3, Ja-
níček st. 1, 1 štvorhra – J. Bačík 3, M. Bačík 2, Ďurana 
1, 1 štvorhra, Medeko Považská Bystrica – Pružina 
A 8:10, Lipa 3, Lauš 2, Filípek Herco po 1, 1 štvor- 
hra – Krupa 4, Behro 3, Sádecký 2, 1 štvorhra, Nová 
Dubnica D – Dubnica nad Váhom 9:9, Pšenková 3, 
Lászlová, Pšenka po 2, Košík 1, 1 štvorhra – Gereg, 
Palček po 3, Bezecný, Mutala po 1, 1 štvorhra
1. TTC PB C  4 3 0 1 45:27 10
2. Ladce B  4 3 0 1 41:31 10
3. N. Dubnica D  4 2 2 0 38:34 10
4. Pruské A  4 2 1 1 44:28 9
5. Lysá   4 2 1 1 41:31 9
6. N. Dubnica C  4 2 0 2 33:39 8
7. Slovan PB   4 2 0 2 33:39 8
8. Dubnica   4 1 1 2 35:37 7
9. Medeko PB   4 1 1 2 35:37 7
10. Pružina   4 1 1 2 32:40 7
11. D. Kočkovce B  4 1 0 3 31:41 6
12. Pruské B  4 0 1 3 24:48 5
6. REKONT liga

V šiestej stolnotenisovej lige privítali v stretnutí 
tabuľkových susedov hráči Dohnian za domácimi 
stolmi Považskobystričanov. Po kvalitnom a vyrovna-

nom výkone sa Dohňany tešili z víťazstva a posunu 
na druhú priečku tabuľky za Dolný Moštenec.  
Výsledky 4. kola: 
Červený Kameň – Nozdrovice A 10:8, Jakúbek 4, D. 
Dohňanský 3, Ľ. Dohňanský 2, 1 štvorhra – Koštialik 
3, Didek 2, Otruba, Češko po 1, 1 štvorhra, Šebešťa-
nová – Dolná Mariková 8:10, Mitaš 4, Zaukolec 2, 
Šesták, Jaro Petrík po 1 – Belás, Striženec po 3, Žiačik 
2, 2x štvorhra, Slovan Považská Bystrica B – Zlie-
chov 11:7, P. Gálik 3, Hlubina, Žilinčík, Kvaššay po 2, 
2x štvorhra – J. Vicen 4, M. Vicen 3, Dohňany – TTC 
Považská Bystrica D 11:7, R. Baška, Hološko po 3, 
M. Baška 2, Junga 1, 2x štvorhra – Čelko st. 4, Lieskov-
ský 2, Ďurana 1, Sedmerovec B – Milochov A 12:6, 
Štefanec, Galko po 3, Mazán 2, Miloš Šelinga, Marián 
Šelinga ml. po 1, 2x štvorhra – Kunovský 4, Horečný, 
Benko po 1, Dolný Moštenec – Ladce C 15:3, I. Bíro-
šík 4, Baláž, Manda po 3, Ľ. Melicherík 1, 2x štvorhra 
– Pišta, KIvasnica, Jankovský st. po 1.
1. D. Moštenec  4 4 0 0 51:21 12
2. Dohňany  4 3 0 1 41:31 10
3. Slovan PB B  4 3 0 1 39:33 10
4. Zliechov A  4 2 1 1 45:27 9
5. TTC PB D  4 2 0 2 38:34 8
6. Sedmerovec B  4 2 0 2 36:36 8
7. Ladce C  4 2 0 2 33:39 8
8. Č.Kameň   4 2 0 2 33:39 8
9. D. Mariková   4 1 1 2 32:40 7
10. Milochov  4 1 0 3 34:38 6
11. Nozdrovice   4 1 0 3 32:40 6
12. Šebešťanová   4 0 0 4 18:54 4
7. liga

Rezerve Púchova sa ani v šiestom kole siedmej ligy 
nepodarilo aspoň remizovať. Naopak, Púchovčania 
zaplatili nováčikovskú daň a s Dubničanmi na do-
mácich stoloch nevyhrali čo i len jediný zápas. Prvé 
mužstvo Púchova podľahlo v Nozdroviciach tamojšej 
rezerve 4:14 a v tabuľke mu patrí s dvomi víťazstvami 
ôsma priečka. Dolné Kočkovce C nestačili na Považ-
skú Bystricu E.

Výsledky 6. kola: 
TTC Považská Bystrica E – Dolné Kočkovce C 12:6, 
Kulichová 4, Babčan 3, Walenfelsová, Dujsíková po 2, 
1 štvorhra – Crkoň 3, M. Majdán 2, 1 štvorhra, 3. ZŠ 

Dubnica nad Váhom – Sedmerovec C 7:11, Herda, 
Trenčan, Čilek ml. po 2, Schmidl 1 – Miloš Šelinga 4, 
Mazán 3, Mišík 2, 2x štvorhra, Pružina B – voľno, Pú-
chov B – Miracles Dubnica nad Váhom 0:18, P. Fa-
trsík, Halgoš po 4, M. Dohňanský, R. Fatrsík, Heštera, 
Jakuš po 2, 2x štvorhra, JoLa Dubnica nad Váhom 
– Milochov B 13:5, Rojkovič, Kminiak po 4, Lalinský 
2, Zajac, Hebr po 1, 1 štvorhra – B. Mihálik 2, M. Mihá-
lik, Gazdík po 1, 1 štvorhra, Nozdrovice B – Púchov 
A 14:4, Zemanovič, Koštialik po 4, Didek, Blažíček po 
2, 2x štvorhra – Lefko 2, Ochotnický, Janeková po 1, 
Udiča – Nová Dubnica E 15:3, Beník, Ignácik ml. po 
4, Harvánková, Turiak po 3, 1 štvorhra – Vinczeová 2, 
1 štvorhra
1. JoLa DCA   6 5 1 0 77:31 17
2. Nozdrovice B  6 5 1 0 74:34 17
3. Sedmerovec C  5 5 0 0 58:32 15
4. Pružina B  5 4 1 0 59:31 14
5. Udiča   6 3 0 3 62:46 12
6. Milochov B  6 3 0 3 54:54 12
7. Miracles DCA   5 2 1 2 55:35 10
8. Púchov A  6 2 0 4 46:62 10
9. N. Dubnica E  6 2 0 4 42:66 10
10. D. Kočkovce C  5 2 0 3 42:48 9
11. TTC PB E  5 1 0 4 37:53 7
12. Púchov B  6 0 0 6 11:97 6
13. ZŠ Dubnica A  5 0 0 5 31:59 5

Celkovo 55 bedmintonistov z rôznych kútov Slo-
venska sa počas minulej soboty stretlo v Prešove na 
celoslovenskom turnaji v kategórii do jedenásť ro-
kov. Najúspešnejším hráčom sa stal reprezentant 
oddielu BKR Púchov Adam Srnec, ktorý si vybojo-
val dve prvenstvá.

Adam, ktorý je vo dvojhre chlapcov až 22. hráč 
rebríčka, mal z Prešova určite radostnú cestu domov. 
Aj napriek neúčasti slovenskej jednotky Andreja Su-
chého, ktorý štartoval na medzinárodnom turnaji 
v Slovinsku, dokázal mladučký bedmintonista, že 
vyhrať sa dá s každým. V prvom kole si poradil so 
štvrtým nasadeným Krištofom Fischerom, v druhom 
porazil Adama Dudaščíka, v štvrťfinále Tadeáša Dira,
v semifinále druhého nasadeného Matúša Poláčeka a
vo finále aj tretieho nasadeného Samuela Šlosára.

Vrátane dvojhry však Adam bodoval aj vo štvorhre. 
Spolu s Gregorom Ondrejčákom sa do finále prebo-
jovali ako nenasadený pár a tam si dokázali poradiť s 

jednotkami turnaja, Dominikom Andrásom a Matú-
šom Poláčekom. 

Aby toho nebolo málo, Adam mal na zlato našliap-
nuté aj v mixe. Po boku klubovej spoluhráčky Emmy 
Žiačikovej sa prebojoval až do finále, kde v napína-
vom trojsetovom dueli nestačili na Košičanov Domi-
nika Andrása a Niku Holubovú. 

Jednotka turnaja v dievčenskej dvojhre, Johanka 
Ivanovičová potvrdila svoje nasadenie, keď pavúkom 
prešla bez väčších problémov a vo finálovom stret-
nutí si v dvoch setoch poradila aj s druhou nasade-
nou Ellou Klačanskou, čím sa stala absolútnou víťaz-
kou turnaja.

Zlato zo štvorhry dievčat putovalo do rúk Ele Kla-
čanskej a taktiež spomínanej Eme Žiačikovej. Obe 
hráčky z Púchova si tak po druhých miestach v mixe a 
dvojhre dopriali aj triumf, keď vo finále porazili druhé
nasadené Košičanky Ninu Holubovú s Ellou Pokor-
nou dva nula na sety. 

Všetci hráči podali v Prešove vynikajúce výkony a 
už teraz sa tešíme na blížiace sa majstrovstvá Sloven-
ska.

Grand Prix A U11 Prešov
Výsledky finálových stretnutí:
Zmiešaná štvorhra: Dominik András/Nika Holu-

bová /4/ (KBC Košice) - Adam Srnec/Emma Žiačiková 
/7/ (BKR Púchov) 22:20, 9:21, 21:17

Dvojhra chlapci: Samuel Šlosár /3/ (BK ZŠ Sabinov) 
- Adam Srnec (BKR Púchov) 21:8, 8:21, 25:27

Dvojhra dievčatá: Johanka Ivanovičová /1/ (SC Po-
hoda Trnava) - Ella Klačanská /2/ (BKR Púchov) 21:14, 
21:12

Štvorhra chlapci: Dominik András/Matúš Poláček 
/1/ (KBC Košice) - Gregor Ondrejčák/Adam Srnec 
(BPR Bratislava/BKR Púchov) 15:21, 7:21

Štvorhra dievčatá: Ella Klačanská/Emma Žiačiko-
vá /1/ (BKR Púchov) - Nina Holubová/Ella Pokorná /2/ 
(KBC Košice) 21:19, 21:10.                     (r)

Bedminton

Medailová žatva Púchovčanov, dvakrát zlatý Srnec

5. SATES liga – 5. kolo
Dubnica – D. Kočkovce B, Pružina – N. Dubnica, TTC 

PB C – Medeko PB, Pruské B – Lysá, Pruské A – Slovan 
PB, N. Dubnica C – Ladce B

6. REKONT liga – 5. kolo
Ladce C – Č. Kameň, Milochov – D. Moštenec, TTC 

PB D – Sedmerovec B, Zliechov – Dohňany, D. Mari-
ková – Slovan PB B, Nozdrovice – Šebešťanová

7. liga – 7. kolo 
N. Dubnica E – TTC PB E, Púchov A – Udiča, Milo-

chov B – Nozdrovice B, Miracles Dubnica – JoLa Dub-
nica, Sedmerovec C – Pružina B, D. Kočkovce C – ZŠ 
Dubnica, Púchov B má voľno
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ADVENT  - POHREBNÁ SLUŽBA 
KVETINÁRSTVO - živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)
Kompletný pohreb od 690 € 
Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

Útulok OZ Hafkáči 
ponúka na adopciu rôzne plemená psíkov. 
Taktiež hľadáme majiteľov stratených psíkov  

z Považskej Bystrice, Púchova a okolia. 

KONTAKT: 
0911 290 983  

facebook.com/hafkaci

Captain
Morgan 
Spiced Gold 

12,48 € 

Jägermeister
35 %, 1 l  

15,12 € 
35 %, 1 l  

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

- pri autobusovej zastávke na ul. Hollého (oproti Rybičkám) 

Sensodyne 
zubná pasta

75 ml
 

             3,45  

    2,29 €

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

    Calgon
na vodný 

kameň
500 g

4,35  

2,89 € 

Schauma
šampón na vlasy 
400 ml

2,99 

1,95 €

Old Spice
pánsky
sprchový gél
250 ml 
3,35 

1,89 €

Nivea  
lak na vlasy 
250 ml 

3,65

2,49 €

Pronto
drevo, laminát
750 ml
 4,35

2,89 €

Surf
prací gél 

       60 praní 
           4,2 l

    9,99  

    6,99 €

Floor
univerzálny 
čistič 
1,5 l 

2,49

1,55  €

Surf
prací prach 
60 praní 
4,2 kg

9,99

6,99 €
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Hruška
Čerešňa

4,61 € 
40 %, 0,7 l 40 %, 0,7 l 

                Gin
Morský vlk

4,61 € 

STRATY A NÁLEZY
• Našla sa náušnica zo žltého kovu, pri kostole. Tel. 
0904 587 291.
• Dňa 14. 10. doobeda sme stratili zväzok kľúčov na 
trase od Jednoty COOP (cez Požiarnu) cestou k Bille. 
Prosíme nálezcu volať  tel. 042/4632707.

OZNAMY: 
• SEE, Distribúcia Žilina oznamuje, že dňa 8. 11. 
2016 (sobota) v čase od 7.30 do 15.30 bude pre-
rušená dodávka elektrickej energie v Púchove, 
ul. Svätoplukova č. 234, 1928, 1930 a 1935 a 
Streženická cesta. 

• SEE, Distribúcia Žilina oznamuje, že dňa 
11. 11. 2016 (piatok) v čase od 7.30 do 
16.30 bude prerušená dodávka elektrickej 
energie v Púchove, ul. Športovcov č. 890. 
   

Uvedené sú maximálne rýchlosti služieb. Uvedené ceny služieb platia len v prípade uzavretia 
zmluvy s viazanosťou na 12 alebo 24 mesiacov a sú garantované počas celej doby viazanosti. 
Ponuka platí do 31. 12. 2016, a to pre nových aj existujúcich zákazníkov, ktorí využívajú služby 
spoločnosti SWAN, a.s., bez viazanosti. Ceny sú uvedené s DPH. Viac informácií získate na 
nonstop linke 0650 123 456 alebo na www.swan.sk.

rýchly LTE internet 
pre váš domov

Vyberte si svoju rýchlosť!

LTE doma S
až do 12/1 Mbit/s

mesačne
9,99 €

až do 25/2 Mbit/s
LTE doma M

mesačne
14,99 €

až do 70/5 Mbit/s
LTE doma L

mesačne
19,99 €

K službe LTE doma L WiFi router ZDARMA (pri 24-mesačnej viazanosti)

SWAN CENTRUM

Dvory č. 1933 / 20, priestor č. 7, Púchov 

0650 123 456 – nonstop linka, puchov@swan.sk

PODNIK TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA, s. r. o., 
PRIJME DO ZAMESTNANIA MURÁROV, TESÁROV.
Podmienkou je prax a vodičský preukaz skupiny B a C. 
V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte p. Šulíka: 0907 982 903.
Žiadosť a štruktúrovaný životopis zašlite na adresu spoločnosti: 
Podnik technických služieb mesta, s. r. o., Športovcov 890, 020 01 Púchov.

Podnik technických služieb mesta s.r.o., prosí všetkých občanov, aby PET fľašiam od nápojov 
zmenšili objem stlačením a vyfúknutím vzduchu pred vhodením do žltej nádoby. Zamedzíme 
tým preplňovaniu nádob a šetríme prostriedky za vývoz.
Súčasne upozorňujeme občanov, že v rámci triedeného zberu papiera je potrebné menšie kartó-
nové obaly rozobrať a vhodiť do modrej nádoby. Väčšie obaly napr. od spotrebičov je potrebné 
rozložiť, fóliu a polystyrén vhodiť do žltej nádoby a rozložený kartónový obal vložiť medzi dve 
separačné nádoby. Zabránime tým rozfukovaniu a znečisťovaniu okolia separačných nádob.
Pokúsme sa spoločnými silami udržať naše prostredie čistejšie a krajšie.
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POĎAKOVANIE
• Úprimne z celého srdca ďakujeme všetkým 
príbuzným, známym, Hasičskému zboru v Pú-
chove a kamarátom, ktorí sa prišli rozlúčiť na 
poslednej ceste s naším milovaným otcom, 
manželom a dedkom p. Jozefom Čvirikom, 
dňa 21. 10. 2016. Ďakujeme všetkým za kvetino-
vé dary, zmiernenie nášho veľkého žiaľu a preja-
vy sústrasti. Naša veľká vďaka taktiež patrí po-
hrebnej službe ADVENT za dôstojnú rozlúčku.

Manželka, dcéra Táňa s rodinou, 
syn Marian s priateľkou a vnúčatá.

SPOMIENK A
Odišiel tíško, nie je me-
dzi nami, no v našich 
srdciach ostáva navždy 
s nami. 
Dňa 30. 10. sme si pri-
pomenuli 15. výročie 
úmrtia nášho milované-
ho otca, dedka, pread-
edka Jozefa GANÁTA 
z Horných Kočkoviec.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
S láskou spomína manželka, dcéra a synovia 
s rodinami.

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY 
NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

RÝCHLA ZDRAV. POHOTOVOSť 155
PRE DOSPELÝCH 4605 319

po – pia: 15.30–7.00 / so – ne: nepretržite
DETSKÁ POHOTOVOSť 4605 200 

po – pia: 15.30–22.00 / so – ne: 8.00–22.00
ZUBNÁ POHOTOVOSť 042/ 46 053 13 
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SPOMIENKA
Mama – to slovo je 
cennejšie ako hocijaké 
iné na svete. Keď Ťa už 
niet , rúti sa nám svet. 
Spi sladko, snívaj svoj 
večný sen, v spomien-
kach sme pri Tebe každý 
deň. 
Dňa 15. 11.  si pripomína-
me  10.  výročie úmrtia našej drahej mamičky, 
babičky, sestry Janky GOLIEROVEJ,
r. Chovančekovej.
Spomína dcéra s rodinou,  syn s rodinou, 
sestra Darina a kamarátka Božka.

SPOMIENK A
Dňa 28.10. si pripomí- 
name 30 rokov od úmr-
tia mamy, babky a sest-
ry  Márie ELIÁŠOVEJ,
r. Mešovej.
S láskou spomína  
syn s rodinou a sestra 
s rodinou.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
•	Hľadám podnájom v Beluši a blízkom okolí, prí-
padne v Púchove. Tel. 0903 171 844.
•	Hľadám 2-izbový byt do prenájmu v Púchove. Tel. 
0944703172
•	 Dám do prenájmu 1-izbový zariadený byt na 
Chmelinci vrátane internetu. Cena 290 €.  Ihneď.
Tel. 0944 481 361.
•	D ám do dlhodobého prenájmu nezariadený 3-iz-
bový byt na Obrancov mieru , voľný od 1. novembra 
2016. Tel. 0903 215 340.
•	 Dám do prenájmu 1-izbový byt, nezariadený.  
Tel. 0910 966 346.

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim 1- izbový byt  v Púchove aj v pôvodnom sta-
ve, platba ihneď. Tel. č. 0904 962 860.

RÔZNE 
• ODSTÚPIME zabehnutú FAST FOOD Reštauráciu  
v centre Púchova. Tel. 0907 172 595.
• Predám háčkované vianočné ozdoby: guľky, zvon-
čeky, anjelov, hviezdičky. Cena: 1 - 2 € + poštovné.
Volajte na 0948 269 938.
• Predám elektrické nožnice na živý plot Bosch AHS 
60-16. Úplne nové nepoužité. Cena 50 eur. Tel.  0949 
637 619.
• Kúpim ľudové kroje, tel. 0902 708 047.
• Hľadám zodpovednú pani, slečnu na výpomoc v 
domácnosti.  1 x týždenne cca 5 hod. bežné domáce 
práce  – vysávanie, čistenie a pod.
Tel. 0911 942 483.
•	Kúpim šteniatko bernského salašníckeho psa ako 
darček pod vianočný stromček. Tel. 0903 171 844.
• Predám slovenskú rezanú  kapustu. Na objednáv-
ku. Cena 1 kg čistej váhy 0,49 €. Tel. 0904  474  899.
•	 ODSTÚPIM ZABEHNUTÝ BUTIK NA MORAVSKEJ 
ULICI. VOLAŤ LEN SERIÓZNY ZÁUJEMCA. 
Tel. 0918 481 544.
• Predám detskú postieľku s matracom a chráno-
čom na matrac s motívom žirafa (30 €), detský nosič 
Chicco so špec. chráničom chrbtice a možnosťou 
prebaľovania bez vyzlečenia, nový (30 € ), detský 
kočík Concord fusion trojkomb., farba mocca (390 
€), detskú sedačku na klik na bicykel (5 €), tel. 0904 
854 775.  

SLUŽBY
• Rekonštrukcie bytových jadier, bytov  a kúpeľní.
Tel. 0918 542 411.
• Odborná masáž  –  odblokovanie bolesti. 
Tel. 0908 183 215.
• POZOR! Akcia -20 % do 31. 12. 2016. 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. I-159
• Stavebné práce, krovy, strechy, sadrokartón.  
Tel. 0907 877 880. I-156
•	Zateplenie fasád rod. domov a plochých striech. 
Tel. 0911 689 723. I-178
•	 Stavebné práce, výstavba rod. domov, obklady, 
dlažby, rekonštrukcie bytov, domov, nebyt. priesto-
rov, panelák. schodíšť, maľby, nátery, stierky, omiet-
ky, zámkové dlažby. Tel. 0911 689 723. I-176
•	Tesárske a pokrývačské práce, altánky, prístrešky. 
Tel. 0918 427 134. I-177
•	Kosenie tráv, výrub stromov, čistenie pozemkov. 
Tel. 0907 877 880. I-155
•	V Halens nakúpite jesenné bundy a kabáty už od 
19,99 eur. Možnosť objednávok z katalógu Klingel.
Dvory 1938/14, č. t. 0904 352 652.

•	Rekonštrukcia bytov a kúpeľní. Tel: 0904 628 324.
•	Maľby, stierky, lacno. Tel: 0902 238 168.

PONUKA PRÁCE
•	 Ponúkam  prácu ako opatrovateľka k starším 
ľuďom, prípadne k deťom.  Vhodný čas napr. od 
11.00 do 16.00 hod. s možnosťou prispôsobenia. 
Okolie Púchova.  Tel. 0944 050 777  a  0911 906 158.
•	Prijmem čašníčku, tel. 0905 247 521.     
• Prijmem predajcu elektroinštalačného materiálu 
do obchodu v Púchove požadované stredoškolské 
vzdelanie s výučným listom §21. Záujemcovia z Pú-
chova a blízkeho okolia hláste sa na 0903 802 993, 
sladekasyn@sladekasyn.sk.
• Taxi služba STANISLAV MIKA hľadá brigádnika ako 
vodiča taxi služby. Tel. 0908 874 874, info@sbtaxi.sk.
• PENZIÓN KORONA prijme recepčnú na dohodu. 
Pracovná doba od 16.30 – 20.30 hod. Vek 25 - 45 
rokov.  Vyžadujem príjemný vzhľad a vystupovanie, 
ovládanie anglického  a nemeckého jazyka. Vhodná  
je uchádzačka, ktorá býva v blízkosti centra mesta. 
Tel:  0903 530 115. E-mail: korona@koronadv.com.
• Hľadám upratovačku do rodinného domu, 1 x za 2 
týždne. Ponúkaný plat 5 eur /hod.  Vyžadujem pre-
cíznosť. E-mail:  kudlejpe@stonline.sk.
• Prijmeme mäsiara do malej rodinnej mäsovýrobne 
v Púchove. Ide o výrobu mäsových výrobkov. 
 Tel. 0918 469 791. E-mail: jankovic.p@centrum.sk.

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
•	Predám 3-izbový byt v Beluši, 65 m², s balkónom,  
na 4. poschodí s výťahom. Tel. 0944 130 723.
•	Predám 3-izbový byt,  67 m² s loggiou v Púchove.
•	Predám záhradu s chatkou o rozlohe cca 300 m²  
 v oblasti Potôčky. Cena dohodou. Tel. 0905 295 622.
•	Predám 3-izbový byt v centre Púchova oproti Bille. 
Informácie na tel. č. 0908 517 094.
•	Predám podzemnú garáž za VÚB. Cena dohodou. 
Tel. 0905 247 521.
•	Predám jednoizbový byt v pôvodnom stave v os. 
vlastníctve v Lednických Rovniach. Výmera bytu 
57,99 m².  Kontakt: 0905 740 172.
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