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Aj nasledujúce dva me-
siace sa môžu Púchovča-
nia a návštevníci mesta 
tešiť na leto plné kultúry. 
Púchovské kultúrne leto 
(PKL) odštartovalo  túto 
nedeľu vyhodnotením sú-
ťaže samých jednotkárov, 
ktorým zaspievala super-
staristka Emma Drobná 
a gymnaziálne spevácke 
zoskupenie Zbor ho! 

Pešia zóna plná jednotkárov
V nedeľu po 19.00 hod. zaplnili pešiu 
zónu najmä žiaci, ktorí sa od štvrtku 
môžu pýšiť samými jednotkami na 
vysvedčení. Pyšní sú určite i rodičia 
a priatelia, ktorí ich sprevádzali na 
otvorenie PKL. Úvod sa niesol v zna-
mení vyhodnotenia súťaže „Byť šikov-
ný sa v Púchove oplatí“.  „Do súťaže 
sa zapojilo spolu 376 jednotkárov, 
rozdelených do troch skupín podľa 
veku. V prvej z nich sa ocitlo 199 
žiakov prvého stupňa základných 
škôl. Zaregistrovalo sa i 161 žiakov 
druhého stupňa a 17 žiakov stred-
ných škôl so samými jednotkami na 
vysvedčení,“ upresnila počty jednot-
károv riaditeľka Domu kultúry Milada 
Vargová. Všetci súťažiaci dostali ešte 
v deň vysvedčenia za odmenu zmrz-
linu a boli zapojení do žrebovania o 
13 cien, medzi nimi boli napríklad 
permanentky na kúpalisko, do „fit-
ka“, na zmrzlinu alebo voľné miesta v 
letných táboroch. Účasť jednotkárov 
v pilotnom ročníku súťaže natoľko 
prekvapila organizátorov, že primátor 
mesta Púchov Rastislav Henek navý-
šil množstvo cien o 10 permanentiek 
na kúpalisko a 10 permanentiek na 
verejné korčuľovanie. Po žrebovaní  

zaspievala všetkým prítomným víťaz-
ka speváckej súťaže Česko Slovenská 
SuperStar 2015 Emma Drobná. Po jej 
vystúpení „zanôtili“ i učitelia a priate-
lia Gymnázia Púchov, ktorí sa stretá-
vajú v speváckom zoskupení Zbor ho!

Tradičné podujatia a známi rodáci
PKL 2016 je možné navštíviť tento rok 
už dvanásty krát. Všetky predchád-
zajúce ročníky prispeli skúsenosťami 
a spätnou väzbou k tomu, ako bude 
vyzerať v nasledujúcom júli a auguste 
letný kultúrny program pre širokú ve-
rejnosť. „Perličkou je napríklad fakt, 
že vypadla dychovka a žánre, ktoré 
sme zaraďovali pre seniorov, preto-
že za posledných päť rokov sme sa 
tu stretli s najmenšou účasťou,“ po-
vedala Vargová. Najtradičnejším po-
dujatím v programe PKL sú tento rok 
desiate „Kockoviny“, ktoré sa uskutoč-
nia v nedeľu 14. augusta v areáli pod 
privádzačom v Horných Kočkovciach 
po 14.00 hod. „Ak sa nám vydarí ce-
zhraničný projekt na rekonštrukciu 
amfiteátra, tak budúci rok by sme 
chceli Kockoviny vrátiť na miesto 
svojho vzniku. Cieľom tohto poduja-
tia je, aby sa rodičia s deťmi spoločne 
zahrali, aby boli všetci za aktivity 

Kultúrne leto odštartovalo s jednotkármi 
rytmom, ktoré predstaví kapela Viva 
Italia. Všetky podujatia sa uskutočnia 
na pešej zóne pod holým nebom. 
Na svoje by si mali prísť i milovníci 
slovenských a českých filmov, Bažant- 
kinematograf bude premietať od 5. 
do 8. júla, vždy po 21.30 hod. Čo by 
to bolo za kultúrne leto, keby svoje 
umenie na doskách, ktoré znamenajú 
svet, nepredviedli aj divadelníci? V ne-
deľu 24. júla o 19.30 vystúpi na pešej 
zóne „Divadlo Comedie“ z Popradu a 
vo vtipnej úprave predstaví „Skrotenie 
zlej ženy“ od Wiliama Shakespearea. 
Na záver pripomíname, že všetky po-
dujatia s dátumami a časmi predsta-
vení nájdete na osobitných plagátoch 
v celom meste a v Púchovských novi-
nách.                                                      -pam-

odmenení a vrcholom rodinného 
popoludnia by mala byť diskotéka,“ 
spomenula Vargová a hneď vyzdvihla 
aj tretí ročník Muzikomatu. „Podarilo 
sa nám dohodnúť s kapelou Hidden 
Road, hoci sú jej členovia rozlietaní 
po celom svete. Nakoniec prisľúbili 
Marek Koleno, Jaro Zigo a Kamil Stu-
pavský aj účasť na projekte Hudba 
Vesmírna, ktorý je známy už v celom 
Česko-Slovensku.“ Pripomíname, že 
koncert víťazných kapiel Muzikomatu 
s hosťami sa uskutoční 21. augusta o 
18.00 na pešej zóne. 

Exotická dovolenka, kinematograf 
a Shakespeare pod holým nebom
Na pešej zóne sa bude dať aj tento rok 
„dovolenkovať“. Veď okrem vystúpe-
nia zoskupenia Lazaro a kubánskych 
tanečníc zaveje do Púchova i vietor 
zo Španielska v podaní Martin Bies 
a Flamenco clan, kúsok Francúzska 
prinesie známa slovenská speváčka 
Andrea Zimányiová a gitarový virtuóz 
Juraj Burian. S orientálnymi tancami 
a ohňovou šou sa budú prezento-
vať dievčatá zo skupiny Anthea pod 
vedením profesionálnej tanečnice 
Intisar – Danice Kodčíkovej. Záver 
PKL bude patriť známym talianskym 

Prihlásených čistých jednotkárov bolo 
toľko, že sa navyšoval počet cien. 

Zaspievala superstaristka Emma Drobná.



Čo je podľa vás najakútnejším 
problémom MŠK, ktorý by ste 
chceli riešiť čo najskôr?

Ešte stále to nie je v MŠK akosi „utrase-
né“ potom, ako odišla pani Bradáčová 
a nastúpil pán Luhový. Stále je tu NKÚ 
a niečo sa došetruje. Aj preto si mys-
lím, že najdôležitejšia je stabilizácia 
MŠK, pretože neustále sa bavíme o 
minulosti, ale podľa mňa je potrebné 
akútne riešiť budúcnosť. Počas mojej 
futbalovej kariéry som prešiel niekoľ-
ko športových areálov a na Slovensku 
je takýchto koncentrovaných športo-
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Pasáž - Púchov, 0905 160 700 
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• kozmetika

• masáže

• manikúra

• pedikúra

  Bez 
objednávky

Novootvorený salón krásy

Na slovíčko s novým konateľom MŠK Štefanom Ondričkom
V utorok 21. júna večer bol z funkcie konateľa Mestského športového klubu 
(MŠK) poslancami Mestského zastupiteľstva odvolaný Ľubomír Luhový. Vede-
ním MŠK bol do konca roka 2016 poverený prokurista Štefan Ondrička, ktorému 
sme položili niekoľko otázok v súvislosti s jeho novou funkciou.

vých areálov podobných 
tomu v Púchove veľmi 
málo. S nehnuteľným i 
hnuteľným majetkom i 
personálom je veľa staros-
tí. Personálne obsadenie je 
pre mňa momentálne pri-
orita a nastaviť to tak, aby 
každé jedno športovisko 
fungovalo správne.

Čo sa vám vo funkcii prokuristu v 
MŠK podarilo doteraz realizovať?

Do tejto funkcie som bol oslovený 
s určenými kompetenciami a mal 
som v tomto krátkom čase (od 15. 
mája) podľa nich na starosti inves-
tície. Z investičného hľadiska som 
tu videl dve priority. Prvou bolo 
sprístupnenie otvoreného bazéna 
verejnosti. Urobili sme tam nový 
vchod zo zámkovej dlažby, opra-
vovali sme detské hracie prvky, 
niečo sme podopĺňali, kúpili sme 
lehátka. Druhou prioritou sú od  

7. júla prebiehajúce Majstrovstvá 
Európy (ME) v mažoretkovom špor-
te, a preto sa snažíme prispôsobiť 
zimný štadión na toto podujatie, aby 
sme sa odprezentovali ako mesto v 
dobrom svetle. Robíme nový vstup, 
maľujeme, vymieňame dvere a sna-
žíme sa to nachystať tak, aby bolo 
športovisko príťažlivé aj pre cu- 
dzinca. 

Pod MŠK patrí aj volejbalová hala 
s volejbalistami. Existuje nejaká 
požiadavka na investíciu v Pú-
chove aj smerom k tomuto špor-
tu?

V piatok 24. júna sme museli priorit-
ne riešiť prihlásenie volejbalového 
klubu do Slovenskej volejbalovej 
federácie. Konkrétnu požiadavku 
nemám, ale na Mesto som dával 
investičný plán a do neho sme za-
hrnuli v rámci energetických úspor 
výmenu okien na hale, ktoré sú 
ešte pôvodné. Je ešte skoro hovoriť 

o tom, čo všetko je potrené v hale 
realizovať.

Spomínali ste ME v mažoretko-
vom športe, ktoré sa uskutočnia 
v Púchove. Ako konkrétne MŠK 
prispieva k príprave na toto po-
dujatie?

Aj dnes sme mali kvôli tejto akcii 
poradu u pána primátora. Samot-
né Centrum voľného času Včiel-
ka to má po organizačnej stránke 
zvládnuté veľmi dobre. Chodia po 
majstrovstvách a vedia, čo všetko 
treba. Ja sa im snažím pomôcť len 
v tom, čo potrebujú a nevedia sami 
vyriešiť. To sú ale iba banálne záleži-
tosti. Pripravili sme napríklad šatne, 
aby boli čisté. Chceme ešte vyčistiť 
ľadovú plochu a zabezpečíme upra-
tovanie toaliet pre približne 4 000 
ľudí. Budeme aj neustále k dispozí-
cii, aby sme operatívne riešili požia-
davky od organizátorov.                                          
   -pam-

Prenajaté parkovisko pri futbalovom štadióne sa už využíva

Doba nájmu je zatiaľ stanovená na 
1 kalendárny rok do 30. apríla 2017. 
Za rok zaplatí nájomca vlastníkovi, 
ktorým je firma PARI, s. r. o., 3 890 
€ bez DPH. Podnik technických slu-
žieb mesta Púchov už v uplynulom 
týždni presunul pomocou dvíhaci-
eho mechanizmu betónové zábra-
ny na druhú stranu parkoviska tak, 

aby bol umožnený prístup vozidiel z 
ulice Športovcov. Odstránená bola i 
závora na okraji parkovacej plochy. 
„Parkovisko bude využívať najmä 

Parkovaciu plochu medzi 
Makytou a futbalovým 
ihriskom o rozlohe 3 890 
m2 si Mesto Púchov pre-
najalo za účelom prevád-
zkovania autobusového 
nástupišťa a parkoviska 
pre osobné a nákladné 
motorové vozidlá. 

Mestský športový klub (MŠK) v Pú-
chove na všetky svoje akcie. Naj-
bližšie to budú i Majstrovstvá Eu-
rópy v mažoretkovom športe, aby 

to mali účastníci tohto podujatia čo 
najbližšie z autobusu na športovis-
ko,“ ozrejmil účel prenájmu konateľ 
MŠK Štefan Ondrička.                 -pam-
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Mažoretky „dotiahnu“ do Púchova 4000 návštevníkov z celej Európy
Na začiatku júla zažije Púchov masovú medzinárodnú návštevu. Od 7. 
júla je naše mesto hostiteľom Majstrovstiev Európy (ME) v mažoretko-
vom športe. Očakáva sa, že do Púchova príde asi 4 000 návštevníkov z 
celej Európy, pričom samotnej súťaže sa zúčastní 90 zoskupení z 12 kra-
jín, vrátane domácich mažoretiek.

Rozsiahla spoluorganizácia
Na organizácii sa priamo v Púchove 
podieľa asi 50-členný tím rodičov 
a dobrovoľníkov Centra voľného 
času (CVČ) Včielka  a Asociácie ma-
žoretkového športu Slovenskej re-
publiky v spolupráci s ďalšími mest-
skými organizáciami. Záštitu nad 
podujatím prevzalo Mesto Púchov 
i Trenčiansky samosprávny kraj. O 
konkrétnych disciplínach nás in-
formovala riaditeľka CVČ Včielka 
Alena Strýčková: „13. ročník ME v 
mažoretkovom športe je postupo-
vá súťaž mažoretiek z európskych 
krajín, ktoré sú registrované v 
MAJORETTE-SPORT WORLD FEDE-
RATION a postúpili umiestnením 
na prvých troch priečkach v rámci 
svojich národných kôl. Súťaží sa v 

deviatich disciplínach podľa dru-
hu náčinia. V týchto disciplínach 
je možné súťažiť ako jednotlivec, 
v dvojici i trojici, v mini formácii so 
4 – 7 súťažiacimi a veľkej formá-
cií, ktorá obsahuje 8 – 25 členov. 
Súťaž je tiež rozdelená do troch 
vekových kategórií od 7 do 25 ro-
kov. Umiestnenie na prvých troch 
priečkach tejto súťaže je miesten-
kou na Majstrovstvá sveta, ktoré 
sa budú konať v septembri 2016 v 
chorvátskom meste Poreč.“

Výborná príležitosť pre Púchov
Organizovaním ME sa Púchov zara-
dí medzi mestá ako poľské Opole, 
maďarské Tatabánya, chorvátske 
Poreč či české Brno. Už v stredu 
6. júla je medzi 17.30 a 18.30 hod. 

plánovaný slávnostný pochod ma-
žoretiek ulicami Požiarna a Štefá-
nikova, ktoré budú z tohto dôvodu 
pre dopravu uzavreté. Samotná 
súťaž sa začne vo štvrtok 7. júla o 
9.00 hod. slávnostným ceremoniá-
lom na zimnom štadióne, kde budú 
náš región pred medzinárodnou 
účasťou reprezentovať folklórny 
súbor Váh s Ľudovou hudbou Ivana 
Sadloňa a nemal by chýbať ani ty-
pický hudobný nástroj fujara-trom-
bita, na ktorom zahrá ľudová skupi-
na Javorník z Lúk. ME potrvajú do 
nedele 10. júla na zimnom štadióne 
každý deň v čase od 9.00 hod do 
18.00 hod. „Vstup je pre návštevní-
kov zdarma, a týmto chceme všet-
kých srdečne na ME pozvať, aby sa 
prišli nielen pozrieť, ale i povzbu-
diť,“ uviedla Strýčková a dodala: 
„Púchovčanov chceme týmto tiež 
poprosiť o zhovievavosť v dopra-
ve, prípadne o pomoc, ak by niek-
to potreboval poradiť, usmerniť či 
už k zimnému štadiónu alebo do 
ubytovacích zariadení. Prosíme 
tiež prevádzky mesta Púchov, aby 
boli na turistov pripravení, opráši-
li svoje znalosti z cudzích jazykov, 
prípadne pripravili nápojové líst-
ky v angličtine.“ Pre Púchov sú ME 
v mažoretkovom športe výbornou 
príležitosťou zviditeľniť sa nielen 
po organizačnej a súťažnej strán-
ke, ale môžu byť i výbornou refle-
xiou v oblasti turistického ruchu.                                                      
                                                          -pam-

Splácate hypotéku?
Chcete nižší úrok a splátku?
Chcete navýšiť úver?

VOLAJTE: 0911 207 865

Hypotekárne centrum Púchov, Dvory 1931 (pri hoteli Alexandra)www.hypopuchov.sk

Sprievod mažoretiek ulicami mes-
ta Púchov si v stredu 6. júla vyžia-
da dvojhodinové uzavretie dvoch 
ulíc: Požiarnej a Štefánikovej v 
čase od 16.30 do 18.30. 
Podľa Aleny Vavrovej z MsÚ Pú-
chov, dopravné obmedzenie by 
sa malo týkať aj parkovísk pri fut-
balovom štadióne, ktoré si budú 
regulovať sami organizátori po-
dujatia.

Pri uzávere ulíc, kadiaľ sa bude 
sprievod mažoretiek postupne 
presúvať, budú asistovať aj prísluš-
níci Mestskej polície Púchov. „Bu-
deme sa snažiť o usmerňovanie 
dopravy v tomto úseku tak, aby 
sa nenarúšal plynulý priebeh 
podujatia. Mestská polícia bude 
usmerňovať dopravu na pripá-
jacích uliciach,“ uviedol náčelník 
MsP v Púchove Jozef Čuraj. Ďal-
šou úlohou púchovských policaj-
tov bude nočné stráženie areálu 
Mestského športového klubu, kde 
sa majstrovstvá sústredia. Podľa 
náčelníka by mali byť mestskí 
policajti k dispozícii obyvateľom 
a návštevníkom i pri poskytovaní 
informácií a svojim konaním za-
braňovať krádežiam. 

Pri každom podozrení z porušenia 
zákona môžete zavolať na bez-
platnú telefónnu linku 159 alebo  
priamo hliadke MsP, ktorá sa na-
chádza v teréne na čísle 0903 132 
333.                                   
       -r-
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Vysvedčenia sú rozdané, prázdniny začali
Posledný deň školského roka 2015/2016 bol už prázdninovo horúci, a ak nebolo niektorým žiakom horúco zo záve-
rečných známok na koncoročnom vysvedčení, určite to bolo z prudko letného počasia. Záver školského roka sme 
strávili s deviatakmi na ZŠ Gorazdova.

Naj žiačkami prvého a druhého stup- 
ňa boli na záverečnom zhromaždení 
vyhlásené: Terézia Ondriciová (4. A) 

a Michaela Ďurišová (7. A).

ZŠ Gorazdovu navštevovalo  v práve sa skončenom školskom roku 430 žiakov.  424 z nich úspešne prospelo a 30. 
júna si domov odnášalo vysvečenia. Autorkou tejto fotografie je  Michaela Pijaková, žiačka  (vlastne už bývalá) 

9. A, medzi ktorej záľuby patrí práve fotografovanie.  

Koncoročné a posledné vysvedčenia 
na základnej škole vôbec odovzdáva 

svojim deviatakom  triedna učiteľka 
9. C Dominika Flimmelová. 

Jedna z 
posledných 
spoločných 
fotografií 
žiakov 9. C 
na ZŠ 
Gorazdova 
predtým, 
ako sa zača-
li rozdávať  
vysvedčenia 
a po devia-
tich rokoch 
definitívne 
opustili brá-
ny základ-
nej školy.  

Vážený pán kaplán, 
ďakujem Vám za roky horlivej duchov-
nej služby, ktorú ste pre blaho veria-
cich Púchovčanov poctivosťou sebe 
vlastnou a dobrotou srdca odvádzali. 
Vedzte, že som Vám za odvedenú prá-
cu nesmierne vďačný. Veľmi si vážim 
všetko, čo ste urobili nielen pre svojich 
farníkov, ale aj pre širokú verejnosť.
Prajem Vám, aby Vás nová farnosť pri-
jala s otvoreným srdcom. Božie požeh-
nanie, pevné zdravie a šťastie nech Vás 
sprevádza na Vašej novej duchovnej 
ceste.

Rastislav Henek, 
primátor mesta Púchov 

Poďakovanie
Mgr. Ľubomírovi
Matúškovi

ĎAKUJEME, PÁN KAPLÁN...
„Dobrota a láskavosť sú najväčšou hodnotou kresťanstva“ (Sv. Ján XXIII.)

Tento výrok Sv. Jána XXIII.  úplne vystihuje osobnosť nášho pána kaplána  
Mgr. Ľubomíra Matúšku. Je nám veľmi ľúto, že sa musíme s ním rozlúčiť, lebo  
od 1. júla 2016 odchádza do inej farnosti.
Veľmi sme si ho obľúbili pre jeho láskavé a obetavé srdce, pre jeho skromnosť, 
múdrosť, trpezlivosť, duchovnú pomoc a čas, ktorý nám venoval. Ďakujeme mu,  
za jeho oddanú kňazskú službu, za dar Božej lásky, ktorá z neho vyžaruje.

Drahý náš duchovný otec!
Ďakujeme Pánu Bohu za tie roky, kedy sme mohli počúvať Vaše poučné kázne. Prajeme Vám, nech Vás  
Božia láska sprevádza aj na novom pôsobisku a nech Vás Pán v hojnosti zahŕňa svojimi milosťami.

S úctou a vďakou 
Spoločenstvo učiteľov, zamestnancov a žiakov CZŠ sv. Margity 

a vďační veriaci z Púchova
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Do nimnických kúpeľov za umením
Kúpele Nimnica a združenie 
ART Belušské Slatiny pripravili v 
Spoločenskom pavilóne Kúpeľ-
ného domu Balnea Grand vý-
stavu tvorby poľskej maliarky 
Małgorzaty Góry-Dereszowskej 
a slovenského rezbára a sochá-
ra Jaroslava Martiša.
Združenie ART Belušské Slatiny sochára Jaro-
slava Martiša a Evy Zábrodskej vzniklo v roku 
2013 s cieľom prezentovať tvorbu miestnych 
umelcov z nášho regiónu. Organizuje tiež me-
dzinárodné výtvarné sympóziá v Belušských 
Slatinách, kde vytvára podmienky pre stretá-
vanie sa a umeleckú konfrontáciu slovenských 
výtvarníkov so zahraničnými umelcami.
Poľská maliarka Małgorzata Góry-Dereszowska, 
absolventka Akadémie výtvarného umenia v 
Krakove, sa venuje všetkým druhom maliarskej 
techniky, ale jej najobľúbenejšou technikou je 
olejomaľba. Inšpiráciu pre svoje obrazy hľadá aj 
na Slovensku.
Sochár Jaroslav Martiš žije a tvorí v Púchove. 
Hlavným motívom jeho plastík z dreva a ka-
meňa je abstraktné zobrazenie figurálnych 
kompozícií. Pravidelne vystavuje nielen na Slo-
vensku, ale aj v Čechách, Poľsku a Taliansku. Ver-
nisáž výstavy sa konala v nedeľu 26. júna.      -sf-

Mgr. Xénia Hofierková, správca, Mie-
rové námestie 37, 911 01 Trenčín, 
ako správca v konkurze na majetok 
úpadcu Jana Chanová „v konkurze“, 
nar. 30. 6.1963, bytom Kukučínova 
1309/43, 020 01  Púchov (ďalej len 
„Úpadca“), ktorý konkurz bol vyhlá-
sený Uznesením Okresného súdu 
Trenčín spis. značka 29K/34/2012, 
týmto podľa ustanovenia § 11 ods. 4 
zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľ-
ných dražbách, v  znení neskorších 
právnych predpisov, oznamujem 
konanie nasledovnej dobrovoľnej 
dražby: 

Čas dobrovoľnej dražby: 
4. 8. 2016 o 11.00 hod. 

Miesto dobrovoľnej dražby: 
Notársky úrad JUDr. Denisa Adam-
kovičová, Brnianska 1J, 911 05  Tren-
čín.

Predmet dobrovoľnej dražby: 
nehnuteľnosti zapísané v Liste vlast-
níctva č. 2667, pre katastrálne úze-
mie Horné Kočkovce, obec Púchov, 
okres Púchov, vedený Okresným 
úradom Púchov, katastrálny odbor, 
a to: 
a) stavba, popis stavby: dom - zmie-
šaný tovar, bez určenia orientačné-
ho čísla, súpisné číslo: 234, na parce-
le číslo CKN 382/2, druh stavby: iná 
budova, b) pozemok parc. č. 382/2, 
o výmere 263 m², zastavané plochy 
a  nádvoria, vrátane príslušenstva 
nehnuteľností a  hnuteľných vecí 
v stavbe umiestnených. 

Najnižšie podanie: 120.600 EUR
(s možnosť správcu ako licitátora zní-
žiť najnižšie podanie, a to postupne 
päťkrát, prvý raz o sumu 5.600 EUR, 
druhý raz o sumu 5.000 EUR, tretí raz 
o sumu 5.000 EUR, štvrtý raz o sumu 
5.000 EUR, piaty raz o sumu 5.000 
EUR, a teda tak, aby suma podania 
po znížení najnižšieho podania bola 
najmenej 95.000 EUR).
Minimálne prihodenie: 1.000 EUR
Dražobná zábezpeka: 15.000 EUR

Mgr. Xénia Hofierková, správca 
úpadcu Jana Chanová  „v konkurze“,
tel: 0903/776399, 
hofierkovaxenia@gmail.com.

Oznámenie 
o dobrovoľnej 
dražbe 

Najhoršie počasie Púchov obišlo
Letné horúčavy striedajú búrky s mimoriadne silným ve-
trom a úhrnom zrážok. Výnimkou nie je ani Púchov a blízke 
obce, ktoré takéto počasie postihlo i v uplynulých dňoch.

V letnom polroku sa v strednej Európe 
pri vhodných podmienkach vyskytujú 
aj intenzívne zrážky spojené predo-
všetkým s búrkami. V našom meste si 
takéto počasie odniesli v nedeľu 26. 
júna najmä staršie stromy, ktoré aktuál-
ne odstraňuje Podnik technických slu-
žieb mesta, s. r. o. (PTSM). „V Europarku 

vyvrátilo celý strom aj s koreňmi a ak-
tuálne ho spilujeme. Poškodilo i vršky 
smrekov na Sedlišti, vrbu pri starom 
Dome kultúry, taktiež smreky pri Del-
tase,“ v rýchlosti vymenoval niekoľko 
príkladov konateľ PTSM Miloš Svobo-
da. Okrem odstraňovania týchto škôd, 
zabezpečuje PTSM i čistenie výpustov, 

zanesených rigolov a mreží na kana-
lizácií, aby voda mala kadiaľ odtekať i 
v prípade ďalšieho vyčíňania počasia. 
„Snažíme sa aj očistiť cesty od napla-
veného kameňa, no hlavne sa sústre-
díme na odstránenie škôd v meste a 
mestských častiach tak, aby v prvom 
rade neboli ohrozené deti, teda v areáli 
školských zariadení,“ uviedol ďalej Svo-
boda. V letných horúčavách sú podľa 
Slovenského hydrometeorologického 
ústavu v našom regióne takéto búrky 
bežným javom, ktorý môžu sprevád-
zať i ľadové krúpy podobne, ako tomu 
bolo aj v pondelok 20. júna okolo 14.30 
hod. V uvedený deň tesne minula okres 
Púchov i tzv. supercela. Ide o typ búrky, 
ktorý je v Európe pomerne zriedkavý 
obsahujúci jeden dlhotrvajúci, rotujúci 
výstupný prúd a dva zostupné prúdy. 
Supercely sú sprevádzané divokým 
počasím – obrovskými krúpami, torná-
dami, prípadne prívalovými zrážkami či 
extrémnou elektrickou aktivitou. 

-pam-, Slovenský hydrometeorolo-
gický ústav
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Zlý správca a zanedbaná výchova
Lednický hrad mal od svojho vzniku 
v 13. storočí mnohých majiteľov. V 
roku 1558 zomrel bez potomka jeho 
vlastník - lúpežný rytier z Považského 
hradu – Rafael Podmanický. Hrad sa 
následne dostal do správy kráľovskej 
komory. Už v roku 1559 ho za záslu-
hy a údajných 10 tisíc zlatých dostal 
košický kapitán Imrich Telekeši. O rok 
neskôr Imrich zomrel a po ňom hrad v 
Lednici zdedil jeho syn Štefan. V prie-
behu dvoch rokov to bol už 3. majiteľ 
celého panstva. Štefan sa oženil so 
Zuzanou Forgáčovou a narodil sa im 
syn Michal. Ten, ako štvorročný, prišiel 
o svoju matku a vo veku 10 rokov sa 
stal úplnou sirotou. Vďaka dedičnému 
právu mu zostalo celé Lednické pan-
stvo, ktoré zaberalo väčšinu územia 
dnešného okresu Púchov a ďalšie 
obce. Na výchovu malého Michala Te-
lekešiho mal dbať aj správca panstva 
Mikuláš Topoš, ale ten sa staral skôr 
o majetky a hospodárstvo. Následky 
zlého spravovania a zanedbanej vý-
chovy sa prejavili v celom regióne. Za-
čali pribúdať násilnosti rôzneho typu. 
Atmosféru neistoty, ktorá sa šírila ce-
lým panstvom, podporoval svojim ko-
naním sám dospelý Telekeši. Doslova 
tyranizoval svojich poddaných, či už 
fyzicky alebo ekonomicky. O jeho po-
vahe a skutkoch sa zachovala i legen-
da o Katarínke z Lednice, ktorá radšej 
skočila z hradného okna na skalnaté 
bralo, ako by sa mala po svadbe oddať 
hradnému pánovi. Na mieste, kde sko-
nala, údajne vytryskol prameň vody. 
Legendu pripomína kríž na skale pod 
hradom, tzv. Katarínkin prameň a svä-
tica v erbe obce Lednica. 

V Lysej oraboval cisára
Michal Telekeši často podnikal do ši-
rokého okolia lúpežné výpravy. To si 
už jeho skutky všímal cisársky radca a 
kráľovský pohárnik Juraj Thurzo. Jed-
nou takou výpravou bola udalosť z 
29. februára 1600. V tom čase prechá-
dzal cez Púchov, Púchovskú dolinu 
smerom na Moravu a ďalej do Prahy 
posol z rumunského Valašska, ktorý ci-
sárovi Rudolfovi II. niesol dary. Panov-
ník bol známym zberateľom umenia, 
starožitností a rôznych drahocenných 
predmetov, ktoré viezli i v uvedený 
deň v koči. Na prepadnutie a olúpenie 
M. Telekešim spomína jeden z poslov 
– Adam Pellédy nasledovne: „Prišiel 
som do Púchova o 12. hod., tam nám 
dali Púchovčania druhé kone a dvoch 
kočišov. Z Púchova prišli sme do Mes-
teczka, tam sme pýtali od Telekessyho 
správcu druhé kone, ale ten rozhodne 
nechcel dať. Preto prinútili sme Pú-

chovčanov, aby nás zobrali až do Strel-
nej. Z Púchova do Strelnej išiel som 
cez tieto Telekessyho dediny: Hrabov-
ka, Do-Hnani, Mesteczko, Zaric, Lissu. 
V hraniciach Lissej nás orabovali.” 

Thurzo prichystal pascu
Je možné, že touto udalosťou pretie-
kol pohár trpezlivosti panovníkovi i 
neskoršiemu palatínovi, a tak vyslali 
11. septembra 1600 proti Lednické-
mu hradu spolu 200 jazdcov a 500 
pešiakov pod velením Thurzu. Michal 
Telekeši stihol ešte v auguste utiecť do 
poľského Krakova. Thurzo prichystal 
pascu a lednického pána vylákal pod 

Lednický hrad bol administratívnym centrom celého 
rovnomenného panstva, ktoré zahŕňalo i časť Púcho-
va a okolité obce. Hrad postupne vystriedal množstvo 
majiteľov a medzi „najslávnejších“ patril Michal Tele-
keši. Ten sa zapísal do celých uhorských dejín ako su-
rovec, ktorý tyranizoval nielen svojich poddaných.

Michal Telekeši – tyran z Lednice

Zrúcanina Lednického hradu v nedávnej minulosti.

zámienkou rokovania o amnestii do 
Bytčianskeho zámku. Namiesto roko-
vania ho Thurzo na Vianoce roku 1600 
uvrhol do väzenia, kde bol prísne strá-
žený. Následne bol Michal Telekeši od-
súdený za spáchané zločiny, z ktorých 
mnohé vyšli najavo až po jeho smrti. 
Panovník odmietol žiadosť o milosť 
a posledné kroky hradného pána z 
Lednice viedli na popravisko. Michal 
Telekeši bol popravený sťatím dňa 3. 
apríla 1601 v Bratislave. Tým vymrel 
rod Telekeši po meči nielen obrazne. 

Text: P. Makyna 
Foto, obrázky: Wikipédia

Romantický pohľad na hrad Lednica z 18. storočia.

Gróf Juraj Thurzo bol hlavnou posta-
vou i v kauze Alžbety Bátoryovej.

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
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Polícia informuje

Mestská polícia

Hasiči likvidovali následky utorkovej búrky
Hasičský a záchranný zbor

Púchovom budú pochodovať mažoretky, v stredu na 
dve hodiny uzavrú Požiarnu a Štefánikovu ulicu 

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej 
Bystrici upozorňuje motoristickú verejnosť, že v 
stredu 6. júla 2016 v čase od 16.30 hod. do 18.30 
hod. bude v meste Púchov úplná uzávierka časti 
miestnych komunikácií Požiarnej a Štefánikovej 
ulice od Hasičskej zbrojnice DHZ po Mestské di-
vadlo v Púchove, z dôvodu konania majstrovstiev 
Európy v mažoretkovom športe – slávnostného po-
chodu účastníkov mestom Púchov. Doprava bude 

vedená po vyznačenej obchádzkovej trase (miestne 
komunikácie) a bude riadená dopravnými značkami, 
zariadeniami a spôsobilými a poučenými osobami. 

Okresný dopravný inšpektorát žiada motoristickú 
verejnosť, aby pri prejazde uvedených úsekov po-
zemných komunikácií v Púchove dbali na zvýšenú 
opatrnosť, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledova-
li dočasné dopravné značenie a rešpektovali pokyny 
správcov cesty.                 KR PZ Trenčín

Utorková (26. 6.) búrka s veternou smršťou zakti-
vizovala aj príslušníkov Hasičského a záchranného 
zboru z Hasičskej stanice v Púchove. Hasiči odčer-
pávali vodu zo zatopených pivničných priestorov v 
panelovom dome na Ulici obrancov mieru v Púcho-
ve. V rovnaký deň zasahovali púchovskí hasiči aj v 

Starých Nosiciach a na ceste smerom do Lednických 
Rovní, kde odstraňovali vyvrátené a polámané stro-
my, ktoré ohrozovali bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky. 

Na Ulici obrancov mieru v ten istý deň odstraňovali 
aj strom, ktorý spadol na motorové vozidlo.            (r)

Búrka, ktorá sa minulý týždeň prehnala Púchovom, spôsobila nemalé škody. Na Ulici obrancov mieru sa vŕba 
zrútila na osobný automobil.                       FOTO: MsP Púchov

Žobrajúci muž obišiel s napomenutím
Hliadka mestskej polície zasahovala v jednom z 

obchodných domov v Púchove, kde podľa telefo-
nického oznámenia mal neznámy muž obťažovať 
kupujúcich žobraním. Hliadka na mieste našla 
muža z obce Rojkov v okrese Ružomberok, ktoré-
ho bez použitia donucovacích prostriedkov pred-
viedla na oddelenie mestskej polície, kde podal 
vysvetlenie. Po zistení totožnosti a podaní vysvet-
lenia muža prepustili a previezli ho do zdravotníc-
keho zariadenia Zdravie, kde si chcel nechať pred-
písať lieky. Priestupok proti verejnému poriadku 
vyriešili mestskí policajti napomínaním. 

Túlavý vlčiak skončil v koterci
Hliadku mestskej polície privolala na Ulicu F. 

Urbánka neznáma žena, podľa ktorej sa okolo 
jej automobilu pohybuje hnedo-čierny vlčiak 
stredného vzrastu. Mestskí policajti aj s pomo-
cou ženy psa odchytili. Umiestnili ho do koterca 
v areály Podniku technických služieb mesta Pú-
chov, kde ho napojili a zasýtili. O nájdenom psovi 
bolo informované aj občianske združenie Hafkáči. 
Priestupok proti všeobecne záväznému nariade-
niu mesta je v riešení.  

Ďalšieho psa chytali mestskí policajti v Hoštinej. 
Pohyboval sa po dvore rodinného domu  a ma-
jiteľka domu sa ho nevedela zbaviť, nepoznala 
ani jeho majiteľa. Hliadka miešanca odchytila a 
rovnako ho umiestnila do koterca. Aj v tomto prí-
pade mestskí policajti prípad evidujú ako priestu-
pok – voľný pohyb psa. 

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v Pú-
chovskom okrese v máji medzimesačne stúpla o 0,04 
percenta na úroveň 4,79 percenta. Napriek mierne-
mu nárastu miery nezamestnanosti bola v máji naj-
nižšia v Trenčianskom samosprávnom kraji a šiesta 
najnižšia na Slovensku.

Úrad práce evidoval v Púchovskom okrese v máji 
1316 uchádzačov o zamestnanie, z nich bolo 686 
žien. Do evidencie úradu práce pribudlo v máji 158 
uchádzačov o zamestnanie, z evidencie vyradili 133 
nezamestnaných.

Z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bolo 
v máji 378 mladších ako 30 rokov, ďalších 599 neza-
mestnaných bolo starších ako 55 rokov. 

Priemerná miera nezamestnanosti klesla v máji v 

Trenčianskom kraji na úroveň 6,66 percenta. Najvyš-
šia miera nezamestnanosti v TSK bola v máji v okrese 
Prievidza, kde dosiahla úroveň 9,21 percenta. Nasle-
dovali okresy Partizánske (7,76 percenta), Považská 
Bystrica (6,99 percenta), Bánovce nad Bebravou (6,46 
percenta), Ilava (5,67 percenta), Nové Mesto nad Vá-
hom (5,61 percenta), Trenčín (5,28 percenta), Myjava 
(5,02 percenta) a Púchov (4,79 percenta).

Priemerná miera nezamestnanosti klesla v máji na 
Slovensku medzimesačne o 0,19 percenta na úroveň 
9,45 percenta. Priemerná evidovaná miera nezamest-
nanosti klesla v máji na Slovensku medzimesačne o 
0,19 % na úroveň 9,45 %. Najvyššia bola v okrese Ri-
mavská Sobota (25,87 %), najnižšia v okrese Galanta 
(3,76 %).                                (r)

Nezamestnanosť v okrese mierne stúpla

„Invencia“ niektorých vodičov nepozná pri parkovaní 
hranice. V tomto prípade si svojsky vodorovné doprav-
né značky vysvetlil vodič automobilu so žilinskou po-
znávacou značkou.        FOTO: MsP Púchov

V 25. kalendárnom týždni sa na cestách Púchov-
ského okresu stala jediná dopravná nehoda, pri 
ktorej sa ľahko zranil cyklista. Stala sa v nedeľu 26. 
júna na ceste v Lednických Rovniach. Vodič osob-
ného motorového vozidla VW Golf išiel smerom 
od Zubáka a oproti sebe uvidel jazdiť neosvetle-
ného cyklistu. Vodič (policajt OO PZ Púchov) začal 
s vozidlom cúvať a vyzval cyklistu, aby zastavil pri 
krajnici. Ten výzvu neuposlúchol a pokračoval v 
jazde smerom do stredu vozovky, pričom ľavým 
pedálom zachytil zadný nárazník automobilu a 
spadol mimo vozovky do trávy. Utrpel ľahké zra-
nenie, pri dychovej skúške mu namerali 1,85 pro-
mile alkoholu.                  KR PZ Trenčín

Opitý cyklista nereagoval 
na výzvu, narazil do auta
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Uvítanie detí 
do života 
25. 6. 2016
Župný dom v Púchove

Dorota Perďochová Filip Prekop Juraj Vlasatý Klára Krajčiová

Laura Dvorská Marek Boda Michaela Ondrušová Michal Mikula

Tobias Krajčoviech

Adam Štrbáň

Nina Pavlíková Sofia Varjassyová Tamara Gajdošová

Lucas Berky
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Mesto Púchov vyhlasuje v súlade s § 5 zákona č. 
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a 
v súlade s Programovým vyhlásením MsZ Púchov pre 
volebné obdobie 2014 – 2018 výberové konanie na 
funkciu konateľa MŠK s. r. o. so sídlom ul. 1. mája 
834/29, Púchov 020 01, IČO: 36332500.

Kvalifikačné predpoklady:
• Úplné stredoškolské vzdelanie
• Športová hráčska a trénerská kariéra
• Prax v športovom manažmente - športový riaditeľ, 
športový manažér
Znalostné a iné predpoklady:
• Znalosť legislatívy pre oblasť športu
• Znalosť zákona o verejnom obstarávaní
• Znalosť Zákona o majetku obcí
• Znalosť VZN a Zásad hospodárenia a nakladania s ma-
jetkom Mesta Púchov
• Ekonomické a daňové znalosti
• Znalosť práce s PC (MS Office, internet)
• Vodičský preukaz skupiny „B“
Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového 
konania doložia:
• Profesijný životopis
• Motivačný list
• Potvrdenie o dĺžke praxe
• Kópie dokladov o splnení kvalifikač. predpokladov
• Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• Dokument: „Koncepcia riadenia a rozvoja MŠK s. r. o. 
Púchov“ v rozsahu max. piatich strán (formát A4)
• Písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle 
zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení
• Ekonomická vízia rozvoja spoločnosti MŠK s. r. o.
Iné výhody:
Kladný vzťah k športu, manažérske zručnosti v špor-
tovom odvetví hokej alebo futbal, znalosť cudzích ja-
zykov, odolnosť voči stresu, schopnosť tímovej práce, 
komunikatívnosť
 
Predpokladaný termín nástupu:  1. 1. 2016
Poznámka: úspešného uchádzača musí do funkcie ko-
nateľa spoločnosti schváliť v súlade s § 11 ods. 4 písm. 
I) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Mestské 
zastupiteľstvo Púchov.
Uchádzači na funkciu konateľa MŠK s. r. o. Púchov doru-
čia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s 
požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej:

„Výberové konanie MŠK s. r. o. – N E O T V A R A Ť“ 
na adresu: Mesto Púchov, Štefániková 821/21, Púchov 
020 01, najneskôr do 25. júla 2016 do 12:00 hod.
Kontaktná osoba pre doplňujúce informácie: Mgr. Mi-
roslav Bučko, predseda komisie športu, tel. č.: 0908 758 
301, email: mibu77@centrum.sk (volať v pracovné dni 
po 15:00 hod.)
Termín a miesto výberového konania bude uchádza-
čom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou 
formou.

Mgr. Rastislav HENEK
primátor Mesta Púchov

O B E C  L E D N I C A 
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štát-
nej školskej správe v školstve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení ne-
skorších predpisov   v y h l a s u j e   výberové konanie  
na obsadenie funkcie riaditeľa školy: 
Základná škola s materskou školou Jána Amosa Ko-
menského, 020 63  Lednica č. 350

Požadované kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požado-
vanom študijnom odbore v zmysle vyhlášky Minister-
stva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., kto-
rou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné 
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie peda-
gogických zamestnancov a odborných zamestnancov 
v platnom znení, v znení vyhlášky Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky č. 170/2010 Z.z.v platnom znení,
- najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
- vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej 
získanie podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pe-
dagogických zamestnancoch a odborných zamestnan-
coch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Iné kritéria a požiadavky:
- znalosť súvisiacej legislatívy – právne normy, upravuj-
úce problematiku školstva – riadenie, hospodárenie, 
pôsobnosť, kompetencie škôl, výchovno – vzdelávací 
proces a pod.,
- základná znalosť príslušných právnych, ekonomických 
a bezpečnostných predpisov,
- organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

- občianska bezúhonnosť, osobnostné a morálne pred-
poklady,
- schopnosť samostatnej práce s PC a s internetom,
- zdravotná spôsobilosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní a 
absolvovaní prvej atestácie,
- doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
- štruktúrovaný profesijný životopis (vrátane písomné-
ho a telefonického kontaktu),
- písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja 
základnej školy (v rozsahu max. 4 strany),
- výpis z registra trestov (originál nie starší ako 3 me-
siace),
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o dušev-
nej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho 
pedagogického zamestnanca,
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných úda-
jov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 
a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov, uvá-
dzaných v prílohe žiadosti.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výbe-
rovom konaní: 
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania 
spolu s požadovanými dokladmi doručte poštou alebo 
osobne v termíne do 18. 7. 2016 na adresu Obec Led-
nica, 020 63  Lednica č. 232.

Obálku označte heslom: 
„NEOTVÁRAŤ-výberové konanie Základná škola s ma-
terskou školou Jána Amosa Komenského Lednica“.
Termín a miesto výberového konania bude prihláse-
ným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpo-
klady, oznámený písomne radou školy najmenej 7 dní 
pred jeho konaním.

Ďalšie informácie:
Obec Lednica, 020 63  Lednica č. 232, tel. 042/4697045, 
e-mail: obec.lednica@stonline.sk
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo 
nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí 
nespĺňajú požadované predpoklady. 

Kamil Karas
starosta obce Lednica

Výberové konanie na konateľa MŠK

Výberové konanie na riaditeľa školy



píšete nám  I  spravodajstvo 11

rytme. ZUŠ v Púchove na nej repre-
zentovalo 11 žiakov. Žiaci z triedy 
D. Sadloňovej (Barbora Zieglerová a 
Kristína Potáčová) získali bronzové a 
Michaela Šuriová strieborné pásmo. 
Vyššie menovaná pani učiteľka pripra-
vovala i tri dvojice v štvorručnej hre. 
Viktória Martikáňová a Jakub Cíbik, 
Adela Čviriková a Michaela Šuriová 
obsadili bronzové a Gabriela Paganí-
ková a Kristína Potáčová zlaté pásmo. 
Mária Olšáková pripravovala na túto 
súťaž dvoch žiakov. Alžbetu Baškovú, 
ktorá skončila v striebornom a Mi-
roslava Rábika, ktorý obsadil krásne 
zlaté pásmo. Žiaci Juraja Olšáka Mati-
áš Guzma a Katarína Cekulová získali 
strieborné pásmo a Gabriela Paganí-
ková bola svojím úžasným výkonom 
výhlásená za víťaza svojej kategórie. 
Všetkým súťažiacim ďakujeme za 
krásnu reprezentáciu nielen školy, ale 
aj celého mesta a do ďalšej práce pra-
jeme veľa úspechov.

Juraj Olšák, pedagóg ZUŠ

Ako v športových disciplínach sa ko-
najú rôzne majstrovstvá, tak i hudob-
níci majú svoje súťaže. Niekoľkých 
dôležitých sa zúčastnili i žiaci klavírne-
ho oddelenia ZUŠ v Púchove.
V marci sa v Kysuckom Novom Meste 
konala celoslovenská súťaž v hre na 
klavíri s názvom Rečou klavíra. ZUŠ 
reprezentovalo 12 žiakov. Rebeka 
Kováčová z klavírnej triedy Vladimíra 
Gajdoša, Monika Pagáčová z triedy 
Márie Jašurdovej, Barbora Zieglero-
vá, ktorú vyučuje Daniela Sadloňová 
skončili v bronzovom pásme. Mária 
Anna Špačková, ktorej pedagógom 
je Juraj Olšák, obsadila strieborné 
pásmo. Gabriela Paganíková a Matiáš 
Guzma z triedy Juraja Olšáka získali 
skvelé zlaté pásmo. Matiáš bol navyše 
vyhlásený za víťaza svojej kategórie. 
Prenesene do športovej terminológie 
– ako keby sa stal majstrom SR v hre 
na klavíri.
Koncom mája sa v Bojniciach konala 
ďalšia celoslovenská súťaž v hre na 
klavíri s názvom Piano v modernom 

Skvelé úspechy klaviristov ZUŠ v Púchove

Na  fotografii zľava Gabriela Paganíková a Kristína Potáčová. 

ich rodák Štefan Kaštýľsky, ktorý zoz-
bieral povesti a rozprávania zo Zárie-
čia a Vydrnej a tieto vydal v knižnom 
titule Kamenné panny. Preto sa Zá-
riečania môžu pochváliť, že ich rodák 
takto zachoval príbehy z rozprávania 
starých ľudí pri driapaní peria či iných 
udalostiach, keď po večeroch ich po-
čúvali deti i dospelí so zatajeným dy-
chom. Vtedy  vodníci, víly, svetlonosi a 
iné bytosti mali magickú moc. Spiso-
vateľ Štefan Kaštýľsky je hrdý na svoju 
rodnú obec Záriečie a touto knihou 
prispel ku zachovaniu duševného bo-
hatsva  predkov  obce. Na záver slová 
autora knihy Záriečanom: 
„Nech krásna pieseň Záriečska sa 
nesie celou dolinou. Nech zvyky rod- 
nej dediny nezapadnú prachom. 
Keď počuť zvony Záriečske, smiech 
detí a mládeže, je dobre nielen v Zá-
riečí, ale aj na celom svete.“

-red-

Mesto Púchov je neodmysliteľne spo-
jené s dolinou, ktorou preteká rieč-
ka  Biela Voda. Táto malebná dolina, 
obkolesená vrchmi Bielych Karpát a 
Javorníkov, sa volá aj Púchovská do-
lina. Jednou z rázovitých obcí tejto 
doliny je Záriečie. Hrdí Záriečania si 
doposiaľ uchovávajú folklórne tradí-
cie. Málokde na Slovensku sa spieva 
štvorhlasne v zmiešanom zbore. Tie-
to pekné piesne a zvyky sa uchovali 
vďaka ich rodákovi Jánovi Gerykovi, 
ktorý sa stal prvým správcom a riadi-
teľom Slovenského národného múzea 
v Martine. Pre svoju rodnú obec zoz-
bieral a zaznamenal miestne piesne a 
ich melódie, ktoré aj knižne vydal a tak 
sa zachovali dodnes. V Záriečí pôso-
bili aj fotografi a etnografi, ako Pavol 
Socháň a Karol Plicka, básnik Ján 
Smrek , spisovateľ Martin Kukučín, 
maliar Martin Benka a iní.  Vlani pri-
budol Záriečanom aj nový spisovateľ, 

Záriečania majú ďalšieho spisovateľa

Spisovateľ  Štefan Kaštýľsky na návšteve v CSS Chmelinec, kde z jeho zatiaľ  
poslednej knihy povestí Kamenné panny čítala E. Zlatošová-Bakošová. 

turnaja Dominikom Pecháčkom a až 
do 7. kola bol predbežne spolu s ním 
na čele turnaja. Až prehra v 7. kole 
ho definitívne odsunula na 2. mies-
to. Kristiánovi Rúčekovi ďakujeme za 
vzornú reprezentáciu, gratulujeme k 
obrovskému úspechu a prajeme veľa 
ďalších šachových úspechov.

 Mgr.  Marián Kútny

11. júna 2016 sa v Dražkovciach usku-
točnilo finále Grand Prix (GPX) mláde-
že v rapid šachu v kategóriach do 8, 
11 a 14 rokov. Hralo sa 6 uzavretých 
samostatných turnajov, rozdelených 
podľa jednotlivých kategórií. V kaž-
dom turnaji súťažilo 10 najlepších hrá-
čov z celého Slovenska, ktorí postúpili 
z predchádzajúceho semifinále GPX. 
Turnaje sa hrali uzavretým systémom 
na 9 kôl, s tempom 2 x 15 minút + 5 
sekúnd na ťah. 
V kategórii chlapcov do 11 rokov hral 
aj Kristián Rúček z Cirkevného centra 
voľného času Beluša. V silnej konku-
rencii najlepších šachistov z celého 
Slovenska sa nestratil, ba práve na-
opak, dokázal vybojovať krásne 2. 
miesto. Z 9 partií uhral 7 bodov (6 vý-
hier, 2 remízy, 1 prehra). Kristián Rúček 
dokonca remizoval v 3. kole s víťazom 

Kristián Rúček na Grand prix mládeže 2016
v rapid šachu vybojoval striebornú medailu V Púchovskom magazíne 

uvidíte 
aj tieto reportáže:
Záver školského roka na ZŠ Gorazdova
Areál kúpaliska do novej sezóny s  viacerými novinkami 
Nekonečný „opravársky evergreen“ pred divadlom pokračuje
Zoznámime vás s Emkou, pre ktorej zdravie koncertovali
Športové hry SZZP v rekordných horúčavách
V Župnom dome začala fungovať literárna kaviareň 
Včely spájajú generácie, učili sa deti aj seniori - klienti CSS
Slovensko-moravskej hasičskej lige v Ihrišťoch neprialo počasie
Česko-slov. tenisová séria turnajov detí pokračovala v Púchove 

Premiéra v piatok 1. júla 2016 o 18.00 
Reprízy každý deň o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00
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Súčasné skúmanie vesmí-
ru prirovnáva k  moreplav-
bám v  minulosti. Vyrastal 
v  Púchove, kde navštevoval 
Astronomický klub, neskôr 
sám viedol krúžok v  Centre 
voľného času. Dnes je pred-
sedom Slovenskej organi-
zácie pre vesmírne aktivi-
ty (SOSA), ktorá podnietila 
vstup Slovenskej republiky 
(SR) do Európskej vesmírnej 
agentúry (ESA). O tom všet-
kom i o prvej slovenskej ves-
mírnej družici sme sa rozprá-
vali s Jakubom Kapušom.

Púchovčan Jakub Kapuš - spolutvorca prvej slovenskej družice

Čím Ťa oslovil vesmír a kedy si sa rozhodol, že sa 
mu budeš venovať na profesionálnej úrovni?
Pamätám si, že som mal možno 5-6 rokov a dostal 
som prvú knižku o vesmíre s názvom „Nočná oblo-
ha“. Nemohol som sa od nej odtrhnúť a doma som 
si z lôpt, namiesto kopania do nich, staval model Sl-
nečnej sústavy. Asi tam niekde to začalo. Keď som 
bol dieťa, tak fascinácia prichádzala pravdepodob-
ne z toho obrovského nepoznaného priestoru oko-
lo nás, jeho pravidiel a dobrodružstva, ktoré prináša. 
Rád som v  televízii pozeral aj seriál Star Trek a pri 
úvodnej znelke, ktorá končila “...to boldly go where 
no man has gone before” („odvážne ísť tam, kde sa 
človek doteraz nevydal“ - pozn. redaktora) som má-
val zimomriavky. Dnes vnímam našu Slnečnú sústa-
vu ako ďalší veľký a zároveň prirodzený krok pre celé 
ľudstvo kam sa vydať. Vesmír a jeho objavovanie 
pomocou kozmických sond a lodí sa v mnohom pri-
rovnáva k moreplavbám v minulosti, keď more bolo 
zdrojom nových objavov, obchodu, ekonomického 
rastu a aj spomínaného dobrodružstva a fascinácie 
z nepoznaného. Novodobým oceánom je vesmír, a 
to samo o sebe je veľmi vzrušujúce.

Čo Ťa v Púchove inšpirovalo, možno motivovalo 
k tomu, že sa budeš venovať vesmíru? 
Keď som mal asi 15 rokov pridal som sa k Astrono-
mickému klubu Antonína Bečváře, ktorý pôsobil v 
Púchove a ten ma posunul o mnoho úrovní ďalej. 
Chodili sme na astronomické expedície, učili sme 
sa súhvezdia, pozorovali planéty, galaxie, hmloviny 
a meteory. Zúčastňovali sme sa aj rôznych astro-
nomických súťaží, ktoré sa nám darilo aj vyhrávať. 
Tam som sa naučil základom vedeckej práce a získal 
mnohé kontakty, ktoré ma posunuli bližšie k môjmu 

snu. Bol to pre mňa odrazový mostík. Bohužiaľ, v 
dnešnej dobe je už toto združenie neaktívne, avšak 
nahradilo ho nové združenie - PEAK (Púchovský 
Eko-Astro Klub), ktorému veľmi fandím a v miere, 
ktorej mi dovoľuje čas, s ním aj spolupracujem. Zá-
ujem o astronómiu, ale aj celkovo o vedecko-tech-
nické smery medzi mladými ľuďmi rapídne klesá a 
práve takéto organizácie vytvárajú podmienky a 
robia veľmi záslužnú prácu, ktorá tento fakt pomáha 
meniť. 

Máš nejaké vzory z Púchova, ktoré Ťa inšpirovali 
alebo motivovali?
Okrem spomínaného astronomického klubu to 
bolo určite Centrum voľného času v Púchove, kde 
som navštevoval a neskôr aj viedol počítačový a as-
tronomický krúžok. Vtedajšia pani riaditeľka Eva Ko-
váčová, Dáška Illyová a aj mnohí ďalší ma motivovali 
a ťahali dopredu, dali mi priestor realizovať sa. A to 
napriek tomu, že som bol celkom „číslo“ a nemali to 
so mnou ľahké. Za čo im veľmi ďakujem!

Čo sa Ti (možno aj v spolupráci s ďalšími kolega-
mi) doteraz podarilo realizovať, a posunúť tak 
Slovensko do „ďalšieho levelu“ v oblasti skúma-
nia vesmíru? 
V roku 2009 sme s niekoľkými kolegami založili 
združenie SOSA. Medzi hlavné ciele sme si určili 
popularizáciu kozmického výskumu na Slovensku, 
podporu vstupu SR do ESA a začali sme pracovať aj 
na vlastných technologických projektoch. Medzi ne 
patril aj náš ambiciózny sen - vyvinúť a do vesmíru 
vypustiť prvú slovenskú družicu. Vďaka našej nie-
koľkoročnej aktivite slovenská vláda a parlament v 
minulom roku schválila a podpísala zmluvu s ESA, 

Družica skCUBE poslednýkrát skontrolovaná a pripravená na integráciu do vypúšťacieho kontajnera.

Integračné práce v holandskom Delfte (zľava Róbert Laszlo, v streda Jakub Kapuš, Ondrej Závodský).
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Púchovčan Jakub Kapuš - spolutvorca prvej slovenskej družice
a to otvorilo dvere slovenským vedcom, firmám aj 
študentom, ktorí sa teraz môžu podieľať na európ-
skom kozmickom programe, na vývoji špičkových 
technológií. Je to veľká podpora pre slovenskú vedu 
a výskum a je to aj jeden z hybných momentov, aby 
na Slovensku mohla vznikať ekonomika založená 
nielen na sile našich rúk, ale aj mozgov. Odborne sa 
tomu hovorí vedomostná ekonomika, alebo sektor 
práce s vysokou pridanou hodnotou. Zároveň sa 
snažíme udržať doma na Slovensku šikovných ľudí, 
ktorí by inak museli odchádzať za svojim snom do 
zahraničia, napr. aj do NASA. Myslím si, že je to tiež 
veľmi dôležité a my o tom nielen hovoríme, ale darí 
sa nám to aj uskutočňovať. 

V poslednom období si známy ako spolutvorca 
prvej slovenskej družice. O aké zariadenie ide a 
na čo bude slúžiť?
Prvá slovenská družica, ktorá nesie názov skCUBE, je 
miniatúrna družica triedy cubesat, teda kocka s dĺž-
kou strany 10 cm a hmotnosťou cca 1 kg. Napriek 
tomu na svojej palube nesie obrovské množstvo za-
riadení a inovácií. Každý subsystém sme vymysleli, 
navrhli, vyrobili, naprogramovali aj otestovali sami. 
V tom sa podľa mňa skrýva najväčší prínos projektu 
- že sme sa naučili robiť takéto špičkové technológie 
doma na Slovensku a získali teda nesmierne cenné 
know-how. Je to veľmi dobrý základ pre rozvoj od-
vetvia s vysokou pridanou hodnotou. Pracovali sme 
s troma univerzitami a množstvo študentov nado-

budlo neoceniteľné 
skúsenosti, ktoré 
môžu ďalej aplikovať 
a rozvíjať. Družica na 
svojej palube nesie 
všetky systémy po-
trebné pre jej chod - 
teda palubný počítač, 
rádiokomunikačný 
modul, antény, zdroj, 
batérie, solárne pane-
ly, množstvo senzo-
rov, ako napríklad aj 
nami navrhnutý uni-
kátny slnečný senzor 
a systém orientácie. 
Do výbavy patrí aj 
palubná kamera, kto-
rou chceme zhotoviť 
snímku Slovenska z 
vesmíru a taktiež hlav-
ný experiment - prijímač veľmi nízkych frekvencií, 
ktorým chceme skúmať doteraz neveľmi poznané 
javy vo vysokej atmosfére Zeme i tzv. nadoblačné 
blesky. Budeme sa sústreďovať aj na signály, kto-
ré prichádzajú z vesmíru. V tomto sme nadviazali 
spoluprácu napríklad aj s Akadémiou vied Českej 
republiky a náš experiment zaujal aj na americkej 
univerzite Standford, či u fínskych kolegov. 

Kedy a odkiaľ bude satelit vy-
pustený? Odkiaľ bude riadený?
Prvá slovenská družica bude vy-
pustená z vojenskej základne 
Vandenberg v americkej Kalifor-
nii. Poletí spolu s ďalšími druži-
cami na rakete Falcon 9 známej 
spoločnosti SpaceX, ktorú vlastní 
vizionár Elon Musk. Otázka, kedy 
to bude, je veľmi na mieste. Sám 
by som rád vedel odpoveď. Ako 
pri kozmických letoch už býva 
zvykom, aj ten náš postihlo už 
niekoľko odkladov. Momentálne 
oficiálna informácia hovorí o tom, 
že by sa tak mohlo stať koncom 
júla 2016, ale je možné, že kvô-
li rôznym okolnostiam sa môže 
štart ešte o trochu oddialiť. Na 
úspešný priebeh štartov, ktoré sú 
plánované, môže vplývať počasie, 
alebo môže dôjsť aj k nejakému 
technickému problému na sa-
motnej rakete. Riadiť ho budeme 
zo Slovenska. Neďaleko Bratislavy 
budujeme pozemnú rádiovú sta-
nicu, ktorá bude slúžiť na komu-
nikáciu s družicou a na Slovensku 
by mali fungovať aj ďalšie tri zá-
ložné. 

Pokiaľ viem, tak v tomto smere 
pracuješ ako dobrovoľník vo 
svojom voľnom čase. Čo je tým 
zadosťučinením za čas, ktorý 
tejto práci venuješ?

Družica skCUBE poslednýkrát skontrolovaná a pripravená na integráciu do vypúšťacieho kontajnera.

Integračné práce v holandskom Delfte (zľava Róbert Laszlo, v streda Jakub Kapuš, Ondrej Závodský).

Je to tak. Celý náš tím pracuje na tomto projekte 
na úkor vlastného času, vlastných peňazí, či rodi-
ny, alebo priateľov a priateliek. Náš tím venoval 
tomuto projektu odhadom viac ako 30 000 hodín 
nezaplatenej, vysokokvalifikovanej práce. Je to 
teda skutočne veľký vklad a obeta. Peniaze, kto-
ré sa nám podarilo získať, išli najmä na súčiastky, 
prístroje, testovanie, či samotný štart. Odmalička 
som túžil svojou malou troškou prispieť k pocho-
peniu sveta okolo nás a posunúť ľudstvo aspoň 
o malý krôčik ďalej. Verím a to ma napĺňa, že aj 
my prostredníctvom našej družice prispejeme 
kúskom do tejto obrovskej skladačky.

Aké plány máš a máte v blízkej i vzdialenej 
budúcnosti?
Poslať sondu na Mars. Ale to ešte asi chvíľu po-
trvá. Samozrejme, chceme pokračovať v tom, 
čo robíme aj naďalej a zúročiť naše skúsenosti a 
know-how, ktoré sme získali. Momentálne sa nám 
vďaka tomu, čo sme dokázali, otvára množstvo 
rôznych ponúk a príležitostí. Keď opadne stres z 
príprav a vypustenia družice, tak zvážime, ktorá 
cesta bude najlepšia. Keďže naša organizácia bola 
hlavným hýbateľom vstupu SR do ESA, radi by 
sme pomáhali aj v tejto oblasti, pretože teraz pri-
rodzene cítime aj istú zodpovednosť za úspešnosť 
tohto projektu a máme v našich radách aj veľa od-
borníkov, ktorí môžu hodnotne prispieť.

Kde a ako môžu ľudia sledovať Tvoje aktivity a 
aktivity spolupracovníkov?
Na našich webových stránkach sosa.sk a druzica.
sk, pripadne na portáli kozmonautika.sk. Taktiež 
máme veľmi aktívnu facebookovú stránku „SOSA 
- Slovak Organistion for Space Activities“. Tiež sa 
zúčastňujeme celého radu prednášok, worksho-
pov a akcií, kde aktívne prezentujeme svoje akti-
vity. O všetkých týchto udalostiach informujeme 
hlavne cez facebook.

Za rozhovor poďakoval Pavol Makyna 
Foto:  archív J. Kapuša

Prezident Andrej Kiska na návšteve SOSA v sprie-
vode Juraja Kapuša.
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PREDAJ A MONTÁŽ 
PLÁVAJÚCICH PODLÁH
VSTAVANÉ SKRINE 
NA MIERU

DVERE

Pod Zábrehom 1577/47
020 01 Púchov

michalbalaz75@gmail.com 
0918 360 910

VZORKOVÁ PREDAJŇA PLÁVAJÚCICH PODLÁH 
v rodinnom dome Pod Zábrehom

pri kúpe podlahy 
   podložka XPS 3 mm 
         ZDARMA

(akcia trvá do 31. 7. 2016) 

HĽADÁME
ROZŠIRUJEME NÁŠ MLADÝ A PERSPEKTÍVNY KOLEKTÍV

obchodno-technického pracovníka
životopis, VP skupiny B, zodpovednosť, flexibilita

www.abstavebniny.sk
brezny@abstavebniny.sk

0944 351 783

Týždeník pre Púchov a okolie Číslo 10  Ročník XV.  16. 3. 2015  Cena 0,30 €

VÝHRAŽNÁ ZÁSIELKA NA ADRESE EXPRIMÁTORA
Kedy sa programové vyhlásenie vráti na rokovací stôl?
Informácie o zlodejoch detí sa nepotvrdili 
František šoféroval s 1,71 promile

PÚCHOVSKÉ NOVINY

Po nehode na Štefánikovej ulici zostali nielen poriadne pokrčené plechy,
ale na zemi aj vyvrátená sofora japonská.

Kto zaplatí mestu škodu?

Záchranné zložky zalarmovala 
v stredu v Púchove obálka 
s bielym práškom

Dňa 11. marca, okolo 15.30 hodiny bol
ohlásený nález neznámeho bieleho prášku v
poštovej obálke, ktorá bola doručená majiteľovi
bytu na Štefánikovej ulici v Púchove.

HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR 

Týždenník pre Púchov a okolie

Mons. Keblušek: 
Vážnosť Adventu

12-hodinová 
Noc divadiel

Ročník XV.  30. 11. 2015  Cena 0,20 €  

OFICIÁLNE NOVINY MESTA PÚCHOV

Slovanská oslávila polstoročnicu
Mestské štipendium získalo 18 žiadateľov

TÝŽDENNÍK PRE PÚCHOV A OKOLIE

DVOJTÝŽDENNÍK PRE PÚCHOV A OKOLIE

27

Ročník XV.   13. 7. 2015  Cena: 0,30 €

Bezdomovci   likvidujú   ležoviská   pod     mostom  
Divadlu chýba klíma  Hasiči mali počas horúčav plné ruky práce Prvá kniha 
o Horných Kočkovciach Dohňanci hodovali tri dni Akordeonistka Katka 
Pantoková žne úspechy  NsP v Pov. Bystrici od júla nemá zmluvu s Dôverou 

NOVÝ SVADOBNÝ SALÓN V PÚCHOVE

0908 228 828 www.infiniti-svadobny-salon.sk
info@infiniti-svadobny-salon.sk

Nájdete nás na Ulici 1. mája 1455 
v budove Finančného centra 
(vchod vedľa Tatra banky)

Návštevu salóna je možné dohodnúť i mimo otváracích hodín, radi sa prispôsobíme Vašim požiadavkám

Po - Pia:  12.00 - 17.00 hod.
Sobota:  po telef. dohode

BEZPEČNE

ISSN 1339-9411

Preplávajte letom

37

Prváčikovia do cechu 
žiackeho

Ďalšie číslo 
7. 12. 2015

Opäť týždenníkom!

PN 37 2015.indd   1 30.11.15   1:54
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Montované garáže
- na nerozoznanie od murovanej

- až o 60% lacnejšie
- hotová za 6 hodín

- bez ťažkých áut a žeriavov

Záhradné domčeky
- bezúd- bezúdržbové

- montáž len 2 hodiny

Prevádzka 3P-Štefánikova 816, Púchov

0948 026 992

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

- pri autobusovej zastávke na ul. Hollého (oproti Rybičkám) 
Ariel
tekutý 
prací gél  
4,745 l 
65 praní
15,95 

9,99 €

Old spice 
pánsky 
sprchový gél  
250 ml 
3,19 

1,79 €

Floor 
univerzálny 
prostriedok 
1,5 l 
2,59   

1,49 €

Syoss  
šampón,
balzam 
na vlasy 
500 ml 
4,65   

2,99 €

Coccolino
aviváž 
1 l 
2,75  

1,69 €

Taft 
lak 
na vlasy 
250 ml
3,35     

2,39 €

Savo
original
1l 
dezinfekčný 
prostriedok 
1,39

0,89 €

Wellaton  
farba na vlasy
3,39 

2,49 €

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

Do vypredania zásob.



       

PROGRAM

KINO

LETNÝ PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
                                             od 1.7. do 31.8.2016

Pondelok a štvrtok:   ZATVORENÉ
Utorok:                     10.00-12.00 hod.
Streda a piatok:        16.00-20.00 hod.
Sobota a nedeľa:       vždy hodinu pred každým premietaním
Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodi-
nu pred každým premietaním. Informácie denne  aj  u informátora DK. 
Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupeniek aj online na www.dkpuchov.sk

KULTÚRA
Nedeľa     3.7.       19.00 hod.       pešia zóna    

OTVORENIE PÚCHOVSKÉHO KL: 
Vyhodnotenie súťaže 
„ZA SAMÉ JEDNOTKY LETO NA JEDNOTKU“ 
EMMA DROBNÁ, ZBOR HO!
Info   na osobitnom  plagáte.

VERNISÁŽ

Piatok   1.    19.45 h    Nedeľa  3.   17.30 h

OSLNENÍ SLNKOM (dráma)                                                                                                   
Slávna rocková hviezda Marianna (Tilda Swinton) trávi pokojnú  dovolenku na 
slnečnom ostrove v Taliansku so svojím partnerom Paulom (Matthias Schoe-
naerts). Idylka je narušená nečakaným príchodom jej dávnejšieho priateľa a 
milenca Harryho (Ralph Fiennes) a jeho okúzľujúcej dcéry Penelope (Dakota 
Johnson). Štvorica sa na spočiatku dobre zabáva a užíva si krásne prostredie 
talianskeho vidieka... Slnkom a horúčavou zaliate prostredie však začína meniť 
letnú idylku. Medzi postavami narastá dusné napätie. Príjemné a horúcim sln-
kom poznačené stretnutie sa postupne mení v atmosféru plnú skrytých vášní, 
nedôvery, podozrievania a hlavne žiarlivosti. MN 15 rokov  – Tal./Fr.  – Magic 
Box –  120 ´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota  2.    17.30 h    Nedeľa  3.  19.45 h

PRÁZDNINY ALL EXCLUSIVE (komédia)
Všetko sa začalo ako skvelá dovolenka s kamarátmi a snúbenicou v brazískom 
raji. Slniečko, pláž, samba, rumba a rum, šantenie vo vode, dievčatá v bikinách. 
Práve tu chce Franck požiadať svoju snúbenicu o ruku. Jedného dňa sa partička 
vydáva na výlet, otec snúbenice (Christina Clavier) im vnúti aj storočnú babičku 
na elektrickom vozíku… a potom už prebieha horúčkovité pátranie. Z výletu 
do džungle sa nevrátili, niekoľko dní o nich nikto nevie, v oblasti sú domoro-
dé kmene kanibalov. A potom konečne stopa! Nájde sa kamera na selfie tyči, 
ktorou si jeden z nich vždy všetko natáčal. A ukáže sa, že to nebol výlet, ale 
karneval katastrof... MN 12 rokov  – Fr.  – Bontonfilm   –  93´-  český dabing. 
Vstupné 3,50 €.

Piatok   8.    15.30 h    Sobota  9.    15.30 h    Nedeľa 10.  15.30 h

HĽADÁ SA DORY (rodinný, animovaný, komédia)
Vracia obľúbená modrá rybička Dory. Spokojne si nažíva na korálovom útese 
s priateľmi Nemom, jeho otcom Marlinom a stále trpí výpadkami pamäte. Jed-
ného dňa si však z ničoho nič spomenie, že kedysi a kdesi mala a  stratila svo-
jich rodičov. Z náhleho impulzu sa tak vydáva naprieč oceánom na dobrodružné 
pátranie s neistým výsledkom. Stopy vedú do prestížneho Morského akvária 
v Kalifornii. Tam jej musia pomôcť noví známi: mrzutá chobotnica Hank, ktorý 
ušiel zo svojej nádrže a úspešne uniká zriadencom akvária, krátkozraká veľryba 
Destiny a Bailey, samec bieluhy, ktorý sa domnieva, že trpí poruchou echolo-
kácie. Pri pátraní v akváriu spoločne zistia, že svojich blízkych máme najrad-
šej práve kvôli ich nedostatkom a že priateľstvo a rodina sú najdôležitejšie na 
svete. MN 7  rokov – USA  – Saturn – 98 ´-  slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.

Piatok   8.    17.30 h    Sobota  9.    17.30 h - 3D

LEGENDA O TARZANOVI (akčný, dobrodružný)
Odkedy sa muž, kedysi známy ako Tarzan (Skarsgård), rozhodol opustiť afric-
kú džungľu a žiť civilizovaný život ako Lord Greystoke (civilným menom John 
Clayton III), spolu so svojou ženou Jane (Robbie), uplynulo už veľa rokov. Teraz 
ho parlament vyšle ako obchodného vyslanca do Konga, kde sa stane figúrkou 
v nebezpečnej hre, dokonale zosnovanej jedným Belgičanom, Kapitánom Leo-
nom Romom (Waltz). Tí, čo za vražednými plánmi stoja, však netušia, čo svojimi 
činmi rozpútajú... MN 12 rokov  – USA  – Continentalfilm   – 110´-  titulky. 
Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3D.

Piatok   8.    19.45 h    Sobota  9.    19.45 h    Nedeľa 10.   19.30 h

OČISTA: VOLEBNÝ ROK (hororový thriller)
Užite si noc, v ktorej je povolené všetko. Noc očisty je najobľúbenejšou nocou v 
roku pre všetkých úchylov a ľudí, ktorí majú s niekým nevybavené účty. Počas 
dvanástich očistných hodín môžete totiž beztrestne hocikoho zabiť, okradnúť či 
znásilniť, alebo sa naopak stať obeťou trestného činu a nikto vám nepomôže. 
A kto je pri tomto každoročnom besnení prvý na odstrel? Napríklad senátorka, 
ktorá kandiduje na prezidentku a body zbiera práve vďaka sľubu, že očistu 
zruší. Perfektne zabezpečený dom, početná a dokonale vybavená ochranka, čo 
také by sa muselo stať, aby senátorka túto noc neprežila? Nasledujúce hodiny 
budú nielen veľmi dlhé, ale hlavne veľmi krvavé... MN  15 rokov  -  USA –  Ci-
nemArt   - 106 ´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Nedeľa 10.  17.30 h    Piatok   22.  19.30 h

LUCIE: PRÍBEH JEDNEJ KAPELY (dokumentárny)
Fenomenálna hudobná skupina Lucie sa prvýkrát predstaví aj na plátnach kín 
v celovečernom filme. Strhujúca cesta časom, štyri životy plné hudby v jednom 
z najväčších českých dokumentárnych projektov tohto roka. Ako vznikali ich 
najznámejšie hity? Čo sa dialo v zákulisí? Strhujúci príbeh 30-tich rokov kapely 
Lucie ukazuje dosiaľ nezverejnené zábery vytvorené samotnými členmi kapely 
a záznamy, o ktorých si všetci mysleli, že už ani neexistujú. Otvorené spovede 
členov kapely nakreslia portrét štyroch výrazných osobností, ktoré často ani 
nedokázali sedieť spolu v jednej miestnosti, napriek tomu sa stretávajú na jed-
nom javisku... Hrajú: David Koller, Robert Kodym, Michal Dvořák, P.B.CH. MN 12  
rokov – ČR  – Bontonfilm  – 89 ´-  česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Streda  13.   19.30 h

ZKÁZA KRÁSOU (dokumentárny)
Lída Baarová. Herečka, pre ktorú bola jej krása najväčším darom aj prekliatím 
zároveň. Mladé a atraktívne dievča sa rýchlo stala najväčšou československou 
filmovou hviezdou a dokázala si podmaniť aj najobávanejších mužov svojej 

doby. Vzťah s ministrom ríšskej propagandy Josephom Goebbelsom z nej učinil 
národného nepriateľa a symbol kolaborantstva. Dokumentaristka Helena Třeští-
ková sa s Baarovou stretla v jej zahraničnom exile. Na sklonku herečkinho živo-
ta nakrútila otvorenú spoveď kedysi milovanej a následne zatracovanej hviezdy 
na pozadí unikátnych materiálov z niekoľkých európskych filmových archívov aj 
ukážok slávnych úloh Lídy Baarovej. Príbeh sebadeštruktívnej lovestory s cha-
rakteristikami antickej tragédie je fatálne spojený s európskymi dejinami a uka-
zuje mimoriadne úprimný portrét ženy, ktorej na vrchole kariéry ležal svet pri 
nohách. O to monumentálnejší bol potom jej pád do zabudnutia a samoty. MN 
12 rokov  - ČR  – ASFK - 94 ´- česká verzia.  Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

14.7.-21.7.   DOVOLENKA
Piatok   22.  17.30 h    Sobota  23. 15.30 h - 3 D    Sobota  23.   17.30 h
Nedeľa  24.  15.30 h    Nedeľa  24.  17.30 h    Streda  27.    17.30 h

DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK (anim. komédia)
Toto bude šupa!Ak je možné niektoré obdobie v dejinách našej planéty označiť 
za zaujímavé časy nabité katastrofickými udalosťami, za časy, ktoré poriadne 
preverili silu charakteru a schopnosť prežiť, tak je to doba ľadová. Je jedno 
aká. Či prvá, druhá  alebo piata. A práve v piatom pokračovaní jednej z najpo-
pulárnejších animovaných filmových sérií opäť stretávame všetkých starých 
známych hrdinov a pár úplne nových. Prichádza ľadová udalosť roka a s ňou 
mamuty Manny, Ellie, niečo ako leňochod menom Sid, tiger Diego alebo vačice 
Crash a Eddie. Nezabudli sme na niekoho? Samozrejme – na toho najdôležitej-
šieho, veveričiaka Scrata... MP – USA –  CinemArt  – 95 ´-  slovenský dabing. 
Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

Sobota  23.   19.30 h    Nedeľa  24.  19.30 h

JULIETA (dráma)                                                                                                                              
Julieta žije so svojou dcérou Anti a mužom Xoanom v Madride. Je vystavená 
životným situáciám, ktoré psychicky nezvláda. Jej manžel a otec Anti zomrie 
a obe sú poznačené smútkom. Anti po dovŕšení osemnástich rokov odchádza 
z domu. Julieta nedokáže pozerať na to, ako odchádza aj to posledné, čo jej 
v živote zostalo. Ako plynie čas, Julieta  sa vracia vo svojich spomienkach. Zis-
ťuje, že vôbec svoju dcéru nepoznala. Je plná pocitu viny až pomaly vymazáva 
zo života všetkých a všetko, na čom jej záleží. Julieta sa vracia na miesta, kde 
žila v mladosti v domnienke, že sa spomienky na udalosti v tom čase zmenia. 
Čaká na možnosť začať odznova. Film hovorí o boji matky, ako prežiť neistotu. 
Tiež hovorí o osude, o komplexe viny a o nevysvetliteľnej záhade, ktorá nás 
prinúti opustiť ľudí, ktorých milujeme, zmaže ich z nášho života, ako keby nič 
neznamenali, ako keby nikdy neexistovali. MN 15  rokov  - Špan. – Magic Box   
- 99 ´- titulky. Vstupné 3,50 €.               

Piatok   29.   17.30 h    Sobota  30.   17.30 h - 3D    Nedeľa  31.  17.30 h

KROTITELIA DUCHOV (akčná sci-fi komédia)
Pred tridsiatimi rokmi štyria priatelia zachránili svet. Teraz je na rade nový tím. 
Tridsať rokov po tom, čo Krotitelia duchov ovládli svet, sa obľúbená značka 
vracia. Režisér Paul Feig prichádza so sviežou, akciou nabitou komédiou plnou 
veľkolepých vizuálnych efektov. Tešiť sa môžete na jedny z najlepších americ-
kých komičiek a možno sa objaví aj niekto zo „starej partie.“ MN 12 rokov  – 
USA   – Itafilm  –  116´  -  český dabing. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

Piatok   29.   19.45 h    Sobota  30.   19.45 h

UČITEĽKA (dráma)
UČITEĽKA, NA AKÚ SA NEZABÚDA. Nadčasový príbeh o učiteľke, na prvý pohľad 
milej a láskavej, ktorá rafinovaným spôsobom manipuluje žiakmi a ich rodičmi, 
je inšpirovaný skutočnými udalosťami. Dej strhujúceho a veľmi aktuálneho fil-
mu o sile ľudského charakteru sa síce odohráva na začiatku 80. rokov, ale ide o 
príbeh univerzálny, ktorý by sa mohol odohrať kdekoľvek a v akejkoľvek dobe. 
Pretože  skorumpovanosť, rovnako ako malosť a vypočítavosť vládnu svetom 
neustále.V  hlavnej úlohe triednej učiteľky exceluje Zuzana Mauréry, ktorej v 
postavách rodičov sekundujú ďalší vynikajúci herci  - Csongor Kassai, Peter 
Bebjak, Zuzana Konečná, Martin Havelka, Ondřej Malý a mnohí iní. MN 12 rokov  
–  SR, ČR    – Fórum Film  –  102´-  česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Utorok - piatok  5.7.-8.7.       cca 21.30 hod.  po zotmení      pešia zóna

LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF 2016
Info   na osobitnom  plagáte.

Streda 6.     galéria vestibulu     18.00 hod.

„SPRIAZNENOSŤ“ – VERNISÁŽ VÝSTAVY
Pozývame Vás na vernisáž výstavy obrazov  a skla.  Autorky: Mgr.Anna Crkoňo-
vá,  Anna Jakubíková, Jarmila Prievozníková, Edita Šteffeková, Petra Chýle – 
CZ, Eva Kedroňová – CZ. Kurátor výstavy: Anna Jakubíková. Výstava potrvá do 
30.8.2016. Vstup voľný.

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

LETNÝ BODY BALL
Cvičíme i cez leto 1x v týždni.  Info 0908 718 662.

Štvrtok 7.     učebňa č.2     18.00 hod.

AL ANON
Problém pitia alkoholu v rodine  príbuzného riešime pomocou 12 krokového 
programu. Pridáte sa?

Štvrtok  7.,14., 21.28.         tanečná sála     18.30 hod.

LETNÝ PILATES
Cvičíme i  cez leto 1x v týždni. Info 0908 718 662.

Sobota   9.7.        19.30 hod.       pešia zóna

LAZARO A KUBÁNSKE TANEČNICE
Info   na osobitnom  plagáte.

Nedeľa   17.7.        20.00 hod.       pešia zóna           

KÚZELNÝ SVET ORIENTU, OHŇOVÁ ŠOU                
Info   na osobitnom  plagáte.

Štvrtok 21.7.   9:30-12.00 hod.    učebňa č. 1 Divadlo Púchov

LETNÁ NOVINKA:
MALIARSKY MINI WORKSHOP PRE DETI
Naučíme sa miešať farby, vysvetlíme si ktorý štetec sa na čo používa, skúsi-
me si vytváranie textúr a aj sa trochu zahráme. Domov si dieťa okrem nových 
maliarskych poznatkov prinesie aj vlastnoručne namaľovaný obraz na veľkom 
plátne. Predošlé skúsenosti s maľbou nie sú nutné .Vhodné pre deti od 5 rokov. 
Plátno a pomôcky v cene. Poplatok 11 €. Na workshop  je nutné z kapacitných 
dôvodov vopred sa prihlásiť  na  dkpuchov1@gmail.com, alebo na č.t.0908 
718 662. Info na osobitnom  plagáte.

Štvrtok  21.     učebňa č.2     18.00 hod.

AL ANON
12 krokový program je určený osobám, ktorí sú postihnutí pitím alkoholu   v 
rodine.

Nedeľa   24.7.       19.30 hod.      pešia zóna        

DIVADLO COMEDIE POPRAD    
W. SHAKESPEARE: SKROTENIE ZLEJ ŽENY  
Info   na osobitnom  plagáte.

Nedeľa 31.7.     15.00 hod.      veľká sála divadla

LETNÝ TÁBOROVÝ MUZIKÁL
Vystúpenie detí z muzikálového divadelného tábora  DK Púchov, aj pre Vás... 
Vstup voľný.

Nedeľa   31.7.       19.30 hod.      pešia zóna

MARTIN BIES A FLAMENCO CLAN  
Info   na osobitnom  plagáte.         
                                                                

PÚCHOVSKÉ TÁBOROVÉ LETO: 
Obľúbené denné tábory pre Vaše deti: 
4.-8.7.    TVORIVÝ, 
25.-31.7.  MUZIKÁLOVÝ 

Vstup na všetky podujatia na pešiu zónu  je voľný. 
V prípade nepriaznivého počasia podujatie prekladáme do Divadla Púchov. 

Zmena programu vyhradená.

júl 2016 

       

PROGRAM

KINO

LETNÝ PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
                                             od 1.7. do 31.8.2016

Pondelok a štvrtok:   ZATVORENÉ
Utorok:                     10.00-12.00 hod.
Streda a piatok:        16.00-20.00 hod.
Sobota a nedeľa:       vždy hodinu pred každým premietaním
Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodi-
nu pred každým premietaním. Informácie denne  aj  u informátora DK. 
Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupeniek aj online na www.dkpuchov.sk

KULTÚRA
Nedeľa     3.7.       19.00 hod.       pešia zóna    

OTVORENIE PÚCHOVSKÉHO KL: 
Vyhodnotenie súťaže 
„ZA SAMÉ JEDNOTKY LETO NA JEDNOTKU“ 
EMMA DROBNÁ, ZBOR HO!
Info   na osobitnom  plagáte.

VERNISÁŽ

Piatok   1.    19.45 h    Nedeľa  3.   17.30 h

OSLNENÍ SLNKOM (dráma)                                                                                                   
Slávna rocková hviezda Marianna (Tilda Swinton) trávi pokojnú  dovolenku na 
slnečnom ostrove v Taliansku so svojím partnerom Paulom (Matthias Schoe-
naerts). Idylka je narušená nečakaným príchodom jej dávnejšieho priateľa a 
milenca Harryho (Ralph Fiennes) a jeho okúzľujúcej dcéry Penelope (Dakota 
Johnson). Štvorica sa na spočiatku dobre zabáva a užíva si krásne prostredie 
talianskeho vidieka... Slnkom a horúčavou zaliate prostredie však začína meniť 
letnú idylku. Medzi postavami narastá dusné napätie. Príjemné a horúcim sln-
kom poznačené stretnutie sa postupne mení v atmosféru plnú skrytých vášní, 
nedôvery, podozrievania a hlavne žiarlivosti. MN 15 rokov  – Tal./Fr.  – Magic 
Box –  120 ´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota  2.    17.30 h    Nedeľa  3.  19.45 h

PRÁZDNINY ALL EXCLUSIVE (komédia)
Všetko sa začalo ako skvelá dovolenka s kamarátmi a snúbenicou v brazískom 
raji. Slniečko, pláž, samba, rumba a rum, šantenie vo vode, dievčatá v bikinách. 
Práve tu chce Franck požiadať svoju snúbenicu o ruku. Jedného dňa sa partička 
vydáva na výlet, otec snúbenice (Christina Clavier) im vnúti aj storočnú babičku 
na elektrickom vozíku… a potom už prebieha horúčkovité pátranie. Z výletu 
do džungle sa nevrátili, niekoľko dní o nich nikto nevie, v oblasti sú domoro-
dé kmene kanibalov. A potom konečne stopa! Nájde sa kamera na selfie tyči, 
ktorou si jeden z nich vždy všetko natáčal. A ukáže sa, že to nebol výlet, ale 
karneval katastrof... MN 12 rokov  – Fr.  – Bontonfilm   –  93´-  český dabing. 
Vstupné 3,50 €.

Piatok   8.    15.30 h    Sobota  9.    15.30 h    Nedeľa 10.  15.30 h

HĽADÁ SA DORY (rodinný, animovaný, komédia)
Vracia obľúbená modrá rybička Dory. Spokojne si nažíva na korálovom útese 
s priateľmi Nemom, jeho otcom Marlinom a stále trpí výpadkami pamäte. Jed-
ného dňa si však z ničoho nič spomenie, že kedysi a kdesi mala a  stratila svo-
jich rodičov. Z náhleho impulzu sa tak vydáva naprieč oceánom na dobrodružné 
pátranie s neistým výsledkom. Stopy vedú do prestížneho Morského akvária 
v Kalifornii. Tam jej musia pomôcť noví známi: mrzutá chobotnica Hank, ktorý 
ušiel zo svojej nádrže a úspešne uniká zriadencom akvária, krátkozraká veľryba 
Destiny a Bailey, samec bieluhy, ktorý sa domnieva, že trpí poruchou echolo-
kácie. Pri pátraní v akváriu spoločne zistia, že svojich blízkych máme najrad-
šej práve kvôli ich nedostatkom a že priateľstvo a rodina sú najdôležitejšie na 
svete. MN 7  rokov – USA  – Saturn – 98 ´-  slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.

Piatok   8.    17.30 h    Sobota  9.    17.30 h - 3D

LEGENDA O TARZANOVI (akčný, dobrodružný)
Odkedy sa muž, kedysi známy ako Tarzan (Skarsgård), rozhodol opustiť afric-
kú džungľu a žiť civilizovaný život ako Lord Greystoke (civilným menom John 
Clayton III), spolu so svojou ženou Jane (Robbie), uplynulo už veľa rokov. Teraz 
ho parlament vyšle ako obchodného vyslanca do Konga, kde sa stane figúrkou 
v nebezpečnej hre, dokonale zosnovanej jedným Belgičanom, Kapitánom Leo-
nom Romom (Waltz). Tí, čo za vražednými plánmi stoja, však netušia, čo svojimi 
činmi rozpútajú... MN 12 rokov  – USA  – Continentalfilm   – 110´-  titulky. 
Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3D.

Piatok   8.    19.45 h    Sobota  9.    19.45 h    Nedeľa 10.   19.30 h

OČISTA: VOLEBNÝ ROK (hororový thriller)
Užite si noc, v ktorej je povolené všetko. Noc očisty je najobľúbenejšou nocou v 
roku pre všetkých úchylov a ľudí, ktorí majú s niekým nevybavené účty. Počas 
dvanástich očistných hodín môžete totiž beztrestne hocikoho zabiť, okradnúť či 
znásilniť, alebo sa naopak stať obeťou trestného činu a nikto vám nepomôže. 
A kto je pri tomto každoročnom besnení prvý na odstrel? Napríklad senátorka, 
ktorá kandiduje na prezidentku a body zbiera práve vďaka sľubu, že očistu 
zruší. Perfektne zabezpečený dom, početná a dokonale vybavená ochranka, čo 
také by sa muselo stať, aby senátorka túto noc neprežila? Nasledujúce hodiny 
budú nielen veľmi dlhé, ale hlavne veľmi krvavé... MN  15 rokov  -  USA –  Ci-
nemArt   - 106 ´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Nedeľa 10.  17.30 h    Piatok   22.  19.30 h

LUCIE: PRÍBEH JEDNEJ KAPELY (dokumentárny)
Fenomenálna hudobná skupina Lucie sa prvýkrát predstaví aj na plátnach kín 
v celovečernom filme. Strhujúca cesta časom, štyri životy plné hudby v jednom 
z najväčších českých dokumentárnych projektov tohto roka. Ako vznikali ich 
najznámejšie hity? Čo sa dialo v zákulisí? Strhujúci príbeh 30-tich rokov kapely 
Lucie ukazuje dosiaľ nezverejnené zábery vytvorené samotnými členmi kapely 
a záznamy, o ktorých si všetci mysleli, že už ani neexistujú. Otvorené spovede 
členov kapely nakreslia portrét štyroch výrazných osobností, ktoré často ani 
nedokázali sedieť spolu v jednej miestnosti, napriek tomu sa stretávajú na jed-
nom javisku... Hrajú: David Koller, Robert Kodym, Michal Dvořák, P.B.CH. MN 12  
rokov – ČR  – Bontonfilm  – 89 ´-  česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Streda  13.   19.30 h

ZKÁZA KRÁSOU (dokumentárny)
Lída Baarová. Herečka, pre ktorú bola jej krása najväčším darom aj prekliatím 
zároveň. Mladé a atraktívne dievča sa rýchlo stala najväčšou československou 
filmovou hviezdou a dokázala si podmaniť aj najobávanejších mužov svojej 

doby. Vzťah s ministrom ríšskej propagandy Josephom Goebbelsom z nej učinil 
národného nepriateľa a symbol kolaborantstva. Dokumentaristka Helena Třeští-
ková sa s Baarovou stretla v jej zahraničnom exile. Na sklonku herečkinho živo-
ta nakrútila otvorenú spoveď kedysi milovanej a následne zatracovanej hviezdy 
na pozadí unikátnych materiálov z niekoľkých európskych filmových archívov aj 
ukážok slávnych úloh Lídy Baarovej. Príbeh sebadeštruktívnej lovestory s cha-
rakteristikami antickej tragédie je fatálne spojený s európskymi dejinami a uka-
zuje mimoriadne úprimný portrét ženy, ktorej na vrchole kariéry ležal svet pri 
nohách. O to monumentálnejší bol potom jej pád do zabudnutia a samoty. MN 
12 rokov  - ČR  – ASFK - 94 ´- česká verzia.  Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

14.7.-21.7.   DOVOLENKA
Piatok   22.  17.30 h    Sobota  23. 15.30 h - 3 D    Sobota  23.   17.30 h
Nedeľa  24.  15.30 h    Nedeľa  24.  17.30 h    Streda  27.    17.30 h

DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK (anim. komédia)
Toto bude šupa!Ak je možné niektoré obdobie v dejinách našej planéty označiť 
za zaujímavé časy nabité katastrofickými udalosťami, za časy, ktoré poriadne 
preverili silu charakteru a schopnosť prežiť, tak je to doba ľadová. Je jedno 
aká. Či prvá, druhá  alebo piata. A práve v piatom pokračovaní jednej z najpo-
pulárnejších animovaných filmových sérií opäť stretávame všetkých starých 
známych hrdinov a pár úplne nových. Prichádza ľadová udalosť roka a s ňou 
mamuty Manny, Ellie, niečo ako leňochod menom Sid, tiger Diego alebo vačice 
Crash a Eddie. Nezabudli sme na niekoho? Samozrejme – na toho najdôležitej-
šieho, veveričiaka Scrata... MP – USA –  CinemArt  – 95 ´-  slovenský dabing. 
Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

Sobota  23.   19.30 h    Nedeľa  24.  19.30 h

JULIETA (dráma)                                                                                                                              
Julieta žije so svojou dcérou Anti a mužom Xoanom v Madride. Je vystavená 
životným situáciám, ktoré psychicky nezvláda. Jej manžel a otec Anti zomrie 
a obe sú poznačené smútkom. Anti po dovŕšení osemnástich rokov odchádza 
z domu. Julieta nedokáže pozerať na to, ako odchádza aj to posledné, čo jej 
v živote zostalo. Ako plynie čas, Julieta  sa vracia vo svojich spomienkach. Zis-
ťuje, že vôbec svoju dcéru nepoznala. Je plná pocitu viny až pomaly vymazáva 
zo života všetkých a všetko, na čom jej záleží. Julieta sa vracia na miesta, kde 
žila v mladosti v domnienke, že sa spomienky na udalosti v tom čase zmenia. 
Čaká na možnosť začať odznova. Film hovorí o boji matky, ako prežiť neistotu. 
Tiež hovorí o osude, o komplexe viny a o nevysvetliteľnej záhade, ktorá nás 
prinúti opustiť ľudí, ktorých milujeme, zmaže ich z nášho života, ako keby nič 
neznamenali, ako keby nikdy neexistovali. MN 15  rokov  - Špan. – Magic Box   
- 99 ´- titulky. Vstupné 3,50 €.               

Piatok   29.   17.30 h    Sobota  30.   17.30 h - 3D    Nedeľa  31.  17.30 h

KROTITELIA DUCHOV (akčná sci-fi komédia)
Pred tridsiatimi rokmi štyria priatelia zachránili svet. Teraz je na rade nový tím. 
Tridsať rokov po tom, čo Krotitelia duchov ovládli svet, sa obľúbená značka 
vracia. Režisér Paul Feig prichádza so sviežou, akciou nabitou komédiou plnou 
veľkolepých vizuálnych efektov. Tešiť sa môžete na jedny z najlepších americ-
kých komičiek a možno sa objaví aj niekto zo „starej partie.“ MN 12 rokov  – 
USA   – Itafilm  –  116´  -  český dabing. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

Piatok   29.   19.45 h    Sobota  30.   19.45 h

UČITEĽKA (dráma)
UČITEĽKA, NA AKÚ SA NEZABÚDA. Nadčasový príbeh o učiteľke, na prvý pohľad 
milej a láskavej, ktorá rafinovaným spôsobom manipuluje žiakmi a ich rodičmi, 
je inšpirovaný skutočnými udalosťami. Dej strhujúceho a veľmi aktuálneho fil-
mu o sile ľudského charakteru sa síce odohráva na začiatku 80. rokov, ale ide o 
príbeh univerzálny, ktorý by sa mohol odohrať kdekoľvek a v akejkoľvek dobe. 
Pretože  skorumpovanosť, rovnako ako malosť a vypočítavosť vládnu svetom 
neustále.V  hlavnej úlohe triednej učiteľky exceluje Zuzana Mauréry, ktorej v 
postavách rodičov sekundujú ďalší vynikajúci herci  - Csongor Kassai, Peter 
Bebjak, Zuzana Konečná, Martin Havelka, Ondřej Malý a mnohí iní. MN 12 rokov  
–  SR, ČR    – Fórum Film  –  102´-  česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Utorok - piatok  5.7.-8.7.       cca 21.30 hod.  po zotmení      pešia zóna

LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF 2016
Info   na osobitnom  plagáte.

Streda 6.     galéria vestibulu     18.00 hod.

„SPRIAZNENOSŤ“ – VERNISÁŽ VÝSTAVY
Pozývame Vás na vernisáž výstavy obrazov  a skla.  Autorky: Mgr.Anna Crkoňo-
vá,  Anna Jakubíková, Jarmila Prievozníková, Edita Šteffeková, Petra Chýle – 
CZ, Eva Kedroňová – CZ. Kurátor výstavy: Anna Jakubíková. Výstava potrvá do 
30.8.2016. Vstup voľný.

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

LETNÝ BODY BALL
Cvičíme i cez leto 1x v týždni.  Info 0908 718 662.

Štvrtok 7.     učebňa č.2     18.00 hod.

AL ANON
Problém pitia alkoholu v rodine  príbuzného riešime pomocou 12 krokového 
programu. Pridáte sa?

Štvrtok  7.,14., 21.28.         tanečná sála     18.30 hod.

LETNÝ PILATES
Cvičíme i  cez leto 1x v týždni. Info 0908 718 662.

Sobota   9.7.        19.30 hod.       pešia zóna

LAZARO A KUBÁNSKE TANEČNICE
Info   na osobitnom  plagáte.

Nedeľa   17.7.        20.00 hod.       pešia zóna           

KÚZELNÝ SVET ORIENTU, OHŇOVÁ ŠOU                
Info   na osobitnom  plagáte.

Štvrtok 21.7.   9:30-12.00 hod.    učebňa č. 1 Divadlo Púchov

LETNÁ NOVINKA:
MALIARSKY MINI WORKSHOP PRE DETI
Naučíme sa miešať farby, vysvetlíme si ktorý štetec sa na čo používa, skúsi-
me si vytváranie textúr a aj sa trochu zahráme. Domov si dieťa okrem nových 
maliarskych poznatkov prinesie aj vlastnoručne namaľovaný obraz na veľkom 
plátne. Predošlé skúsenosti s maľbou nie sú nutné .Vhodné pre deti od 5 rokov. 
Plátno a pomôcky v cene. Poplatok 11 €. Na workshop  je nutné z kapacitných 
dôvodov vopred sa prihlásiť  na  dkpuchov1@gmail.com, alebo na č.t.0908 
718 662. Info na osobitnom  plagáte.

Štvrtok  21.     učebňa č.2     18.00 hod.

AL ANON
12 krokový program je určený osobám, ktorí sú postihnutí pitím alkoholu   v 
rodine.

Nedeľa   24.7.       19.30 hod.      pešia zóna        

DIVADLO COMEDIE POPRAD    
W. SHAKESPEARE: SKROTENIE ZLEJ ŽENY  
Info   na osobitnom  plagáte.

Nedeľa 31.7.     15.00 hod.      veľká sála divadla

LETNÝ TÁBOROVÝ MUZIKÁL
Vystúpenie detí z muzikálového divadelného tábora  DK Púchov, aj pre Vás... 
Vstup voľný.

Nedeľa   31.7.       19.30 hod.      pešia zóna

MARTIN BIES A FLAMENCO CLAN  
Info   na osobitnom  plagáte.         
                                                                

PÚCHOVSKÉ TÁBOROVÉ LETO: 
Obľúbené denné tábory pre Vaše deti: 
4.-8.7.    TVORIVÝ, 
25.-31.7.  MUZIKÁLOVÝ 

Vstup na všetky podujatia na pešiu zónu  je voľný. 
V prípade nepriaznivého počasia podujatie prekladáme do Divadla Púchov. 

Zmena programu vyhradená.

júl 2016 

       

PROGRAM

KINO

LETNÝ PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
                                             od 1.7. do 31.8.2016

Pondelok a štvrtok:   ZATVORENÉ
Utorok:                     10.00-12.00 hod.
Streda a piatok:        16.00-20.00 hod.
Sobota a nedeľa:       vždy hodinu pred každým premietaním
Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodi-
nu pred každým premietaním. Informácie denne  aj  u informátora DK. 
Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupeniek aj online na www.dkpuchov.sk

KULTÚRA
Nedeľa     3.7.       19.00 hod.       pešia zóna    

OTVORENIE PÚCHOVSKÉHO KL: 
Vyhodnotenie súťaže 
„ZA SAMÉ JEDNOTKY LETO NA JEDNOTKU“ 
EMMA DROBNÁ, ZBOR HO!
Info   na osobitnom  plagáte.

VERNISÁŽ

Piatok   1.    19.45 h    Nedeľa  3.   17.30 h

OSLNENÍ SLNKOM (dráma)                                                                                                   
Slávna rocková hviezda Marianna (Tilda Swinton) trávi pokojnú  dovolenku na 
slnečnom ostrove v Taliansku so svojím partnerom Paulom (Matthias Schoe-
naerts). Idylka je narušená nečakaným príchodom jej dávnejšieho priateľa a 
milenca Harryho (Ralph Fiennes) a jeho okúzľujúcej dcéry Penelope (Dakota 
Johnson). Štvorica sa na spočiatku dobre zabáva a užíva si krásne prostredie 
talianskeho vidieka... Slnkom a horúčavou zaliate prostredie však začína meniť 
letnú idylku. Medzi postavami narastá dusné napätie. Príjemné a horúcim sln-
kom poznačené stretnutie sa postupne mení v atmosféru plnú skrytých vášní, 
nedôvery, podozrievania a hlavne žiarlivosti. MN 15 rokov  – Tal./Fr.  – Magic 
Box –  120 ´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota  2.    17.30 h    Nedeľa  3.  19.45 h

PRÁZDNINY ALL EXCLUSIVE (komédia)
Všetko sa začalo ako skvelá dovolenka s kamarátmi a snúbenicou v brazískom 
raji. Slniečko, pláž, samba, rumba a rum, šantenie vo vode, dievčatá v bikinách. 
Práve tu chce Franck požiadať svoju snúbenicu o ruku. Jedného dňa sa partička 
vydáva na výlet, otec snúbenice (Christina Clavier) im vnúti aj storočnú babičku 
na elektrickom vozíku… a potom už prebieha horúčkovité pátranie. Z výletu 
do džungle sa nevrátili, niekoľko dní o nich nikto nevie, v oblasti sú domoro-
dé kmene kanibalov. A potom konečne stopa! Nájde sa kamera na selfie tyči, 
ktorou si jeden z nich vždy všetko natáčal. A ukáže sa, že to nebol výlet, ale 
karneval katastrof... MN 12 rokov  – Fr.  – Bontonfilm   –  93´-  český dabing. 
Vstupné 3,50 €.

Piatok   8.    15.30 h    Sobota  9.    15.30 h    Nedeľa 10.  15.30 h

HĽADÁ SA DORY (rodinný, animovaný, komédia)
Vracia obľúbená modrá rybička Dory. Spokojne si nažíva na korálovom útese 
s priateľmi Nemom, jeho otcom Marlinom a stále trpí výpadkami pamäte. Jed-
ného dňa si však z ničoho nič spomenie, že kedysi a kdesi mala a  stratila svo-
jich rodičov. Z náhleho impulzu sa tak vydáva naprieč oceánom na dobrodružné 
pátranie s neistým výsledkom. Stopy vedú do prestížneho Morského akvária 
v Kalifornii. Tam jej musia pomôcť noví známi: mrzutá chobotnica Hank, ktorý 
ušiel zo svojej nádrže a úspešne uniká zriadencom akvária, krátkozraká veľryba 
Destiny a Bailey, samec bieluhy, ktorý sa domnieva, že trpí poruchou echolo-
kácie. Pri pátraní v akváriu spoločne zistia, že svojich blízkych máme najrad-
šej práve kvôli ich nedostatkom a že priateľstvo a rodina sú najdôležitejšie na 
svete. MN 7  rokov – USA  – Saturn – 98 ´-  slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.

Piatok   8.    17.30 h    Sobota  9.    17.30 h - 3D

LEGENDA O TARZANOVI (akčný, dobrodružný)
Odkedy sa muž, kedysi známy ako Tarzan (Skarsgård), rozhodol opustiť afric-
kú džungľu a žiť civilizovaný život ako Lord Greystoke (civilným menom John 
Clayton III), spolu so svojou ženou Jane (Robbie), uplynulo už veľa rokov. Teraz 
ho parlament vyšle ako obchodného vyslanca do Konga, kde sa stane figúrkou 
v nebezpečnej hre, dokonale zosnovanej jedným Belgičanom, Kapitánom Leo-
nom Romom (Waltz). Tí, čo za vražednými plánmi stoja, však netušia, čo svojimi 
činmi rozpútajú... MN 12 rokov  – USA  – Continentalfilm   – 110´-  titulky. 
Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3D.

Piatok   8.    19.45 h    Sobota  9.    19.45 h    Nedeľa 10.   19.30 h

OČISTA: VOLEBNÝ ROK (hororový thriller)
Užite si noc, v ktorej je povolené všetko. Noc očisty je najobľúbenejšou nocou v 
roku pre všetkých úchylov a ľudí, ktorí majú s niekým nevybavené účty. Počas 
dvanástich očistných hodín môžete totiž beztrestne hocikoho zabiť, okradnúť či 
znásilniť, alebo sa naopak stať obeťou trestného činu a nikto vám nepomôže. 
A kto je pri tomto každoročnom besnení prvý na odstrel? Napríklad senátorka, 
ktorá kandiduje na prezidentku a body zbiera práve vďaka sľubu, že očistu 
zruší. Perfektne zabezpečený dom, početná a dokonale vybavená ochranka, čo 
také by sa muselo stať, aby senátorka túto noc neprežila? Nasledujúce hodiny 
budú nielen veľmi dlhé, ale hlavne veľmi krvavé... MN  15 rokov  -  USA –  Ci-
nemArt   - 106 ´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Nedeľa 10.  17.30 h    Piatok   22.  19.30 h

LUCIE: PRÍBEH JEDNEJ KAPELY (dokumentárny)
Fenomenálna hudobná skupina Lucie sa prvýkrát predstaví aj na plátnach kín 
v celovečernom filme. Strhujúca cesta časom, štyri životy plné hudby v jednom 
z najväčších českých dokumentárnych projektov tohto roka. Ako vznikali ich 
najznámejšie hity? Čo sa dialo v zákulisí? Strhujúci príbeh 30-tich rokov kapely 
Lucie ukazuje dosiaľ nezverejnené zábery vytvorené samotnými členmi kapely 
a záznamy, o ktorých si všetci mysleli, že už ani neexistujú. Otvorené spovede 
členov kapely nakreslia portrét štyroch výrazných osobností, ktoré často ani 
nedokázali sedieť spolu v jednej miestnosti, napriek tomu sa stretávajú na jed-
nom javisku... Hrajú: David Koller, Robert Kodym, Michal Dvořák, P.B.CH. MN 12  
rokov – ČR  – Bontonfilm  – 89 ´-  česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Streda  13.   19.30 h

ZKÁZA KRÁSOU (dokumentárny)
Lída Baarová. Herečka, pre ktorú bola jej krása najväčším darom aj prekliatím 
zároveň. Mladé a atraktívne dievča sa rýchlo stala najväčšou československou 
filmovou hviezdou a dokázala si podmaniť aj najobávanejších mužov svojej 

doby. Vzťah s ministrom ríšskej propagandy Josephom Goebbelsom z nej učinil 
národného nepriateľa a symbol kolaborantstva. Dokumentaristka Helena Třeští-
ková sa s Baarovou stretla v jej zahraničnom exile. Na sklonku herečkinho živo-
ta nakrútila otvorenú spoveď kedysi milovanej a následne zatracovanej hviezdy 
na pozadí unikátnych materiálov z niekoľkých európskych filmových archívov aj 
ukážok slávnych úloh Lídy Baarovej. Príbeh sebadeštruktívnej lovestory s cha-
rakteristikami antickej tragédie je fatálne spojený s európskymi dejinami a uka-
zuje mimoriadne úprimný portrét ženy, ktorej na vrchole kariéry ležal svet pri 
nohách. O to monumentálnejší bol potom jej pád do zabudnutia a samoty. MN 
12 rokov  - ČR  – ASFK - 94 ´- česká verzia.  Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

14.7.-21.7.   DOVOLENKA
Piatok   22.  17.30 h    Sobota  23. 15.30 h - 3 D    Sobota  23.   17.30 h
Nedeľa  24.  15.30 h    Nedeľa  24.  17.30 h    Streda  27.    17.30 h

DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK (anim. komédia)
Toto bude šupa!Ak je možné niektoré obdobie v dejinách našej planéty označiť 
za zaujímavé časy nabité katastrofickými udalosťami, za časy, ktoré poriadne 
preverili silu charakteru a schopnosť prežiť, tak je to doba ľadová. Je jedno 
aká. Či prvá, druhá  alebo piata. A práve v piatom pokračovaní jednej z najpo-
pulárnejších animovaných filmových sérií opäť stretávame všetkých starých 
známych hrdinov a pár úplne nových. Prichádza ľadová udalosť roka a s ňou 
mamuty Manny, Ellie, niečo ako leňochod menom Sid, tiger Diego alebo vačice 
Crash a Eddie. Nezabudli sme na niekoho? Samozrejme – na toho najdôležitej-
šieho, veveričiaka Scrata... MP – USA –  CinemArt  – 95 ´-  slovenský dabing. 
Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

Sobota  23.   19.30 h    Nedeľa  24.  19.30 h

JULIETA (dráma)                                                                                                                              
Julieta žije so svojou dcérou Anti a mužom Xoanom v Madride. Je vystavená 
životným situáciám, ktoré psychicky nezvláda. Jej manžel a otec Anti zomrie 
a obe sú poznačené smútkom. Anti po dovŕšení osemnástich rokov odchádza 
z domu. Julieta nedokáže pozerať na to, ako odchádza aj to posledné, čo jej 
v živote zostalo. Ako plynie čas, Julieta  sa vracia vo svojich spomienkach. Zis-
ťuje, že vôbec svoju dcéru nepoznala. Je plná pocitu viny až pomaly vymazáva 
zo života všetkých a všetko, na čom jej záleží. Julieta sa vracia na miesta, kde 
žila v mladosti v domnienke, že sa spomienky na udalosti v tom čase zmenia. 
Čaká na možnosť začať odznova. Film hovorí o boji matky, ako prežiť neistotu. 
Tiež hovorí o osude, o komplexe viny a o nevysvetliteľnej záhade, ktorá nás 
prinúti opustiť ľudí, ktorých milujeme, zmaže ich z nášho života, ako keby nič 
neznamenali, ako keby nikdy neexistovali. MN 15  rokov  - Špan. – Magic Box   
- 99 ´- titulky. Vstupné 3,50 €.               

Piatok   29.   17.30 h    Sobota  30.   17.30 h - 3D    Nedeľa  31.  17.30 h

KROTITELIA DUCHOV (akčná sci-fi komédia)
Pred tridsiatimi rokmi štyria priatelia zachránili svet. Teraz je na rade nový tím. 
Tridsať rokov po tom, čo Krotitelia duchov ovládli svet, sa obľúbená značka 
vracia. Režisér Paul Feig prichádza so sviežou, akciou nabitou komédiou plnou 
veľkolepých vizuálnych efektov. Tešiť sa môžete na jedny z najlepších americ-
kých komičiek a možno sa objaví aj niekto zo „starej partie.“ MN 12 rokov  – 
USA   – Itafilm  –  116´  -  český dabing. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

Piatok   29.   19.45 h    Sobota  30.   19.45 h

UČITEĽKA (dráma)
UČITEĽKA, NA AKÚ SA NEZABÚDA. Nadčasový príbeh o učiteľke, na prvý pohľad 
milej a láskavej, ktorá rafinovaným spôsobom manipuluje žiakmi a ich rodičmi, 
je inšpirovaný skutočnými udalosťami. Dej strhujúceho a veľmi aktuálneho fil-
mu o sile ľudského charakteru sa síce odohráva na začiatku 80. rokov, ale ide o 
príbeh univerzálny, ktorý by sa mohol odohrať kdekoľvek a v akejkoľvek dobe. 
Pretože  skorumpovanosť, rovnako ako malosť a vypočítavosť vládnu svetom 
neustále.V  hlavnej úlohe triednej učiteľky exceluje Zuzana Mauréry, ktorej v 
postavách rodičov sekundujú ďalší vynikajúci herci  - Csongor Kassai, Peter 
Bebjak, Zuzana Konečná, Martin Havelka, Ondřej Malý a mnohí iní. MN 12 rokov  
–  SR, ČR    – Fórum Film  –  102´-  česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Utorok - piatok  5.7.-8.7.       cca 21.30 hod.  po zotmení      pešia zóna

LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF 2016
Info   na osobitnom  plagáte.

Streda 6.     galéria vestibulu     18.00 hod.

„SPRIAZNENOSŤ“ – VERNISÁŽ VÝSTAVY
Pozývame Vás na vernisáž výstavy obrazov  a skla.  Autorky: Mgr.Anna Crkoňo-
vá,  Anna Jakubíková, Jarmila Prievozníková, Edita Šteffeková, Petra Chýle – 
CZ, Eva Kedroňová – CZ. Kurátor výstavy: Anna Jakubíková. Výstava potrvá do 
30.8.2016. Vstup voľný.

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

LETNÝ BODY BALL
Cvičíme i cez leto 1x v týždni.  Info 0908 718 662.

Štvrtok 7.     učebňa č.2     18.00 hod.

AL ANON
Problém pitia alkoholu v rodine  príbuzného riešime pomocou 12 krokového 
programu. Pridáte sa?

Štvrtok  7.,14., 21.28.         tanečná sála     18.30 hod.

LETNÝ PILATES
Cvičíme i  cez leto 1x v týždni. Info 0908 718 662.

Sobota   9.7.        19.30 hod.       pešia zóna

LAZARO A KUBÁNSKE TANEČNICE
Info   na osobitnom  plagáte.

Nedeľa   17.7.        20.00 hod.       pešia zóna           

KÚZELNÝ SVET ORIENTU, OHŇOVÁ ŠOU                
Info   na osobitnom  plagáte.

Štvrtok 21.7.   9:30-12.00 hod.    učebňa č. 1 Divadlo Púchov

LETNÁ NOVINKA:
MALIARSKY MINI WORKSHOP PRE DETI
Naučíme sa miešať farby, vysvetlíme si ktorý štetec sa na čo používa, skúsi-
me si vytváranie textúr a aj sa trochu zahráme. Domov si dieťa okrem nových 
maliarskych poznatkov prinesie aj vlastnoručne namaľovaný obraz na veľkom 
plátne. Predošlé skúsenosti s maľbou nie sú nutné .Vhodné pre deti od 5 rokov. 
Plátno a pomôcky v cene. Poplatok 11 €. Na workshop  je nutné z kapacitných 
dôvodov vopred sa prihlásiť  na  dkpuchov1@gmail.com, alebo na č.t.0908 
718 662. Info na osobitnom  plagáte.

Štvrtok  21.     učebňa č.2     18.00 hod.

AL ANON
12 krokový program je určený osobám, ktorí sú postihnutí pitím alkoholu   v 
rodine.

Nedeľa   24.7.       19.30 hod.      pešia zóna        

DIVADLO COMEDIE POPRAD    
W. SHAKESPEARE: SKROTENIE ZLEJ ŽENY  
Info   na osobitnom  plagáte.

Nedeľa 31.7.     15.00 hod.      veľká sála divadla

LETNÝ TÁBOROVÝ MUZIKÁL
Vystúpenie detí z muzikálového divadelného tábora  DK Púchov, aj pre Vás... 
Vstup voľný.

Nedeľa   31.7.       19.30 hod.      pešia zóna

MARTIN BIES A FLAMENCO CLAN  
Info   na osobitnom  plagáte.         
                                                                

PÚCHOVSKÉ TÁBOROVÉ LETO: 
Obľúbené denné tábory pre Vaše deti: 
4.-8.7.    TVORIVÝ, 
25.-31.7.  MUZIKÁLOVÝ 

Vstup na všetky podujatia na pešiu zónu  je voľný. 
V prípade nepriaznivého počasia podujatie prekladáme do Divadla Púchov. 

Zmena programu vyhradená.

júl 2016 

       

PROGRAM

KINO

LETNÝ PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
                                             od 1.7. do 31.8.2016

Pondelok a štvrtok:   ZATVORENÉ
Utorok:                     10.00-12.00 hod.
Streda a piatok:        16.00-20.00 hod.
Sobota a nedeľa:       vždy hodinu pred každým premietaním
Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodi-
nu pred každým premietaním. Informácie denne  aj  u informátora DK. 
Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupeniek aj online na www.dkpuchov.sk

KULTÚRA
Nedeľa     3.7.       19.00 hod.       pešia zóna    

OTVORENIE PÚCHOVSKÉHO KL: 
Vyhodnotenie súťaže 
„ZA SAMÉ JEDNOTKY LETO NA JEDNOTKU“ 
EMMA DROBNÁ, ZBOR HO!
Info   na osobitnom  plagáte.

VERNISÁŽ

Piatok   1.    19.45 h    Nedeľa  3.   17.30 h

OSLNENÍ SLNKOM (dráma)                                                                                                   
Slávna rocková hviezda Marianna (Tilda Swinton) trávi pokojnú  dovolenku na 
slnečnom ostrove v Taliansku so svojím partnerom Paulom (Matthias Schoe-
naerts). Idylka je narušená nečakaným príchodom jej dávnejšieho priateľa a 
milenca Harryho (Ralph Fiennes) a jeho okúzľujúcej dcéry Penelope (Dakota 
Johnson). Štvorica sa na spočiatku dobre zabáva a užíva si krásne prostredie 
talianskeho vidieka... Slnkom a horúčavou zaliate prostredie však začína meniť 
letnú idylku. Medzi postavami narastá dusné napätie. Príjemné a horúcim sln-
kom poznačené stretnutie sa postupne mení v atmosféru plnú skrytých vášní, 
nedôvery, podozrievania a hlavne žiarlivosti. MN 15 rokov  – Tal./Fr.  – Magic 
Box –  120 ´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota  2.    17.30 h    Nedeľa  3.  19.45 h

PRÁZDNINY ALL EXCLUSIVE (komédia)
Všetko sa začalo ako skvelá dovolenka s kamarátmi a snúbenicou v brazískom 
raji. Slniečko, pláž, samba, rumba a rum, šantenie vo vode, dievčatá v bikinách. 
Práve tu chce Franck požiadať svoju snúbenicu o ruku. Jedného dňa sa partička 
vydáva na výlet, otec snúbenice (Christina Clavier) im vnúti aj storočnú babičku 
na elektrickom vozíku… a potom už prebieha horúčkovité pátranie. Z výletu 
do džungle sa nevrátili, niekoľko dní o nich nikto nevie, v oblasti sú domoro-
dé kmene kanibalov. A potom konečne stopa! Nájde sa kamera na selfie tyči, 
ktorou si jeden z nich vždy všetko natáčal. A ukáže sa, že to nebol výlet, ale 
karneval katastrof... MN 12 rokov  – Fr.  – Bontonfilm   –  93´-  český dabing. 
Vstupné 3,50 €.

Piatok   8.    15.30 h    Sobota  9.    15.30 h    Nedeľa 10.  15.30 h

HĽADÁ SA DORY (rodinný, animovaný, komédia)
Vracia obľúbená modrá rybička Dory. Spokojne si nažíva na korálovom útese 
s priateľmi Nemom, jeho otcom Marlinom a stále trpí výpadkami pamäte. Jed-
ného dňa si však z ničoho nič spomenie, že kedysi a kdesi mala a  stratila svo-
jich rodičov. Z náhleho impulzu sa tak vydáva naprieč oceánom na dobrodružné 
pátranie s neistým výsledkom. Stopy vedú do prestížneho Morského akvária 
v Kalifornii. Tam jej musia pomôcť noví známi: mrzutá chobotnica Hank, ktorý 
ušiel zo svojej nádrže a úspešne uniká zriadencom akvária, krátkozraká veľryba 
Destiny a Bailey, samec bieluhy, ktorý sa domnieva, že trpí poruchou echolo-
kácie. Pri pátraní v akváriu spoločne zistia, že svojich blízkych máme najrad-
šej práve kvôli ich nedostatkom a že priateľstvo a rodina sú najdôležitejšie na 
svete. MN 7  rokov – USA  – Saturn – 98 ´-  slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.

Piatok   8.    17.30 h    Sobota  9.    17.30 h - 3D

LEGENDA O TARZANOVI (akčný, dobrodružný)
Odkedy sa muž, kedysi známy ako Tarzan (Skarsgård), rozhodol opustiť afric-
kú džungľu a žiť civilizovaný život ako Lord Greystoke (civilným menom John 
Clayton III), spolu so svojou ženou Jane (Robbie), uplynulo už veľa rokov. Teraz 
ho parlament vyšle ako obchodného vyslanca do Konga, kde sa stane figúrkou 
v nebezpečnej hre, dokonale zosnovanej jedným Belgičanom, Kapitánom Leo-
nom Romom (Waltz). Tí, čo za vražednými plánmi stoja, však netušia, čo svojimi 
činmi rozpútajú... MN 12 rokov  – USA  – Continentalfilm   – 110´-  titulky. 
Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3D.

Piatok   8.    19.45 h    Sobota  9.    19.45 h    Nedeľa 10.   19.30 h

OČISTA: VOLEBNÝ ROK (hororový thriller)
Užite si noc, v ktorej je povolené všetko. Noc očisty je najobľúbenejšou nocou v 
roku pre všetkých úchylov a ľudí, ktorí majú s niekým nevybavené účty. Počas 
dvanástich očistných hodín môžete totiž beztrestne hocikoho zabiť, okradnúť či 
znásilniť, alebo sa naopak stať obeťou trestného činu a nikto vám nepomôže. 
A kto je pri tomto každoročnom besnení prvý na odstrel? Napríklad senátorka, 
ktorá kandiduje na prezidentku a body zbiera práve vďaka sľubu, že očistu 
zruší. Perfektne zabezpečený dom, početná a dokonale vybavená ochranka, čo 
také by sa muselo stať, aby senátorka túto noc neprežila? Nasledujúce hodiny 
budú nielen veľmi dlhé, ale hlavne veľmi krvavé... MN  15 rokov  -  USA –  Ci-
nemArt   - 106 ´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Nedeľa 10.  17.30 h    Piatok   22.  19.30 h

LUCIE: PRÍBEH JEDNEJ KAPELY (dokumentárny)
Fenomenálna hudobná skupina Lucie sa prvýkrát predstaví aj na plátnach kín 
v celovečernom filme. Strhujúca cesta časom, štyri životy plné hudby v jednom 
z najväčších českých dokumentárnych projektov tohto roka. Ako vznikali ich 
najznámejšie hity? Čo sa dialo v zákulisí? Strhujúci príbeh 30-tich rokov kapely 
Lucie ukazuje dosiaľ nezverejnené zábery vytvorené samotnými členmi kapely 
a záznamy, o ktorých si všetci mysleli, že už ani neexistujú. Otvorené spovede 
členov kapely nakreslia portrét štyroch výrazných osobností, ktoré často ani 
nedokázali sedieť spolu v jednej miestnosti, napriek tomu sa stretávajú na jed-
nom javisku... Hrajú: David Koller, Robert Kodym, Michal Dvořák, P.B.CH. MN 12  
rokov – ČR  – Bontonfilm  – 89 ´-  česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Streda  13.   19.30 h

ZKÁZA KRÁSOU (dokumentárny)
Lída Baarová. Herečka, pre ktorú bola jej krása najväčším darom aj prekliatím 
zároveň. Mladé a atraktívne dievča sa rýchlo stala najväčšou československou 
filmovou hviezdou a dokázala si podmaniť aj najobávanejších mužov svojej 

doby. Vzťah s ministrom ríšskej propagandy Josephom Goebbelsom z nej učinil 
národného nepriateľa a symbol kolaborantstva. Dokumentaristka Helena Třeští-
ková sa s Baarovou stretla v jej zahraničnom exile. Na sklonku herečkinho živo-
ta nakrútila otvorenú spoveď kedysi milovanej a následne zatracovanej hviezdy 
na pozadí unikátnych materiálov z niekoľkých európskych filmových archívov aj 
ukážok slávnych úloh Lídy Baarovej. Príbeh sebadeštruktívnej lovestory s cha-
rakteristikami antickej tragédie je fatálne spojený s európskymi dejinami a uka-
zuje mimoriadne úprimný portrét ženy, ktorej na vrchole kariéry ležal svet pri 
nohách. O to monumentálnejší bol potom jej pád do zabudnutia a samoty. MN 
12 rokov  - ČR  – ASFK - 94 ´- česká verzia.  Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

14.7.-21.7.   DOVOLENKA
Piatok   22.  17.30 h    Sobota  23. 15.30 h - 3 D    Sobota  23.   17.30 h
Nedeľa  24.  15.30 h    Nedeľa  24.  17.30 h    Streda  27.    17.30 h

DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK (anim. komédia)
Toto bude šupa!Ak je možné niektoré obdobie v dejinách našej planéty označiť 
za zaujímavé časy nabité katastrofickými udalosťami, za časy, ktoré poriadne 
preverili silu charakteru a schopnosť prežiť, tak je to doba ľadová. Je jedno 
aká. Či prvá, druhá  alebo piata. A práve v piatom pokračovaní jednej z najpo-
pulárnejších animovaných filmových sérií opäť stretávame všetkých starých 
známych hrdinov a pár úplne nových. Prichádza ľadová udalosť roka a s ňou 
mamuty Manny, Ellie, niečo ako leňochod menom Sid, tiger Diego alebo vačice 
Crash a Eddie. Nezabudli sme na niekoho? Samozrejme – na toho najdôležitej-
šieho, veveričiaka Scrata... MP – USA –  CinemArt  – 95 ´-  slovenský dabing. 
Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

Sobota  23.   19.30 h    Nedeľa  24.  19.30 h

JULIETA (dráma)                                                                                                                              
Julieta žije so svojou dcérou Anti a mužom Xoanom v Madride. Je vystavená 
životným situáciám, ktoré psychicky nezvláda. Jej manžel a otec Anti zomrie 
a obe sú poznačené smútkom. Anti po dovŕšení osemnástich rokov odchádza 
z domu. Julieta nedokáže pozerať na to, ako odchádza aj to posledné, čo jej 
v živote zostalo. Ako plynie čas, Julieta  sa vracia vo svojich spomienkach. Zis-
ťuje, že vôbec svoju dcéru nepoznala. Je plná pocitu viny až pomaly vymazáva 
zo života všetkých a všetko, na čom jej záleží. Julieta sa vracia na miesta, kde 
žila v mladosti v domnienke, že sa spomienky na udalosti v tom čase zmenia. 
Čaká na možnosť začať odznova. Film hovorí o boji matky, ako prežiť neistotu. 
Tiež hovorí o osude, o komplexe viny a o nevysvetliteľnej záhade, ktorá nás 
prinúti opustiť ľudí, ktorých milujeme, zmaže ich z nášho života, ako keby nič 
neznamenali, ako keby nikdy neexistovali. MN 15  rokov  - Špan. – Magic Box   
- 99 ´- titulky. Vstupné 3,50 €.               

Piatok   29.   17.30 h    Sobota  30.   17.30 h - 3D    Nedeľa  31.  17.30 h

KROTITELIA DUCHOV (akčná sci-fi komédia)
Pred tridsiatimi rokmi štyria priatelia zachránili svet. Teraz je na rade nový tím. 
Tridsať rokov po tom, čo Krotitelia duchov ovládli svet, sa obľúbená značka 
vracia. Režisér Paul Feig prichádza so sviežou, akciou nabitou komédiou plnou 
veľkolepých vizuálnych efektov. Tešiť sa môžete na jedny z najlepších americ-
kých komičiek a možno sa objaví aj niekto zo „starej partie.“ MN 12 rokov  – 
USA   – Itafilm  –  116´  -  český dabing. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

Piatok   29.   19.45 h    Sobota  30.   19.45 h

UČITEĽKA (dráma)
UČITEĽKA, NA AKÚ SA NEZABÚDA. Nadčasový príbeh o učiteľke, na prvý pohľad 
milej a láskavej, ktorá rafinovaným spôsobom manipuluje žiakmi a ich rodičmi, 
je inšpirovaný skutočnými udalosťami. Dej strhujúceho a veľmi aktuálneho fil-
mu o sile ľudského charakteru sa síce odohráva na začiatku 80. rokov, ale ide o 
príbeh univerzálny, ktorý by sa mohol odohrať kdekoľvek a v akejkoľvek dobe. 
Pretože  skorumpovanosť, rovnako ako malosť a vypočítavosť vládnu svetom 
neustále.V  hlavnej úlohe triednej učiteľky exceluje Zuzana Mauréry, ktorej v 
postavách rodičov sekundujú ďalší vynikajúci herci  - Csongor Kassai, Peter 
Bebjak, Zuzana Konečná, Martin Havelka, Ondřej Malý a mnohí iní. MN 12 rokov  
–  SR, ČR    – Fórum Film  –  102´-  česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Utorok - piatok  5.7.-8.7.       cca 21.30 hod.  po zotmení      pešia zóna

LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF 2016
Info   na osobitnom  plagáte.

Streda 6.     galéria vestibulu     18.00 hod.

„SPRIAZNENOSŤ“ – VERNISÁŽ VÝSTAVY
Pozývame Vás na vernisáž výstavy obrazov  a skla.  Autorky: Mgr.Anna Crkoňo-
vá,  Anna Jakubíková, Jarmila Prievozníková, Edita Šteffeková, Petra Chýle – 
CZ, Eva Kedroňová – CZ. Kurátor výstavy: Anna Jakubíková. Výstava potrvá do 
30.8.2016. Vstup voľný.

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

LETNÝ BODY BALL
Cvičíme i cez leto 1x v týždni.  Info 0908 718 662.

Štvrtok 7.     učebňa č.2     18.00 hod.

AL ANON
Problém pitia alkoholu v rodine  príbuzného riešime pomocou 12 krokového 
programu. Pridáte sa?

Štvrtok  7.,14., 21.28.         tanečná sála     18.30 hod.

LETNÝ PILATES
Cvičíme i  cez leto 1x v týždni. Info 0908 718 662.

Sobota   9.7.        19.30 hod.       pešia zóna

LAZARO A KUBÁNSKE TANEČNICE
Info   na osobitnom  plagáte.

Nedeľa   17.7.        20.00 hod.       pešia zóna           

KÚZELNÝ SVET ORIENTU, OHŇOVÁ ŠOU                
Info   na osobitnom  plagáte.

Štvrtok 21.7.   9:30-12.00 hod.    učebňa č. 1 Divadlo Púchov

LETNÁ NOVINKA:
MALIARSKY MINI WORKSHOP PRE DETI
Naučíme sa miešať farby, vysvetlíme si ktorý štetec sa na čo používa, skúsi-
me si vytváranie textúr a aj sa trochu zahráme. Domov si dieťa okrem nových 
maliarskych poznatkov prinesie aj vlastnoručne namaľovaný obraz na veľkom 
plátne. Predošlé skúsenosti s maľbou nie sú nutné .Vhodné pre deti od 5 rokov. 
Plátno a pomôcky v cene. Poplatok 11 €. Na workshop  je nutné z kapacitných 
dôvodov vopred sa prihlásiť  na  dkpuchov1@gmail.com, alebo na č.t.0908 
718 662. Info na osobitnom  plagáte.

Štvrtok  21.     učebňa č.2     18.00 hod.

AL ANON
12 krokový program je určený osobám, ktorí sú postihnutí pitím alkoholu   v 
rodine.

Nedeľa   24.7.       19.30 hod.      pešia zóna        

DIVADLO COMEDIE POPRAD    
W. SHAKESPEARE: SKROTENIE ZLEJ ŽENY  
Info   na osobitnom  plagáte.

Nedeľa 31.7.     15.00 hod.      veľká sála divadla

LETNÝ TÁBOROVÝ MUZIKÁL
Vystúpenie detí z muzikálového divadelného tábora  DK Púchov, aj pre Vás... 
Vstup voľný.

Nedeľa   31.7.       19.30 hod.      pešia zóna

MARTIN BIES A FLAMENCO CLAN  
Info   na osobitnom  plagáte.         
                                                                

PÚCHOVSKÉ TÁBOROVÉ LETO: 
Obľúbené denné tábory pre Vaše deti: 
4.-8.7.    TVORIVÝ, 
25.-31.7.  MUZIKÁLOVÝ 

Vstup na všetky podujatia na pešiu zónu  je voľný. 
V prípade nepriaznivého počasia podujatie prekladáme do Divadla Púchov. 

Zmena programu vyhradená.

júl 2016 

kultúra, kino 15
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PROGRAM

KINO

LETNÝ PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
                                             od 1.7. do 31.8.2016

Pondelok a štvrtok:   ZATVORENÉ
Utorok:                     10.00-12.00 hod.
Streda a piatok:        16.00-20.00 hod.
Sobota a nedeľa:       vždy hodinu pred každým premietaním
Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodi-
nu pred každým premietaním. Informácie denne  aj  u informátora DK. 
Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupeniek aj online na www.dkpuchov.sk

KULTÚRA
Nedeľa     3.7.       19.00 hod.       pešia zóna    

OTVORENIE PÚCHOVSKÉHO KL: 
Vyhodnotenie súťaže 
„ZA SAMÉ JEDNOTKY LETO NA JEDNOTKU“ 
EMMA DROBNÁ, ZBOR HO!
Info   na osobitnom  plagáte.

VERNISÁŽ

Piatok   1.    19.45 h    Nedeľa  3.   17.30 h

OSLNENÍ SLNKOM (dráma)                                                                                                   
Slávna rocková hviezda Marianna (Tilda Swinton) trávi pokojnú  dovolenku na 
slnečnom ostrove v Taliansku so svojím partnerom Paulom (Matthias Schoe-
naerts). Idylka je narušená nečakaným príchodom jej dávnejšieho priateľa a 
milenca Harryho (Ralph Fiennes) a jeho okúzľujúcej dcéry Penelope (Dakota 
Johnson). Štvorica sa na spočiatku dobre zabáva a užíva si krásne prostredie 
talianskeho vidieka... Slnkom a horúčavou zaliate prostredie však začína meniť 
letnú idylku. Medzi postavami narastá dusné napätie. Príjemné a horúcim sln-
kom poznačené stretnutie sa postupne mení v atmosféru plnú skrytých vášní, 
nedôvery, podozrievania a hlavne žiarlivosti. MN 15 rokov  – Tal./Fr.  – Magic 
Box –  120 ´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota  2.    17.30 h    Nedeľa  3.  19.45 h

PRÁZDNINY ALL EXCLUSIVE (komédia)
Všetko sa začalo ako skvelá dovolenka s kamarátmi a snúbenicou v brazískom 
raji. Slniečko, pláž, samba, rumba a rum, šantenie vo vode, dievčatá v bikinách. 
Práve tu chce Franck požiadať svoju snúbenicu o ruku. Jedného dňa sa partička 
vydáva na výlet, otec snúbenice (Christina Clavier) im vnúti aj storočnú babičku 
na elektrickom vozíku… a potom už prebieha horúčkovité pátranie. Z výletu 
do džungle sa nevrátili, niekoľko dní o nich nikto nevie, v oblasti sú domoro-
dé kmene kanibalov. A potom konečne stopa! Nájde sa kamera na selfie tyči, 
ktorou si jeden z nich vždy všetko natáčal. A ukáže sa, že to nebol výlet, ale 
karneval katastrof... MN 12 rokov  – Fr.  – Bontonfilm   –  93´-  český dabing. 
Vstupné 3,50 €.

Piatok   8.    15.30 h    Sobota  9.    15.30 h    Nedeľa 10.  15.30 h

HĽADÁ SA DORY (rodinný, animovaný, komédia)
Vracia obľúbená modrá rybička Dory. Spokojne si nažíva na korálovom útese 
s priateľmi Nemom, jeho otcom Marlinom a stále trpí výpadkami pamäte. Jed-
ného dňa si však z ničoho nič spomenie, že kedysi a kdesi mala a  stratila svo-
jich rodičov. Z náhleho impulzu sa tak vydáva naprieč oceánom na dobrodružné 
pátranie s neistým výsledkom. Stopy vedú do prestížneho Morského akvária 
v Kalifornii. Tam jej musia pomôcť noví známi: mrzutá chobotnica Hank, ktorý 
ušiel zo svojej nádrže a úspešne uniká zriadencom akvária, krátkozraká veľryba 
Destiny a Bailey, samec bieluhy, ktorý sa domnieva, že trpí poruchou echolo-
kácie. Pri pátraní v akváriu spoločne zistia, že svojich blízkych máme najrad-
šej práve kvôli ich nedostatkom a že priateľstvo a rodina sú najdôležitejšie na 
svete. MN 7  rokov – USA  – Saturn – 98 ´-  slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.

Piatok   8.    17.30 h    Sobota  9.    17.30 h - 3D

LEGENDA O TARZANOVI (akčný, dobrodružný)
Odkedy sa muž, kedysi známy ako Tarzan (Skarsgård), rozhodol opustiť afric-
kú džungľu a žiť civilizovaný život ako Lord Greystoke (civilným menom John 
Clayton III), spolu so svojou ženou Jane (Robbie), uplynulo už veľa rokov. Teraz 
ho parlament vyšle ako obchodného vyslanca do Konga, kde sa stane figúrkou 
v nebezpečnej hre, dokonale zosnovanej jedným Belgičanom, Kapitánom Leo-
nom Romom (Waltz). Tí, čo za vražednými plánmi stoja, však netušia, čo svojimi 
činmi rozpútajú... MN 12 rokov  – USA  – Continentalfilm   – 110´-  titulky. 
Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3D.

Piatok   8.    19.45 h    Sobota  9.    19.45 h    Nedeľa 10.   19.30 h

OČISTA: VOLEBNÝ ROK (hororový thriller)
Užite si noc, v ktorej je povolené všetko. Noc očisty je najobľúbenejšou nocou v 
roku pre všetkých úchylov a ľudí, ktorí majú s niekým nevybavené účty. Počas 
dvanástich očistných hodín môžete totiž beztrestne hocikoho zabiť, okradnúť či 
znásilniť, alebo sa naopak stať obeťou trestného činu a nikto vám nepomôže. 
A kto je pri tomto každoročnom besnení prvý na odstrel? Napríklad senátorka, 
ktorá kandiduje na prezidentku a body zbiera práve vďaka sľubu, že očistu 
zruší. Perfektne zabezpečený dom, početná a dokonale vybavená ochranka, čo 
také by sa muselo stať, aby senátorka túto noc neprežila? Nasledujúce hodiny 
budú nielen veľmi dlhé, ale hlavne veľmi krvavé... MN  15 rokov  -  USA –  Ci-
nemArt   - 106 ´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Nedeľa 10.  17.30 h    Piatok   22.  19.30 h

LUCIE: PRÍBEH JEDNEJ KAPELY (dokumentárny)
Fenomenálna hudobná skupina Lucie sa prvýkrát predstaví aj na plátnach kín 
v celovečernom filme. Strhujúca cesta časom, štyri životy plné hudby v jednom 
z najväčších českých dokumentárnych projektov tohto roka. Ako vznikali ich 
najznámejšie hity? Čo sa dialo v zákulisí? Strhujúci príbeh 30-tich rokov kapely 
Lucie ukazuje dosiaľ nezverejnené zábery vytvorené samotnými členmi kapely 
a záznamy, o ktorých si všetci mysleli, že už ani neexistujú. Otvorené spovede 
členov kapely nakreslia portrét štyroch výrazných osobností, ktoré často ani 
nedokázali sedieť spolu v jednej miestnosti, napriek tomu sa stretávajú na jed-
nom javisku... Hrajú: David Koller, Robert Kodym, Michal Dvořák, P.B.CH. MN 12  
rokov – ČR  – Bontonfilm  – 89 ´-  česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Streda  13.   19.30 h

ZKÁZA KRÁSOU (dokumentárny)
Lída Baarová. Herečka, pre ktorú bola jej krása najväčším darom aj prekliatím 
zároveň. Mladé a atraktívne dievča sa rýchlo stala najväčšou československou 
filmovou hviezdou a dokázala si podmaniť aj najobávanejších mužov svojej 

doby. Vzťah s ministrom ríšskej propagandy Josephom Goebbelsom z nej učinil 
národného nepriateľa a symbol kolaborantstva. Dokumentaristka Helena Třeští-
ková sa s Baarovou stretla v jej zahraničnom exile. Na sklonku herečkinho živo-
ta nakrútila otvorenú spoveď kedysi milovanej a následne zatracovanej hviezdy 
na pozadí unikátnych materiálov z niekoľkých európskych filmových archívov aj 
ukážok slávnych úloh Lídy Baarovej. Príbeh sebadeštruktívnej lovestory s cha-
rakteristikami antickej tragédie je fatálne spojený s európskymi dejinami a uka-
zuje mimoriadne úprimný portrét ženy, ktorej na vrchole kariéry ležal svet pri 
nohách. O to monumentálnejší bol potom jej pád do zabudnutia a samoty. MN 
12 rokov  - ČR  – ASFK - 94 ´- česká verzia.  Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

14.7.-21.7.   DOVOLENKA
Piatok   22.  17.30 h    Sobota  23. 15.30 h - 3 D    Sobota  23.   17.30 h
Nedeľa  24.  15.30 h    Nedeľa  24.  17.30 h    Streda  27.    17.30 h

DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK (anim. komédia)
Toto bude šupa!Ak je možné niektoré obdobie v dejinách našej planéty označiť 
za zaujímavé časy nabité katastrofickými udalosťami, za časy, ktoré poriadne 
preverili silu charakteru a schopnosť prežiť, tak je to doba ľadová. Je jedno 
aká. Či prvá, druhá  alebo piata. A práve v piatom pokračovaní jednej z najpo-
pulárnejších animovaných filmových sérií opäť stretávame všetkých starých 
známych hrdinov a pár úplne nových. Prichádza ľadová udalosť roka a s ňou 
mamuty Manny, Ellie, niečo ako leňochod menom Sid, tiger Diego alebo vačice 
Crash a Eddie. Nezabudli sme na niekoho? Samozrejme – na toho najdôležitej-
šieho, veveričiaka Scrata... MP – USA –  CinemArt  – 95 ´-  slovenský dabing. 
Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

Sobota  23.   19.30 h    Nedeľa  24.  19.30 h

JULIETA (dráma)                                                                                                                              
Julieta žije so svojou dcérou Anti a mužom Xoanom v Madride. Je vystavená 
životným situáciám, ktoré psychicky nezvláda. Jej manžel a otec Anti zomrie 
a obe sú poznačené smútkom. Anti po dovŕšení osemnástich rokov odchádza 
z domu. Julieta nedokáže pozerať na to, ako odchádza aj to posledné, čo jej 
v živote zostalo. Ako plynie čas, Julieta  sa vracia vo svojich spomienkach. Zis-
ťuje, že vôbec svoju dcéru nepoznala. Je plná pocitu viny až pomaly vymazáva 
zo života všetkých a všetko, na čom jej záleží. Julieta sa vracia na miesta, kde 
žila v mladosti v domnienke, že sa spomienky na udalosti v tom čase zmenia. 
Čaká na možnosť začať odznova. Film hovorí o boji matky, ako prežiť neistotu. 
Tiež hovorí o osude, o komplexe viny a o nevysvetliteľnej záhade, ktorá nás 
prinúti opustiť ľudí, ktorých milujeme, zmaže ich z nášho života, ako keby nič 
neznamenali, ako keby nikdy neexistovali. MN 15  rokov  - Špan. – Magic Box   
- 99 ´- titulky. Vstupné 3,50 €.               

Piatok   29.   17.30 h    Sobota  30.   17.30 h - 3D    Nedeľa  31.  17.30 h

KROTITELIA DUCHOV (akčná sci-fi komédia)
Pred tridsiatimi rokmi štyria priatelia zachránili svet. Teraz je na rade nový tím. 
Tridsať rokov po tom, čo Krotitelia duchov ovládli svet, sa obľúbená značka 
vracia. Režisér Paul Feig prichádza so sviežou, akciou nabitou komédiou plnou 
veľkolepých vizuálnych efektov. Tešiť sa môžete na jedny z najlepších americ-
kých komičiek a možno sa objaví aj niekto zo „starej partie.“ MN 12 rokov  – 
USA   – Itafilm  –  116´  -  český dabing. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

Piatok   29.   19.45 h    Sobota  30.   19.45 h

UČITEĽKA (dráma)
UČITEĽKA, NA AKÚ SA NEZABÚDA. Nadčasový príbeh o učiteľke, na prvý pohľad 
milej a láskavej, ktorá rafinovaným spôsobom manipuluje žiakmi a ich rodičmi, 
je inšpirovaný skutočnými udalosťami. Dej strhujúceho a veľmi aktuálneho fil-
mu o sile ľudského charakteru sa síce odohráva na začiatku 80. rokov, ale ide o 
príbeh univerzálny, ktorý by sa mohol odohrať kdekoľvek a v akejkoľvek dobe. 
Pretože  skorumpovanosť, rovnako ako malosť a vypočítavosť vládnu svetom 
neustále.V  hlavnej úlohe triednej učiteľky exceluje Zuzana Mauréry, ktorej v 
postavách rodičov sekundujú ďalší vynikajúci herci  - Csongor Kassai, Peter 
Bebjak, Zuzana Konečná, Martin Havelka, Ondřej Malý a mnohí iní. MN 12 rokov  
–  SR, ČR    – Fórum Film  –  102´-  česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Utorok - piatok  5.7.-8.7.       cca 21.30 hod.  po zotmení      pešia zóna

LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF 2016
Info   na osobitnom  plagáte.

Streda 6.     galéria vestibulu     18.00 hod.

„SPRIAZNENOSŤ“ – VERNISÁŽ VÝSTAVY
Pozývame Vás na vernisáž výstavy obrazov  a skla.  Autorky: Mgr.Anna Crkoňo-
vá,  Anna Jakubíková, Jarmila Prievozníková, Edita Šteffeková, Petra Chýle – 
CZ, Eva Kedroňová – CZ. Kurátor výstavy: Anna Jakubíková. Výstava potrvá do 
30.8.2016. Vstup voľný.

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

LETNÝ BODY BALL
Cvičíme i cez leto 1x v týždni.  Info 0908 718 662.

Štvrtok 7.     učebňa č.2     18.00 hod.

AL ANON
Problém pitia alkoholu v rodine  príbuzného riešime pomocou 12 krokového 
programu. Pridáte sa?

Štvrtok  7.,14., 21.28.         tanečná sála     18.30 hod.

LETNÝ PILATES
Cvičíme i  cez leto 1x v týždni. Info 0908 718 662.

Sobota   9.7.        19.30 hod.       pešia zóna

LAZARO A KUBÁNSKE TANEČNICE
Info   na osobitnom  plagáte.

Nedeľa   17.7.        20.00 hod.       pešia zóna           

KÚZELNÝ SVET ORIENTU, OHŇOVÁ ŠOU                
Info   na osobitnom  plagáte.

Štvrtok 21.7.   9:30-12.00 hod.    učebňa č. 1 Divadlo Púchov

LETNÁ NOVINKA:
MALIARSKY MINI WORKSHOP PRE DETI
Naučíme sa miešať farby, vysvetlíme si ktorý štetec sa na čo používa, skúsi-
me si vytváranie textúr a aj sa trochu zahráme. Domov si dieťa okrem nových 
maliarskych poznatkov prinesie aj vlastnoručne namaľovaný obraz na veľkom 
plátne. Predošlé skúsenosti s maľbou nie sú nutné .Vhodné pre deti od 5 rokov. 
Plátno a pomôcky v cene. Poplatok 11 €. Na workshop  je nutné z kapacitných 
dôvodov vopred sa prihlásiť  na  dkpuchov1@gmail.com, alebo na č.t.0908 
718 662. Info na osobitnom  plagáte.

Štvrtok  21.     učebňa č.2     18.00 hod.

AL ANON
12 krokový program je určený osobám, ktorí sú postihnutí pitím alkoholu   v 
rodine.

Nedeľa   24.7.       19.30 hod.      pešia zóna        

DIVADLO COMEDIE POPRAD    
W. SHAKESPEARE: SKROTENIE ZLEJ ŽENY  
Info   na osobitnom  plagáte.

Nedeľa 31.7.     15.00 hod.      veľká sála divadla

LETNÝ TÁBOROVÝ MUZIKÁL
Vystúpenie detí z muzikálového divadelného tábora  DK Púchov, aj pre Vás... 
Vstup voľný.

Nedeľa   31.7.       19.30 hod.      pešia zóna

MARTIN BIES A FLAMENCO CLAN  
Info   na osobitnom  plagáte.         
                                                                

PÚCHOVSKÉ TÁBOROVÉ LETO: 
Obľúbené denné tábory pre Vaše deti: 
4.-8.7.    TVORIVÝ, 
25.-31.7.  MUZIKÁLOVÝ 

Vstup na všetky podujatia na pešiu zónu  je voľný. 
V prípade nepriaznivého počasia podujatie prekladáme do Divadla Púchov. 

Zmena programu vyhradená.

júl 2016 

       

PROGRAM

KINO

LETNÝ PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
                                             od 1.7. do 31.8.2016

Pondelok a štvrtok:   ZATVORENÉ
Utorok:                     10.00-12.00 hod.
Streda a piatok:        16.00-20.00 hod.
Sobota a nedeľa:       vždy hodinu pred každým premietaním
Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodi-
nu pred každým premietaním. Informácie denne  aj  u informátora DK. 
Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupeniek aj online na www.dkpuchov.sk

KULTÚRA
Nedeľa     3.7.       19.00 hod.       pešia zóna    

OTVORENIE PÚCHOVSKÉHO KL: 
Vyhodnotenie súťaže 
„ZA SAMÉ JEDNOTKY LETO NA JEDNOTKU“ 
EMMA DROBNÁ, ZBOR HO!
Info   na osobitnom  plagáte.

VERNISÁŽ

Piatok   1.    19.45 h    Nedeľa  3.   17.30 h

OSLNENÍ SLNKOM (dráma)                                                                                                   
Slávna rocková hviezda Marianna (Tilda Swinton) trávi pokojnú  dovolenku na 
slnečnom ostrove v Taliansku so svojím partnerom Paulom (Matthias Schoe-
naerts). Idylka je narušená nečakaným príchodom jej dávnejšieho priateľa a 
milenca Harryho (Ralph Fiennes) a jeho okúzľujúcej dcéry Penelope (Dakota 
Johnson). Štvorica sa na spočiatku dobre zabáva a užíva si krásne prostredie 
talianskeho vidieka... Slnkom a horúčavou zaliate prostredie však začína meniť 
letnú idylku. Medzi postavami narastá dusné napätie. Príjemné a horúcim sln-
kom poznačené stretnutie sa postupne mení v atmosféru plnú skrytých vášní, 
nedôvery, podozrievania a hlavne žiarlivosti. MN 15 rokov  – Tal./Fr.  – Magic 
Box –  120 ´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota  2.    17.30 h    Nedeľa  3.  19.45 h

PRÁZDNINY ALL EXCLUSIVE (komédia)
Všetko sa začalo ako skvelá dovolenka s kamarátmi a snúbenicou v brazískom 
raji. Slniečko, pláž, samba, rumba a rum, šantenie vo vode, dievčatá v bikinách. 
Práve tu chce Franck požiadať svoju snúbenicu o ruku. Jedného dňa sa partička 
vydáva na výlet, otec snúbenice (Christina Clavier) im vnúti aj storočnú babičku 
na elektrickom vozíku… a potom už prebieha horúčkovité pátranie. Z výletu 
do džungle sa nevrátili, niekoľko dní o nich nikto nevie, v oblasti sú domoro-
dé kmene kanibalov. A potom konečne stopa! Nájde sa kamera na selfie tyči, 
ktorou si jeden z nich vždy všetko natáčal. A ukáže sa, že to nebol výlet, ale 
karneval katastrof... MN 12 rokov  – Fr.  – Bontonfilm   –  93´-  český dabing. 
Vstupné 3,50 €.

Piatok   8.    15.30 h    Sobota  9.    15.30 h    Nedeľa 10.  15.30 h

HĽADÁ SA DORY (rodinný, animovaný, komédia)
Vracia obľúbená modrá rybička Dory. Spokojne si nažíva na korálovom útese 
s priateľmi Nemom, jeho otcom Marlinom a stále trpí výpadkami pamäte. Jed-
ného dňa si však z ničoho nič spomenie, že kedysi a kdesi mala a  stratila svo-
jich rodičov. Z náhleho impulzu sa tak vydáva naprieč oceánom na dobrodružné 
pátranie s neistým výsledkom. Stopy vedú do prestížneho Morského akvária 
v Kalifornii. Tam jej musia pomôcť noví známi: mrzutá chobotnica Hank, ktorý 
ušiel zo svojej nádrže a úspešne uniká zriadencom akvária, krátkozraká veľryba 
Destiny a Bailey, samec bieluhy, ktorý sa domnieva, že trpí poruchou echolo-
kácie. Pri pátraní v akváriu spoločne zistia, že svojich blízkych máme najrad-
šej práve kvôli ich nedostatkom a že priateľstvo a rodina sú najdôležitejšie na 
svete. MN 7  rokov – USA  – Saturn – 98 ´-  slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.

Piatok   8.    17.30 h    Sobota  9.    17.30 h - 3D

LEGENDA O TARZANOVI (akčný, dobrodružný)
Odkedy sa muž, kedysi známy ako Tarzan (Skarsgård), rozhodol opustiť afric-
kú džungľu a žiť civilizovaný život ako Lord Greystoke (civilným menom John 
Clayton III), spolu so svojou ženou Jane (Robbie), uplynulo už veľa rokov. Teraz 
ho parlament vyšle ako obchodného vyslanca do Konga, kde sa stane figúrkou 
v nebezpečnej hre, dokonale zosnovanej jedným Belgičanom, Kapitánom Leo-
nom Romom (Waltz). Tí, čo za vražednými plánmi stoja, však netušia, čo svojimi 
činmi rozpútajú... MN 12 rokov  – USA  – Continentalfilm   – 110´-  titulky. 
Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3D.

Piatok   8.    19.45 h    Sobota  9.    19.45 h    Nedeľa 10.   19.30 h

OČISTA: VOLEBNÝ ROK (hororový thriller)
Užite si noc, v ktorej je povolené všetko. Noc očisty je najobľúbenejšou nocou v 
roku pre všetkých úchylov a ľudí, ktorí majú s niekým nevybavené účty. Počas 
dvanástich očistných hodín môžete totiž beztrestne hocikoho zabiť, okradnúť či 
znásilniť, alebo sa naopak stať obeťou trestného činu a nikto vám nepomôže. 
A kto je pri tomto každoročnom besnení prvý na odstrel? Napríklad senátorka, 
ktorá kandiduje na prezidentku a body zbiera práve vďaka sľubu, že očistu 
zruší. Perfektne zabezpečený dom, početná a dokonale vybavená ochranka, čo 
také by sa muselo stať, aby senátorka túto noc neprežila? Nasledujúce hodiny 
budú nielen veľmi dlhé, ale hlavne veľmi krvavé... MN  15 rokov  -  USA –  Ci-
nemArt   - 106 ´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Nedeľa 10.  17.30 h    Piatok   22.  19.30 h

LUCIE: PRÍBEH JEDNEJ KAPELY (dokumentárny)
Fenomenálna hudobná skupina Lucie sa prvýkrát predstaví aj na plátnach kín 
v celovečernom filme. Strhujúca cesta časom, štyri životy plné hudby v jednom 
z najväčších českých dokumentárnych projektov tohto roka. Ako vznikali ich 
najznámejšie hity? Čo sa dialo v zákulisí? Strhujúci príbeh 30-tich rokov kapely 
Lucie ukazuje dosiaľ nezverejnené zábery vytvorené samotnými členmi kapely 
a záznamy, o ktorých si všetci mysleli, že už ani neexistujú. Otvorené spovede 
členov kapely nakreslia portrét štyroch výrazných osobností, ktoré často ani 
nedokázali sedieť spolu v jednej miestnosti, napriek tomu sa stretávajú na jed-
nom javisku... Hrajú: David Koller, Robert Kodym, Michal Dvořák, P.B.CH. MN 12  
rokov – ČR  – Bontonfilm  – 89 ´-  česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Streda  13.   19.30 h

ZKÁZA KRÁSOU (dokumentárny)
Lída Baarová. Herečka, pre ktorú bola jej krása najväčším darom aj prekliatím 
zároveň. Mladé a atraktívne dievča sa rýchlo stala najväčšou československou 
filmovou hviezdou a dokázala si podmaniť aj najobávanejších mužov svojej 

doby. Vzťah s ministrom ríšskej propagandy Josephom Goebbelsom z nej učinil 
národného nepriateľa a symbol kolaborantstva. Dokumentaristka Helena Třeští-
ková sa s Baarovou stretla v jej zahraničnom exile. Na sklonku herečkinho živo-
ta nakrútila otvorenú spoveď kedysi milovanej a následne zatracovanej hviezdy 
na pozadí unikátnych materiálov z niekoľkých európskych filmových archívov aj 
ukážok slávnych úloh Lídy Baarovej. Príbeh sebadeštruktívnej lovestory s cha-
rakteristikami antickej tragédie je fatálne spojený s európskymi dejinami a uka-
zuje mimoriadne úprimný portrét ženy, ktorej na vrchole kariéry ležal svet pri 
nohách. O to monumentálnejší bol potom jej pád do zabudnutia a samoty. MN 
12 rokov  - ČR  – ASFK - 94 ´- česká verzia.  Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

14.7.-21.7.   DOVOLENKA
Piatok   22.  17.30 h    Sobota  23. 15.30 h - 3 D    Sobota  23.   17.30 h
Nedeľa  24.  15.30 h    Nedeľa  24.  17.30 h    Streda  27.    17.30 h

DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK (anim. komédia)
Toto bude šupa!Ak je možné niektoré obdobie v dejinách našej planéty označiť 
za zaujímavé časy nabité katastrofickými udalosťami, za časy, ktoré poriadne 
preverili silu charakteru a schopnosť prežiť, tak je to doba ľadová. Je jedno 
aká. Či prvá, druhá  alebo piata. A práve v piatom pokračovaní jednej z najpo-
pulárnejších animovaných filmových sérií opäť stretávame všetkých starých 
známych hrdinov a pár úplne nových. Prichádza ľadová udalosť roka a s ňou 
mamuty Manny, Ellie, niečo ako leňochod menom Sid, tiger Diego alebo vačice 
Crash a Eddie. Nezabudli sme na niekoho? Samozrejme – na toho najdôležitej-
šieho, veveričiaka Scrata... MP – USA –  CinemArt  – 95 ´-  slovenský dabing. 
Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

Sobota  23.   19.30 h    Nedeľa  24.  19.30 h

JULIETA (dráma)                                                                                                                              
Julieta žije so svojou dcérou Anti a mužom Xoanom v Madride. Je vystavená 
životným situáciám, ktoré psychicky nezvláda. Jej manžel a otec Anti zomrie 
a obe sú poznačené smútkom. Anti po dovŕšení osemnástich rokov odchádza 
z domu. Julieta nedokáže pozerať na to, ako odchádza aj to posledné, čo jej 
v živote zostalo. Ako plynie čas, Julieta  sa vracia vo svojich spomienkach. Zis-
ťuje, že vôbec svoju dcéru nepoznala. Je plná pocitu viny až pomaly vymazáva 
zo života všetkých a všetko, na čom jej záleží. Julieta sa vracia na miesta, kde 
žila v mladosti v domnienke, že sa spomienky na udalosti v tom čase zmenia. 
Čaká na možnosť začať odznova. Film hovorí o boji matky, ako prežiť neistotu. 
Tiež hovorí o osude, o komplexe viny a o nevysvetliteľnej záhade, ktorá nás 
prinúti opustiť ľudí, ktorých milujeme, zmaže ich z nášho života, ako keby nič 
neznamenali, ako keby nikdy neexistovali. MN 15  rokov  - Špan. – Magic Box   
- 99 ´- titulky. Vstupné 3,50 €.               

Piatok   29.   17.30 h    Sobota  30.   17.30 h - 3D    Nedeľa  31.  17.30 h

KROTITELIA DUCHOV (akčná sci-fi komédia)
Pred tridsiatimi rokmi štyria priatelia zachránili svet. Teraz je na rade nový tím. 
Tridsať rokov po tom, čo Krotitelia duchov ovládli svet, sa obľúbená značka 
vracia. Režisér Paul Feig prichádza so sviežou, akciou nabitou komédiou plnou 
veľkolepých vizuálnych efektov. Tešiť sa môžete na jedny z najlepších americ-
kých komičiek a možno sa objaví aj niekto zo „starej partie.“ MN 12 rokov  – 
USA   – Itafilm  –  116´  -  český dabing. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

Piatok   29.   19.45 h    Sobota  30.   19.45 h

UČITEĽKA (dráma)
UČITEĽKA, NA AKÚ SA NEZABÚDA. Nadčasový príbeh o učiteľke, na prvý pohľad 
milej a láskavej, ktorá rafinovaným spôsobom manipuluje žiakmi a ich rodičmi, 
je inšpirovaný skutočnými udalosťami. Dej strhujúceho a veľmi aktuálneho fil-
mu o sile ľudského charakteru sa síce odohráva na začiatku 80. rokov, ale ide o 
príbeh univerzálny, ktorý by sa mohol odohrať kdekoľvek a v akejkoľvek dobe. 
Pretože  skorumpovanosť, rovnako ako malosť a vypočítavosť vládnu svetom 
neustále.V  hlavnej úlohe triednej učiteľky exceluje Zuzana Mauréry, ktorej v 
postavách rodičov sekundujú ďalší vynikajúci herci  - Csongor Kassai, Peter 
Bebjak, Zuzana Konečná, Martin Havelka, Ondřej Malý a mnohí iní. MN 12 rokov  
–  SR, ČR    – Fórum Film  –  102´-  česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Utorok - piatok  5.7.-8.7.       cca 21.30 hod.  po zotmení      pešia zóna

LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF 2016
Info   na osobitnom  plagáte.

Streda 6.     galéria vestibulu     18.00 hod.

„SPRIAZNENOSŤ“ – VERNISÁŽ VÝSTAVY
Pozývame Vás na vernisáž výstavy obrazov  a skla.  Autorky: Mgr.Anna Crkoňo-
vá,  Anna Jakubíková, Jarmila Prievozníková, Edita Šteffeková, Petra Chýle – 
CZ, Eva Kedroňová – CZ. Kurátor výstavy: Anna Jakubíková. Výstava potrvá do 
30.8.2016. Vstup voľný.

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

LETNÝ BODY BALL
Cvičíme i cez leto 1x v týždni.  Info 0908 718 662.

Štvrtok 7.     učebňa č.2     18.00 hod.

AL ANON
Problém pitia alkoholu v rodine  príbuzného riešime pomocou 12 krokového 
programu. Pridáte sa?

Štvrtok  7.,14., 21.28.         tanečná sála     18.30 hod.

LETNÝ PILATES
Cvičíme i  cez leto 1x v týždni. Info 0908 718 662.

Sobota   9.7.        19.30 hod.       pešia zóna

LAZARO A KUBÁNSKE TANEČNICE
Info   na osobitnom  plagáte.

Nedeľa   17.7.        20.00 hod.       pešia zóna           

KÚZELNÝ SVET ORIENTU, OHŇOVÁ ŠOU                
Info   na osobitnom  plagáte.

Štvrtok 21.7.   9:30-12.00 hod.    učebňa č. 1 Divadlo Púchov

LETNÁ NOVINKA:
MALIARSKY MINI WORKSHOP PRE DETI
Naučíme sa miešať farby, vysvetlíme si ktorý štetec sa na čo používa, skúsi-
me si vytváranie textúr a aj sa trochu zahráme. Domov si dieťa okrem nových 
maliarskych poznatkov prinesie aj vlastnoručne namaľovaný obraz na veľkom 
plátne. Predošlé skúsenosti s maľbou nie sú nutné .Vhodné pre deti od 5 rokov. 
Plátno a pomôcky v cene. Poplatok 11 €. Na workshop  je nutné z kapacitných 
dôvodov vopred sa prihlásiť  na  dkpuchov1@gmail.com, alebo na č.t.0908 
718 662. Info na osobitnom  plagáte.

Štvrtok  21.     učebňa č.2     18.00 hod.

AL ANON
12 krokový program je určený osobám, ktorí sú postihnutí pitím alkoholu   v 
rodine.

Nedeľa   24.7.       19.30 hod.      pešia zóna        

DIVADLO COMEDIE POPRAD    
W. SHAKESPEARE: SKROTENIE ZLEJ ŽENY  
Info   na osobitnom  plagáte.

Nedeľa 31.7.     15.00 hod.      veľká sála divadla

LETNÝ TÁBOROVÝ MUZIKÁL
Vystúpenie detí z muzikálového divadelného tábora  DK Púchov, aj pre Vás... 
Vstup voľný.

Nedeľa   31.7.       19.30 hod.      pešia zóna

MARTIN BIES A FLAMENCO CLAN  
Info   na osobitnom  plagáte.         
                                                                

PÚCHOVSKÉ TÁBOROVÉ LETO: 
Obľúbené denné tábory pre Vaše deti: 
4.-8.7.    TVORIVÝ, 
25.-31.7.  MUZIKÁLOVÝ 

Vstup na všetky podujatia na pešiu zónu  je voľný. 
V prípade nepriaznivého počasia podujatie prekladáme do Divadla Púchov. 

Zmena programu vyhradená.

júl 2016 



uznesenia MsZ PÚCHOVSKÉ NOVINY16

UZNESENIE č. 60/2016  
Mestské zastupiteľstvo Púchov
u d  e  ľ  u j  e    
titul „ČESTNÝ OBČAN MESTA PÚCHOV“
 In memoriam Ján Coma, narodenému 10. 9. 
1919, zomrelému 25. 9. 1990. 

UZNESENIE č. 61/2016  
Mestské zastupiteľstvo Púchov
n e p o v e r u j e
primátora Mesta Púchov Mgr. Rastislava He-
neka zabezpečiť spravodlivé zohľadnenie 
alebo vyplatenie pomernej časti nespotre-
bovaného parkovného z ročných parkova-
cích kariet zakúpených za cenu 30 € pred 1. 
6. 2016, v termíne do 30. 9. 2016. 

UZNESENIE č. 62/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a   v e d o m i e
Informáciu o usporiadaní  XIII. European 
Majorette Sport, Champiooship 2016 v Pú-
chove v dňoch 7. -10. júla 2016 na Zimnom 
štadióne Púchov, sTC Aréna Púchov.

UZNESENIE č. 63/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a   v e d o m i e
a) kontrolu plnenia uznesení z predchádzaj-
úceho zasadnutia MsZ, 
b) správu o činnosti hlavného kontrolóra. 

UZNESENIE č. 64/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnym 
odpadom a drobnými stavebnými odpadmi 
pre mesto Púchov.

UZNESENIE č. 65/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
1) s c h v a ľ u j e  
menovanie štatutárneho orgánu – za ko-
nateľa spoločnosti Podniku technických 
služieb mesta, s. r. o., Ul. športovcov 890, 
020 01 Púchov, IČO: 36 321 893 -  Ing. Miloša 
Svobodu,

2) u k l a d á
jedinému spoločníkovi v zastúpení primá-
torom mesta Púchov Mgr. Rastislavom He-
nekom realizovať rozhodnutie MsZ Púchov 
na najbližšom Valnom zhromaždení spoloč-
nosti Podniku technických služieb mesta,  
s. r. o., Ul. športovcov 890, 020 01 Púchov, 
IČO: 36 321 893.
 
UZNESENIE č. 66/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
a) úpravu rozpočtu mesta Púchov na rok 
2016 v sume - príjmy 55 000 € a výdavky 55 
820 € a presun medzi položkami podľa prilo-
ženej tabuľky.

b) čerpanie rezervného fondu mesta Púchov 
v sume 641 235 € podľa priloženej tabuľky.

UZNESENIE č. 67/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a   v e d o m i e
doplnenie plánu dopravnej obslužnosti hro-
madnou osobnou dopravou v zmysle záko-
na NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave 
pre Mesto Púchov. 

UZNESENIE č. 68/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
návrh na zriadenie elokovaného pracoviska 
Materskej školy, Požiarna 1292/5, Púchov v 
objekte Základnej školy Jana Amosa Komen-
ského, Komenského 50, Púchov.

UZNESENIE č. 69/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
Ing. Michala Koukala, trvale bytom Pribinova 
1173/5, 020 01 Púchov za veliteľa Dobrovoľ-
ného hasičského zboru mesta Púchov podľa 
ustanovenia § 33 ods. 4 zákona č. 314/2001 
Z. z. o ochrane proti požiarom v znení neskor-
ších predpisov.

UZNESENIE č. 70/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a    v e d o m i e 
Informáciu o investičných akciách. 

UZNESENIE č. 71/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a    v e d o m i e , že
odpredaj pozemku parcela KN-C č. 1608/202 
druh pozemku zastavaná plocha o výmere 
19 m²  v katastrálnom území Horné Kočkov-
ce, ktorý bol zameraný na základe geomet-
rického plánu č. 02/2016 vyhotoveného Bc. 
Zuzanou Mikovou  z  časti pozemku parcela 
KN-C č. 1608/18 druh pozemku zastavaná 
plocha o výmere 156 m²  ako diel 2 o výme-
re 18 m² a z časti  pozemku parcela KN-C č. 
1608/73 druh pozemku zastavaná plocha o 
výmere 1030 m² ako diel 3 o výmere 1 m², 
žiadateľom Petrovi Matochovi a manžel-
ke Ivete Matochovej, obaja bytom Astrova 
1761/2, 020 01 Púchov  je prípadom hod-
ným osobitného zreteľa v zmysle § 9 a, ods. 
8., písm. e) zákona o majetku obcí.
Zdôvodnenie: Ide o odpredaj pozemku, kto-
rý Mesto Púchov dlhodobo  nevyužíva, ktorý 
bezprostredne susedí s pozemkom žiada-
teľov a ktorý im zabezpečí plynulý vjazd do 
garáže v ich vlastníctve. 

UZNESENIE č. 72/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
odpredaj pozemku parcela KN-C č. 1608/202 
druh pozemku zastavaná plocha o výmere 
19 m²  v katastrálnom území Horné Kočkov-
ce, ktorý bol zameraný na základe geomet-
rického plánu č. 02/2016 vyhotoveného Bc. 
Zuzanou Mikovou  z  časti pozemku parcela 
KN-C č. 1608/18 druh pozemku zastavaná 
plocha o výmere 156 m²  ako diel 2 o výme-
re 18 m² a z časti  pozemku parcela KN-C č. 
1608/73 druh pozemku zastavaná plocha o 
výmere 1030 m² ako diel 3 o výmere 1 m² 
žiadateľom Petrovi MATOCHOVI a manžel-
ke Ivete Matochovej, obaja bytom Astrova 
1761/2, 020 01 Púchov  za kúpnu cenu 7 €/
m², t. j. za celkovú kúpnu cenu 133 €, slovom: 
jednostotridsaťtri eur.

UZNESENIE č. 73/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a    v e d o m i e , že
zámena, na základe geometrického plánu č. 
019/16 geodetky Viery Riškovej, odčlenené-
ho dielu 1 o výmere 29 m² z parcely KN-E č. 
1082 ostatné plochy o výmere 2655 m² vo 
vlastníctve Mesta Púchov, ktorý vchádza do 

novozameranej parcely KN-C č. 29 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 46 m² v katastrál-
nom území Hoštiná, do vlastníctva žiadateľ-
ky Ľubomíry Lehotskej, bytom Trenčianska 
701/44, 821 09 Bratislava za  novozameranú 
parcelu KN-C č. 26/2 zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere 20 m² a za novozameranú 
parcelu KN-C č. 27/2 zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere 18 m² v katastrálnom území 
Hoštiná vo vlastníctve Ľubomíry Lehotskej 
do vlastníctva Mesta Púchov je prípadom 
hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9 a, 
ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí.
Zdôvodnenie: Ide o bezodplatnú zámenu časti 
pozemku vo vlastníctve Mesta Púchov, ktorý 
bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníc-
tve žiadateľky, na ktorom má postavený žiada-
teľka rodinný dom za novozamerané parcely  
vo vlastníctve žiadateľky, ktoré sa nachádzajú 
pod miestnou komunikáciou. Mesto Púchov 
získa od žiadateľky o 9 m² väčšiu výmeru ako je 
výmera , ktorú nadobudne žiadateľka od Mes-
ta Púchov. Zámenou predmetných pozemkov 
dôjde k zosúladeniu právneho stavu s reálnym 
využívaním predmetných pozemkov. 

UZNESENIE č. 74/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
bezodplatnú zámenu, na základe geomet-
rického plánu č. 019/16 geodetky Viery Riš-
kovej, odčleneného dielu 1 o výmere 29 m² z 
parcely KN-E č. 1082 ostatné plochy o výme-
re 2655 m² vo vlastníctve Mesta Púchov, kto-
rý vchádza do novozameranej parcely KN-C 
č. 29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
46 m² v katastrálnom území Hoštiná, do 
vlastníctva žiadateľky Ľubomíry Lehotskej, 
bytom Trenčianska 701/44, 821 09 Bratisla-
va za  novozameranú parcelu KN-C č. 26/2 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m² 
 a za novozameranú parcelu KN-C č. 27/2 za-
stavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 
v katastrálnom území Hoštiná z vlastníctva 
Ľubomíry Lehotskej do vlastníctva Mesta 
Púchov. 

UZNESENIE č. 75/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a    v e d o m i e , že
prenájom  časti pozemku parcely KN-C č. 
198/1 o výmere cca 100 m² v katastrálnom 
území Púchov v prospech žiadateľa SLÁDEK 
a syn – Elektroinštalácie, s. r. o., Námestie slo-
body 1900, 020 01 Púchov, IČO: 36 294 080 
na dobu 3 rokov je prípadom hodným oso-
bitného zreteľa v zmysle § 9 a, ods. 9., písm. c) 
zákona o majetku obcí.
Zdôvodnenie: Ide o prenájom časti pozemku 
za účelom jeho využívania pre skladovaciu 
plochu predajne vo vlastníctve žiadateľa, 
ktorá bezprostredne susedí s predmetným 
pozemkom  na dobu 3 rokov. Žiadateľ pred-
metnú časť pozemku užíval dlhodobo aj v 
minulosti na základe  uzatvorených nájom-
ných zmlúv s Mestom Púchov.
 
UZNESENIE č. 76/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
prenájom časti pozemku parcely KN-C č. 
198/1 o výmere cca 100 m² v katastrálnom 
území Púchov v prospech žiadateľa SLÁDEK 
a syn – Elektroinštalácie, s. r. o., Námestie slo-
body 1900, 020 01 Púchov, IČO: 36 294 080 
na dobu 3 rokov, za cenu 200 €/rok. 

UZNESENIE č. 77/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a    v e d o m i e , že
predĺženie nájmu  pozemku parcela KN-C 
č. 1207/3 zastavané plochy a nádvoria o vý-
mere 19 m² v katastrálnom území Púchov v 
prospech žiadateľa RNDr. Jozefa Kukučku, 
Obrancov mieru 1086/22, 020 01 Púchov 
na dobu  3 rokov s účinnosťou od 1. 1. 2017 
je prípadom hodným osobitného zreteľa v 
zmysle § 9 a, ods. 9., písm. c) zákona o ma-
jetku obcí.
Zdôvodnenie: Ide o predĺženie  nájmu pozemku, 
na ktorom má žiadateľ postavenú garáž vo svo-
jom vlastníctve  na dobu 3 rokov. Žiadateľ pred-
metný pozemok užíval dlhodobo aj v minulosti 
na základe  uzatvorených nájomných zmlúv s 
Mestom Púchov. 

UZNESENIE č. 78/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
predĺženie nájmu na pozemok  parcela KNC č. 
1207/3 zastavané plochy a nádvoria  o výme-
re 19 m² v katastrálnom území Púchov v pro-
spech RNDr. Jozefa Kukučku, Obrancov mieru 
1086/22, 020 01 Púchov  na dobu 3 rokov, s 
účinnosťou od 1. 1. 2017, za cenu 57 €/rok. 

UZNESENIE č. 79/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
a) Zrušenie uznesenia Mestské zastupiteľstvo 
Púchov č. 58/2016 zo dňa 26. 4. 2016,
b) Zmluvu o nájme na Budovu Župného domu 
– sklad soli, súpisné číslo 522 postaveného na 
pozemku parcela č. KN-C 1219, kat. územie 
Púchov, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, v kat. 
území Púchov, a to medzi prenajímateľom 
Mestom Púchov a nájomcom Občianske zdru-
ženie PUCHOVO DEDIČSTVO, s identifikačným 
číslom (IČO) 42373956, daňovým identifikač-
ným číslom (DIČ) 2024137060 a sídlom na ad-
rese 1. mája 871/6 Púchov na obdobie do 1. 5. 
2017 za nájomné v sume 1 EUR/rok. Predmet 
prenájmu - nebytové priestory majú byť prena- 
jaté v súlade s koncepciou a zámerom využí-
vania budovy Župného domu občianskymi 
združeniami a vytvorením multimediálneho, 
interaktívneho a kultúrno-vzdelávacieho pries- 
toru. Priestor bude prenajatý z dôvodu hod-
ného osobitého zreteľa podľa § 9 a, ods. 9, 
písm. c), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí,  
pričom cena nájmu je stanovená v súlade so 
Zásadami nájmu nebyt. priest. Mesta Púchov.

UZNESENIE č. 80/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
s prenájmom nebytového priestoru – skladu o 
výmere 18,30 m² nachádzajúceho sa na prízemí 
Župného domu – skladu soli s číslom súpisným 
522 postaveného na pozemku parcela KN-C č. 
1219 v katastrálnom území Púchov, Mgr. Ma-
rekovi Vatraľovi, PhD., ktorý už má prenajatý 
susedný priestor na účely literárnej kaviarne 
PODIVNÝ BARÓN a bude slúžiť na uskladnenie 
tovaru. Sklad bude prenajatý formou dodatku k 
už uzatvorenej zmluve o prenájme s Mgr. Mare-
kom Vatraľom, PhD. zo dňa 9. 5. 2016. 
Cena nájmu je stanovená v súlade s platnými 
zásadami nájmu nebytových priestorov Mesta 
Púchov a predstavuje 20 EUR mesačne vrátane 
energií na dobu do 1. 3. 2017. 

Mgr. Rastislav HENEK
primátor mesta Púchov

UZNESENIA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Púchove, konaného dňa 21. 6. 2016
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Ohliadnutie za oblastnými futbalovými súťažami - DOLNÉ KOČKOVCE

9. K. Podhradie 26 9 6 11 48:47 33
10. Ilava 26 9 2 15 59:69 29
11. Lysá  26 9 2 15 42:58 29
12. Dulov 26 7 2 17 34:70 23
13. Jasenica 26 6 4 16 39:76 22
14. Malé Lednice 26 5 2 19 28:81 17

JESEŇ
7. D Kočkovce 13 6 1 6 25:23 19

JAR
8. D Kočkovce 13 5 3 5 32:30 18

DOMA
4. D. Kočkovce 13 9 3 1 39:16 30

VONKU
10. D. Kočkovce 13 2 1 10 18:37 7

Strelecká potencia Dolných Kočkoviec výrazne 
stúpla v jarnej časti súťaže, kedy sa z Beluše do kádra 
vrátil kanonier Miloš Pšenák. Len v jarnej časti na-
strieľal úctyhodných 17 gólov, čím sa zaradil celkovo 
na štvrtú priečku v tabuľke kanonierov 6. ligy. Pozo-
ruhodný je tiež fakt, že Pšenák na jar skóroval s vý-
nimkou dvoch stretnutí (v Malých Ledniciach a v Bo-
lešove) vo všetkých zvyšných jedenástich zápasoch. 
Hetrik si pripísal na svoje konto v Ilave. Zaujímavos-
ťou je tiež to, že do streleckej listiny sa počas celého 
ročníka zapísalo 12 hráčov Dolných Kočkoviec. 

Strelci Dolných Kočkoviec:
17 gólov – Miloš Pšenák
7 gólov – Martin Kopiš, Michal Mišík
6 gólov – Tomáš Frnka, Daniel Kučík
3 góly – Martin Šedík, Martin Kvocera
2 góly – Maroš Crkoň, Ľubomír Michálek, Ján Glórik
1 gól – Michal Urban, Jozef Koncový

Futbalisti Dolných Kočkoviec videli počas celého 
ročník 20 žltých a dve červené karty, čím sa zaradili 
medzi slušnejšie mužstvá oblastnej ligy.

Červenú kartu videl už v štvrtom kole Daniel Konco-
vý a v 22. kole Daniel Kučík. Kučík je klubovým rekor-
dérom aj v počte žltých kariet, videl ich celkom štyri. 
Po tri žlté dostali Michal Mišík a Ľubomír Michálek, 
po dve Martin Kopiš, Ján Glorik a Milan Bajza. Jeden-
krát sa zažltlo pred očami Miroslava Valacha, Lukáša 
Chobota, Martina Kvoceru a Martina Šedíka.  

(pok)

Dolnokočkovanov brzdí bodový deficit u súperov
Čo sa umiestnenia v záverečnej tabuľke 6. ligy týka, 

futbalisti Dolných Kočkoviec zaostali za očakávaním. 
Na druhej strane siedma priečka nie je zase katastro-
fou, no vzhľadom na herný prejav by si Dolnokočko-
vania zaslúžili byť o niekoľko priečok vyššie. Treba 
však zdôrazniť, že v tabuľke pred nimi skončili herne 
rovnako vyspelé mužstvá. 

V Dolných Kočkovciach však aj tentokrát pokra-
čovala bodová mizéria na súperových ihriskách. Z 
vonku dokázali počas celej sezóny priviezť iba se-
dem bodov, čo je na umiestnenie napríklad v elitnej 
päťke žalostne málo. Domáci 30-bodový zisk ich síce 
v tabuľke domácich zápasov radí na peknú štvrtú 
priečku, no bodový deficit z ihrísk súperov to kom-
penzovať nedokázalo. 

Strelecká potencia mužstva prudko stúpla najmä 
v jarnej časti (príchodom Pšenáka) a celkovo 57 na-
strieľaných gólov dáva solídny priemer 2,19 gólu 
na stretnutie. Lepšiu streleckú bilanciu tak mali iba 
Plevník, Horná Poruba, Tuchyňa a Košeca. Na druhej 
strane je 53 inkasovaných gólov spomedzi prvých 
sedem mužstiev ďaleko najhoršou bilanciou. Je to 
zdvihnutý prst a povinnosť zapracovať najmä na 
obrannej fáze. 

Výsledky Dolných Kočkoviec:
1. kolo: Dolné Kočkovce – Malé Lednice 2:0 (Martin 
Kopiš, Michal Urban, Daniel Kučík)
2. kolo: Dulov – Dolné Kočkovce 2:1 (Martin Šedík)
3. kolo: Dolné Kočkovce – Horná Poruba 5:2 (Tomáš 
Frnka 2, Michal Mišík, Martin Šedík, Daniel Kučík)
4. kolo: Papradno – Dolné Kočkovce 1:0
5. kolo: Dolné Kočkovce – Jasenica 3:1 (Tomáš Frnka 
2, Martin Kopiš)
6. kolo: Dolné Kočkovce – Ilava 5:0 (Martin Kopiš 2, 
Maroš Crkoň, Martin Šedík, Ján Glórik)
7. kolo: Tuchyňa – Dolné Kočkovce 3:1 (Michal Mi-
šík)
8. kolo: Dolné Kočkovce – Bolešov 2:1 (Tomáš Frnka, 

Michal Mišík)
9. kolo: Plevník – Dolné Kočkovce 3:1 (Ján Glórik)
10. kolo: Dolné Kočkovce – Košecké Podhradie 2:2 
(Martin Kvocera, Michal Mišík)
11. kolo: Udiča – Dolné Kočkovce 3:0 
12. kolo: Dolné Kočkovce – Lysá pod Makytou 2:1 
(Michal Mišík, Martin Kopiš)
13. kolo: Košeca – Dolné Kočkovce 4:0
14. kolo: Malé Lednice – Dolné Kočkovce 1:0

15. kolo: Dolné Kočkovce – Dulov 5:0 (Martin Kopiš 
2, Miloš Pšenák 2, Daniel Kučík)
16. kolo: Horná Poruba – Dolné Kočkovce 7:3 (Miloš 
Pšenák 2, Tomáš Frnka)
17. kolo: Dolné Kočkovce – Papradno 1:1 (Miloš Pše-
nák)
18. kolo: Jasenica – Dolné Kočkovce 3:4 (Michal Mi-
šík, Ľubomír Michálek, Daniel Kučík, Miloš Pšenák)
19. kolo: Ilava – Dolné Kočkovce 1:3 (Miloš Pšenák 
3)
20. kolo: Dolné Kočkovce – Tuchyňa 3:1 (Miloš Pše-
nák 2, Martin Kvocera)

21. kolo: Bolešov – 
Dolné Kočkovce 2:0
22. kolo: Dolné Koč-
kovce – Plevník 1:3 (Mi-
loš Pšenák)
23. kolo: Košecké Pod-
hradie – Dolné Kočkov-
ce 4:2 (Michal Mišík, 
Miloš Pšenák)
24. kolo: Dolné Koč-
kovce – Udiča 5:2 (Mi-
loš Pšenák 2, Martin 
Kvocera, Maroš Crkoň, 
Jozef Koncový)
25. kolo: Lysá pod Ma-
kytou – Dolné Kočkov-
ce 3:3 (Miloš Pšenák, 
Ľubomír Michálek, Da-
niel Kučík)
26. kolo: Dolné Koč-
kovce – Košeca 2:2 
(Daniel Kučík, Miloš 
Pšenák)

Celková tabuľka:
1. Plevník 26 19 4 3 81:37 61
2. H. Poruba 26 18 2 6 74:38 56
3. Tuchyňa 26 16 2 8 58:42 50
4. Bolešov 26 15 3 8 56:29 48
5. Košeca 26 14 4 8 79:39 46
6. Papradno 26 12 3 11 50:38 39
7. D. Kočkovce 26 11 4 11 57:53 37
8. Udiča 26 10 4 12 44:72 34

Skúsenosti brankára Valacha (na snímke vľavo) neraz Dolnokočkovanov podržali. Častokrát však bol pri laxnej 
obrane bezbranný.              FOTO: Milan Podmaník
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Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk

Ohliadnutie za oblastnými futbalovými súťažami - LYSÁ POD MAKYTOU

Lysania nenadviazali na solídnu jeseň, mali namále
S futbalistami Lysej pod Makytou sa pred sezónou 

počítalo ako s jedným z mužstiev, ktoré budú bojo-
vať o záchranu. Lysania však v jesennej časti milo pre-
kvapili, keď získali solídnych 18 bodov, čo po polovici 
súťaže stačilo na peknú ôsmu priečku. Jar však Lysa-
nom príliš nevyšla. Dokázali len trikrát zvíťaziť a dva-
krát remizovať, čo ich v tabuľke jarnej časti odsunulo 
na predposlednú trinástu priečku, keď za nimi skon-
čili iba vypadávajúce Malé Lednice. Krízovým bolo v 
jarnej časti najmä obdobie medzi 20. a 23. kolom. V 
štyroch zápasoch v rade nedokázali zvíťaziť, keď jedi-
ný bodový zisk zaznamenali doma so zachraňujúcimi 
sa Malými Lednicami, čo bola pre nich vlastne strata. 
Potom však dokázali zvíťaziť na horúcej pôde v Pa-
pradne a domáca remíza v okresnom derby s Dolný-
mi Kočkovcami im definitívne zaručila šiestoligovú
príslušnosť aj v nasledujúcom ročníku. 

Na domácom trávniku Lysania počas celého roční-
ka sedemkrát vyhrali, dvakrát remizovali a štyrikrát 
prehrali. Ziskom 23 bodov sa zaradili v tabuľke domá-
cich zápasov na deviatu priečku. Horšie to, podobne 
ako v prípade Dolných Kočkoviec, bolo na ihriskách 
súperov. Tam dokázala Lysá získať iba šesť bodov za 
dve víťazstvá, a to je na pomýšľanie na vyššie priečky 
tabuľky málo.  

Výsledky Lysej pod Makytou
1. kolo: Tuchyňa – Lysá pod Makytou 4:2 (Andrej Zlo-
cha 2)
2. kolo: Lysá pod Makytou – Bolešov 0:3
3. kolo: Plevník – Lysá pod Makytou 3:2 (Ľubomír Ja-
níček, vlastný)
4. kolo: Lysá pod Makytou – Košecké Podhradie 3:0 
(Milan Lišaník, Andrej Zlocha, Miroslav Zlocha)
5. kolo: Udiča – Lysá pod Makytou 3:2 (Michal Muzi-

ga, Michal Macko)
6. kolo: Jasenica – Lysá pod Makytou 1:2 (Peter 
Hošták, Marek Panáček)
7. kolo: Lysá pod Makytou – Košeca 2:0 (Ľubomír Ja-
níček, Marek Panáček)
8. kolo: Malé Lednice – Lysá pod Makytou 2:0
9. kolo: Lysá pod Makytou – Dulov 5:3 (Marek Paná-
ček 2, Martin Janíček, Andrej Zlocha, Miroslav Zlo-
cha)
10. kolo: Horná Poruba – Lysá pod Makytou 3:0
11. kolo: Lysá pod Makytou – Papradno 1:0 (Milan 
Lišaník)
12. kolo: Dolné Kočkovce – Lysá pod Makytou 2:1 

(Andrej Zlocha)
13. kolo: Lysá pod Makytou – Ilava 3:1 (Miroslav Ko-
váč 2, Martin janíček)
14. kolo: Lysá pod Makytou – Tuchyňa 2:1 (Martin 
Janíček, Milan Lišaník)

15. kolo: Bolešov – Lysá pod Makytou 2:0
16. kolo: Lysá pod Makytou – Plevník 1:4 
(Andrej Zlocha)
17. kolo: Košecké Podhradie – Lysá pod Ma-
kytou 1:0
18. kolo: Lysá pod Makytou – Udiča 0:1
19. kolo: Lysá pod Makytou – Jasenica 1:0 
(Marek Panáček)
20. kolo: Košeca – Lysá pod Makytou 3:2 
(Marek Panáček, Peter Hošták)
21. kolo: Lysá pod Makytou – Malé Lednice 
2:2 (Andrej Zlocha 2)
22. kolo: Dulov – Lysá pod Makytou 5:2 
(Marek Panáček, Milan Lišaník)
23. kolo: Lysá pod Makytou – Horná Poruba 
1:2 (Andrej Zlocha)
24. kolo: Papradno – Lysá pod Makytou 2:3 
(Lukáš Kalus 2, Milan Lišaník)
25. kolo: Lysá - Dolné Kočkovce 3:3 (Martin 
Janíček, Ľubomír Janíček, Andrej Zlocha)
26. kolo: Ilava – Lysá pod Makytou 6:2 (Mi-
lan Lišaník, Miroslav Kováč)

Celková tabuľka:
1. Plevník 26 19 4 3 81:37 61
2. H. Poruba 26 18 2 6 74:38 56
3. Tuchyňa 26 16 2 8 58:42 50
4. Bolešov 26 15 3 8 56:29 48
5. Košeca 26 14 4 8 79:39 46
6. Papradno 26 12 3 11 50:38 39
7. D. Kočkovce 26 11 4 11 57:53 37
8. Udiča 26 10 4 12 44:72 34
9. K. Podhradie 26 9 6 11 48:47 33
10. Ilava 26 9 2 15 59:69 29
11. Lysá  26 9 2 15 42:58 29
12. Dulov 26 7 2 17 34:70 23
13. Jasenica 26 6 4 16 39:76 22

14. Malé Lednice 26 5 2 19 28:81 17
JESEŇ

8. Lysá  13 6 0 7 23:26 18
JAR

13. Lysá  13 3 2 8 19:32 11
DOMA

9. Lysá  13 7 2 4 24:21 23
VONKU

11. Lysá  13 2 0 11 18:37 6
V 26 stretnutiach strelili futbalisti Lysej iba 42 gó-

lov (priemer 1,16 na zápas). Menej gólov nastrieľali 
iba Dulov, Jasenica a vypadávajúce Malé Lednice. 
Pohľad na počet inkasovaných gólov nie je na jede-
náste mužstvo súťaže najtragickejší. Obrana Lysej 
kapitulovala celkovo 58-krát, čo je menej, ako naprí-
klad ôsma Udiča či desiata Ilava. Pravdou je tiež sku-
točnosť, že Lysania prehrali počas sezóny až sedem 
zápasov rozdielom jediného gólu. Nehovoriac o tom, 
že mnoho zápasov mali Lysania dobre rozbehnutych 
na víťazstvo, no nedokázali to dotiahnuť. 

Strelci Lysej pod Makytou
10 gólov – Andrej Zlocha
7 gólov – Marek Panáček
6 gólov – Milan Lišaník
4 góly – Martin Janíček
3 góly – Ľubomír Janíček, Miroslav Kováč
2 góly – Lukáš Kalus, Miroslav Zlocha, Peter Hošták
1 gól – Michal Macko, Michal Muziga

Futbalisti Lysej pod Makytou, ktorí roky patrili me- 
dzi najslušnejšie mužstvá, videli počas celého roční-
ka 22 žltých kariet. Nevideli ani jedinú červenú kartu, 
napriek tomu boli vylúčení zo súťaže slušnosti. Päť 
žltých kariet videl v minulej sezóne Ľubomír Janíček, 
štyri Michal Muziga a tri Peter Hošták. Po dve žlté kar-
ty dostali v sezóne Dušan Baška a Milan Lišaník, po 
jednej Pavol Fojtek, Miroslav Zlocha, Marek Panáček, 
Daniel Pitvorec, Martin Janíček a Michal Macko. 

Na jeseň Lysania (v bielom) príjemne prekvapili aj domácim víťazstvom nad Tuchyňou (na snímke). V jarnej časti 
už na jesenné výkony nenadviazali, a tak mali starosti so záchranou.         FOTO: Milan Podmaník
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Ohliadnutie za oblastnými futbalovými súťažami - 8. LIGA MUŽI

D. Breznica po drvivom jarnom finiši preskočila Lazy

Konečná tabuľka

Úradná správa Oblastného futbalového zväzu Považská Bystrica

Športovotechnická komisia
1.Aktív ŠTK sa uskutoční dňa 8. júna 2016 (piatok) o 
17,00 hod. v Kultúrnom dome v Horovciach s nasle-
dovným programom:
1. Otvorenie.
2. Správa o činnosti ŠTK za súťažný ročník 2015/
2016.
3. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2015/2016 (prí-
pravky, žiaci, dorast, dospelí).
4. Prestávka.
5. Vyžrebovanie súťažného ročníka 2016/2017.
6. Diskusia. 
7. Záver.  
2. ŠTK pozýva najlepších strelcov všetkých súťaží na 
odovzdávanie cien do Horoviec na aktív ŠTK dňa 8. 7. 
2016 (piatok) o 17,00 hod.: 
6. liga dospelí: Jozef KUŠNIER (TJ Plevník – Drienové)                                   
7. liga dospelí: Peter GARDIAN (TJ Manín Podmanín)
8. liga dospelí: Filip KMOŠENA (TJ Jednota Lazy pod 
Makytou)            
6. liga dorast: Miloš PILÁT (TJ Slovan D. Kočkovce)                            
4. liga žiaci: Jozef ČIČÚT (Plevník Drienové-Drienové)                      
5. liga žiaci: Marko OVŠÁK (TJ Vápeč Horná Poruba)              
Prípravky: Samuel MIŠÍK (TJ Rozvoj Sverepec)
3. ŠTK na základe prihlášok do súťažného ročníka 
2016/2017 predbežne zaradila mužstvá a pridelila 
čísla pre žrebovanie. Zaradenie mužstiev podlieha 

schváleniu Výkonnému výboru ObFZ Považská Bys-
trica.
Disciplinárna komisia
Zmena DO:
D 268: Patrik Suchánek, 1213646, Pruské - pokuta 10 
eur podľa 37/5a, 37,6
Komisia rozhodcov
1. KR ďakuje všetkým R za kvalitne odvedenú prácu v 
MFZ ObFZ PB počas súťažného ročníka 2015/2016 a 
praje im príjemnú dovolenku a zaslúžený oddych.
2. KR oznamuje, že náhradné fyzické previerky sa 
uskutočnia v prvej polovici mesiaca august 2016, ter-
mín bude včas oznámený.
3. KR oznamuje, že pred začiatkom súťažného roční-
ka 2016/2017 sa uskutoční seminár, ktorý bude ve-
novaný výkladu zmien v PF, termín a miesto seminá-
ra bude včas oznámený. 
4. KR upozorňuje R, že od súťažného ročníka 2015/
2016 sa zápisy MFZ vo všetkých súťažiach  ObFZ 
budú vytvárať v elektronickej podobe na  ISSF. KR 
žiada všetkých R o zodpovedné naštudovanie po-
stupov pri vytváraní, zmenách a pri ukončovaní elek-
tronických zápisov v ISSF. Podklady a video návody 
je možné nájsť na stránkach:  http://www.futbalsfz.
sk/projekty/issf/videonavody.html a  http://old.zsfz.
sk/issf/videonavody
5. KR vyhodnotila tréning členov KR a školiaceho úse-

ku KR s rozhodcami zaradených v programe Talent, 
ktorý sa uskutočnil dňa 25. 6. 2016  na UT v Považskej 
Bystrici. Touto cestou ďakujeme MŠK Pov. Bystrica za 
poskytnutie UT na tréning rozhodcov. 
Trénersko-metodická komisia
TMK ObFZ Považská Bystrica oznamuje všetkým ab-
solventom školenia trénerov ObFZ v mesiacoch apríl 
- máj 2016, že na sekretarát ObFZ boli doručené li-
cencie a registračné preukazy. Pred ich vyzdvihnutím 
kontaktujte sekretára na tel. 0915/764 565.
Matričná komisia
Matričná komisia oznamuje všetkým futbalovým klu-
bom a oddielom pôsobiacim v súťažiach Oblastného 
futbalového zväzu Považská Bystrica, že od 1. júna 
2016 bude všetky žiadosti o transfer hráča prijímať 
výhradne v elektronickej forme.
Z tohto dôvodu odporúčame všetkým dotknutým 
oddielom, klubom a telovýchovným jednotám aby 
informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si 
hráčske konto v Informačnom systéme slovenského 
futbalu (ISSF) na ktorejkoľvek matrike regionálneho 
alebo oblastného futbalového zväzu. Osobná účasť 
hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná spolu s 
e-mailovou adresou, ktorá je pre každého registro-
vaného člena SFZ jedinečná. U hráčov do 18 rokov 
pri aktivácii konta je nutná prítomnosť zákonného 
zástupcu. Hosťovanie amatéra predpis neumožňuje.

1. D. Breznica 22 14 3 5 53:36 45
2. Lazy 22 13 5 4 87:32 44
3. Bodiná 22 12 4 6 47:34 40
4. Mikušovce 22 11 1 10 49:45 34
5. Fan Club Púchov 22 9 5 8 42:36 32
6. Vrchteplá 22 9 5 8 45:41 32
7. Kameničany 22 9 3 10 52:50 30
8. Červený Kameň 22 8 4 10 41:43 28
9. Tŕstie 22 6 7 9 38:56 25
10. Bolešov B 22 6 4 12 29:59 22
11. Prejta 22 5 5 12 33:68 20
12. Dynamo Orlové 22 5 4 13 37:53 19

Jeseň

Jar

1. Lazy  11 7 3 1 43:13 24
2. Bodiná 11 6 3 2 22:13 21
3. FC Púchov 11 6 2 3 24:16 20
4. D. Breznica 11 5 2 4 23:19 17
5. Kameničany 11 5 2 4 29:26 17
6. Bolešov B 11 5 1 5 19:30 16
7. Mikušovce 11 5 0 6 18:25 15
8. Prejta 11 4 3 4 19:31 15
9. Vrchteplá 11 4 2 5 21:18 14
10. Tŕstie 11 3 4 4 17:21 13
11. Č. Kameň 11 3 2 6 22:23 11
12. Orlové 11 1 0 10 8:30 3

1. D. Breznica 11 9 1 1 30:17 28
2. Lazy  11 6 2 3 44:19 20
3. Mikušovce 11 6 1 4 31:20 19
4. Bodiná 11 6 1 4 25:21 19
5. Vrchteplá 11 5 3 3 24:23 18
6. Č. Kameň 11 5 2 4 19:20 17
7. Orlové 11 4 4 3 29:23 16
8. Kameničany 11 4 1 6 23:24 13
9. FC Púchov 11 3 3 5 18:20 12
10. Tŕstie 11 3 3 5 21:35 12
11. Bolešov B 11 1 3 7 10:29 6
12. Prejta 11 1 2 8 14:37 5

Doma
1. Bodiná 11 10 1 0 31:8 31
2. D. Breznica 11 10 1 0 32:11 31
3. Lazy 11 8 2 1 52:14 26
4. Vrchteplá 11 8 2 1 27:10 26
5. Mikušovce 11 7 1 3 31:16 22
6. FC Púchov 11 6 2 3 29:16 20
7. Bolešov B 11 5 3 3 22:17 18
8. Č. Kameň 11 5 2 4 23:19 17
9. Tŕstie 11 5 2 4 20:23 17
10. Kameničany 11 3 3 5 25:29 12
11. Prejta 11 2 4 5 23:29 10
12. Orlové 11 2 2 7 16:30 8

Vonku
1. Lazy 11 5 3 3 35:18 18
2. Kameničany 11 6 0 5 27:21 18
3. D. Breznica 11 4 2 5 21:25 14
4. FC Púchov 11 3 3 5 13:20 12
5. Mikušovce 11 4 0 7 18:29 12
6. Orlové 11 3 2 6 21:23 11
7. Č. Kameň 11 3 2 6 18:24 11
8. Prejta 11 3 1 7 10:39 10
9. Bodiná 11 2 3 6 16:26 9
10. Tŕstie 11 1 5 5 18:33 8
11. Vrchteplá 11 1 3 7 18:31 6
12. Bolešov B 11 1 1 9 7:42 4

Zlúčením dvoch najnižších oblastných futbalových 
súťaží získala v uplynulej sezóne 8. liga mužov na 
kvalite a rozhodne i zaujímavosti. Mužstvá po skon-
čení základnej časti už nemusia hrať nezmyselné 
„prelínačky“ a všetko si uhrajú počas regulárnej se-
zóny. Z víťazstva a istého postupu do 7. ligy sa môžu 
tešiť futbalisti z Dolnej Breznice, ktorí najmä vďaka 
mohutnému finišu v jarnej časti doslova vyfúkli pr-
venstvo Lazom pod Makytou. Tým zostali iba oči pre 
plač a druhá priečka. Napokon aj tá môže znamenať 
postup. Za normálnych okolností by ho mali Laza-
nia istý, no v slovenskom futbale nie je mnoho vecí 
normálnych. Situáciu skomplikovalo rozhodnutie 
Výkonného výboru Západoslovenského futbalové-
ho zväzu, ktorý rozhodol, že Borčice (odhlásili sa z 
2. ligy) nezaradia do 4. ligy ZsFZ! Súťažný poriadok 
síce hovorí jasne o zaradení mužstva po odhlásení zo 
súťaže, no členom VV ZsFZ to evidentne neprekáža a 
Borčice „zosunuli“ až do oblasti. To ovplyvní postupy 
z nižších súťaží. Borčičania sa proti rozhodnutiu VV 
ZsFZ odvolali na odvolaciu komisiu, jej rozhodnutie 
bude známe zrejme v stredu. Dovtedy majú hlavu 
v smútku aj členovia ŠTK ObFZ Považská Bystrica, 
nevedia totiž, ako zmixovať účastníkov jednotlivých 
súťaží. A to už v piatok je na programe žrebovanie 
nového ročníka. 

Lazania doplatili na slabšiu jarnú časť, v ktorej stra-
tili na Dolnú Breznicu až osem bodov. A keďže po 
polovici mali Lazania sedembodový náskok pred D. 
Breznicou, skončili napokon druhí. Solídne si v súťaži 
počínal aj tretí účastník Púchovského okresu – Fan 
Club Púchov. V Mestečku hrajúci Púchovčania skon-
čili na peknom piatom mieste.  

Dolná Breznica získala v jesennej časti iba 17 bodov 
a po polovici súťaže jej patrila až štvrtá priečka. Jar 
však mali Dolnobrezničania výbornú, celkovo strati-
li len štyri body po jednej prehre a jednej remíze a 
zaslúžene sa vyšvihli na prvú priečku. Pomohli im k 
tomu aj Lazy pod Makytou, ktoré v jarnej časti nie-

koľkokrát zaváhali a stratili celkovo 12 bodov. Dol-
nobrezničania boli takmer neomylní na domácom 
trávniku, kde stratili iba dva body za jednu remízu. 
Dobre si počínali aj na trávnikoch svojich súperov, 
odkiaľ doviezli úctyhodných 14 bodov, čo napokon 
rozhodlo. Lazy síce doviezli od súperov o štyri body 
viac a v tabuľke zápasov vonku im patrí prvá priečka, 
no domáca strata piatich bodov ich napokon stála 
prvenstvo. Púchovčania mali výbornú jesennú časť, 
po ktorej im v tabuľke patrila tretia priečka, no v jar-
nej časti im došiel dych, nazbierali o osem bodov me-
nej ako na jeseň a klesli na celkovo piate miesto. 



šport PÚCHOVSKÉ NOVINY20

Majstrovstvá Slovenska v plávaní mladších žiakov: 
Z 34 štartov zaplávali 23 osobných rekordov
Počas posledného júnového víkendu (24. – 26. 6. 2016) sa na bratislavských Pasienkoch konali Letné 
Majstrovstvá SR mladších žiakov v plávaní (roč. narodenia 2004, 2005). Za účasti 265 najlepších pre-
tekárov v tejto kategórií z 50 klubov sa predstavilo aj päť plavcov z nášho PK Matador Púchov: Lea 
Kmošenová, Mário Hanták, Nina Hlubíková, Petronela Maráčková a Ina Jurgová. V horúcom počasí 
a silnej konkurencii sa našim pretekárom podarilo z 34 štartov zaplávať až 23 osobných rekordov. 

Lea Kmošenová (prvá zľava) na Majstrovstvách  SR v plávaní mladších žiakov 
obsadila 2. miesto na 50 m voľný spôsob.

MTB Maratón je tradičným domácim bi-
kerským podujatím, ktoré sa tento rok 
konalo po šiestykrát. V sobotu 18. júna 
ho sprevádzalo horúce slnečné po-
časie. Na cyklistov čakala nádherná prí-
roda púchovského regiónu, obohate- 
ná o single tracky na tratiach. Dve stov-
ky pretekárov si mohlo zmerať sily na 
dlhšej 48-kilometrovej trati alebo krat-
šej s polovičným počtom kilometrov.  
Dlhšiu trať najrýchlejšie zdolal Ján Foj-
tík z tímu Drásal Canonndale (2:07:00). 
Štartovalo sa pri STC Aréne a posledné 
kilometre viedli cez Lachovec a Potôč-
ky. Maratónu sa zúčastnili cyklisti zo 
Slovenska, Čiech a Moravy, jeden prete-

kár z Maďarska. Všetci zúčastnení si po 
MTB Maratóne, ktorý patrí do cyklistic-
kej sezóny 2016, zapisujú body do Po-
važsko-Strážovského pohára.         -bak-

MTB maratón s 200 pretekármi

Najlepšie umiestnenie dosiahla Lea 
Kmošenová, ktorá sa časom 0:30,42 
na 50 metrov voľný spôsob stala dru-
hou najrýchlejšou vo svojej kategórii 
a získala striebornú medailu. Dve štvr-
té miesta obsadila v disciplínach 100 
m voľný spôsob s časom 1:07,49 a 200 
m polohové preteky (2:47,32), ďalej 6. 
miesto na 100 m motýlik (1.17,98) a 
dve 7. miesta na 200 m voľný spôsob 
a 400 m polohové preteky. Svojimi 
výkonmi sa zaradila na vynikajúce 6. 
miesto v bodovacej tabuľke Sloven-
skej plaveckej federácie kategória „B“. 
Mário Hanták si zaplával 7 „osobá-
kov“ z deviatich štartov, pričom na 
200 m motýlik (3:04,64) obsadil sied-
mu priečku, na 100 m motýlik 8. mies-
to a zhodne 11. miesto obsadil na 200 
m a 400 m polohové preteky. 

Petronela Maráčková vo svojich na-
jťažších disciplínach doplávala nasle-
dovne: 200 m motýlik 10. miesto, 800 
m voľný spôsob a 400 m polohové 
preteky 12. miesta. 
V prvej dvadsiatke sa umiestnili aj 
Nina Hlubíková (400 m voľný spô-
sob, 800 m voľný spôsob) a Ina Jur-
gová (100 m a 200 m prsia).
Všetkým plavcom srdečne gratulujem 
k dosiahnutým výkonom, za ktorými 
stoja každodenné tréningy s desiatka-
mi zaplávaných kilometrov, päťdňové 
náročné kondičné sústredenie vo 
Wellness Alexandra hoteli v Liptov-
skom Jáne a suchá príprava na trénin-
goch s CrossGym Unbroken. Ďakujem 
im za vzornú reprezentáciu nášho pla-
veckého klubu a mesta Púchov.

Dana Strelčíková, trénerka 

Výsledky: dlhá trať (48 km):
Muži 19 - 29 rokov : 
1.  J. Fojtík – 2:07:00
Muži 30 - 39 rokov: 
1.  O. Fojtík - 2:12:13
Muži 40 - 49 rokov:
1.  Z. Zeman – 2:26:25
Muži 50 - 59 rokov:
1.  J. Mlynář – 2:48:01
Muži nad 60 rokov
1.  J. Krkoška – 3:10:22
Ženy 19 - 39 rokov:
1.  A. Otevřelová 3:18:02
Ženy nad 40 rokov: 
1.  P. Holznerová 3:12:21

Výsledky: krátka trať (25 km): 
Juniori 15 - 18 rokov:
1.  V. Salášek – 1:09:56
Muži 19 - 29 rokov: 
1.  I. Dado – 1:13:05
Muži 30 - 39 rokov 
1.  J. Štvrtecký 1:11:12
Muži nad 40 rokov: 
1.  V. German – 1:18:18
Ženy nad 19 rokov: 
1.  M. Sedliačková – 1:43:43
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Púchovskí futbalisti vstúpili do prípravy víťazstvom
MŠK Púchov začal po krátkej prestávke medzi sezónami prípravu na nový súťažný ročník 
2016/17. Vicemajster západnej skupiny tretej najvyššej súťaže si v prvom prípravnom zápase 
zmeral sily s Domanižou, ktorá sa o súťaž nižšie umiestnila na piatej priečke. Púchovčania s vi-
acerými novými tvárami v zostave potvrdili rolu favorita a zvíťazili 3:1.
V horúcom počasí na ihrisku v Do-
maniži potvrdzoval Púchov od 
úvodu úlohu favorita. Pri jednej z 
útočných akcií vysunul záložník Ju-
raj Pilát peknou prihrávkou Mareka 
Gajdošíka, ktorý nadviazal na dobrú 
streleckú formu zo záveru predchá-
dzajúceho ročníka a krížnou strelou 
otvoril skóre – 0:1. Domáci pôsobili 
sympaticky a ako jedno z nadprie-
merných mužstiev severozápadnej 
skupiny štvrtej ligy sa snažili vyrov-
nať. Podarilo sa im to ešte v prvom 
dejstve, keď Strelčík nestačil na 
strelu z priameho kopu z hranice 
šestnástky – 1:1. Druhé dejstvo tra-
dične ponúklo viacero striedaní a 
postupne prevahu hostí, ktorá sa 
začala prejavovať aj na skóre. Dobre 
sa prezentoval mladý záložník Brani-
slav Gamboš, ktorý bol počas leta na 
skúške v prvoligovej Podbrezovej. 
Práve Gamboš predviedol krásny 
futbalový moment, keď si v strednej 

vzdialenosti od brány urobil pries-
tor a z 25 metrov nádherne vystre-
lil k žrdi – 1:2. Skóre sa menilo ešte 
raz, domáci brankár totiž pri odko-
pe chyboval, trafil iba Púchovčana 
Hrnka, ktorý následný samostatný 
nájazd na bránu zužitkoval na pres-
ný zásah – 1:3. Púchovčania tak do 
prípravy vstúpili pozitívne a pripísali 
si hladký triumf. Ďalší prípravný duel 
odohrajú 9. júla proti Novému Mes-
tu nad Váhom. 

TJ Partizán Domaniža – MŠK Pú-
chov 1:3 (1:1)
Góly MŠK Púchov: Gajdošík, Gam-
boš, Hrnko
Za Púchov v zápase nastúpili: 
Strelčík (46. Kresáň) – Rosina, Brezni-
čan, Mynář, Štrbák, Marman, Kopiš, 
Zavadzan, Vojtek, Kmošena, Gam-
boš, Rypák, Bartoš, Pilát, Hrnko, Pas-
torek, Gajdošík

-tsch-

Príležitosť v zápase dostali aj viacerí hráči z minuloročného staršieho dorastu 
(ilustračná fotografia).
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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

BECHEROVKA

11,28 € 
38 %, 1 l

BECHEROVKA
Lemond

11,28 € 
20 %, 1 l 

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
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PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI 
•  Predám tri pozemky v radovej výstavbe Streženi-
ce, parcely 630 m². Volať od 10.00 do 20.00 hodiny. 
Tel. 0944 945 993. I-138
•  Predám 1-izbový byt 41,48 m², Rastislavova ulica, 
cena 40 000 €. Tel. 0905 270 134. I-144
•  Predám 1-izbový byt v Púchove s dvomi lodžiami, 
cena dohodou. Tel. 0948 112 994. I-157
• Predám prerobený a zariadený 1-izbový byt. 
Chmelinec 1417, 40 m², 3. poschodie. Panelák sa 
zatepľuje, nové stupačky a výťahy. Cena 42 000 €. 
Dohoda možná. Tel. 0907 400 696. I-158

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Prenajmem 3-izbový byt na Okružnej ulici, cena 
dohodou. Tel. 0907 985 403. I-145

VÝMENA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Vymením 2-izb. byt (58 m² + balkón) Za cintorínom 
v OV za 3-/4-izb. byt Za cintorínom, na Okružnej ale-
bo Mládežníckej ulici. Tel. 0908 184 273, volať DO 
18.00 h. I-149

PREDAJ RÔZNE
• Predám chladničku zn. Zanussi, výška 105 cm, šír-
ka 54,5 cm, cena 40 €. Tel. 0908 842 768. I-161
• Predám lacno spálňu, knihy (medicína), príbor, 
súpravy (prikrývka + vankúše) z ovčieho rúna, zá-
clony, šij. kufr. stroj, brúsené sklo, brúsku, hever. Tel. 
0915 161 974. I-164
• Podnik technických služieb mesta, s. r. o. ponúka 
na odpredaj vysprávkový stroj na asfalt TURBO - 
3000 v cene 22 880 eur bez DPH. V prípade záujmu 
kontaktujte Ing. Svobodu na tel. č.: 0903 500 630,  
e-mail: ptsmpu@slovanet.sk.

SLUŽBY
• Kvalitná masáž – odblokovanie bolesti. 
Tel. 0908 183 215. I-163
• POZOR! Akcia -20% do 30. 9. 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
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. Tel. 
0918 542 411. I-093
• Zateplenie fasád rod. domov a plochých striech. 
Tel. 0911 689 723. I-152
• 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-150
• Tesárske a pokrývačské práce, altánky, prístrešky. 
Tel. 0918 427 134. I-151
• Kosenie tráv, výrub stromov, čistenie pozemkov. 
Tel. 0907 877 880. I-155

ZAMESTNANIE
• Gastronomická spoločnosť v Púchove prijme do 
TPP aj do skráteného prac. pomeru pracovníkov na 
pozície: pomocná sila, pracovník na výdaj stravy, po-
kladník a kuchár. 
Bližšie informácie na tel.: 0907 826 577. I-136
• Prijmeme stolára, kuriča a správcu budovy. VK-SOK 
Púchov, tel. 0903 580 551. I-160
• Prijmeme predavačku do predajne City Mode v 
OD Kaufland. Požiadavky: komunikatívnosť, zod-
povednosť. Informácie na tel. 0911 178 400 alebo v 
predajni. I-162
• Prijmem do zamestnania vodiča do taxislužby – 

ADVENT  - POHREBNÁ 
SLUŽBA - NONSTOP

KVETINÁRSTVO - živé, umelé kytice

0903 42 42 42 
Royova ulica (pri Sociálnej poisťovni)

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 

brigádnika na víkendy. Tel. 0908 874 874 alebo mail: 
info@sbtaxi.sk. I-165
• Podnik technických služieb mesta, s. r. o., prijme 
do zamestnania:
- pracovníkov na údržbu verejnej zelene
Podmienkou je manuálna zručnosť, vodičský preu-
kaz skupiny B a T, vzdelanie v záhradníckom odbo-
re výhodou. V prípade záujmu o bližšie informácie 
kontaktujte Ing. Halasa: 0905 770 140.
- murárov, tesárov
Podmienkou je prax a vodičský preukaz skupiny B a 
C. V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte 
p. Šulíka: 0907 982 903.
- vrátnika - informátora
Podmienkou je znalosť práce s PC.
Žiadosť a štruktúrovaný životopis zašlite na adresu 
spoločnosti: Podnik technických služieb mesta, s. r. 
o., Športovcov 890, 020 01 Púchov. I-154

OZNAMY
• cCVČ Včielka poriada Pobytový letný tábor so 
Včielkou v Belušských Slatinách.
Termín: 15. - 19. 8. 2016 
Miesto: chata Poštár – Belušské Slatiny
Pobytový tábor bude zameraný na TV hviezdy s 
názvom TV STAR. Všetci si budú môcť vyskúšať 
role celebrít a televíznych hercov. Vedúci: PaedDr. 
Alena Strýčková, Mgr. Janka Blahová, Bc. Janka 
Kuchtová, Vladko Gieci a Veronika Kalusová, ktorá 
je zároveň zdravotníčkou.
Poplatok: 115 €  /4 noci/   
V cene: ubytovanie, strava, futbalové ihrisko, do-
prava, stolný tenis, pobyt vo wellness bazéne, 
ceny do súťaží pre deti, upomienkové predmety, 
CD s fotkami.
Informácie na tel. č. 042/4631628, 0907 963 273.
• Mestská knižnica Vladimíra Roya v Púchove 
oznamuje svojim čitateľom a návštevníkom, že 
počas letných prázdnin bude otvorená v ponde-
lok až piatok od 7.30 do 15.30 hod.
• Podnik technických služieb upozorňuje ob-
čanov na možnosť separácie plechoviek od ná-
pojov, iných kovových obalov (konzervy), ako aj 
tetrapakových obalov. Tieto vyseparované zložky 
je možné vhadzovať do žltých kontajnerov urče-
ných pre zber plastov. V rámci vrecového zberu 
odpadu je možný ich zber vo vreciach s plasto-
vým odpadom. Kovové obaly by mali byť zbave-
né zvyškov potravín (najmä v prípade konzerv od 
mäsa, rýb a pod.), nakoľko tieto odpady musia byť 
následne dotrieďované podľa jednotlivých dru-
hov materiálu. Bližšie info o možnostiach zberu 
na: halas.ptsmpu@slovanet.sk, 0905 770 140.
• ZO SZZP Púchov oznamuje, že ďalší poraden-
ský deň bude 24. 8. 2016 od 14.00 hod. v kance-
lárii ZO SZZP (bývalý kataster, Námestie slobody). 
Právne poradenstvo sa pre veľký záujem zužuje 
na právne problémy zdravotne postihnutých a 
starších občanov mesta Púchov. Kto potrebuje 
právnu radu, môže sa prihlásiť do 20. 8. 2016 na 
tel. 0949 103 709 (Ján Petro). K prípadu je potreb-
né priniesť už existujúce podklady.

• PROJEKTOVANIE, REALIZÁCIA A ÚDRŽBA ZÁHRAD. 
    Tel. 0903 648 691. I-119

SPOMIENK A
Dňa 29. 6. uplynuli 2 roky, 
čo nás navždy opustil
náš manžel, otec, dedko
Eduard IŽVOLT. 

S láskou spomína manželka, 
deti a ostatná rodina. 

Spoločnosť KOPEK PLUS, s. r. o., 
Kočkovská pekáreň - Dolné Kočkovce,
prijme do zamestnania pracovníkov v profesiách:
	 •			pekár	-	pekárka
	 •		cukrár	-	cukrárka
	 •		expedient	-	expedientka
	 •		vedúci	-	vedúca	zmeny	(prax	v	pekárni)
	 •  pekár - technológ
Práca v pekárni v trojzmennej prevádzke. 
Informácie na tel. č. 0905 655 119, 
042 467 74 59.                                                               I-134

SPOMIENK A
Dňa 8. 7. si pripomíname 
10 rokov, čo nás navždy 
opustila naša mama a babka
Helena ROSINOVÁ 
z Dolných Kočkoviec. 
S láskou spomína syn s rodi-
nou.

Útulok OZ Hafkáči, Považská Bystrica ponúka  
na adopciu rôzne plemená psíkov. Taktiež hľadá-
me majiteľov stratených psíkov z Považskej Bystri-
ce, Púchova a okolia. KONTAKT:  0911 290 983,  
facebook.com/hafkaci.



inzercia PÚCHOVSKÉ NOVINY24


