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Začiatok školského roka v mestských zariadeniach
Vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Púchove Mgr. Viera Češková informovala našu 
redakciu o pripravenosti školských zariadení v jej kompetencii na nový školský rok 2016/2017.
Obdobie prázdnin vedenie škôl spo-
lu s nepedagogickými zamestnanca-
mi využíva na rekonštrukčné práce, 
opravy zariadení a generálne upra-
tovanie interiérov a exteriérov škôl.  
Na ZŠ Mládežníckej prebehla cez 
letné prázdniny 1. etapa rekonštruk-
cie 4 sociálnych zariadení, maľovali 
sa učebne a  dokupovali chýbajúce 
školské lavice, keďže posledné roky 
stúpa počet žiakov. Na ZŠ Gorazdo-
vej zrekonštruovali jeden komplet 
toaliet pre chlapcov a dievčatá, tiež 
vymaľovali triedy a  nakúpili nové 
lavice pre prvákov a piatakov. Na-
viac prebieha rekonštrukcia podla-
hy telocvične, ktorú skomplikoval 
problém so zatekaním a  veľkými 
nerovnosťami odkrytej podlahy, 
takže sa nestihol termín do konca 
prázdnin. Vestibul školy skrášlil vi-
ceprimátor mesta Roman Hvizdák 
so svojim tímom veľkou násten-
nou maľbou. ZŠ s  MŠ Slovanská 
hlási pripravenosť na nový školský 
rok. Okrem bežných činností po-
čas prázdnin stihli zrekonštruovať 

WC v  B-bloku školy. O  ZŠ Komen-
ského píšeme na vedľajšej strane. 
Najväčšími zmenami počas leta 
prešla Materská škola Požiarna 
1292, kde sa veľkou investíciou 
zrekonštruovala budova v areáli ZŠ 
Komenského a  škola získala nové 
priestory pre tridsať detí v  dvoch 
nových triedach. V MŠ Požiarna 
1291 zrekonštruovali jednu trie-
du, vymenili podlahovú krytinu 
a ochranné kryty na radiátoroch, vy-
maľovali triedu aj spálňu. V telocvič-
ni vymenili okná a  obnovili nátery, 
maľovalo sa aj v  kuchyni a kance-
lárii. MŠ Chmelinec doplnila vyba-
venie školského dvora novými lavič-

kami a hojdačkami. MŠ Mládežnícka 
už v apríli vymenila okná v jednom 
pavilóne, ďalšiu triedu plánuje uro-
biť na jeseň. V MŠ 1. mája už v júni 
s pomocou rodičov opravili oplote-
nie školy. Počas školských prázdnin 
komplexne zrekonštruovali hygie-
nické zariadenia a  detskú kúpeľňu 
na poschodí, vymenili podlahovinu 
v  detskej šatni a  opravili vonkajšie 
schodište. MŠ v Nosiciach do začiat-
ku nového školského roku opravila 
šatne, sociálne zariadenia a  sprchy 
pre zamestnancov, vymenila okná 
v kuchyni a vymaľovala kuchyňu so 
skladom. Novo natretý je aj záhrad-
ný inventár, vymaľované a  vyčis-
tené sú všetky vnútorné priestory. 
Základná umelecká škola prijatím 
115 nových žiakov rozšírila svoj 
stav na približne 750 žiakov v troch 
alokovaných pracoviskách – okrem 
Púchova má triedy aj v  Beluši a  na 
Lednických Rovniach. Aktuálne rie-
ši havarijný stav kanalizácie hlavnej 
budovy.                                               
            -sf-

č. škola 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
1 ZŠ Mládežnícka 531 523 524 520 538 553
2 ZŠ Gorazdova 499 479 468 467 429 448
3 ZŠ Komenského 390 381 371 390 392 372
4 ZŠ Slovanská 237 235 226 198 190 185

spolu 1657 1618 1589 1575 1549 1558
5 MŠ Mládežnícka 140 133 136 143 147 148
6 MŠ Chmelinec 104 106 109 111 110 114
7 MŠ Požiarna 1292 90 88 92 88 92 121
8 MŠ Požiarna 1291 69 68 71 70 71 71
9 MŠ 1. mája 48 49 50 50 50 50

10 MŠ Slovanská 27 37 36 38 34 39
11 MŠ Nosice 21 18 23 23 23 23

spolu 499 499 517 523 527 566

Š tatistik a návštevnosti  žiakov jednotliv ých púchovských škôl

Začiatok šk. roku v ZUŠ.

Začiatok šk. roku ZŠ Gorazdova.
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Nová riaditeľka ZŠ Komenského PaedDr. Miroslava Lapšová

Mohli by ste našim čitateľom prezradiť niečo o sebe?
Vyštudovala som strednú pedagogickú školu a  prvé 
dva roky som pracovala v  materskej škole. Neskôr 
som si doplnila vzdelanie a učila som na ZŠ v Beluši. 
Od roku 1996 pôsobím ako učiteľka primárneho vz-
delávania na ZŠ J. A. Komenského.

Aké pracovné úspechy ste dosiahli?
Pre mňa sú najdôležitejšie úspechy výborné výsled-
ky mojich žiakov, a to najmä v športových súťažiach.

Vaše záujmy a koníčky?
Ja som športový typ, hrávala som hádzanú, neskôr 
som aj trénovala ženskú hádzanú. Som rada, že aj 
moja dcéra sa venovala tomuto športu. Rada lyžu-
jem. Na škole každý rok vediem športové krúžky. 
Aktuálne sú moji zverenci – žiaci tretieho a štvrtého 
ročníka - vicemajstri Slovenska vo florbale. To je veľ-
ký úspech a radosť.

Akú zmenu plánujete na vašej škole v  najbližšom 
období?
Chcem dať väčší priestor prierezovému predmetu 
dopravná výchova. Asfaltové ihrisko v  školskom 
areáli je málo využívané a mohlo by sa prebudovať 
na dopravné ihrisko pre najmenšie deti. Priestor pre 
tento predmet vidím najmä v rámci predmetov vlas-
tiveda a prírodoveda.

V poslednom období väčšina škôl hlási, že má málo 
žiakov. Ako je na tom vaša škola?
Do nového školského roku nastúpilo 372 žiakov, 
z  toho je 151 na prvom stupni a  221 na druhom 
stupni. Pedagogických pracovníkov, ktorí ich majú 

Nový školský rok 2016/17 začala Základná škola J. A. Komenského s novou pani  
riaditeľkou. Počas prázdnin sa ňou stala PaedDr. Miroslava Lapšová, ktorá v škole 
pôsobí už dvadsť rokov a z toho posledných dvanásť rokov vykonávala funkciu zá-
stupkyne riaditeľky školy. Navštívili sme ju v riaditeľni a vyspovedali.

na starosti, máme štyridsať a k tomu trinásť nepeda-
gogických zamestnancov. 

Čo nové ste prichystali žiakom cez prázdniny?
V tomto období začala rekonštrukcia budovy školy, 
a to výmenou všetkých starých okien za nové - eko-
logické a energeticky úsporné. Pokračovať sa bude 
zateplením celej budovy. Okrem toho súbežne vy-

mieňame palubovku v  telocvični, renovujeme jej 
interiér a nakupujeme nové telocvičné náradie.
V  priestoroch školského dvora plánujeme zriadiť 
detské ihrisko s hojdačkami, pieskoviskom a preliez-
kami. Obnovujeme priestory Školského klubu detí 
maľovanými obrázkami z rozprávok na steny v od-
deleniach. Plánujeme tiež obnoviť ihrisko s umelou 
trávou v areáli školy.

Je škola vybavená potrebnými školskými pomôcka-
mi?
Naša škola má dostatok pomôcok, ktoré učitelia radi 
využívajú vo svojej práci. Plánujeme navyše zriadiť 
gymnastickú učebňu, hudobnú učebňu a  za pros-
triedky eurofondov lepšie vybaviť aj učebňu chémie. 
Plánujeme tiež presťahovanie a doplnenie školskej 
knižnice.
Po ukončení rekonštrukcie plánujem vybaviť po-
stupne všetky triedy dostatočne rýchlym interne-
tom, ktorý obohatí prácu učiteľa pomocou noteboo-
kov a projektorov.

Na záver: čo považujete v živote za najdôležitejšie, 
máte nejaké životné krédo?
Takmer celý život (až na pár rokov) sa pohybujem 
v priestoroch tejto školy – ako žiačka, učiteľka a teraz 
riaditeľka školy. Je to moja srdcovka a chcem jej odo-
vzdať všetko čo budem môcť. Cítim, že je okolo mňa 
kolektív dobrých, pracovitých ľudí, ktorí ma dobíjajú 
energiou. Je mi s nimi dobre a verím, že škola za po-
moci všetkých bude napredovať a rozvíjať sa.
Mojim krédom je:  „Keď máš niekoho rád a záleží ti 
na ňom, tak si čas a energiu pre neho vždy nájdeš.“

Zhováral sa S. Flimmel

Otázka pre primátora Rastislava Heneka
Nové okná a zateplenie budovy Základnej školy  
J. A. Komenského určite v  budúcnosti prinesie 
úsporu finančných prostriedkov na kúrenie. Čo 
plánujete v budúcnosti s ušetrenými financiami 
urobiť?
Slovenské, a teda aj naše mestské, školstvo je dlho-
dobo finančne podvyživené. Ušetrené peniaze 
použijeme na zlepšenie vybavenia školy učebný-

mi pomôckami. A  nebránime sa ani ich presunu 
do mzdových prostriedkov pedagogických a  ne-
pedagogických zamestnancov školy. Ľudia, ktorí 
zabezpečujú vzdelávanie a  výchovu našich detí, 
si ich určite zaslúžia. Po rekonštrukcii základných 
škôl Mládežnícka a Komenského bude nasledovať 
výmena okien a zateplenie aj základných škôl Go-
razdova a Slovanská. A nezabudneme ani na naše 
materské školy.                                                                     -r-

Telocvičňa ZŠ Komenského už má novú  palubovku.
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Na Čertove medveď  cez deň 
skántril a zranil ovce 

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

preto na všetkých hubárov, turis-
tov a milovníkov miestnej príro-
dy, aby boli nanajvýš opatrní a na 
výlety do lesa sa púšťali v skupin-
kách a s očami „na stopkách“.
Najväčšia slovenská šelma (med-
veď hnedý) je zákonom chránená, 
kompetentní povoľujú na základe 
výnimiek v špecifických prípadoch 
takzvaný regulovaný alebo lovný 
odstrel.     
Medveď hnedý je z medzinárod-
ného hľadiska vzácny a vyhynutím 
ohrozený živočích a preto je v le-
gislatíve Európskej únie zaradený 
medzi prísne chránené druhy.    
          -r-

Začiatkom septembra urobil med-
veď na Čertove v časti Lamže 
prevádzkovateľovi chaty Alpina 
a zároveň chovateľovi poriadnu 
paseku v stáde oviec. Za bieleho 
dňa sa pustil do ovcí, ktoré neboli 
chránené v ohradenom košiari, ale 
voľne sa pásli na trávnatom sva-
hu pri chate. Jednu ovcu medveď 
roztrhal tak, že už jej nebolo po-
moci, ďalšie dve zranil. Medveďa 
mal na svahu dokonca zazrieť je-
den z okoloidúcich turistov. Podľa 
miestneho chatára, s ktorým sme 
sa rozprávali, tak „nízko“ v blízkosti 
obydlí medveďa na Čertove dlhé 
roky nevideli, až teraz. Apelujú 

Ďakujeme, pán primátor!
veľa zdravia a veľa energie pri Vašej 
práci, ktorú robíte v prospech ob-
čanov mesta.

Za starších občanov V. Ž.

Ak sa starší občania chcú pohybo-
vať po meste, tak sú odkázaní na 
mestské autobusy. To platí aj pri 
nákupoch v Tescu. Neraz museli 
dlhé minúty čakať na zastávke na 
autobus a nemali si kde sadnúť. 
Márne boli ich žiadosti v minulých 
rokoch. Vždy boli na úrade odbití, 
že sa majú obrátiť na Tesco.
Nedávno sa občania obrátili pria-
mo na primátora mesta Rastislava 
Heneka. Ten ihneď pochopil situá-
ciu a okamžite konal. Zariadil obča-
nom dve lavičky priamo pri nástu-
pe do autobusu.
Ďakujeme, pán primátor! Už rok 
sa vozíme zadarmo v mestských 
autobusoch a aj terajšie Vaše kona-
nie potvrdilo, že Ste správny chlap 
na mieste primátora. Prajeme Vám 

Ilustr. foto. Zdroj: www.medvede.sk.

13. - 19. 9. 2016      Záskalie: stred
       Staré Nosice: odbočka na ostrov
                pod elektrárňou 
       J. Kráľa: pri starých pumpách
20. - 26. 9. 2016      J. Kráľa: pri nemocnici Zdravie
       Zábreh: na konci ulice 
       Pod Zábrehom: na konci ulice 
       Vieska: pri nádobách na sep. odpad
                                           pri pálenici
27. 9. - 3.10. 2016       Hrabovka: dolný koniec pri RD č. 69/55
          pri Rivane
      Ihrište: pod autobusovou zástavkou
      Hoština: pri požiarnej zbrojnici
                         pri zástavke pri DK
4. - 10. 10. 2016     Horné Kočkovce: ul. Hurbanova
                       ul. Kukučínova
                       ul. Hečkova
4. - 7. 10. 2016     ul. Továrenská (pri predajni mäsa)
                      Vŕšok (pod býv. zber. surovinami)

Jesenné upratovanie: Harmonogram 
rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov
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Mesto prostredníctvom trenčianskej 
firmy mmcité2 s. r. o. vybuduje šesť no-
vých prístreškov pri zastávkach MHD 
vrátane nových lavíc a  odpadkových 
košov. Likvidáciu starých a vybetóno-
vanie základov nových zastávok má 
na starosti Podnik technických služieb 
mesta Púchov s. r. o. Zastávky sa obno-
vujú na Hollého ulici, na Komenského 
ulici (pri Céčku), v  Starých Nosiciach, 
Hoštinej a dve nové zastávky pribud-
nú aj v  Horných Kočkovciach (Tová-
renská a Spojová ulica). Cenu nových 
zastávok určila verejná súťaž vo výške 
14 496 eur. Termín dokončenia prác je 
podľa slov vedúcej oddelenia dopravy 
a služieb Mestského úradu Ing. Mgr. 
Aleny Vavrovej predbežne stanovený 
na koniec septembra.                              -sf- Zastávka MHD na Komenského ul.

Mesto vybuduje šesť zastávok MHD

Zastávka MHD Staré Nosice. Zastávka MHD  Horné Kočkovce.

V Púchove pribudnú dve nové  „pumpy“

Chcú priniesť silnú značku
Druhá čerpacia stanica pohonných 
hmôt sa buduje oproti supermar-
ketu Lidl v areáli spoločnosti Maky-
ta a. s. „Vjazd na čerpaciu stanicu 
bude smerom od Vsetínskej cesty 
a výjazd  smerom do areálu Ma-
kyty a na Ulicu 1. mája,“ povedal 
projektový manažér Ladislav Chy-
ba. Táto „pumpa“ by mala naraz 
obslúžiť piatich motorizovaných 
zákazníkov. Jej súčasťou bude i ob-
chod. „Naším cieľom je priniesť do 
Púchova silnú značku s kvalitnými 
službami, predajom potravín s 
možnosťou otvorenia až 24 hodín 
denne,“ načrtol obhodný zámer 
Chyba.                                           -pam-

Zatiaľ v stavebnom konaní
Navrhovateľom čerpacej stanice s 
názvom „Čerpacia stanica SCORE 
Púchov“ pri supermarkete Tesco 
je spoločnosť Synergas, s. r. o. so 
sídlom v Nitre a stavbu by mala 
realizovať spoločnosť Ardis, a. s. 
so sídlom v Žiari nad Hronom. Ne-
dávno prebehlo stavebné konanie 
o zmene stavby formou verejnej 
vyhlášky. Zmeny sa týkajú tvaru 
zastrešenia, konštrukcie a zníženia 
počtu stojanov zo štyroch na dva, 
čo by sa pri zabratí plochy dotklo 
nakoniec šestnástich a nie osem-
nástich parkovacích miest, ako to 
bolo uvedené v predchádzajúcom 
návrhu. 

V blízkej budúcnosti sa v Púchove zvýši počet čerpacích staníc pohonných hmôt o dve nové stavby. 
Spoločné majú to, že obe sa podľa plánov majú nachádzať na opačných koncoch mesta v tesnej 
blízkosti supermarketov. Jedna pri Tescu, druhá pri Lidli, ktorý je momentálne v rekonštrukcii.

Pri Tescu vyrastie nová čerpacia stanica.

Na čerpacej stanici pri Maykte oproti momentálne zbúranému  
Lidlu sa stavebné práce už začali.

Na mieste supermarketu Lidl je dnes stavenisko.
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rý je naozaj pestrý. Sama sa netají 
tým, že jej srdcu najbližším je prá-
ve francúzsky šansón.  „V Púchove 
som už tak trošku stálicou, vystu-
pujem tu po tretíkrát, naposledy 
som tu bola pred tromi rokmi. V 
tomto čase som práve dokonči-
la svoj prvý album, ktorý sa sa-
mozrejme nesie v šansónom du-
chu. Práve tento žáner je pre mňa 
úžasný v tom, že sa kladie veľký 
dôraz na text, ktorý spievam. Keď-
že som odmalička recitovávala, 
vždy som mala blízky vzťah ku 
textom.“ 
Hudobná dvojica Zimányiová - Bu-
rian svojim viac ako hodinovým 
vystúpením rozhýbala publikum a 
priniesla na pešiu zónu poriadny 
závan francúzskej atmosféry. Žán-

Riaditeľka púchovského domu kul-
túry Milada Vargová pripomenula, 
že interpretka je Púchovčanom 
známa: „Andrea Zimányiová je 
človek, s ktorým spolupracujeme 
veľa rokov. Pamätáme si časy, 
kedy Andrea vo svojich začiat-
koch spievavala ešte v starom 
dome kultúry s kapelou Margot. 
Je tiež speváčkou, ktorá zaspieva 
asi všetko na svete – od rapu, až 
po operu. Myslím si, že sa v Púcho-
ve cíti ako doma a že na Slovensku 
z môjho pohľadu niet speváčky, 
ktorá by zaspievala lepšie franc-
úzsky šansón ako ona.“ 
Andrea Zimányiová predstavila 
spolu s Jurajom Burianom nadše-
ným púchovským poslucháčom, 
prierez svojej žánrovej tvorby, kto-

Zimányiová s Burianom dodali letu francúzsky šmrnc

rová pestrosť, ktorá začínala niekde 
pri najslávnejšej frankofónnej 
interpretke Edith Piafd a končila 
známou skladbou z Radošinského 
naivného divadla, bola v speváč-
kinom prevedení famóznym hu-
dobným zážitkom. Atmosféra na 
pešej bola plná francúzskeho tem-
peramentu, šarmu a šmrncu, ktorý 
bratislavská interpretka nechala na 
pódiu. 

Barbora Krchňavá
Foto: DK Púchov

Púchovská kapela Hidden Road: Hudba je veľmi náročná cesta 
S vyhlásením víťazov Muzikomatu 
bol spojený aj koncert púchovskej 
kapely Hidden Road, ktorá v tomto 
čase žne úspech najmä s hudobným 
projektom „S hudbou vesmírnou“. Jej 
najznámejší hit „Je nám teplo“ vysti-
huje horúce, letné obdobie a práve 
spomínaná pieseň toto hudobné 
zoskupenie najviac preslávila. Člen 
kapely - spevák a gitarista Jaroslav 
Zigo odpovedal v krátkom rozhovore 
na pár otázok:

Zúčastňovali ste sa aj vy podobných 
súťaží ako je Muzikomat?
J. Z.: Zatiaľ sme sa žiadnej podobnej 
súťaže nezúčastnili. Kedysi sme plá-
novali, že by sme to skúsili, ale ponu-
ka padla a ďalej sme sa tej myšlienky 
nejako vzdali. Ani si nepamätám pre 
aký dôvod sme sa nezapojili. 
Pieseň s názvom „S hudbou vesmír-
nou“ naspievala vaša stará zostava z 
Hidden Road. Teraz už sú Hudba ves-
mírna a Hidden Road akoby dve for-
mácie a dva rozdielne projekty. Ako  
si v tom má poslucháč spraviť poria-
dok? Koho a čo si pod týmito zosku-
peniami predstaviť? 
J. Z.: My v tom máme sami nepori-
adok (smiech). Mali sme pesničku 
„S hudbou vesmírnou“ s kapelou 
Hidden Road a neskôr vzniklo nové 
zoskupenie, kde sa odčlenili dvaja 
hudobníci – Marek Koleno, a Sorizzo. 

Živé vystúpenia oboch kapiel dostali 
do varu všetkých návštevníkov ne-
deľného koncertu. Výber hudobných 
žánrov bol na Muzikomate pestrý a 
hudobníkom sa nekládli žiadne med-
ze. Od alternatívneho rocku dopĺňa-
li širokú žánrovú škálu rock-folk, či 
crossover metal, ktoré nie sú tými naj-
známejšími. Súťaže sa celkovo zúčast-
nilo trinásť kapiel - sedem českých a 
šesť slovenských. V hlasovaní bolo 
nazbieraných takmer 8300 hlasov od 
fanúšikov a to už je naozaj nemalá 
podpora. 

Na čom sa chystáte ďalej pracovať? 
J. Z.: Zatiaľ je to všetko v procese rie-
šenia. Ale určite máme kopec plánov 
na klipy a máme aj dohodnutý kon-
cert v Bratislave na budúci mesiac. 
Uvidíme, ako to pôjde ďalej a kam nás 
budú ľudia pozývať. 
Aký je recept na úspech? 
J. Z.: Recept? To je veľmi ťažká otázka. 
My sme v podstate robili iba nejaké 
videá a hudbu. Zrazu to pesničkou „Je 
nám teplo“ všetko prerazilo. Neskôr 
sa začali pozerať všetky naše videá a 
ľudia si to našli, obľúbili a preklikali sa 
cez to. To bol náš recept. 

Zhovárala sa B. Krchňavá 

K nim sa pridala tiež Dominika Zele-
níková. Začali si spolu robiť nejaké 
vlastné videá a popritom sme aj my 
boli sem-tam v klipe, alebo sme im 
pomáhali niečo nahrávať. 
Neškrie vás to, že sa od vás odtrhli 
niektorí členovia a začali si takpove-
diac „vlastný projekt“?
J. Z.: Nie, bavili sme sa na tom. U nás 
to nefunguje spôsobom, že by sme sa 
rozdeľovali na Hidden Road a S hud-
bou vesmírnou. Všetci sme v prvom 
rade kamaráti a robíme veci spoločne.
Zatiaľ ste stále študentmi. Vidíte v 
hudbe svoju budúcnosť? 
J. Z.: Ťažko povedať, je to veľmi nároč-
ná cesta. Aj po časovej stránke je to 
komplikované napríklad pred týmto 
vystúpením sme celý víkend cvičili. 
Uživiť sa hudbou je na Slovensku veľ-
ký problém, ale ak tu bude tá možno-
sť, tak to určite zvážime. 
Ako je to u vás v kapele s textami? 
Máte nejakého textára alebo si robíte 
texty k piesňam sami?
Texty si píšeme sami. Väčšinou píšu 
Sorizzo a Marek, ale snažíme sa všetci. 
Takmer vždy prispeje každý do piesne 
nejakým svojím riadkom. 
Dá sa zostať aj na profesionálnej úrov-
ni stále „srdcom hudobník“ a mať 
hudbu rád?“
J. Z.: Určite. Podľa mňa človek môže 
mať rád aj svoju profesiu, aj svoj život. 
Nevidím v tom problém.

Súčasťou domáceho kultúrneho leta bol v 
Púchove koncert známej slovenskej šanso- 
niérky Andrey Zimányiovej s hudobným sprie-
vodom gitarového virtuóza Juraja Buriana.   

Jednou z takmer posled-
ných akcií tohtoročného 
kultúrneho leta bolo aj vy-
hlásenie výsledkov hudob-
nej súťaže s názvom Mu-
zikomat. Tretí ročník tohto 
projektu v rámci cezhra-
ničnej spolupráce so vsetín-
skym domom kultúry už 
dnes pozná svojich víťazov. 
Najväčšej priazni online 
fanúšikov sa tešila púchov-
sko-ilavská kapela Dríst a 
na českej strane kapela zo 
Slavičína, ktorá vystupuje 
pod názvom My Pulse.

Foto:  Internet.
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Najmenší Púchovčania
vítanie detí do života 
26. august 2016
Župný dom v Púchove

Daniel Hurtoň Marko Fabuš

Dorota Tarabová Natália Chybová

Kristián Haluška

Alžbeta Žiaková

Tamara Pavlíková
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Mestská polícia

V skale na hrade Lednica uviazol turista

Pri nehodách na cestách sa zranili piati ľudia

V strmých skalách brala nad hradom Lednica uviazol 
ešte v sobotu 9. júla turista. Podcenil terén, uviazol v 
skale bez potrebného vybavenia a nedokázal sa odti-
aľ dostať ani s pomocou svojich priateľov. Vrtuľník Vr-
tuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE Europe 
musel na heliporte vo Vrátnej vyzdvihnúť horských 
záchranárov zo strediska Malá Fatra. Z vrtuľníka ich 
vysadili pri hrade, na mieste už boli aj príslušníci Ha-
sičského a záchranného zboru z Hasičskej stanice v 
Púchove. Horskí záchranári vyliezli k turistovi, zaistili 
ho a pomocou lanovej techniky spustili do bezpečia. 
Pri zásahu sa nikto nezranil.  

Podľa Petra Muráňa zo strediska HZS Malá Fatra 
uviazol muž v horolezeckom teréne zhruba tretieho 
stupňa obtiažnosti. „Nebol sa schopný pohnúť ani 
hore, ani dole. Keďže hasiči nedisponujú horolezec-
kým výstrojom, nemohli sa k nemu dostať, a tak po-

volali nás. Vyliezli sme k nemu, urobilo sa stanovište 
a spustili sme ho dole. Bol dosť vyčerpaný, vysilený a 
vystrašený, keďže uviazol v exponovanom teréne. Je 
to síce rozsypaná trávnatá skala, ale dalo sa to zvlád-
nuť,“ skonštatoval Muráň s tým, že akcia sa skončila 
úspešne a nikto sa nezranil. 

Ako informoval Pavol Ďuriš z Historicko-astrono-
mickej spoločnosti, skala kde uviazol turista je ešte 
asi 200 metrov nad hradnou vyhliadkou, ktorá je vo 
výške 590 metrov. „Na tomto mieste sa v roku 2006 
zabil horolezec z Trenčianskej Teplej, ktorý spadol 
na opačnú stranu. Kedysi sa na skalu dalo dostať po 
hrebeni, momentálne to však už neodporúčame, 
pretože skala je zvetraná a okrem toho tam hniezdia 
sokoly,“ doplnil Ďuriš s tým, že z tak ťažkého terénu sa 
môžu bez pomoci dostať len skúsení horolezci.                                                                       

(pok)

O poriadny rozruch sa v Lednici postaral ešte minulú sobotu turista, ktorý uviazol v skalnom brale a nedokázal 
sa odtiaľ dostať. Zachraňovať ho museli horskí záchranári z Vrátnej, ktorých do Lednice priviezol záchranársky 
vrtuľník.                         FOTO: IM 

Na cestách Púchovského okresu sa v 26. kalendár-
nom týždni stali štyri dopravné nehody, pri ktorých 
utrpelo ľahké zranenie päť ľudí. 

Až štyroch zranených si vyžiadala dopravná neho-
da, ktorá sa stala ešte 6. júla na ceste I/49 v Mestečku 
(na snímke). Vodič osobného motorového vozidla 
značky Honda jazdiaci z Českej republiky smerom 
do Púchova zrejme v dôsledku únavy prešiel do pro-
tismeru, kde sa zrazil s protiidúcim vozidlom znač-
ky Subaru Impreza. Pri 
nehode sa ľahko zranili 
v oboch automobiloch 
štyria spolujazdci. Skúška 
na alkohol bola u vodičov 
negatívna. 

O deň neskôr došlo k 
dopravnej nehode na kru-
hovej križovatke v Púcho-
ve pri „Rožáku“, kde vodič 
osobného auta Opel In-
signia nedal pri vchádzaní 
do kruhového objazdu 
prednosť cyklistke. Tá pri 
nehode utrpela ľahké zra-
nenie. Skúška na alkohol 
bola rovnako negatívna. 

V ten istý deň vo večerných hodinách pravdepo-
dobne v dôsledku nevenovania pozornosti vedeniu 
vozidla narazil vodič automobilu zn. Honda Civic pri 
Streženiciach do zvodidiel, ktoré ho po náraze odho-
dili späť na cestu. Nehoda bola bez zranení. 

V piatok 8. júla zrejme v dôsledku únavy prešiel vo-
dič automobilu Škoda Fabia do protismeru a narazil 
do stĺpa obecného rozhlasu. K zraneniam nedošlo, 
skúška na alkohol bola negatívna.        KR PZ Trenčín 

Našli stratenú manželku
Na oddelenie mestskej polície oznámila nezná-

ma žena, že na Námestí slobody je žena, ktorá je 
takmer slepá a nahluchlá. Hliadka na mieste našla 
staršiu ženu, ktorá bola dezorientovaná. Mestskí 
policajti s ňou prešli všetky zariadenia sociálnej 
starostlivosti v Púchove, bez úspechu. Až okolo 
deviatej večer zatelefonoval na oddelenie MsP 
muž z Púchova, podľa ktorého mu ušla manželka, 
ktorá je hluchonemá a má šedý zákal. Po stretnutí 
s manželom hliadka previezla oboch do miesta 
bydliska.  

Sučka skončila v koterci
Neznámy muž oznámil na oddelenie mest-

skej polície, že po Štefánikovej ulici pobehuje 
pes stredného vzrastu hnedej farby s obojkom a 
známkou. Hliadka sučku neznámej rasy odchytila 
a previezla do koterca v Podniku technických slu-
žieb mesta Púchov. Sučka mala známku o očko-
vaní, mestskí policajti prípad riešia ako porušenie 
VZN o chove psov. 

Zlomený konár ohrozoval okolie
Hliadku mestskej polície privolali na Chmelinec, 

kde mal byť podľa oznámenia zlomený konár stro-
mu, ktorý spadol na chodník. Hliadka na mieste 
našla asi desaťmetrový zlomený konár borovice 
s priemerom asi 15 centimetrov. Zlom bol asi vo 
výške 2,5 metra, v okolí stromu sa hrali deti, ktoré 
policajti upozornili na nebezpečenstvo zranenia. 
Následne hliadka privolala príslušníkov Hasičské-
ho a záchranného zboru z Hasičskej stanice v Pú-
chove, ktorí konár spracovali a odstránili.  

Hlina bránila prejazdu
Muž z Nových Nosíc požiadal mestských poli-

cajtov o vyriešenie problému s hromadou hliny, 
ktorú umiestnil muž z Horných Kočkoviec na 
poľnú cestu a zabránil prejazdu na jeho pozemok. 
Hliadka zistila, že za pozemkom rodinného domu 
je hromada hliny, z ktorej časť už oznamovateľ 
odstránil. Policajtom oznámil, že komunikáciu 
využíva viacero ľudí ako prístupovú komuniká-
ciu k svojim pozemkom a že je riadne zameraná 
a vytýčená. Ďalej uviedol, že v minulosti Okresný 
súd v Považskej Bystrici rozhodol, že majiteľom 
komunikácie je Pozemkový fond. Keďže hliadka 
nedokázala na mieste rozhodnúť, odporučili mu-
žovi, aby sa obrátil na stavebný úrad MsÚ Púchov, 
s čím súhlasil. Hliadka miesto fotograficky zdoku-
mentovala.   

Obišiel s napomenutím
Hliadka mestskej polície riešila na základe tele-

fonického oznámenia priestupok proti všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta. Dopustiť sa ho mal 
muž na Chmelinci, ktorý v byte hlasnou hudbou 
rušil krátko pred polnocou nočný pokoj. Muž po 
príchode hliadke hudbu vypol, mestskí policajti 
prípad vyriešili napomenutím.  

Aj takéto nebezpečné prekážky v cestnej premáv-
ke musia riešiť v spolupráci s kompetentnými mest-
skí policajti . 
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Z najstarších dejín
Prvýkrát sa Okrut spomína v roku 
1408 pod názvom „possessio Okruth. 
Názov jej dala zrejme krajina - rieka 
Váh v zákrute stáčajúca svoje koryto 
medzi Považskou Bystricou a Púcho-
vom. Obec sa nachádzala na pravom 
brehu rieky približne v miestach me-
dzi rekreačným strediskom vodných 
športov na Priehrade mládeže zná-
mym aj ako „Zlaté piesky“ a odbočkou 
do Upohlavu. Množstvo jej pôvod-
ných obyvateľov nieslo priezvisko 
Okrutský, čo možno datovať už v 15. 
storočí, kedy väčšia časť dediny patrila 
lednickému panstvu a menšiu vlastnil 
rod Okruckovcov. Bola to šľachtická 
rodina a z dejín je známa listina kráľa 
Vladislava z roku 1495, v ktorej Matúš, 
Ondrej a Juraj získavajú späť práva na 
držbu majetku neoprávnene predtým 
odňaté vlastníkom Lednického hradu 
Petrom Nehézom. Na Okruckovcov sa 
tomu istému panovníkovi v roku 1500 

sťažoval  bystrický zemepán Ján Pod-
manický, že Matej, Michal a Beňadik 
páchajú násilnosti na jeho poddaných 
v neďalekom Prosnom. Kráľ Vladislav 
nariadil Turčianskemu konventu, aby 
od Okruckovcov vymáhali pokutu 
25 hrivien. Domáci rod vlastnil v obci 
i kúriu, no musel sa vysťahovať do 
inej v Pominovci (dnes súčasť obce 
Sedmerovec, okres Ilava), pretože Ján 
Podmanický bol na nariadenie pa-
novníka uvedený do okrutskej kúrie 
i s príslušenstvom ako záložný pán. 
Právo zálohu si Podmanický uplatnil 
i v kúrii v Pominovci. Neznamenalo 
to ale, že Okruckovci opustili Okrut. 
Žilo ich tu množstvo a v roku 1571 im 

Trenčianska župa dala do držby ďalšie 
majetky. I v roku 1617 bol richtárom 
obce Rafael Okrucký a Okrut bol filiál-
kou farnosti v Udiči. 

Padlo rozhodnutie presťahovať!
Ešte v polovici 20. storočia sa živilo asi 
170 obyvateľov tejto obce chovom do-
bytka, hydiny a poľnohospodárstvo, 
pričom si väčšinu plodín dopestova-
li na úrodnej terase na brehu rieky. 
Množstvo ľudí z Okrutu pracovalo i 
v najväčších púchovských fabrikách 
ako Gumárne, Makyta, Syenit alebo 
považskobystrických strojárňach. Väč-
šina obyvateľov Okrutu bola pomerne 
chudobná a žila v malých drevenici-
ach bez elektriny. Pri výstavbe Priehra-
dy mládeže padlo rozhodnutie nielen 
o zatopení časti Nosíc a Milochova, ale 
aj o zbúraní všetkých viac ako 30-tich 
domov v Okrute. Už v marci 1950 bola 
vytvorená tzv. Presídľovacia komisia, 
ktorá sa mala postarať o prípravu a 

realizáciu tzv. 
„akcie P“. Podľa 
archívnych ma-
teriálov mali 
obyvatelia všet-
kých dotknu-
tých obcí len 
málo informácií 
o svojom bud-
úcom presídle-
ní. Najskôr o pri-
delení nových 
n á h r a d n ý c h 
domov rozho-
dovali úrady, no 
neskôr si mohli 

obyvatelia sami vybrať, kde chcú ďa-
lej bývať. Celá nová ulica s 19 domami 
vznikla vtedy ešte v Malej Udiči a sem 
bola presťahovaná väčšina Okrutča-
nov. Náklady na jej vybudovanie dosi-
ahli údajne výšku 2,7 milióna Kčs. 

Postupný zánik Okrutu
V januári 1957 odporúčala Rada 
Okresného národného výboru v Po-
važskej Bystrici (ďalej len ONV v PB) 
presídľovacej skupine, aby presídlen-
com z Okrutu postavili i spoločné hos-
podárske budovy pre chov domácich 
zvierat „...pretože si plánujú založiť 
JRD“. Udičský kronikár o tejto udalosti 
napísal: „...váhali so vstupom do druž-

Okrut je názov obce, ktorú už na súčasných ma-
pách nenájdete. Prehradenie Váhu pri Nosiciach 
v 50-tych rokoch minulého storočia znamenalo 
pre všetkých jej obyvateľov zmenu bydliska a 
zánik obce po viac ako 600 rokoch jej existencie. 

OKRUT - obec, ktorá zmizla pod vodou

stva a neboli vôbec naklonení my-
šlienke spoločného hospodárenia.“ 
Jednotné roľnícke družstvo v Udiči na-
koniec vzniklo 29. augusta 1958. Pred 
zbúraním domov pod záplavovou kó-
tou 280 m. n. m. nariadil Odbor škol-
skej rady ONV v PB vo februári 1957 
Slovenskému národnému múzeu ešte 
zdokumentovať obec Okrut z historic-
kej, národopisnej a prírodovedeckej 
stránky. Hodnota jednotlivých domov 
v Okrute bola nakoniec vyčíslená v 
rozmedzí 2 860 a 21 787 Kčs. 

Z dreveníc do „palácov“
Namiesto nich získali Okrutčania nové 
typizované domy z červených tehál, 
omietnuté bielou farbou, s oplote-
ným dvorom, vodovodom, elektrinou 
a kanalizáciou. Na spodnom podlaží 
sa nachádzali 3 obývacie miestnos-
ti, kuchyňa, kúpeľňa, potravinová 
komora, WC a chodba. Ešte i dnes je 
možno rozpoznať „novú“ výstavbu v 
Udiči i Milochove, no mnohé z domov 
sú už značne prebudované. Hodnota 
nových a moderných domov niekoľ-
konásobne prevýšila cenu tých pô-
vodných, o čom svedčia i kronikárove 
slová:  „Postavené náhradné rodinné 
domky v porovnaní so zbúranými 
boli ako paláce, takže obyvatelia dlho 
neverili, že sú opravdu ich. Nešla im 
do hlavy taká „nevýhodná“ výmena 
zo strany štátu, veď si boli vedomí, 
čo opustili.“ Posledné zvyšky Okrutu 
začali miznúť pod vodami Váhu v au-
guste 1957. 
Zaniknutú obec pripomína cintorín 
pri vjazde do Upohlavu a azda i erb pri 
vstupe do Okrutskej ulice v Udiči. Pri 
zníženej hladine vo vodnej nádrži je 
ešte i dnes možné pozorovať základy 
okrutských stavieb a nad cestou stojí 
na pamiatku zaniknutej obce oplote-
ný kríž s pamätnými tabuľami. 

P. Makyna

Vstup do miestnej časti Udiče, ktorá 
nesie rovnaký názov i symboliku 

ako zatopená obec.

Nad cestou pred Upohlavom miesto 
zaniknutej obce pripomína kríž  

s Ježišom Kristom a pamätnými ta-
buľami osadenými pri príležitosťami 

40. a 50. výročia zatopenia Okrutu.

 Malá obec Okrut ležala na brehu Váhu a na túto mapu 
bola  zakreslená ešte na konci 19. storočia.

 Jeden z pôvodných domov obci Okrut.
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išla krásna odozva. Ľudia spolu s 
nami spievali takmer všetky pes-
ničky.  Mohli ešte o trošku viac tan-
covať a bolo by to úplne dokonalé,“ 
poznamenal člen skupiny, spevák a 
klavirista Radek Kňura. 
Viackrát skloňovaná bola počas toh-
to leta aj ohňová šou. Po prvýkrát 
sa nekonala pre nepriazeň počasia 
a bola preložená práve na koncert 
kapely Viva Italia. „Dnes sa ohňo-
vá šou nemohla uskutočniť, žiaľ 
už po druhýkrát kvôli technickým 
príčinám zo strany účinkujúcich. 
Prišli sme teda s novým riešením 
a sľubovanú ohňovú šou, budú 
môcť návštevníci vidieť po skon-
čení vystúpenia Pavla Hammela 
a skupiny Prúdy, na tohtoročnom 
Púchovskom jarmoku 2016. Šou 

Toto hudobné zoskupenie prenieslo 
na Pešiu zónu atmosféru priamo z 
dovolenkového Talianska, ktoré je 
stále jednou z najnavštevovanejších 
destinácií. Tí, ktorí tam dovolenku 
tento rok nestihli, mali možnosť užiť 
ju, aspoň vďaka najznámejším ta-
lianskym hitom. 
Viva Italia je kapela, ktorá hráva pre-
važne talianske hity 80. rokov. V ich 
repertoári sú známi interpreti ako 
napríklad  Umberto Tozzi, či Ricchie 
e Poveri. Priamo cez ich najzná-
mejšie skladby predstavili divákom 
svoju šou, ktorá aj vďaka spevavej 
taliančine rozhýbala púchovské 
publikum. „Hity, ktoré sme tu dnes 
hrali, patria do zlatej pokladnice 
talianskej hudby 80. rokov. Vystu-
povalo sa nám tu úžasne, z publika 

Ukončenie púchovského kultúrneho leta po taliansky 

bude dvojnásobne dlhá a s dvoj-
násobným počtom účinkujúcich,“ 
prezradila riaditeľka domu kultúry 
Milada Vargová. 

Atmosféru z krajiny dobrého vína, 
pizze a cestovín bolo v Púchove cí-
tiť po prvýkrát. Hlavným dôvodom 
je najmä ten, že podobná revivalo-
vá kapela na Slovensku neexistuje 
a spomínaná Viva Italia je jedinou 
svojho druhu na českej a sloven-
skej hudobnej scéne. Tohtoročné 
kultúrne leto, ktoré sa nieslo v zna-
mení „dovolenky na pešej zóne“, 
priblížilo domácim niekoľko zaují-
mavých krajín. Diváci mali možnosť 
navštíviť a spoznať pestrú ponuku 
pripravených letných večerov, na-
príklad v podobe jazzového Ang-
licka, šansónového Francúzska, či 
finišujúceho, rytmického Talianska. 
Milada Vargová, riaditeľka DK Pú-
chov, zhodnotila: „Veľmi sa tešíme z 
toho, že kultúrne leto má v Púchove 
stúpajúcu tendenciu. Ľudia si naň 
zvykli a po čase si našlo svoje meno. 
Jediná vec, ktorá bola zradou tohto 
roka, bolo nestále počasie. Nebyť te-
jto nestálosti, boli by sme absolútne 
spokojní.“ 

Barbora Krchňavá

Kreativnô fandilo najmä  šikovným detským rukám 
rených minidielkach sa podpísali ši-
kovné prsty, trpezlivosť a predovšet-
kým chuť tvoriť. 
„Dnešné Kreativnô je o nových 
technikách, ktoré deti až tak veľmi 
nepoznajú. Chcela som, aby si ich 
vyskúšali a aby si osvojili opäť niečo 
nové. Keď som sa pýtala detí, či už 
niečo podobné niekedy vytvárali, 
tak mi  väčšina odpovedala, že tieto 
techniky robí po prvýkrát. Púchov-
ské deti sú veľmi šikovné a stále ma 
teší, že rodičia dbajú na to, aby ich 
deti niekam chodili a niečo vytvára-
li, “ vysvetľuje Mária Balážová. 
Jednou z pripravených techník bola 
aj tzv. zažehľovacia, vďaka ktorej 
deti vytvárali prívesky na peračníky, 
ruksaky, či kľúče. Plastové „pyssla“ 
koráliky si poukladali na podložku vo 
vybratom tvare, obalili ich v papieri 

V posledný prázdninový piatok bol 
púchovský Europark pri Župnom 
dome otvorený pre každého, kto mal 
kreatívne nápady a najmä šikovné 
ruky. Akcia s názvom „Kreativnô“ pod 
vedením občianskeho združenia 
Mŕtva kosť a ilustrátorky, grafickej di-
zajnérky a takisto výtvarníčky Márie 
Balážovej bola plná nedočkavých 
detí, ktoré si prišli vyrobiť vlastné 
prívesky, náušnice a rôzne kreatívne 
drobnosti.
Záujem detí bol veľký a nechýbala 
žiadna veková kategória. Rozptyl za-
čínal pri najmenších - štvorročných 
a pokračoval až po najstarších, ktorí 
mali takmer 14 rokov. Desiatky zú-
častnených detí si navzájom pomá-
hali a vek ich v produktívnosti žiad-
no nelimitoval. Keďže sa akejkoľvek 
kreativite medze nekládli, na  vytvo-

na pečenie a žehličkou nahrievali tak 
dlho, kým sa jednotlivé kúsky nezliali 
do naozaj zaujímavých tvarov. Ďalej 
mali škôlkari a školáci na treťom roč-
níku „Kreativna“ možnosť kresliť, pe-
čiatkovať a najmä čo najtvorivejšie si 
užiť posledné dni voľna. 
Všetky letné a prázdninové worksho-
py pod taktovkou Márie Balážovej, 
mali úspech a boli plne obsadené. 
Deti sa aj týmto spôsobom mohli po-
čas voľných dní niečo nové naučiť a 
predviesť tiež svoj talent a šikovnosť. 
Pre tých, ktorí nemali počas prázdnin 
čas je tu ešte jedna možnosť, ale tá sa  
bude konať už v priebehu školského 
roka. Na konci septembra je pre pú-
chovské deti pripravená naozajstná 
chuťovka, ktorou bude dizajnérsky 
workshop v dome kultúry. 

Text, foto: Barbora Krchňavá

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

Letné dni sa chýlia ku koncu a s nimi aj pravi-
delná dávka prázdninových, kultúrnych podu-
jatí. Ďalšou, a zároveň poslednou akciou, toh-
toročného púchovského kultúrneho leta, bolo 
vystúpenie českej kapely s názvom Viva Italia.
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V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:
Nové elokované triedy MŠ
Voľné miesta v materských školách v meste chýbajú ako soľ. 
O to lepšou je správa, že sa v predstihu podarilo otvoriť dve 
elokované triedy MŠ Požiarna 1292, ktoré vznikli prestavbou bývalých  
školských dielní na ZŠ Komenského.

Večer v talianskom štýle
Záver Púchovského kultúrneho leta sa v tomto roku niesol v štýle slnečné-
ho Talianska. Česká skupina Viva Italia preniesla divákov do 80tych rokov a 
pripravila šou plnú  temperamentnej hudby a tanca.

Otvorenie školského roka 
Školáci po triedach nastúpení na školských dvoroch. Prváci s kvietkami a 
mamami v rukách,  slávnostne vyobliekaní učitelia. Tento klasický obrázok 
začiatku školského roka v Púchove umyl ranný dážď.

Dočkali sa vodovodu 
V Dohňanoch od deväťdesiatych rokov minulého storočia čakali na dokon-
čenie vodovodu. Všetko sa pohlo až minulý rok a dnes sa obyvatelia tešia z 
viac ako desiatich kilometrov novej vodovodnej siete. 

Komisia výstavby / Spaľovanie biologického odpadu / Jeseň života v domo-
voch / Ponuka domu  kultúry / Turistická trasa na Holíš / Trialove preteky v 
Zbore / Hokejový turnaj pre 3. ročníky.

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

AKCIA DO  10.9.2016

CHCETE  INZEROVAŤ 
v  Púchovských  novinách? 
inzercia@puchovskenoviny.sk

Prvá septembrová nedeľa priniesla do 
Púchova nádherné počasie. Na toto 
obdobie príjemné letné teploty. Veľa 
ľudí takéto podmienky dokážu vylá-
kať do prírody. Zdá sa, že Púchovča-
nom ani toto nestačí. Členovia pú-
chovského Klubu slovenských turistov 
o tom vedia svoje.   
   Pretože každý rok v prvú septembro-
vú nedeľu organizujú tradičný turistic-
ký pochod Púchovský okruh za zdra-
vím – Memoriál MUDr. Vadoviča. Tento 
rok ho organizovali už po neuveriteľný 
štyridsiaty prvý krát. Za tú dlhú dobu si 
už zvykli na všeličo. Nepriazeň počasia 
či poničené značenie trás. Na jedno si 
však stále ako si nemôžu zvyknúť. A to 
o nezáujem samotných Púchovčanov. 
A to tento rok pripravili dve pekné tra-
sy, ktoré viedli cez jeden z najkrajších 
výhľadových vrchov nielen v našom 
okolí, ale aj na Slovensku, cez Holíše. A 
pre rodinky s malými deťmi bola pri-
pravená kočíková trasa, ktorá viedla 
popri Váhu do nimnických kúpeľov. 
A že pri turistike sa dá aj zabaviť, tak 
ani tento rok nemohol chýbať kul-
túrny program s country hudbou a s 
vystúpením tanečníkov púchovské-
ho seniorského denného centra. Ako 
sa už na tejto akcii stalo tradíciou, tak 
ani tento rok nechýbal skvelý turistic-
ký guláš či bohatá tombola. Žiaľ, ani 
toto Púchovčanov neprilákalo. Smut-
né je, že chýbalo aj veľmi veľa samot-
ných členov púchovského KST. Ale tí 
čo prišli, určite neľutovali. Príroda sa 
ukázala v plnej kráse, Holíše poskytli 
krásne výhľady. To vám určite môže 
potvrdiť skoro 250 turistov, ktorí sa 
tejto akcie zúčastnili. A keďže boli väč-
šinou mimo Púchova, tak ste tu mohli 
stretnúť turistov z Bratislavy, Modry, 
Trenčína, Žiliny, Bánoviec, Ružom-

Keď  ani krásne počasie Púchovčanom nestačí ...
berka, Martina, Vrútok či z obcí, ktoré 
možno Púchovčanom veľa nehovoria 
- ako je Veľký Klíž, Stankovany, Teplič-
ka. A ani tento rok nechýbali turisti zo 
„zahraničia“ z Valašských Kloboukov. 
Samozrejme nemohli chýbať ani tu-
risti z okolitých turistických klubov z 
Horoviec, Dubnice, Považskej Bystrice 
či Bodinej. Ale aby sme Púchovčanov 
len nehanili, tak organizátorov tešilo, 
že sa zvýšil počet rodiniek s kočíkmi a 
s malými deťmi, ktoré sa vybrali na ko-
číkovú trasu. Potešila aj účasť poslanca 
mestského zastupiteľstva a zástupcu 
primátora Púchova p. Romana Hvizdá-
ka. Aj on sa takto mohol presvedčiť, že 
turisti sú pohodoví a priateľskí ľudia, že 
tí púchovskí robia pre svoje mesto veľ-
mi veľa a že peniaze, ktoré dostávajú 
na svoju činnosť sú dobre vynaložené. 
O tom, že púchovskí turisti robia niečo 
dobre, svedčia slová turistov z Veľkého 
Klíža: „Minulý rok sme tu boli prvýkrát, 
tento rok sme tu zas a o rok zasa ur-
čite prídeme.“ Či komentár na jednej 
sociálnej sieti: „Pekná akcia v krásnom 
počasí.“. Skrátka kto neprišiel, môže len 
ľutovať. Žiaľ, o tom že neklameme sa 
nebudete môcť presvedčiť ani na svo-
jich televíznych obrazovkách. Lebo po 
zmenách v „našej“ televízii akosi nikto 
s kamerou neprišiel. Zdá sa, že to, že 
ide o druhú najstaršiu organizovanú 
akciu v Púchove, v Považskej Bystrici 
nevedia a že v niektorých prípadoch 
bude z Pov. Bystrice do Púchova ďalej 
ako v skutočnosti je. 
   Nakoľko sú púchovskí turisti „ne-
poučiteľní a tvrdohlaví“, tak sa na vás 
tešia už o rok v prvú septembrovú ne-
deľu na 42. ročníku.

Vladimír „Voloďa“ Jadrníček 
KST Púchov

Foto: KST Púchov
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PROGRAM

KINO

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

Piatok 2.   15.30 h   Nedeľa 4.  15.30 h

KAMOŠ OBOR (rodinný, fantasy)
SVET JE OBROVITEJŠÍ, AKO SI DOKÁŽEŠ PREDSTAVIŤ. Legendárny režisér Steven Spielberg prináša na plátna kín príbeh z 
pera Roalda Dahla, ktorý si obľúbili milióny detí a ich rodičov po celom svete. Môže malé dievčatko zvíťaziť nad hroznými, 
ozrutnými obrami - ľudožrútmi, ktorí šíria strach po celej krajine?  Máte pravdu - nemôže. Iba ak... iba ak by jej pomohol 
dobrý kamarát, rovnako veľký ako oni - Kamoš Obor. Ale nemyslite si, že malá Sophia sa bude nejako veľmi báť! Kamoš 
Obor je totiž veľmi zábavný spoločník a Sophiu i vás často rozosmeje. No a pretože má rád deti, určite sa stane aj vaším 
kamarátom. MN 7 rokov  – USA  – Fórum Film  –  117´-  slovenský dabing. Vstupné  3,50 €.

Piatok 2.   17.45 h   Nedeľa 4.  17.45 h 

BEN- HUR (dobrodružný)
BRAT PROTI BRATOVI. OTROK PROTI CISÁROVI. Epický príbeh Ben-Hura (Jack Huston), potomka významného kniežacie-
ho rodu z Jeruzalema, ktorého adoptívny brat Messala, vysokopostavený príslušník rímskej armády, krivo obviní zo zrady. 
Jeho rodina vrátane milovanej manželky skončí vo väzení a on sám je zbavený majetku a odsúdený na doživotné galeje. 
Po troch rokoch strávených na mori sa vracia do vlasti s jedinou myšlienkou – pomstiť sa Messalovi za všetky príkoria, 
ktoré mu spôsobil. Vyzve ho preto na súboj v pretekoch štvorzáprahov, aby dokázal, že pravda a víťazstvo stoja na jeho 
strane. MN 15 rokov  – USA – Fórum Film  –  123´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Piatok 2.   20.00 h    Sobota 3.   19.30 h

RODINNÝ FILM (dráma)
Manželia sa vydajú na plavbu oceánom a doma zanechajú dve dospelé deti, pre ktoré neprítomnosť rodičov znamená 
možnosť slobody. Dráma o hlbokej rodinnej kríze, ktorá prepája líniu rozpadajúcich sa medziľudských vzťahov s osudom 
psieho miláčika, ktorý uprostred oceánu bojuje o prežitie a pritom možno definitívne prichádza o svoj domov. Hlavná 
úloha Karel Roden. MN 15 rokov  – ČR, Nem.Slov.-Fr.   – Filmtopia   –  95´  -  česká verzia. Vstupné 3,50 €

Sobota  3.    17.30 h

MATKY REBELKY (komédia)
Pre Amy (Mila Kunis) je jej rodina úplne všetkým. Ale manžel s dušou chlapca, deti neustále vyžadujúce pozornosť 
a idiotský šéf, kladú vysoké nároky. Všetkým sa snaží vyhovieť, byť milá, ale nech robí, čo robí, nikdy to nie je dosť. Zlom 
nastáva v okamihu, keď sa dostane do konfliktu s trojicou dokonale premotivovaných moderných supermatiek (Christina 
Applegate, Annie Mumolo, Jada Pinkett Smith). Z milej Amy je zrazu rebelka, ktorá získa na svoju stranu ďalšie zúfalé 
mamičky  (Kathryn Hahn, Kristen Bell) a spolu si konečne začnú užívať. Nečakane získaná sloboda im prevráti život 
naruby, a napokon z nich možno spraví lepšie matky. MN 15 rokov  – USA –Fórum Film   –  101´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda 7.   19.30 h

SLOBODA POD NÁKLADOM (dokumentárny)
So stovkou kíl na chrbte sa brodia v snehu, stúpajú lavinóznymi svahmi, odolávajú búrke i víchrici. Ich remeslo nie je len 
prácou a zárobkom, ale i cestou k vnútornému pokoju. V dokumentárnom filme Sloboda pod nákladom spoznáme naj-
staršiu generáciu tatranských nosičov, ktorí zásobujú vysokohorské chaty. Dozvieme sa, prečo si zvolili tento spôsob ži-
vota a ostali poslednými mohykánmi na európskom kontinente. A možno sa zamyslíme aj nad vlastným nákladom, ktorý 
všetci nosíme. Réžia a scenár: Pavol Barabáš. MN 12 rokov – SR–ASFK – 61´- slovenská verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok  9.  17.30 h    Nedeľa 11. 15.30 h

NAJKRAJŠÍ DEŇ (komédia)
Svojrázny, upätý a ambiciózny klavirista Andi sa stretáva s flegmatikom a pohodárom Bennom a obaja zisťujú, že majú 
jedno spoločné. Dvaja tridsiatnici, ktorí majú na krku diagnózu smrteľnej choroby a na dvere im už klope zubatá s kosou. 
Jeden presvedčí druhého, že majú ideálnu príležitosť vykašľať sa na akúkoľvek zodpovednosť. Spoločne utečú z hospica 
s cieľom poriadne si vyhodiť z kopýtka a užiť si tie najúžasnejšie dni v živote. Veď kedy inokedy ak nie teraz... MN 12  
rokov –  Nemecko – Bontonfilm  –  113 ´-  český dabing. Vstupné 3,50 €.

Piatok  9.  19.45 h    Nedeľa 11.   17.45 h

SMRTIACI PRÍLIV (thriller)
Surfistka Nancy si ani nemohla vybrať krajší deň na zdolávanie vĺn. Odľahlá pláž pripomína raj na zemi, no nevinné sur-
fovanie sa čoskoro zmení na peklo. Z mora sa totiž vynorí hrozba - veľký biely žralok, ktorý Nancy síce zraní, no napriek 
tomu sa jej podarí dostať na neďalekú bóju. Žralok sa však svojej koristi tak ľahko nevzdá... MN 12 rokov – USA  – Itafilm 
–  86 ´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 10.  Nepremieta sa!

Nedeľa 11.   19.30 h

MECHANIK 2 (akčný thriller)
NAJALI SI HO. ZRADILI HO. ZAPLATIA. Pomsta je sladká...Keď si najnebezpečnejší nájomný vrah na svete Arthur Bishop 
(Jason Statham) myslí, že svoju vražednú minulosť má dávno za sebou, jeden z jeho najobávanejších nepriateľov nechá 
uniesť jeho priateľku (Jessica Alba). Aby ju zachránil, musí sa Arthur vydať na šialenú misiu. Má za úlohu spáchať tri 
takmer nemožné vraždy a využiť všetky svoje schopnosti, aby to vyzeralo ako nehody s následkom smrti. MN 15 rokov  
– USA   – Fórum Film   –  98´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda 14. 19.30 h

SPOJENÉ ŠTÁTY LÁSKY (dráma)                                                                                             
Poľsko, 1990. Prvý euforický rok slobody, ale tiež neistá budúcnosť. Štyri na prvý pohľad šťastné ženy v rôznom veku sa 
rozhodnú, že je čas zmeniť život a splniť si sny. Agáta je mladá matka, nešťastne vydatá, ktorej útekom je ďalší nezmysel-
ný vzťah. Renáta je staršia učiteľka, fascinovaná jej susedkou Marzenou – osamelou miestnou „kráľovnou krásy“, ktorej 
manžel pracuje v Nemecku. Marzenina sestra Iza je riaditeľkou školy, zaľúbenou do otca jedného z jej študentov... MN 15  
rokov  – Pol., Šv. - ASFK  – 104 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok  16.  17.30 h    Sobota 17.  17.30 h

ANI VO SNE ! (športový, romantický)                                                                                                                           
Laura (Barbora Štikarová) je šikovné, svižné a tvrdohlavé dievča. Túži sa dostať do partie parkouristov a spolu s nimi zdo-
lávať prekážky, ktoré jej poskytuje mestské prostredie. Pri tom ju zaskočí láska, ktorú pocíti k Lukymu (Toman Rychtera) 
a začne žiť dvojitý život: Vo fantazijnom svete komických a romantických vízií jej Luky patrí, v realite ale jej snaha sa s 
ním zblížiť skončí neúspešne. Vo chvíli, keď sa oba jej svety zvláštnym spôsobom prepoja, sa Laura musí rozhodnúť. Buď 
bude naďalej romanticky snívať, alebo sa dokáže popasovať so svojím skutočným životom. MN 12 rokov – ČR,SR,Bul.– 
Magic Box Slovakia– 79´- česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Piatok  16.  19.30 h    Nedeľa 18.  17.30 h

BLÁZNIVÁ PÄŤKA (komédia)
Päť kamarátov z detstva si užíva život v byte v srdci Paríža - vďaka veľkorysosti jedného z nich, Samuela. Jeho otec 
mu však náhle zastaví prísun peňazí a Samuel sa v snahe neprezradiť nepríjemnú situáciu svojim priateľom púšťa do 
riskantných projektov. Šťastie mu veľmi nepraje a nechtiac sa zapletie s miestnou mafiou, poštve proti sebe drogových 
dílerov a dokonca sa stáva hľadaným políciou. Nezostáva mu nič iné, než sa kamarátom priznať a požiadať ich o pomoc... 
MN 12 rokov  – Fr.  – Itafilm  –  102 ´-  český dabing. Vstupné 3,50 €.

Sobota 17.  15.30 h    Nedeľa 18. 15.30 h

LOVECKÁ SEZÓNA: STRACHOPUD (animovaný, rodinný, komédia)
Stará známa partička z lesa je späť! Boog nikdy nepatril medzi najodvážnejších medveďov. Napriek tomu sa spolu so 
svojím najlepším kamošom Elliotom vydal riešiť monštruóznu záhadu, ktorá ohrozuje bezpečnosť všetkých obyvateľov 
Timberline...Keď Elliot pri táboráku rozpráva svojim priateľom príbeh o netvorovi žijúcom kdesi v lese, Boog, ktorý, ako 
vieme, nikdy nesršal odvahou, dostane náramný strach... a Elliot nápad. Šialený nápad. Vystraší Boogov strach! A tak sa 
spolu so všetkými obľúbenými lesnými kamarátmi vydávajú na zábavnú cestu, na ktorej ich čaká zopár prekvapení a 
kopa smiechu. A ako sa ukáže, smiech a priateľstvo sú proti strachu tým najlepším liekom. MP – USA – Bontonfilm – 84 
´-  slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.

Pondelok 19. 19.30 h   KINO ZA „BABKU“ J t.j. 2 € !

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 inšpirovanými skutočnými udalosťami. Dej strhujúceho a veľmi aktuálneho 
filmu 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... MN 12 rokov  –  SR, ČR  – Fórum Film  –  102´-  česká verzia. Vstupné 2 €.

Streda 21.  19.30 h

KOMORNÁ (dráma)
Film je kórejskou interpretáciou románu Zlodejka od spisovateľky Sarah Walters. Je príbehom mladej ženy, ktorá sa stáva 
slúžkou tajomnej bohatej japonskej dedičky. Jej úloha však nespočíva v tom, aby jej slúžila. Je len súčasťou plánu, ako 
sa dostať k jej majetku. Film je silnou drámou s nečakaným zvratom v druhej polovici. MN 15  rokov  – J.Kórea  - ASFK  
– 144´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 23. 17.30 h    Sobota 24. 15.30 h

BOCIANY (animovaná, rodinná  komédia)
Bociany nosia deti… alebo aspoň nosievali. Teraz doručujú balíčky celosvetového obchodného internetového giganta. 
Najlepší doručovateľ spoločnosti, bocian Junior, má byť čoskoro povýšený. Omylom však aktivuje stroj na výrobu detí, 
ktorý bez akejkoľvek autorizácie vytvorí rozkošné dievčatko. Junior a jeho kamarátka Tulip, jediný človek na Bocianej 
hore, sa zúfalo snažia doručiť svoje prvé dieťa skôr, ako sa o aktivácii stroja dozvie šéf. Čaká ich divoká a objavná cesta, 
ktorá by mohla pomôcť k úplnosti nejednej rodine a vrátiť bocianom na celom svete ich pôvodné poslanie... MP  -  USA 
– Continentalfilm  - 120 ´- slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.

Piatok 23.  19.45 h    Sobota 24.  17.45 h

DIEŤA BRIDGET JONESOVEJ (romantický, komédia)
Hlavným problémom bude tentoraz neplánované tehotenstvo. Taká vec dokáže vykoľajiť aj  životom ostrieľanú Bridget, 
zvlášť keď  netuší, s kým dieťa počala. A ako je to možné, keď je stále bez chlapa? Celkom jednoducho. Stačí, že navštívila 
odviazaný hudobný festival a v jeho priebehu sa „bližšie spoznala“ s pohľadným cudzincom (Patrick Dempsey). Seriózny 
právnik Mark Darcy aj úspešný prevádzkovateľ internetovej zoznamky Jack Quant sa k situácii postavia ako praví chlapi, 
odhodlaní s Bridget a ich potomkom vytvoriť usporiadanú rodinu. To samozrejme ešte netušia, že ich šanca na otcovstvo 
je presne päťdesiatpercentná. Ako sa blíži termín pôrodu, Bridget cíti, že bude musieť s pravdou von a hlavne, že si bude 
musieť vybrať, komu bude jej dieťa hovoriť „otecko“. Normálny človek by poslal oboch na testy otcovstva. Lenže Bridget 
Jonesová nie je normálna, ale výnimočná. MN 15  rokov – ČR – CinemArt –123 ´- český dabing. Vstupné 3,50 €.

Sobota 24.  20.00 h    Nedeľa 25.  19.30 h

7 STATOČNÝCH (akčný, western)
SPRAVODLIVOSŤ MÁ SVOJE ČÍSLO. Mestečko Rose Creek neustále ohrozuje banda lotrov bezohľadného priemyselníka 
Bartholomewa Bogua (Peter Sarsgaard), ktorý sa v honbe za ziskom nezastaví pred ničím. Zúfalí obyvatelia pod vedením 
Emmy Cullenovej (Haley Bennett) sa rozhodnú požiadať o pomoc siedmich mužov, pre ktorých rovnako ako pre Bogua 
nijaké zákony neplatia. Nesúrodá skupina pištoľníkov, hazardných hráčov a nájomných lovcov sa podujme nevinných ľudí 
ochrániť a zastaviť Boguove vyčíňanie... MN 15 rokov  – USA –  Fórum Film   – 132´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Nedeľa 25.17.30 h

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK - 
THE TOURING YEARS (dokument)            
Film, ktorý vznikol v spolupráci s Paulom McCartneym, RingoStarrom, Yoko Ono Lennonovou a Olíviou Harrisonovou, 
zachytáva obdobie od prvých vystúpení skupiny v The Cavern Clube v Liverpoole až po ich posledný koncert v Candlestick 
Parku v San Franciscu. Tvorcovia sa zamerali na to, prečo sa John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr 
stali mimoriadnym celosvetovým fenoménom „The Beatles“. Film prináša rozhovory s členmi skupiny a taktiež aj doteraz 
nezverejnené zábery. MN 12 rokov – VB/USA – Itafilm  -100´– titulky. Vstupné 3,50 €.               

Streda 28. 19.30 h

MUSTANG (dráma)
Lale a jej štyri dospievajúce sestry sa po ceste do školy hrajú s miestnymi chlapcami. Po dedine začnú kolovať správy 
o domnelých nemravnostiach a nevinná hra rýchlo prerastie do škandálu s nečakanými následkami. Tradične zmýšľajúca 
babička a strýko premenia ich dom na väzenie, školu nahradia lekcie domácich prác a varenia, rodina začína dohovárať 
sobáše. Päť sestier spojených túžbou po slobode sa rozhodne vzoprieť útlaku a rozbiť okovy konzervatívnej spoločnosti, 
ktorá ich zväzuje. MN 15  rokov  – Fr.,Nem.Tur.  - ASFK  – 94 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 30.    17.30 h

GIRL POWER (dokument)
Girl Power je film o ženách, ktoré zasvätili svoje životy graffiti - subkultúre, v ktorej dominujú muži. Dokument je založený 
na silnom osobnom autobiografickom príbehu pražskej writerky Sany, ktorá tento film nakrúcala po celom svete viac ako 
sedem rokov. Zároveň divákov oboznamuje s ďalšími ženskými writerkami v pätnástich svetových mestách. Fascinujúci 
cestopis prichádza s novým pohľadom na fenomén, ktorý je širokou verejnosťou často chápaný ako vandalizmus, ale dá 
sa vnímať tiež ako životná cesta. MN 12 rokov – ČR  – Itafilm  - 92´– česká verzia. Vstupné 3,50 €.               

Piatok 30.   19.30 h    Sobota 1.10. 17.30 h

PRÁZDNINY V PROVENCE (komédia)
Vojta Kotek, Jakub Prachař a Kryštof Hádek sa po zimnej komédii Padesátka vracajú na plátna kín s letnou atmosférou, 
prevoňanou tentoraz provensálskou levanduľou.Režisér V. Michálek ich obsadil do postáv troch kamarátov a členov 
hudobnej skupiny, ktorí utečú pred svojou manažérkou až do slnečného Francúzska a ubytujú sa u tety jedného z nich. 
Trochu sa poflakujú, hojne si užívajú a tiež stretnú krásnu a sympatickú dievčinu, ktorá dokáže zlomiť srdce. Každý z 
veľkej trojice kamošov je iný a všetci spoločne permanentne lietajú vo viac či menej šialených situáciách. Zarytý hulič 
marihuany, hláškujúci filozof a nesmelý basák robia všetko vo väčšom než malom množstve. MN 15  rokov –  ČR – Bon-
tonfilm  –  95 ´-  česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Sobota 1.10.  19.30 h    Nedeľa 2.10. 17.30 h

CAFÉ SOCIETY (komédia, dráma, romantický)
Bobby (Jesse Eisenberg) pochádza z Bronxu. Žije so stále sa hašteriacimi rodičmi a bratom Benom (Corey Stoll). Je mu 
jasné, že potrebuje zmeniť prostredie. Odlieta do Hollywoodu,  začne pracovať ako poslíček pre strýčka Phila (Steve 
Carell), ktorý je dôležitým agentom filmových hviezd. Na prvý pohľad sa zamiluje do strýkovej asistentky Vonnie (Kristen 
Stewart). Problém je, že Vonnie má vážny vzťah, takže Ben sa musí uspokojiť len s kamarátstvom. Ale nič netrvá večne, 
Vonnie sa s priateľom rozíde  a veľmi rýchlo opätuje Benove city. Jeho ponuku  na svadbu však odmieta. Nešťastný Bobby 
sa vráti do New Yorku. Napriek tomu, že stále miluje Vonnie, zblíži sa s Veronikou (Blake Lively), okúzľujúcou dámou z 
vyššej spoločnosti. Svadba. Veronikine tehotenstvo. Benov život sa zdá šťastný. Ale len do toho večera, kedy do dverí Les 
Tropiques vstúpi Vonnie... MN 15 rokov – US – Magic Box Slovakia  –  96´  -  titulky. Vstupné 3,50 €
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Štvrtok 1.     učebňa č. 2     18.00 hod.  

AL - ANON 
Pochopiť seba a alkoholizmus. Príďte sa uzdraviť, ak máte v rodine alebo v blízkom okolí alkoholika, pomocou 12- kro-
kového  programu.

Štvrtok 1.     pešia zóna      18.00 hod.      

VIVA ITALIA                                                                                                                            
Kapela s príznačným názvom Viva Italia hrá slávne talianske popové hity 80. rokov z repertoáru známych kapiel a hudob-
níkov ako Ricchie e Poveri , Umberto Tozzi , Toto Cutugno , Al Bano, Romina Power... Nezažili ste, alebo radi si zopakujete 
atmosféru dovolenky v Taliansku? Ste vítaní... Po koncerte záver púchovského kultúrneho leta ukončíme efektnou, adre-
nalínovou OHŇOVOU ŠOU skupiny BLACK EVILS. 

Nedeľa 4.     veľká sála      15.00 hod., 18.00 hod.

LÁS-KA-NIE  2 
Radošinské naivné divadlo. Veľkú zásluhu na úspechu inscenácie  má nielen aktuálna téma (pokrivené medziľudské 
vzťahy v krivom zrkadle tamtoho pokriveného obdobia),absurdný humor, piesne, originálna réžia Juraja Nvotu a pôsobivá 
hudba Jána Melkoviča, ale aj nezameniteľný herecký výkon Kataríny Kolníkovej v úlohe starej mamy, ktorá sa v hre príde 
zo záhrobia pozrieť na svoju rodinu, či sa už konečne po rokoch zmenila aspoň trochu k lepšiemu. Vstupné 15 €, 13 €.

Pondelok  5.      tanečná sála     18.00 hod.

BODY  BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
Otvorenie kurzu a prvé cvičenie. So sebou si prineste športové oblečenie, 25 € na zakúpenie permanentky na 10 vstupov. 
Info 0908 718 662.

Štvrtok 8.     veľká sála     16.45 hod.

ZUMBA
Zumba je tanečný fitnes program, kde sa striedajú  pomalé a rýchle skladby. So sebou si prineste športové oblečenie, 
vodu a 30 € na zakúpenie permanentky na 10 vstupov.

Piatok 9.     budova SOV Nám.slobody -  bývalá kinosála     10.00 hod.

NAŠE DETI...                                                                                     
Mnohé mamičky, ktoré sú na materskej dovolenke, už našli spôsob, akým   sa dá pripraviť zaujímavý program pre  seba 
a svoje dieťa. Od septembra sme tu opäť v „našom“ Klube mamičiek v Púchove.  Stretnutia detí a ich mamičiek dýchajú 
otvorenosťou, uvoľnenou a úprimnou atmosférou. Neváhajte a príďte.

PRIPRAVUJEME:
9.10. o 15.00 h  GRANDE MORAVIA  LADISLAVA PAVLUŠA, koncert pri príležitosti mesiaca úcty k starším,  
vstupné  6 €,5 €, vstupenky v predaji.

KLUB ŽIEN

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

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

29.10. o 19.00 h FRIDA MAĽOVAŤ A MILOVAŤ, muzikál, vstupné 
20 €, 17 €, vstupenky  v predaji od 6.9.2016.

Piatok   9.      galéria vestibulu         18.00 hod.

ZEMOU  MAĽOVANÉ - ALEXANDRA  A  GABRIEL KURÁKOVCI
Vernisáž výstavy obrazov s folklórnou, ľudovou a prírodnou tematikou pri príležitosti blížiaceho sa 45. výročia FS VÁH. 
Výstava potrvá do 30.9.2016.   

Sobota 10.        17.30 hod.

NOC S LITERAtúrou
Séria večerných čítaní zo siedmich  kníh na siedmich miestach v Púchove so siedmymi čítajúcimi. Priaznivci literatúry 
sú pozvaní na miesta, kde sa s knižkami bežne nestretávajú ... do ktorých zatiaľ možno nemali možnosť sa pozrieť ... A 
čo potom?  Pozývame Vás  o 21.30 hod. do veľkej sály DK Divadlo Púchov na literárno-hudobnú AFTERPARTY! Vstup pre 
účastníkov čítania voľný, pre ostatných 2 €! Bližšie info aj na osobitnom plagáte.

Utorok  13.     budova SOV Nám.slobody -  bývalá kinosála     15.00 hod.

DETSKÝ DIVADELNÝ SÚBOR: TRPASLÍCI 
Ak máš od 6 do 10 rokov a chceš poznať, zažiť svet „divadelných dosiek“  príď  medzi nás, hľadáme nové talenty.

Sobota 17.     pešia zóna     10.00 hod.

XVIII. PÚCHOVSKÝ  JARMOK
Súčasťou jarmoku bude i pestrý kultúrny program v ktorom sa predstavia: FS Váh, ĽH Váh Púchov, PRINC BAJAJA - Di-
vadlo z Domčeka, CVČ Včielka Púchov, ZUŠ Púchov, DFS Púchovček, DĽH Lachovček Púchov, ŽIARINKA – detský man-
dolínový súbor, MÓDNA PREHLIADKA - SOŠ Púchov, HRDZA- koncert, oceňovanie úspešných reprezentantov Púchova 
primátorom mesta, TS DVUZE, žrebovanie mýtneho, ACAPEOPLE - vokálna skupina.

Sobota 17.     pešia zóna     19.30 hod.

PAVOL HAMMEL A SKUPINA  PRÚDY
Spevák, skladateľ a hudobník Pavol Hammel patrí medzi popredné osobnosti slovenskej hudobnej scény. So skupinou 
Prúdy, ktorú založil v roku 1963, pre Vás aj v Púchove... vstup voľný.

Pondelok 19.     učebňa č. 1      17.00  hod.

KURZ  ENKAUSTIKA  II. -  PRE POKROČILÝCH
Očarila vás technika maľovania voskom enkaustika a máte za sebou kurz pre začiatočníkov? 
Kurz enkaustiky pre pokročilých vás posunie ďalej, naučí kombinovať s inými technikami a prekvapí svojou rôznorodos-
ťou. Kurzový poplatok  vrátane pracovného materiálu: 20 € za 4 vyučovacie hodiny. Do kurzu je nutné prihlásiť sa na 
dkpuchov1@gmail.com.

Utorok 20.     veľká sála     19.00 hod.

LADÍME - LA GIOIA A DOBRÁ MUZIKA
LA GIOIA v preklade z talianskeho jazyka znamená radosť. A práve s radosťou, hispánskym temperamentom a talianskou 
vášňou prichádza LA GIOIA, aby ponúkla nevšedný a na hudobnej scéne jedinečný hudobný zážitok. Je to jedinečné 
spojenie troch úžasných hlasov a šiestich výborných muzikantov...spojenie La Gioia s Dobrou Muzikou. Dobrá Muzika 
(orchester súboru LÚČNICA) sa predstaví so svojimi skvelými inštrumentálnymi kúskami a taktiež bude svojou hrou 
doprevádzať La Gioia. Koncert pri príležitosti tretieho  výročia otvorenia Divadla v Púchove. Vstupné 10 €, 9 €.

Streda 21.     tanečná sála      15.30 hod.

MODERNÝ TANEC – SMAJLÍK
Ak si Vaše dieťa vo veku od 5 rokov začne na hudbu poskakovať,  alebo máte pocit,  že by ho tanec bavil, môže byť 
členom  tanečného krúžku Smajlík. Vyskúšajte! Otvorenie kurzu a prvé „tancovanie“ pre deti. 1x týždenne 1 hodina, 
kurzovné:16 €/1 polrok. Info: 0908 718 662. 

Streda 21.    veľká sála      18.15 hod.

LATINO  LADY STYLE PRE POKROČILÉ
Je určený pre ženy bez tanečných partnerov. 8 lekcií á 1 hodina, kurzový poplatok 28 €. Do kurzu je nutné prihlásiť sa na: 
dkpuchov1@gmail.com. Info: 0908 718 662

Štvrtok 22.     kinosála     17.00 hod.

PILATES I., II.
Cvičebný program  zdokonaľujúci a spevňujúci chúlostivé partie strednej časti tela, zbaví vás tukových vankúšikov, po-
môže k štíhlejším nohám, zlepší držanie tela a naučí vás správnemu dýchaniu. So sebou si prineste  30 € na zakúpenie 
permanentky na 10 vstupov.  Info:  0908 718 662.

Pondelok 26.     učebňa č.1     17.00 hod.

SERVÍTKOVÁ TECHNIKA
Páčia sa Vám dekorácie, ktoré si môžete sami vytvoriť? Servítková technika je spôsob dekorácie najrôznejších predmetov 
z papiera, dreva, kovu, vosku, porcelánu i textilu. Dve stretnutia po dve vyučovacie hodiny, kurzovné 20 €. Prihlášky a info 
0908 718 662, dkpuchov1@gmail.com

Pondelok 26.     učebňa č.2     18.00 hod.

SÁM SEBE LIEČITEĽOM                                                                                                     
Základný kurz (šesť stretnutí po dve hodiny)  o prijatí zodpovednosti za svoj život a zdravie. Ako funguje ľudské telo z pohľadu člo-
veka ,,užívateľa“. Ako naše myšlienky a emócie ovplyvňujú fungovanie nášho tela a tiel našich detí. Základné prírodné a vesmírne 
zákony v súvislosti s našim telom. Naučíme sa prostredníctvom emočných techník, ako sú Liečebné kódy, EFT terapia a Sofio-
terapia pracovať so svojimi emočnými blokmi a zdravotnými problémami. Cieľom kurzu je posun vo vývoji, zdravý životný štýl, 
ktorý ponúka ľahkosť, nadhľad, zbavenie sa strachu, nájdenie vnútorného mieru a pokoja. Kurzovné 3,50 €/1 hod., spolu 12 hodín.

Utorok 27.     kinosála     16.00 hod.

ŠPECIALIZOVANÁ DIAGNOSTIKA, 
LIEČBA REUMATICKÝCH CHORÔB
Poznáte to: v týždni trávime väčšinou času za počítačom, alebo nejakou inou činnosťou, na pohyb ani nepomyslíme. 
Príde víkend a zmocní sa nás panika, že sme päť dní nič neurobili pre svoje zdravie...Viac na prednáške MUDr. Janíkovej, 
reumatologičky. Zahájenie novej sezóny stretnutí Klubu žien pri DK.

Streda 28.     veľká sála     17.00 hod.

KURZ LATINO LADY STYLE
Je určený pre ženy bez tanečných partnerov. 10 lekcií á 1 hodina, kurzový poplatok 35 €. Do kurzu je nutné prihlásiť sa 
na : dkpuchov1@gmail.com. Info č.t. 0908 718 662

Štvrtok 29.     učebňa č.1      16.00-18.30 hod.

DIZAJNÉRSKY  MINI  WORKSHOP  PRE  DETI
Zahráme sa na dizajnérov, naučíme sa miešať farby, vyrábať vzory a pečiatky, či nejaké tie mini doplnky, ktoré skrášlia 
tvoj nový ruksačik (gymbag). Domov si dieťa okrem nových zručností odnesie jedinečný dizajnový „gymbag“ skrášlený 
vlastným rukopisom! :) Vhodné pre deti od 5 rokov. Cena 14 € vrátane všetkých pomôcok. Na workshop je nutné sa z 
kapacitných dôvodov prihlásiť na dkpuchov1@gmail.com alebo t.č. 0908 718 662.

Štvrtok 29.     kinosála     od 16.30 hod.,16.45 hod., 17.00 hod., 17.15 hod.,17.30 h.

OTVORENIE KURZOV: ANGLIČTINA I.,II.,III..IV.,V.                                              
Zahájenie kurzov, bližšie info na č.t.0908 718 662, 042-4631 302. Po prihlásení do 20.9.2016 pozvánku s konkrétnymi  
informáciami na jednotlivé kurzy Vám pošleme emailom.

Štvrtok 29.     učebňa č. 2     18.00 hod.  

AL - ANON 
Máme nutkavé správanie intenzívne reagovať na správanie alkoholika. Uplatnením 12- krokového  programu získame 
silu a dar vyrovnanosti.

Piatok 30.     veľká sála     18.00 hod. (pre verejnosť)
Sobota 1.10. veľká sála     18.00 hod. (pre bývalých členov, hostí a verejnosť)

VESELIE... ALEBO 45 ROKOV FS VÁH
Reprezentačný program FS Váh k 45.výročiu založenia súboru. Účinkuje tanečná a hudobná zložka súboru a hostia. 
Vstupné 5 €.

KINO

KULTÚRA

       

PROGRAM

KINO

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

Piatok 2.   15.30 h   Nedeľa 4.  15.30 h

KAMOŠ OBOR (rodinný, fantasy)
SVET JE OBROVITEJŠÍ, AKO SI DOKÁŽEŠ PREDSTAVIŤ. Legendárny režisér Steven Spielberg prináša na plátna kín príbeh z 
pera Roalda Dahla, ktorý si obľúbili milióny detí a ich rodičov po celom svete. Môže malé dievčatko zvíťaziť nad hroznými, 
ozrutnými obrami - ľudožrútmi, ktorí šíria strach po celej krajine?  Máte pravdu - nemôže. Iba ak... iba ak by jej pomohol 
dobrý kamarát, rovnako veľký ako oni - Kamoš Obor. Ale nemyslite si, že malá Sophia sa bude nejako veľmi báť! Kamoš 
Obor je totiž veľmi zábavný spoločník a Sophiu i vás často rozosmeje. No a pretože má rád deti, určite sa stane aj vaším 
kamarátom. MN 7 rokov  – USA  – Fórum Film  –  117´-  slovenský dabing. Vstupné  3,50 €.

Piatok 2.   17.45 h   Nedeľa 4.  17.45 h 

BEN- HUR (dobrodružný)
BRAT PROTI BRATOVI. OTROK PROTI CISÁROVI. Epický príbeh Ben-Hura (Jack Huston), potomka významného kniežacie-
ho rodu z Jeruzalema, ktorého adoptívny brat Messala, vysokopostavený príslušník rímskej armády, krivo obviní zo zrady. 
Jeho rodina vrátane milovanej manželky skončí vo väzení a on sám je zbavený majetku a odsúdený na doživotné galeje. 
Po troch rokoch strávených na mori sa vracia do vlasti s jedinou myšlienkou – pomstiť sa Messalovi za všetky príkoria, 
ktoré mu spôsobil. Vyzve ho preto na súboj v pretekoch štvorzáprahov, aby dokázal, že pravda a víťazstvo stoja na jeho 
strane. MN 15 rokov  – USA – Fórum Film  –  123´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Piatok 2.   20.00 h    Sobota 3.   19.30 h

RODINNÝ FILM (dráma)
Manželia sa vydajú na plavbu oceánom a doma zanechajú dve dospelé deti, pre ktoré neprítomnosť rodičov znamená 
možnosť slobody. Dráma o hlbokej rodinnej kríze, ktorá prepája líniu rozpadajúcich sa medziľudských vzťahov s osudom 
psieho miláčika, ktorý uprostred oceánu bojuje o prežitie a pritom možno definitívne prichádza o svoj domov. Hlavná 
úloha Karel Roden. MN 15 rokov  – ČR, Nem.Slov.-Fr.   – Filmtopia   –  95´  -  česká verzia. Vstupné 3,50 €

Sobota  3.    17.30 h

MATKY REBELKY (komédia)
Pre Amy (Mila Kunis) je jej rodina úplne všetkým. Ale manžel s dušou chlapca, deti neustále vyžadujúce pozornosť 
a idiotský šéf, kladú vysoké nároky. Všetkým sa snaží vyhovieť, byť milá, ale nech robí, čo robí, nikdy to nie je dosť. Zlom 
nastáva v okamihu, keď sa dostane do konfliktu s trojicou dokonale premotivovaných moderných supermatiek (Christina 
Applegate, Annie Mumolo, Jada Pinkett Smith). Z milej Amy je zrazu rebelka, ktorá získa na svoju stranu ďalšie zúfalé 
mamičky  (Kathryn Hahn, Kristen Bell) a spolu si konečne začnú užívať. Nečakane získaná sloboda im prevráti život 
naruby, a napokon z nich možno spraví lepšie matky. MN 15 rokov  – USA –Fórum Film   –  101´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda 7.   19.30 h

SLOBODA POD NÁKLADOM (dokumentárny)
So stovkou kíl na chrbte sa brodia v snehu, stúpajú lavinóznymi svahmi, odolávajú búrke i víchrici. Ich remeslo nie je len 
prácou a zárobkom, ale i cestou k vnútornému pokoju. V dokumentárnom filme Sloboda pod nákladom spoznáme naj-
staršiu generáciu tatranských nosičov, ktorí zásobujú vysokohorské chaty. Dozvieme sa, prečo si zvolili tento spôsob ži-
vota a ostali poslednými mohykánmi na európskom kontinente. A možno sa zamyslíme aj nad vlastným nákladom, ktorý 
všetci nosíme. Réžia a scenár: Pavol Barabáš. MN 12 rokov – SR–ASFK – 61´- slovenská verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok  9.  17.30 h    Nedeľa 11. 15.30 h

NAJKRAJŠÍ DEŇ (komédia)
Svojrázny, upätý a ambiciózny klavirista Andi sa stretáva s flegmatikom a pohodárom Bennom a obaja zisťujú, že majú 
jedno spoločné. Dvaja tridsiatnici, ktorí majú na krku diagnózu smrteľnej choroby a na dvere im už klope zubatá s kosou. 
Jeden presvedčí druhého, že majú ideálnu príležitosť vykašľať sa na akúkoľvek zodpovednosť. Spoločne utečú z hospica 
s cieľom poriadne si vyhodiť z kopýtka a užiť si tie najúžasnejšie dni v živote. Veď kedy inokedy ak nie teraz... MN 12  
rokov –  Nemecko – Bontonfilm  –  113 ´-  český dabing. Vstupné 3,50 €.

Piatok  9.  19.45 h    Nedeľa 11.   17.45 h

SMRTIACI PRÍLIV (thriller)
Surfistka Nancy si ani nemohla vybrať krajší deň na zdolávanie vĺn. Odľahlá pláž pripomína raj na zemi, no nevinné sur-
fovanie sa čoskoro zmení na peklo. Z mora sa totiž vynorí hrozba - veľký biely žralok, ktorý Nancy síce zraní, no napriek 
tomu sa jej podarí dostať na neďalekú bóju. Žralok sa však svojej koristi tak ľahko nevzdá... MN 12 rokov – USA  – Itafilm 
–  86 ´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 10.  Nepremieta sa!

Nedeľa 11.   19.30 h

MECHANIK 2 (akčný thriller)
NAJALI SI HO. ZRADILI HO. ZAPLATIA. Pomsta je sladká...Keď si najnebezpečnejší nájomný vrah na svete Arthur Bishop 
(Jason Statham) myslí, že svoju vražednú minulosť má dávno za sebou, jeden z jeho najobávanejších nepriateľov nechá 
uniesť jeho priateľku (Jessica Alba). Aby ju zachránil, musí sa Arthur vydať na šialenú misiu. Má za úlohu spáchať tri 
takmer nemožné vraždy a využiť všetky svoje schopnosti, aby to vyzeralo ako nehody s následkom smrti. MN 15 rokov  
– USA   – Fórum Film   –  98´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda 14. 19.30 h

SPOJENÉ ŠTÁTY LÁSKY (dráma)                                                                                             
Poľsko, 1990. Prvý euforický rok slobody, ale tiež neistá budúcnosť. Štyri na prvý pohľad šťastné ženy v rôznom veku sa 
rozhodnú, že je čas zmeniť život a splniť si sny. Agáta je mladá matka, nešťastne vydatá, ktorej útekom je ďalší nezmysel-
ný vzťah. Renáta je staršia učiteľka, fascinovaná jej susedkou Marzenou – osamelou miestnou „kráľovnou krásy“, ktorej 
manžel pracuje v Nemecku. Marzenina sestra Iza je riaditeľkou školy, zaľúbenou do otca jedného z jej študentov... MN 15  
rokov  – Pol., Šv. - ASFK  – 104 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok  16.  17.30 h    Sobota 17.  17.30 h

ANI VO SNE ! (športový, romantický)                                                                                                                           
Laura (Barbora Štikarová) je šikovné, svižné a tvrdohlavé dievča. Túži sa dostať do partie parkouristov a spolu s nimi zdo-
lávať prekážky, ktoré jej poskytuje mestské prostredie. Pri tom ju zaskočí láska, ktorú pocíti k Lukymu (Toman Rychtera) 
a začne žiť dvojitý život: Vo fantazijnom svete komických a romantických vízií jej Luky patrí, v realite ale jej snaha sa s 
ním zblížiť skončí neúspešne. Vo chvíli, keď sa oba jej svety zvláštnym spôsobom prepoja, sa Laura musí rozhodnúť. Buď 
bude naďalej romanticky snívať, alebo sa dokáže popasovať so svojím skutočným životom. MN 12 rokov – ČR,SR,Bul.– 
Magic Box Slovakia– 79´- česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Piatok  16.  19.30 h    Nedeľa 18.  17.30 h

BLÁZNIVÁ PÄŤKA (komédia)
Päť kamarátov z detstva si užíva život v byte v srdci Paríža - vďaka veľkorysosti jedného z nich, Samuela. Jeho otec 
mu však náhle zastaví prísun peňazí a Samuel sa v snahe neprezradiť nepríjemnú situáciu svojim priateľom púšťa do 
riskantných projektov. Šťastie mu veľmi nepraje a nechtiac sa zapletie s miestnou mafiou, poštve proti sebe drogových 
dílerov a dokonca sa stáva hľadaným políciou. Nezostáva mu nič iné, než sa kamarátom priznať a požiadať ich o pomoc... 
MN 12 rokov  – Fr.  – Itafilm  –  102 ´-  český dabing. Vstupné 3,50 €.

Sobota 17.  15.30 h    Nedeľa 18. 15.30 h

LOVECKÁ SEZÓNA: STRACHOPUD (animovaný, rodinný, komédia)
Stará známa partička z lesa je späť! Boog nikdy nepatril medzi najodvážnejších medveďov. Napriek tomu sa spolu so 
svojím najlepším kamošom Elliotom vydal riešiť monštruóznu záhadu, ktorá ohrozuje bezpečnosť všetkých obyvateľov 
Timberline...Keď Elliot pri táboráku rozpráva svojim priateľom príbeh o netvorovi žijúcom kdesi v lese, Boog, ktorý, ako 
vieme, nikdy nesršal odvahou, dostane náramný strach... a Elliot nápad. Šialený nápad. Vystraší Boogov strach! A tak sa 
spolu so všetkými obľúbenými lesnými kamarátmi vydávajú na zábavnú cestu, na ktorej ich čaká zopár prekvapení a 
kopa smiechu. A ako sa ukáže, smiech a priateľstvo sú proti strachu tým najlepším liekom. MP – USA – Bontonfilm – 84 
´-  slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.

Pondelok 19. 19.30 h   KINO ZA „BABKU“ J t.j. 2 € !

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 inšpirovanými skutočnými udalosťami. Dej strhujúceho a veľmi aktuálneho 
filmu 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... MN 12 rokov  –  SR, ČR  – Fórum Film  –  102´-  česká verzia. Vstupné 2 €.

Streda 21.  19.30 h

KOMORNÁ (dráma)
Film je kórejskou interpretáciou románu Zlodejka od spisovateľky Sarah Walters. Je príbehom mladej ženy, ktorá sa stáva 
slúžkou tajomnej bohatej japonskej dedičky. Jej úloha však nespočíva v tom, aby jej slúžila. Je len súčasťou plánu, ako 
sa dostať k jej majetku. Film je silnou drámou s nečakaným zvratom v druhej polovici. MN 15  rokov  – J.Kórea  - ASFK  
– 144´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 23. 17.30 h    Sobota 24. 15.30 h

BOCIANY (animovaná, rodinná  komédia)
Bociany nosia deti… alebo aspoň nosievali. Teraz doručujú balíčky celosvetového obchodného internetového giganta. 
Najlepší doručovateľ spoločnosti, bocian Junior, má byť čoskoro povýšený. Omylom však aktivuje stroj na výrobu detí, 
ktorý bez akejkoľvek autorizácie vytvorí rozkošné dievčatko. Junior a jeho kamarátka Tulip, jediný človek na Bocianej 
hore, sa zúfalo snažia doručiť svoje prvé dieťa skôr, ako sa o aktivácii stroja dozvie šéf. Čaká ich divoká a objavná cesta, 
ktorá by mohla pomôcť k úplnosti nejednej rodine a vrátiť bocianom na celom svete ich pôvodné poslanie... MP  -  USA 
– Continentalfilm  - 120 ´- slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.

Piatok 23.  19.45 h    Sobota 24.  17.45 h

DIEŤA BRIDGET JONESOVEJ (romantický, komédia)
Hlavným problémom bude tentoraz neplánované tehotenstvo. Taká vec dokáže vykoľajiť aj  životom ostrieľanú Bridget, 
zvlášť keď  netuší, s kým dieťa počala. A ako je to možné, keď je stále bez chlapa? Celkom jednoducho. Stačí, že navštívila 
odviazaný hudobný festival a v jeho priebehu sa „bližšie spoznala“ s pohľadným cudzincom (Patrick Dempsey). Seriózny 
právnik Mark Darcy aj úspešný prevádzkovateľ internetovej zoznamky Jack Quant sa k situácii postavia ako praví chlapi, 
odhodlaní s Bridget a ich potomkom vytvoriť usporiadanú rodinu. To samozrejme ešte netušia, že ich šanca na otcovstvo 
je presne päťdesiatpercentná. Ako sa blíži termín pôrodu, Bridget cíti, že bude musieť s pravdou von a hlavne, že si bude 
musieť vybrať, komu bude jej dieťa hovoriť „otecko“. Normálny človek by poslal oboch na testy otcovstva. Lenže Bridget 
Jonesová nie je normálna, ale výnimočná. MN 15  rokov – ČR – CinemArt –123 ´- český dabing. Vstupné 3,50 €.

Sobota 24.  20.00 h    Nedeľa 25.  19.30 h

7 STATOČNÝCH (akčný, western)
SPRAVODLIVOSŤ MÁ SVOJE ČÍSLO. Mestečko Rose Creek neustále ohrozuje banda lotrov bezohľadného priemyselníka 
Bartholomewa Bogua (Peter Sarsgaard), ktorý sa v honbe za ziskom nezastaví pred ničím. Zúfalí obyvatelia pod vedením 
Emmy Cullenovej (Haley Bennett) sa rozhodnú požiadať o pomoc siedmich mužov, pre ktorých rovnako ako pre Bogua 
nijaké zákony neplatia. Nesúrodá skupina pištoľníkov, hazardných hráčov a nájomných lovcov sa podujme nevinných ľudí 
ochrániť a zastaviť Boguove vyčíňanie... MN 15 rokov  – USA –  Fórum Film   – 132´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Nedeľa 25.17.30 h

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK - 
THE TOURING YEARS (dokument)            
Film, ktorý vznikol v spolupráci s Paulom McCartneym, RingoStarrom, Yoko Ono Lennonovou a Olíviou Harrisonovou, 
zachytáva obdobie od prvých vystúpení skupiny v The Cavern Clube v Liverpoole až po ich posledný koncert v Candlestick 
Parku v San Franciscu. Tvorcovia sa zamerali na to, prečo sa John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr 
stali mimoriadnym celosvetovým fenoménom „The Beatles“. Film prináša rozhovory s členmi skupiny a taktiež aj doteraz 
nezverejnené zábery. MN 12 rokov – VB/USA – Itafilm  -100´– titulky. Vstupné 3,50 €.               

Streda 28. 19.30 h

MUSTANG (dráma)
Lale a jej štyri dospievajúce sestry sa po ceste do školy hrajú s miestnymi chlapcami. Po dedine začnú kolovať správy 
o domnelých nemravnostiach a nevinná hra rýchlo prerastie do škandálu s nečakanými následkami. Tradične zmýšľajúca 
babička a strýko premenia ich dom na väzenie, školu nahradia lekcie domácich prác a varenia, rodina začína dohovárať 
sobáše. Päť sestier spojených túžbou po slobode sa rozhodne vzoprieť útlaku a rozbiť okovy konzervatívnej spoločnosti, 
ktorá ich zväzuje. MN 15  rokov  – Fr.,Nem.Tur.  - ASFK  – 94 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 30.    17.30 h

GIRL POWER (dokument)
Girl Power je film o ženách, ktoré zasvätili svoje životy graffiti - subkultúre, v ktorej dominujú muži. Dokument je založený 
na silnom osobnom autobiografickom príbehu pražskej writerky Sany, ktorá tento film nakrúcala po celom svete viac ako 
sedem rokov. Zároveň divákov oboznamuje s ďalšími ženskými writerkami v pätnástich svetových mestách. Fascinujúci 
cestopis prichádza s novým pohľadom na fenomén, ktorý je širokou verejnosťou často chápaný ako vandalizmus, ale dá 
sa vnímať tiež ako životná cesta. MN 12 rokov – ČR  – Itafilm  - 92´– česká verzia. Vstupné 3,50 €.               

Piatok 30.   19.30 h    Sobota 1.10. 17.30 h

PRÁZDNINY V PROVENCE (komédia)
Vojta Kotek, Jakub Prachař a Kryštof Hádek sa po zimnej komédii Padesátka vracajú na plátna kín s letnou atmosférou, 
prevoňanou tentoraz provensálskou levanduľou.Režisér V. Michálek ich obsadil do postáv troch kamarátov a členov 
hudobnej skupiny, ktorí utečú pred svojou manažérkou až do slnečného Francúzska a ubytujú sa u tety jedného z nich. 
Trochu sa poflakujú, hojne si užívajú a tiež stretnú krásnu a sympatickú dievčinu, ktorá dokáže zlomiť srdce. Každý z 
veľkej trojice kamošov je iný a všetci spoločne permanentne lietajú vo viac či menej šialených situáciách. Zarytý hulič 
marihuany, hláškujúci filozof a nesmelý basák robia všetko vo väčšom než malom množstve. MN 15  rokov –  ČR – Bon-
tonfilm  –  95 ´-  česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Sobota 1.10.  19.30 h    Nedeľa 2.10. 17.30 h

CAFÉ SOCIETY (komédia, dráma, romantický)
Bobby (Jesse Eisenberg) pochádza z Bronxu. Žije so stále sa hašteriacimi rodičmi a bratom Benom (Corey Stoll). Je mu 
jasné, že potrebuje zmeniť prostredie. Odlieta do Hollywoodu,  začne pracovať ako poslíček pre strýčka Phila (Steve 
Carell), ktorý je dôležitým agentom filmových hviezd. Na prvý pohľad sa zamiluje do strýkovej asistentky Vonnie (Kristen 
Stewart). Problém je, že Vonnie má vážny vzťah, takže Ben sa musí uspokojiť len s kamarátstvom. Ale nič netrvá večne, 
Vonnie sa s priateľom rozíde  a veľmi rýchlo opätuje Benove city. Jeho ponuku  na svadbu však odmieta. Nešťastný Bobby 
sa vráti do New Yorku. Napriek tomu, že stále miluje Vonnie, zblíži sa s Veronikou (Blake Lively), okúzľujúcou dámou z 
vyššej spoločnosti. Svadba. Veronikine tehotenstvo. Benov život sa zdá šťastný. Ale len do toho večera, kedy do dverí Les 
Tropiques vstúpi Vonnie... MN 15 rokov – US – Magic Box Slovakia  –  96´  -  titulky. Vstupné 3,50 €

september‘16 

VERNISÁŽ

Štvrtok 1.     učebňa č. 2     18.00 hod.  

AL - ANON 
Pochopiť seba a alkoholizmus. Príďte sa uzdraviť, ak máte v rodine alebo v blízkom okolí alkoholika, pomocou 12- kro-
kového  programu.

Štvrtok 1.     pešia zóna      18.00 hod.      

VIVA ITALIA                                                                                                                            
Kapela s príznačným názvom Viva Italia hrá slávne talianske popové hity 80. rokov z repertoáru známych kapiel a hudob-
níkov ako Ricchie e Poveri , Umberto Tozzi , Toto Cutugno , Al Bano, Romina Power... Nezažili ste, alebo radi si zopakujete 
atmosféru dovolenky v Taliansku? Ste vítaní... Po koncerte záver púchovského kultúrneho leta ukončíme efektnou, adre-
nalínovou OHŇOVOU ŠOU skupiny BLACK EVILS. 

Nedeľa 4.     veľká sála      15.00 hod., 18.00 hod.

LÁS-KA-NIE  2 
Radošinské naivné divadlo. Veľkú zásluhu na úspechu inscenácie  má nielen aktuálna téma (pokrivené medziľudské 
vzťahy v krivom zrkadle tamtoho pokriveného obdobia),absurdný humor, piesne, originálna réžia Juraja Nvotu a pôsobivá 
hudba Jána Melkoviča, ale aj nezameniteľný herecký výkon Kataríny Kolníkovej v úlohe starej mamy, ktorá sa v hre príde 
zo záhrobia pozrieť na svoju rodinu, či sa už konečne po rokoch zmenila aspoň trochu k lepšiemu. Vstupné 15 €, 13 €.

Pondelok  5.      tanečná sála     18.00 hod.

BODY  BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
Otvorenie kurzu a prvé cvičenie. So sebou si prineste športové oblečenie, 25 € na zakúpenie permanentky na 10 vstupov. 
Info 0908 718 662.

Štvrtok 8.     veľká sála     16.45 hod.

ZUMBA
Zumba je tanečný fitnes program, kde sa striedajú  pomalé a rýchle skladby. So sebou si prineste športové oblečenie, 
vodu a 30 € na zakúpenie permanentky na 10 vstupov.

Piatok 9.     budova SOV Nám.slobody -  bývalá kinosála     10.00 hod.

NAŠE DETI...                                                                                     
Mnohé mamičky, ktoré sú na materskej dovolenke, už našli spôsob, akým   sa dá pripraviť zaujímavý program pre  seba 
a svoje dieťa. Od septembra sme tu opäť v „našom“ Klube mamičiek v Púchove.  Stretnutia detí a ich mamičiek dýchajú 
otvorenosťou, uvoľnenou a úprimnou atmosférou. Neváhajte a príďte.

PRIPRAVUJEME:
9.10. o 15.00 h  GRANDE MORAVIA  LADISLAVA PAVLUŠA, koncert pri príležitosti mesiaca úcty k starším,  
vstupné  6 €,5 €, vstupenky v predaji.

KLUB ŽIEN

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

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

29.10. o 19.00 h FRIDA MAĽOVAŤ A MILOVAŤ, muzikál, vstupné 
20 €, 17 €, vstupenky  v predaji od 6.9.2016.

Piatok   9.      galéria vestibulu         18.00 hod.

ZEMOU  MAĽOVANÉ - ALEXANDRA  A  GABRIEL KURÁKOVCI
Vernisáž výstavy obrazov s folklórnou, ľudovou a prírodnou tematikou pri príležitosti blížiaceho sa 45. výročia FS VÁH. 
Výstava potrvá do 30.9.2016.   

Sobota 10.        17.30 hod.

NOC S LITERAtúrou
Séria večerných čítaní zo siedmich  kníh na siedmich miestach v Púchove so siedmymi čítajúcimi. Priaznivci literatúry 
sú pozvaní na miesta, kde sa s knižkami bežne nestretávajú ... do ktorých zatiaľ možno nemali možnosť sa pozrieť ... A 
čo potom?  Pozývame Vás  o 21.30 hod. do veľkej sály DK Divadlo Púchov na literárno-hudobnú AFTERPARTY! Vstup pre 
účastníkov čítania voľný, pre ostatných 2 €! Bližšie info aj na osobitnom plagáte.

Utorok  13.     budova SOV Nám.slobody -  bývalá kinosála     15.00 hod.

DETSKÝ DIVADELNÝ SÚBOR: TRPASLÍCI 
Ak máš od 6 do 10 rokov a chceš poznať, zažiť svet „divadelných dosiek“  príď  medzi nás, hľadáme nové talenty.

Sobota 17.     pešia zóna     10.00 hod.

XVIII. PÚCHOVSKÝ  JARMOK
Súčasťou jarmoku bude i pestrý kultúrny program v ktorom sa predstavia: FS Váh, ĽH Váh Púchov, PRINC BAJAJA - Di-
vadlo z Domčeka, CVČ Včielka Púchov, ZUŠ Púchov, DFS Púchovček, DĽH Lachovček Púchov, ŽIARINKA – detský man-
dolínový súbor, MÓDNA PREHLIADKA - SOŠ Púchov, HRDZA- koncert, oceňovanie úspešných reprezentantov Púchova 
primátorom mesta, TS DVUZE, žrebovanie mýtneho, ACAPEOPLE - vokálna skupina.

Sobota 17.     pešia zóna     19.30 hod.

PAVOL HAMMEL A SKUPINA  PRÚDY
Spevák, skladateľ a hudobník Pavol Hammel patrí medzi popredné osobnosti slovenskej hudobnej scény. So skupinou 
Prúdy, ktorú založil v roku 1963, pre Vás aj v Púchove... vstup voľný.

Pondelok 19.     učebňa č. 1      17.00  hod.

KURZ  ENKAUSTIKA  II. -  PRE POKROČILÝCH
Očarila vás technika maľovania voskom enkaustika a máte za sebou kurz pre začiatočníkov? 
Kurz enkaustiky pre pokročilých vás posunie ďalej, naučí kombinovať s inými technikami a prekvapí svojou rôznorodos-
ťou. Kurzový poplatok  vrátane pracovného materiálu: 20 € za 4 vyučovacie hodiny. Do kurzu je nutné prihlásiť sa na 
dkpuchov1@gmail.com.

Utorok 20.     veľká sála     19.00 hod.

LADÍME - LA GIOIA A DOBRÁ MUZIKA
LA GIOIA v preklade z talianskeho jazyka znamená radosť. A práve s radosťou, hispánskym temperamentom a talianskou 
vášňou prichádza LA GIOIA, aby ponúkla nevšedný a na hudobnej scéne jedinečný hudobný zážitok. Je to jedinečné 
spojenie troch úžasných hlasov a šiestich výborných muzikantov...spojenie La Gioia s Dobrou Muzikou. Dobrá Muzika 
(orchester súboru LÚČNICA) sa predstaví so svojimi skvelými inštrumentálnymi kúskami a taktiež bude svojou hrou 
doprevádzať La Gioia. Koncert pri príležitosti tretieho  výročia otvorenia Divadla v Púchove. Vstupné 10 €, 9 €.

Streda 21.     tanečná sála      15.30 hod.

MODERNÝ TANEC – SMAJLÍK
Ak si Vaše dieťa vo veku od 5 rokov začne na hudbu poskakovať,  alebo máte pocit,  že by ho tanec bavil, môže byť 
členom  tanečného krúžku Smajlík. Vyskúšajte! Otvorenie kurzu a prvé „tancovanie“ pre deti. 1x týždenne 1 hodina, 
kurzovné:16 €/1 polrok. Info: 0908 718 662. 

Streda 21.    veľká sála      18.15 hod.

LATINO  LADY STYLE PRE POKROČILÉ
Je určený pre ženy bez tanečných partnerov. 8 lekcií á 1 hodina, kurzový poplatok 28 €. Do kurzu je nutné prihlásiť sa na: 
dkpuchov1@gmail.com. Info: 0908 718 662

Štvrtok 22.     kinosála     17.00 hod.

PILATES I., II.
Cvičebný program  zdokonaľujúci a spevňujúci chúlostivé partie strednej časti tela, zbaví vás tukových vankúšikov, po-
môže k štíhlejším nohám, zlepší držanie tela a naučí vás správnemu dýchaniu. So sebou si prineste  30 € na zakúpenie 
permanentky na 10 vstupov.  Info:  0908 718 662.

Pondelok 26.     učebňa č.1     17.00 hod.

SERVÍTKOVÁ TECHNIKA
Páčia sa Vám dekorácie, ktoré si môžete sami vytvoriť? Servítková technika je spôsob dekorácie najrôznejších predmetov 
z papiera, dreva, kovu, vosku, porcelánu i textilu. Dve stretnutia po dve vyučovacie hodiny, kurzovné 20 €. Prihlášky a info 
0908 718 662, dkpuchov1@gmail.com

Pondelok 26.     učebňa č.2     18.00 hod.

SÁM SEBE LIEČITEĽOM                                                                                                     
Základný kurz (šesť stretnutí po dve hodiny)  o prijatí zodpovednosti za svoj život a zdravie. Ako funguje ľudské telo z pohľadu člo-
veka ,,užívateľa“. Ako naše myšlienky a emócie ovplyvňujú fungovanie nášho tela a tiel našich detí. Základné prírodné a vesmírne 
zákony v súvislosti s našim telom. Naučíme sa prostredníctvom emočných techník, ako sú Liečebné kódy, EFT terapia a Sofio-
terapia pracovať so svojimi emočnými blokmi a zdravotnými problémami. Cieľom kurzu je posun vo vývoji, zdravý životný štýl, 
ktorý ponúka ľahkosť, nadhľad, zbavenie sa strachu, nájdenie vnútorného mieru a pokoja. Kurzovné 3,50 €/1 hod., spolu 12 hodín.

Utorok 27.     kinosála     16.00 hod.

ŠPECIALIZOVANÁ DIAGNOSTIKA, 
LIEČBA REUMATICKÝCH CHORÔB
Poznáte to: v týždni trávime väčšinou času za počítačom, alebo nejakou inou činnosťou, na pohyb ani nepomyslíme. 
Príde víkend a zmocní sa nás panika, že sme päť dní nič neurobili pre svoje zdravie...Viac na prednáške MUDr. Janíkovej, 
reumatologičky. Zahájenie novej sezóny stretnutí Klubu žien pri DK.

Streda 28.     veľká sála     17.00 hod.

KURZ LATINO LADY STYLE
Je určený pre ženy bez tanečných partnerov. 10 lekcií á 1 hodina, kurzový poplatok 35 €. Do kurzu je nutné prihlásiť sa 
na : dkpuchov1@gmail.com. Info č.t. 0908 718 662

Štvrtok 29.     učebňa č.1      16.00-18.30 hod.

DIZAJNÉRSKY  MINI  WORKSHOP  PRE  DETI
Zahráme sa na dizajnérov, naučíme sa miešať farby, vyrábať vzory a pečiatky, či nejaké tie mini doplnky, ktoré skrášlia 
tvoj nový ruksačik (gymbag). Domov si dieťa okrem nových zručností odnesie jedinečný dizajnový „gymbag“ skrášlený 
vlastným rukopisom! :) Vhodné pre deti od 5 rokov. Cena 14 € vrátane všetkých pomôcok. Na workshop je nutné sa z 
kapacitných dôvodov prihlásiť na dkpuchov1@gmail.com alebo t.č. 0908 718 662.

Štvrtok 29.     kinosála     od 16.30 hod.,16.45 hod., 17.00 hod., 17.15 hod.,17.30 h.

OTVORENIE KURZOV: ANGLIČTINA I.,II.,III..IV.,V.                                              
Zahájenie kurzov, bližšie info na č.t.0908 718 662, 042-4631 302. Po prihlásení do 20.9.2016 pozvánku s konkrétnymi  
informáciami na jednotlivé kurzy Vám pošleme emailom.

Štvrtok 29.     učebňa č. 2     18.00 hod.  

AL - ANON 
Máme nutkavé správanie intenzívne reagovať na správanie alkoholika. Uplatnením 12- krokového  programu získame 
silu a dar vyrovnanosti.

Piatok 30.     veľká sála     18.00 hod. (pre verejnosť)
Sobota 1.10. veľká sála     18.00 hod. (pre bývalých členov, hostí a verejnosť)

VESELIE... ALEBO 45 ROKOV FS VÁH
Reprezentačný program FS Váh k 45.výročiu založenia súboru. Účinkuje tanečná a hudobná zložka súboru a hostia. 
Vstupné 5 €.

Premeny-zameny: Viliam Cibik 
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OTVÁRACIE  HODINY  
PÚCHOVSKÉHO  MÚZEA:
UTOROK:  9:00 - 11:00 
ŠTVRTOK: 15:00 - 17:00
NEDEĽA: 14:00 - 16:00 

VSTUPNÉ: DOSPELÝ 1,5 €, 
ZĽAVNENÝ LÍSTOK 1 €  (deti, študenti, dôchod., ZŤP)
V prípade záujmu o prehliadku múzea mimo 
vyhradený čas, volajte +421 905 915 835.

Vážení spoluobčania, 
aj touto cestou Vám 
chcem úprimne a sr-
dečne poďakovať za 
Vašu podporu, ktorú ste 
mne, ale aj celej strane 
Kotleba - ĽSNS prejavili v 
posledných parlament-
ných voľbách.  Práve v 
tejto súvislosti si Vás do-
voľujem pozvať na 18. ročník Púchov-
ského jarmoku, ktorý sa uskutoční  
17. 9. 2016, kde budú naši členovia a 
sympatizanti vykonávať zber podpi-
sov pod petície za vystúpenie Sloven-
ska z organizácií NATO a EÚ. 
Slovenský národ je dnes v obrovskom 
nebezpečenstve, pretože politika 
amerického imperializmu spoločne s 
drzosťou bruselských eurobyrokratov 
nadobudli obludné rozmery. Ako Slo-
váci, Slovania a Európania preto jed-
noznačne odmietame, aby bruselská 
mašinéria a politici z Washingtonu 
svojimi nelogickými rozhodnutiami 
ničili základy našej európskej kultúry 
a prosperity. Ich nezmyselné príkazy 
a obmedzenia totálne rozvrátili našu 
slovenskú ekonomiku. Stali sme sa 
hospodárskou kolóniou Západu, nad-

národných korporácií a 
bankárskej mafie. Máme 
rozvrátené poľnohospo-
dárstvo, katastrofálnu 
životnú úroveň a vysokú 
nezamestnanosť. Po-
pritom korupcia na Slo-
vensku doslova prekvitá 
a tak sa nemôžeme ču-
dovať, keď mladí ľudia 

radšej masovo utekajú žiť a pracovať 
do zahraničia. Akoby to nestačilo, EÚ 
nám pod hrozbou sankcií núti ďalšie 
tisíce migrantov z Afriky a Ázie. Ob-
rovská masa jedincov pochybného 
pôvodu tak postupne vytláča kres-
ťanstvo a likviduje pôvodnú európ-
sku civilizáciu. Využite svoje Ústavou 
SR garantované práva, stretnite sa 
spoločne s nami počas Púchovského 
jarmoku. Plánovanej petičnej akcie 
v Púchove sa zúčastní aj predseda 
Trenčianskeho krajského klubu stra-
ny Kotleba - ĽSNS Ing. Milan Špánik.  
V prípade záujmu o spoluprácu alebo 
o členstvo v strane ma kontaktujte na 
telefónnom čísle: 0918 547 848, alebo 
mi napíšte na email: 
marian.misun@gmail.com. 

S pozdravom Mgr. Marián Mišún

Výzva na spoluprácu pri príležitosti 
konania Púchovského jarmoku

INZERCIA
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deti, ale bol tu samozrejme priestor 
aj pre náročnejších čitateľov. Púta-
vými ukážkami a detskými literár-
nymi favoritmi boli najmä slovenská 
Mimi a Liza v interpretácii Jany Mar-
manovej a maďarské dielko Trapity 
v podaní Petra Hudáka. 
Niektoré „susedské“ knihy sa zhá-
ňali veľmi ťažko, ale ich vypočutie 
naozaj stálo za to. Zážitok z čítania 
na niektorých stanoviskách umoc-
ňovala aj samotná interpretácia 
čítajúcich. Po všetkých splnených 
úlohách a poctivo vypočutých kniž-
ných kapitolách sa konala afterpár-
ty, na ktorej čakalo pre literárnych 
nadšencov plno zaujímavých cien 
v podobe knižiek, kozmetiky a rôz-
nych darčekov. 
„Som veľmi šťastná, že sme dostali 
tento nápad, pretože vidím, že sa 
to ľuďom pozdáva a páči sa im tu.  

Druhá septembrová sobota patrila 
v Púchove literatúre. Hlavnou my-
šlienkou podujatia s názvom Noc s 
literatúrou, je nájsť cestu k literatú-
re, ku knižnej tvorbe susedských 
krajín, ktorými sú napríklad Ma-
ďarsko, Rakúsko, Ukrajina. Táto noc 
nebola len o starostlivo zvolených 
literárnych ukážkach, ale aj o malej 
exkurzii. Návštevníci podujatia mu-
seli totiž prejsť všetkých sedem pri-
pravených stanovísk. Štyri čítačky 
boli v púchovskom dome kultúry a 
práve vďaka podobným podujatiam 
má verejnosť možnosť dostať sa na 
miesta, kam sa počas bežnej návšte-
vy kina alebo divadla nedostane. 
Ďalšími miestami, kde sa zaujímavo 
čítalo, boli napríklad Základná ume-
lecká škola, gymnázium a literárna 
kaviareň Podivný barón v Župnom 
dome. Pripravená bola literatúra pre 

Nultá Noc s literatúrou v Púchove zaujala

Je to niečo celkom iné, ako sa dote-
raz v Púchove robilo. Predsa len je 
to nultý ročník a je len nástrelom, 
aby sme videli, ako budú ľudia 
reagovať. Ja som sa inšpirovala 
Univerzitnou nocou literatúry v 

Banskej Bystrici. Budúci rok v máji 
by sme sa chceli zapojiť do veľké-
ho projektu, ktorý nesie rovnaký 
názov,“ prezrádza najbližšie plány 
organizátorka púchovskej literárnej 
noci Lucia Panáčková.                    -bak-

Na vernisáži folklórneho umenia Zemou maľované

veku, k prírode a ku koreňom, ktoré 
máme.“
Gabriel Kurák sa venuje okrem tra-
dičnej olejomaľby aj nezvyčajnej a 
neznámej maliarskej technike. Je 
ňou maľba zemou alebo skôr bla-
tom. Na vystavených umeleckých 
dielach je možné doslova vidieť zem 
z rôznych častí Slovenska. Obrazy 
robí výnimočnejšími aj plátno, kto-
ré je ručne tkané. Hľadanie vhodnej 

Manželia Kurákovci sú umelcami 
telom aj dušou. Pani Alexandra vo 
svojej tvorbe vyberá motívy, ktoré sú 
obrovským národným bohatstvom. 
Preto jej obrazy veľmi ovplyvnila lite-
ratúra, tance, kroje a ľudové piesne. 
Ako ona sama tvrdí: „V dnešnej dobe 
sa vytrácajú skutočné hodnoty a 
podstata mnou chápaná ako na-
jdôležitejšia súčasť bytia - pria-
teľstvo, pokora, úcta človeka k člo-

zeme - pôdy je pre Gabriela Kuráka 
priam obradným aktom: „Nemal 
som peniaze na kúpu farieb, tak ma 
napadlo, že začnem maľovať bla-
tom.“ Naviac - z konkrétnej dediny, 
v ktorej zeminu naberie, vždy prene-
sie na plátno aj miestnu atmosféru a 
motívy. 
Pokiaľ chcete byť majiteľom niekto-
rého z vystavovaných obrazov, máte 
možnosť. Výstava je totiž predajná 

Pri príležitosti 45. výročia púchovského folklórneho súboru Váh sa uplynu-
lý piatok konala v dome kultúry vernisáž manželov Kurákovcov s názvom 
Zemou maľované.  Výstava nesie v sebe ľudové tradície, kus slovenského 
folklóru a v neposlednom rade aj množstvo prírodných motívov. Neodmy-
sliteľnou súčasťou bola tiež autentická folklórna atmosféra, o ktorú sa na 
vernisáži postarala Ľudová hudba Váh spolu s rýdzo slovenským dychovým 
hudobným nástrojom -  fujarou.

Na premiérovú Noc s literatúrou si Púchovčania  cestu  našli.

Gabriel Kurák  maľuje aj s blatom.

a všetky umelecké diela sú v dome 
kultúry prístupné pre verejnosť do 
konca prvého októbrového týždňa.

B. Krchňavá, Foto: S. Flimmel
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dobe. Umelcov štetec a paleta je mi-
nimalistická, farby často základné 
bez miešania iných odtieňov. Názov 
výstavy PREMENY - ZÁMENY vznikol 
hneď po tom, ako som uvidel Vilove 
práce, bolo mi jasné, že sa posunul 
vpred, premenil seba aj dielo a za-
menil geometriu za viac detailne 
prepracovanú figúru a portrét. Pri-
tom hravo venuje priestor rôznym 
animovaným postavičkám, akoby 
ich do obrazov zámerne vtláčal štý-
lom maľovanej koláže.“

Kurátor výstavy a manažér Župného 
domu Roman Hvizdák všetkých pri-
vítal a predstavil autora a jeho dielo: 
“Autorova tvorba sa vyvíja, niečo 
vzniká a iné zaniká, alebo sa obja-
vuje a stráca. Vilo vo svojej tvorbe 
používa metaforu, humor, iróniu a 
satiru zároveň. Nesnaží sa nastaviť 
zrkadlo súčasnosti, ale len zachytá-
va jeho odraz. Svet taký, aký je bez 
prikrášlenia. Nehodnotí, proste len 
maľuje. Tvorba sa zameriava na hľa-
danie človeka a jeho postoje v tejto 

Premeny - zámeny Viliama Cíbika

Viliam Cíbik, ktorý maľuje svoje obra-
zy na záhrade u svojej starej mamy, o 
svoje tvorbe prezrádza:
“Niekedy sa aj mesiac dívam na roz-
robený obraz a postupne tam nie-
čo vkladám a obraz dokončujem. 
Nerobím zvyčajné veci na stenu do 
obývačky, kvetinky a podobne. Svo-
jimi obrazmi chcem niečo povedať. 

V piatok 9. 9. 2016 o 18:00 h sa v podkroví ŽUP-
NÉHO DOMU konala vernisáž púchovského vý-
tvarníka Viliama Cíbika pod názvom PREMENY 
- ZÁMENY. Hlavnou myšlienkou tejto výstavy 
bola podpora mladého súčasného umenia v Pú- 
chove a jeho regióne.

Chcem, aby v každom bola nejaká 
myšlienka.“
Podkrovie Župného domu je skvelé 
miesto na výstavy, vernisáže. Po-
skytuje priestor na prezentáciu diel 
originálnych umelcov, podporuje 
hlavne tých domácich. Obrazy Vilia-
ma Cíbika si môžete prísť pozrieť do  
9. októbra 2016.                                        -r-

Pasáž - Púchov, 0905 160 700 
facebook.com/haircenterpm

• kozmetika

• masáže

• manikúra

• pedikúra

  Bez 
objednávky

Novootvorený salón krásy

Púchovský výtvarník Viliam Cíbik.
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Vodka Absolut

11,04 € 
40 %, 0,7 l

Vodka Carat
Mango

      Blueberry

6,96 €  
40 %, 0,7 l 

Kurant, Mandarin

Miroslav Ševela medzinárodný majster 
Slovenskej republiky v endure za rok 2016
Púchovčan Miroslav Ševela je dlhodobý reprezentant Slovenskej republiky v motocyklovej 
disciplíne enduro. Niekoľkonásobný majster Slovenskej republiky, účastník piatich medzi-
národných šesťdňových súťaží určite patrí medzi slovenskú endurovú špičku. 
Po úspešnom roku 2015, kedy sa stal 
vicemajstrom Európy v najsilnejšej 
triede E3, aj tento rok pokračoval vo 
výborných výsledkoch na domácich 
medzinárodných majstrovstvách SR. 
Cez víkend v dňoch 3. a 4. septem-
bra sa konali posledné preteky na 
východnom Slovensku v meste Gel-
nica. 
Veľmi náročná trať a silná konkuren-
cia až 235 pretekárov boli pre Ševe-
lu veľkou výzvou. Ten vydal zo seba 
maximum, dokázal vyhrať vo svojej 
triede MMSR E3 a tiež aj v absolút-
nom hodnotení počas obidvoch dní 
a potvrdil, že titul medzinárodného 
majstra Slovenskej republiky v trie- 
de E3 v sezóne 2016 mu právom 
patrí. 

Miroslav Ševela: „Bola to pre mňa 
naozaj náročná sezóna. Vo febru-
ári som dostal podporu od KTM 
Central East Europe a tak som 
presedlal z dvojtaktnej TM 300 na 
KTM 450 štvortakt, musel som si 
preto rýchlo zvyknúť. 
Nečakane som mal počas ce-
lej sezóny vyrovnané výkony, 
dokázal som vyhrávať absolút-
ne a to som veľmi rád. Posled-
né podujatie v Gelnici mi vy-
šlo na jednotku, náročná trať 
mi sedela, bol som najrýchlejší  
v endurovom meranom teste a vy-
hral som ako v triede E3, tak aj ab-
solútne. S týmto faktom sa budem 
pripravovať do ďalšej sezóny.  
V triede MMSR E3 som sa stal opäť 

majstrom Slovenskej republiky a  
v absolútnom hodnotení som zís-
kal titul vicemajstra so stratou 
jediného bodu na prvé miesto, čo 
ma samozrejme veľmi mrzí, ale 
taký je šport. 
Určite musím poďakovať za 
podporu firmám Pro Benefit, 
s. r. o., TD Montáže SK, s. r. o.,  Mo-
tosport racing Púchov i ostatným 
sponzorom a svojim športovým 
priateľom a fanúšikom.“

Výsledky MMSR Enduro Gelnica 
2016 - absolútne hodnotenie:
Sobota:
1. Miroslav Ševela (SVK/E3), 2. Ma-
rek Haviar (SVK/E1), 3. Patrik Halgaš 
(SVK/E2), 4. Thomas Hostinský (SVK/
E2), 5. Tomáš Zboran (SVK/E1)

Nedeľa:
1. Miroslav Ševela (SVK/E3), 2. Pat-
rik Halgaš (SVK/E2), 3. Marek Haviar 
(SVK/E1), 4. Thomas Hostinský (SVK/

E2), 5. Štefan Svitko (SVK/E1) 

Výsledky MMSR Enduro a Count-
rycross 2016 trieda E3:
1. Miroslav Ševela (SVK), 347 bodov 
2. Martin Peterek (CZE), 282 bodov
3. Adam Šipikal (SVK), 263 bodov
4. Martin Krátky (SVK), 149 bodov
5. Peter Leskovjanský (SVK), 
122 bodov 

Jaroslav Gažo, Púchov
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Majstrovstvá Slovenska v love rýb udicou na prívlač - Púchov, 3. - 4. september 2016

Adam Horváth vypálil rybník majstrom sveta
Obrovskou senzáciou sa skončili majstrovstvá Slovenska v love rýb udicou na prívlač, ktoré usporiadala 
počas minulého víkendu Miesta organizácia (MO) Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) v Púchove. Na do-
mácej vode si senzačné prvenstvo vybojoval 21-ročný pretekár púchovskej organizácie Adam Horváth. 
Mladý rybár chytajúci za púchovskú rezervu, dokázal poraziť kompletnú slovenskú špičku vrátane niekoľ-
kých majstrov sveta a pripísal si na svoje konto najväčší úspech vo svojej krátkej športovej kariére.  

Znalosť domácej vody... 
„Získanie titulu majstra SR je pre mňa najväčší úspech 
aký sa mi kedy v tejto disciplíne podaril. Konkurencia 
bola silná, pretože týchto majstrovstiev sa zúčastni-
lo 40 najlepších pretekárov zo Slovenskej a sedem z 
Českej republiky a dokonca aj jeden z Lotyšska. Keď-
že to boli moje prvé majstrovstvá tak som nečakal, že 
sa pre mňa skončia hneď titulom. Pomohlo mi aj to, 
že sa konali na našej domácej vode, ktorú poznám a 
kde chodím na ryby, čiže som mal niečo odskúšané,“ 
skonštatoval nový majster Slovenska.  Ako dodal svoj 
triumf po pretekoch ani poriadne neoslávil, náročné 
dvojdňové preteky ho stáli kopec síl.  „S chalanmi, 
ktorí ma povzbudzovali, držali palce a napokon sa aj 
tešili z môjho úspechu sme sa dohodli, že to oslávi-
me neskôr,“ doplnil mladý Belušan.  

Nemá vzor, učí sa od každého 
K rybárskemu športu ho priviedol otec a lov na prí-
vlač mu učaroval od začiatku pre jeho dynamiku. 
Dôvodom bol podľa neho fakt, že pri prívlači rybár 
nesedí a nečaká na záber, ale vystrieda počas ry-
bačky viac miest. „Najradšej chytám na gumenné 
nástrahy, ku ktorým používam osvedčené háčiky od 
majstra sveta Peťa Horňáka, na ktoré sa mi podarilo 
zdolať pár pekných rýb. Rád však chytám aj na wob-
ler. Nemám žiadny konkrétny rybársky vzor, rád sa 
učím nové veci od skúsených ale aj začiatočníkov, 
od každého sa dá niečo naučiť. K samotnej prívlači 
ma doviedol môj kamarát Andrej Huliaček, ktorý 
mi ukázal dôležité základy tohto koníčka,“ doplnil 
čerstvý majster Slovenska, ktorého vďaka smeruje 
k svojej rodine, priateľke Veronike a jej rodine, ako 
aj kamarátom, ktorí ho vo finančne a časovo nároč-
nom športe všestranne podporujú.   

V Púchove sú šikovní prívlačiari 
Lov rýb na prívlač je už niekoľko rokov výkladnou 
skriňou púchovského športového rybolovu. Dva 
majstrovské tituly v družstvách a dve druhé miesta 
v prvej lige radia púchovských prívlačiarov medzi 
slovenskú špičku. Nehovoriac o tom, že Púchovčan 
Juraj Smatana je členom reprezentačného družstva 
Slovenska, ktoré má na svojom konte niekoľko titu-
lov majstrov sveta a ďalšie medailové umiestnenia. 
Podľa kuloárnych informácií sa v púchovskej prívlači 
chystá generačná výmena a práve Adam Horváth 
a jeho rovesníci by mohli nadviazať na úspešnú 
generáciu okolo Rasťa Šajdáka (Juraj Smatana, An-
drej Huliaček, Juraj Václavík a ďalší). „Uvidíme ako to 
všetko dopadne a kto konkrétne bude pokračovať 
za Púchov v prvej lige. No myslím si, že v púchovskej 
organizácii je dosť šikovných prívlačiarov, ktorí doká-
žu konkurovať,“ uzavrel Horváth. 

Šampionát s puncom najvyššej kvality 
Majstrovstvá Slovenska v love rýb na prívlač sa v Pú-
chove na Váhu konali počas prvého septembrového 
víkendu prvýkrát, v minulosti sa tu konali len prete-
ky prvej ligy a divízie. Riaditeľ pretekov Rasťo Šajdák 
hodnotí majstrovstvá Slovenska v Púchove ako mi-
moriadne vydarené nielen z pohľadu organizáto-
rov. „Pretekári vysoko vyzdvihli dostupnosť lovných 
miest na pretekárskej trati, bohaté úlovky a do kariet 
nám napokon zahralo aj výborné počasie, ktoré bolo 
akousi čerešničkou na pomyselnej torte vydareného 
podujatia,“ priblížil riaditeľ pretekov. Počas dvoch 
súťažných dní ulovilo na púchovskom úseku Váhu 
48 pretekárov spolu 2990 rýb (všetky putovali späť 
do vody), najčastejším úlovkom boli ostrieže, nasle-
dovali šťuky, jalce a zubáče. Ako rarita bolo ulovenie 
kapra a lieňa čo v prívlači nie je častý jav. „V porovna-
ní s majstrovstvami Slovenska v rokoch 2014 a 2015 
sa v Púchove ulovilo niekoľkonásobne viac rýb,“ 
zdôraznil Šajdák.  

R. Šajdák: Adam do „áčka“ patrí 
Na margo prekvapivého víťazstva mladého Adama 
Horvátha Šajdák pripomenul, že v jeho prípade sa 
naplno prejavila znalosť vody, rybárska šikovnosť 
i povestný kúsok šťastia, ktorý k lovu rýb na prívlač 
určite patrí. Osobne si myslí, že nový majster Sloven-
ska by v novozloženom ligovom mužstve Púchova 
chýbať nemal. „Bude na novom kapitánovi, koho si 
do družstva vyberie, ja si však myslím, že Adam tam 
určite bude,“ doplnil dlhoročný kapitán úspešných 
púchovských prívlačiarov. V nedávno skončenom 
ročníku prvej ligy obsadili Púchovčania siedme 
miesto, rezerva je v divízii pred záverečným poduja-
tím na druhej priečke.  

Trio medailistov z  MSR. V strede Adam Horváth,
 vľavo Branislav Ďuďák, vpravo Jaroslav Sámela.                                  

Foto: Miroslav Mikáč

Titul majstra Slovenska si na Váhu senzačne vy-
bojoval Adam Horváth reprezentujúci púchov-

skú rybársku organizáciu.    Foto: Miroslav Mikáč

Výsledky majstrovstiev SR v LRU prívlač: 
1. Adam Horváth (MO SRZ Púchov)
2. Branislav Ďuďák (MsO SRZ Trenčín)
3. Jaroslav Sámela (MsO SRZ Trenčín)
4. Vladimír Kožuškanič (MsO SRZ Liptovský Mikuláš) 
5. Peter Marcin (MO SRZ Svidník)
6. Pavol Franc (MO SRZ Kysucké Nové Mesto)
7. Juraj Smatana (MO SRZ Púchov)
8. Peter Horňák (MsO SRZ L. Mikuláš)
9. Marek Rojtáš (MsO SRZ Levice)
10. Peter Augustín (Drahovce)
... 
16. Juraj Václavík, 22. Andrej Huliaček, 23. Ras- 
tislav Šajdák, 31. Pavol Kadlec, 38. Peter Kováčik,  
45. Miroslav Luhový (všetci Púchov).                                                                 
                                   -pok-

Lov rýb na prívlač nie je prechádzkou ružovým 
sadom. Neraz aj niekoľkohodinové zabrodenie 
vo vodách Váhu dá poriadne zabrať...
                         Foto: Miroslav Mikáč 
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6. liga muži

Futbalové súťaže riadené Oblastným futbalovým zväzom 

Dolné Kočkovce prišli o tri body na trávniku lídra

Miloš Pšenák (na snímke v strede s kapitánskou páskou) sa na horúcej košeckej pôde postaral čistým hetrikom v 
druhom polčase o dokonalý obrat. Už sa zdalo, že Dolné Kočkovce zoberú Košeci všetky body, napokon však dvoj-
gólové vedenie hostia neudržali a stretnutie skončilo remízou 3:3. 

FOTO: Archív Púchovské noviny/Milan Podmaník

Futbalisti Lysej (v čiernych dresoch) nedokázali bodovať ani na trávniku nevýraznej Ilavy. 
FOTO: Milan Podmaník 

1. P. Bystrica 6 5 1 0 18:7 16
2. Košeca 6 4 2 0 17:5 14
3. K. Podhradie 6 4 2 0 11:4 14
4. Podmanín 6 4 1 1 21:11 13
5. Tuchyňa 6 2 4 0 17:10 10
6. D. Kočkovce 6 3 1 2 12:11 10
7. Udiča 6 2 1 3 13:13 7
8. H. Poruba 6 2 0 4 17:17 6
9. Bolešov 6 2 0 4 11:17 6
10. Dulov 6 2 0 4 6:17 6
11. Jasenica 6 1 2 3 8:13 5
12. Lysá 6 1 1 4 9:17 4
13. Ilava 6 1 1 4 10:19 4
14. Papradno 6 0 2 4 6:15 2

Košeca – Dolné Kočkovce 3:3 (0:0)
Dolnokočkovania sa na trávniku lídra zamerali v 

prvom polčase predovšetkým na pozornú obranu, 
vďaka ktorej nedokázali favorizovaní domáci streliť 
vedúci gól. Čo nedokázali kanonieri oboch mužstiev 
v prvom polčase, vynahradili si po prestávke. Už päť 
minút po začiatku druhého polčasu sa ujala Košeca 
vedenia gólom Bortela – 1:0. Potom však prišli hviezd-
ne chvíle hosťujúceho kanoniera Miloša Pšenáka. Ten 
už v 52. minúte strelil vyrovnávajúci gól – 1:1. O osem 
minút neskôr poslal Dolnokočkovanov do vedenia a 
štvrť hodinu pred koncom stretnutia po jeho treťom 
góle viedli hostia už 1:3. Zdalo sa, že domáci už sily 
na zvrat nenájdu, no opak bol pravdou. Peter Mihá-
lik sedem minút pred koncom strelil kontaktný gól a 
ten istý hráč v záverečnej minúte zariadil domácim 
aspoň remízu – 3:3

Horná Poruba – Udiča 4:1 (1:1)
Hornoporubčania už potrebovali doma bodovať 

naplno a tomu podriadili aj taktiku. Od začiatku mali 
viac z hry, hostia hrozili len po rýchlych protiútokoch. 
Na gól si diváci museli počkať viac ako pol hodiny, 
v 33. minúte prerušil strelecké suchoty Michal Papp 
– 1:0. Domáci neudržali vedenie do prestávky, minú-
tu pred koncom polčasu vyrovnal Marcel Drblík – 1:1. 
V druhom polčase Hornoporubčania pritlačili a od-

menou im boli ďalšie góly. V 54. minúte zvýšil Michal 
Papp na 2:1 a o desať minút neskôr vsietil ten istý 
hráč upokojujúci tretí gól – 3:1. Zaslúžené víťazstvo 
domácich spečatil päť minút pred koncom Jánoško 
– 4:1. 

Považská Bystrica – Papradno 3:0 (0:0)
V okresnom derby sa hostia zamerali na obranu a 

v prvom polčase sa im podarilo eliminovať tlak Po-
važskobystričanov. Po obrátke však domáci pridali, 
spresnili kombináciu a napokon i streľbu. Streleckú 
smolu prelomil v 55. minúte Valient – 1:0. O sedem 
minút neskôr poistil domáce vedenie Mikula – 2:0. 
Zaslúžené víťazstvo nováčika spečatil dve minúty 
pred koncom Rosina – 3:0. Považskobystričania sa 

tak po zaváhaní Košece vyhupli do čela tabuľky s 
dvojbodovým náskokom. Naopak, Papradno kleslo 
až na samotné dno tabuľky, kde si ho nepamätajú 
ani tí najstarší pamätníci... 

Podmanín – Tuchyňa 3:3 (1:3)
Nováčik nezačal so skúsenou Tuchyňou dobre a po 

necelej polhodine prehrával po góloch Štefulu (10. 
minúta) a Bartoša (27. minúta) 0:2. Podmanínci sa 
však spamätali a hneď po rozohraní znížil Peter Gar-
dian – 1:2. Už o dve minúty však hostia viedli opäť o 
dva góly, presne mieril Mikoláš – 1:3. Po obrátke neu-
držali hostia vedenie, v 60. minúte znížil D. Pilár – 2:3 
a v záverečnej minúte Juraj Sovík vyrovnal – 3:3. 

Dulov – Jasenica 3:1 (0:0)
V stretnutí mužstiev z dolnej časti tabuľky v prvom 

polčase diváci gól nevideli. Viac snahy po bodoch 
prejavili domáci, ktorý sa hneď po prstávke ujali ve-
denia gólom Ježa – 1:0. O sedem minút zvýšil Buj-
noch na 2:0 a štvrť hodinu pred koncom opäť Ježo na 
3:0. Hostia sa zmohli už iba na symbolickú odpoveď, 
desať minút pred koncom znížil na konečných 3:1 F. 
Šterdas. 

Bolešov – Košecké Podhradie 0:1 (0:1) 
Vo vyrovnanom stretnutí sa napokon zo všetkých 

bodov tešili hostia. Rozhodol o tom už po štvrť hodi-
ne hry Ladislav Szücs 0:1. Domácim sa napriek snahe 
už vyrovnať nepodarilo, Košecké Podhradie sa vy-
huplo na tretiu priečku tabuľky.  

Ilava – Lysá 1:0 (0:0)
Úroveň stretnutia bola odrazom postavenia oboch 

mužstiev tabuľke. V prvom polčase toho obe muž-
stvá divákom veľa neponúkli, i keď náznaky šancí sa 
objavili na oboch stranách. V druhom polčase predsa 
len domáci trochu pridali a výsledkom ich aktivity bol 
pokutový kop, ktorý v 55. minúte premenil Suchánek 
– 1:0. Ako sa neskôr ukázalo, bol to trojbodový gól 
a Ilava sa bodovo dotiahla na Lysú. Ak nechcú mať 
Lysania problémy so záchranou, s mužstvami kvalít 
Ilavy by mali bodovať...
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Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk

Futbalové súťaže riadené Oblastným futbalovým zväzom 

7. liga muži

8. liga muži

6. liga dorast

4. liga starší žiaci - SEVER

4. liga mladší žiaci

Prípravky

4. liga starší žiaci - JUH

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk

6. liga muži – 7. kolo o 15.30
Tuchyňa – Bolešov (Brna, Lamžo), D. Kočkovce 

– Podmanín (Škrovánek, Vavrík), Udiča – Košeca (R, 
Galbavý, Koleno), Jasenica – Horná Poruba (Migát, 
Petrušek, Bielik), Lysá pod Makytou – Dulov (Milčík, 
Bagin), Papradno – Ilava (Pastorek, Juríček, Horečný), 
Košecké Podhradie – MŠK Považská Bystrica (M. Pe-
cuš, J. Pecuš, Kováč)

7. liga muži – 7. kolo o 15.30
Podvažie – Lazy (v sobotu – Mihálik, Horečný), Še-

bešťanová – Pruské (Orálek, Uhrín), Kvašov – Kolačín 
(Tomášek, Kapila, Kováčik), Visolaje – Dolná Breznica 
(Zvak, O. Komorník), Dohňany – Dolná Mariková (Ca-
baj, A. Pecuš), Praznov – Malé Lednice (o 13.00 – Kole-
no, Mihálik), Sverepec – Pružina (Zigo, D. Janček)

8. liga muži – 5. kolo o 15.30
Bolešov B – Kameničany (v sobotu o 14.00 – Jurí-

ček), Bodiná – Lednica (Folučka), Fan Club Púchov 
– Mikušovce (v Lúkach o 13.00 – Borčický), Horovce 

B – Vrchteplá (v sobotu – Kováčik), Orlové – Červený 
Kameň (Mihálik), Tŕstie – Prejta (D. Komorník)

6. liga dorast – 5. kolo o 12,45
Dolné Kočkovce – Mikušovce (Vavrík, Škrovánek), 

Dohňany – Tuchyňa (A. Pecuš, Cabaj), Lysá pod Maky-
tou – Plevník (Bagin, Milčík), Jasenica – Udiča (Bielik, 
Petrušek), Sverepec má voľno

4. liga starší žiaci SEVER, 5. kolo o 10.30 
Domaniža – Dolná Mariková (Koleno), Jasenica – 

Prečín (Mihálik), Udiča – Plevník (Borčický), Sverepec 
– Pružina (Horečný, Rojko), Papradno má voľno

4. liga starší žiaci SEVER, 2. kolo (dohrávka)
Plevník – Prečín (15. 9. o 16.00 – Galbavý)
4. liga starší žiaci JUH, 5. kolo o 10.30
Hradčan Lednica – Lazy pod Makytou (Kapila), 

Ladce – Horná Poruba (Hriadel), Dohňany – Košeca 
(Milčík), Beluša – Ilava (v sobotu o 10.00 – Cabaj), Bor-
čice/Bolešov majú voľno

4. liga mladší žiaci  - 5. kolo o 10.30

Ilava – Fan Club Púchov (Pastorek), Dolné Kočkovce 
– Kolačín (Vavrík), MFK Dubnica má voľno

SEVER – predohrávka 5. kola
Šebešťanová – Dolná Mariková (15. 9. o 10.30 a 

11.30 – Horečný)
SEVER – 4. kolo, 17. 9. o 10.30
Podmanín (Galbavý, Horečný), Dolná Marikoáv 

(Borčický, Blaško)
STRED – 4. kolo, 17. 9. o 10.30
Visolaje (D. Komorník)
JUH – 1. kolo - dvojzápasy, 15. 9. o 10.30 a 

11.30
Kolačín – Horná Poruba (Pastorek), Košeca – Du-

lov (Juríček), Ilava – MFK Dubnica (Oráslek), Borčice 
– Ladce (Zigo)

JUH – 4. kolo,17. 9. o 10.30 a 11.30
Horná Poruba – MFK Dubnica (D. Janček), Dulov 

– Ladce (v Lednických Rovniach – Bagin), Kolečín 
– Borčice (Tomášek), Košeca – Ilava (O. Komorník)

Delegačná listina Oblastného futbalového zväzu na 18. septembra

SEVER
Šebešťanová – Sverepec 3:3, Prečín – Praznov 1:5, 

Prečín – Šebešťanová 2:6, Praznov – Sverepec 1:2, Še-
bešťanová – Praznov 3:2, Sverepec – Prečín 2:1
1. Domaniža 9 8 0 1 60:4 24
2. P. Bystrica B 9 8 0 1 58:10 24
3. Šebešťanová 9 5 1 3 25:35 16
4. D. Mariková 9 4 2 3 23:23 14
5. Sverepec 9 3 3 3 14:17 12
6. Podmanín 9 2 1 6 15:39 7
7. Prečín 9 1 1 7 9:37 4
8. Praznov 9 1 0 8 16:55 3
STRED
Hradčan Lednica – Horovce 3:1 (Martin Matúš, Tomáš 
Chudada – Dominik Veliký), Visolaje  Hradčan Ledni-
ca 4:0 (Ľuboš Janek 2, Matej Kula, Samuel Chleban), 
Streženice – Horovce B 5:1 (Adam Suder 2, Matúš Mi-
kas, Filip Václavík, Timotej Trník), Horovce B – Beluša 
0:8 (Branislav Zbín 4, Sebastián Ročiak, Maximilián 
Mišík, Jakub Huňačka, Bianca Zbínová), Streženice 
– Beluša 5:0 (Filip Václavík 3, Matúš Mikas, vlastný), 
Visolaje – Horovce 5:1 (Samuel Chleban 3, Luboš Ja-
nek 2)
1. Beluša 6 5 0 1 37:9 15
2. Visolaje 6 5 0 1 22:9 15
3. Streženice 6 4 0 2 15:16 12
4. Horovce B 6 2 1 3 9:24 7
5. Lednica 6 1 1 4 9:19 4
6. Horovce 6 0 0 6 8:23 0
JUH
Borčice – Dulov 2:0, Ladce – Dubnica nad Váhom 
0:18, Košeca – Horná Poruba 4:1, Ilava – Kolačín 7:3, 
Horná Poruba – Košeca 0:2, Kolačín – Ilava 1:4, Dulov 
– Borčice 0:2, Dubnica nad Váhom – Ladce 17:0
1. Dubnica 4 4 0 0 52:0 12
2. Ilava 4 4 0 0 20:9 12
3. Košeca 4 3 0 1 9:4 9
4. Borčice 4 2 0 2 4:17 6
5. Ladce 4 1 1 2 5:38 4
6. Kolačín 4 1 0 3 7:14 3
7. H. Poruba 4 0 1 3 4:11 1
8. Dulov 4 0 0 4 5:13 04. kolo: Kolačín – Ilava 6:0, Dubnica nad Váhom 

– Fan Club Púchov 13:1 (Klára Cabúková), Dolné Koč-
kovce mali voľno
1. Dubnica 4 4 0 0 68:3 12
2. Kolačín 3 2 0 1 10:19 6
3. FC Púchov 3 1 0 2 8:18 3
4. D. Kočkovce 3 1 0 2 7:29 3
5. Ilava 3 0 0 3 2:26 0

4. kolo: Prečín – Domaniža 1:3, Plevník – Jasenica 
0:7, Pružina – Papradno 6:2, Dolné Mariková – Svere-
pec 2:2, Udiča mala voľno
1. Pružina 4 3 0 1 16:3 9
2. Udiča 3 3 0 0 5:1 9
3. Jasenica 3 2 0 1 9:1 6
4. Papradno 4 2 0 2 16:10 6
5. Domaniža 3 2 0 1 10:14 6
6. Prečín 2 1 0 1 4:4 3
7. Plevník 3 1 0 2 13:15 3
8. Sverepec 4 0 1 3 2:12 1
9. D. Mariková 4 0 1 3 5:20 1

4. kolo: Tuchyňa – Dolné Kočkovce 4:3 (Valentín 
Lacko 2, Tomáš Rybanský), Udiča – Lysá pod Makytou 
5:0, Plevník – Dohňany 4:0, Mikušovce – Sverepec 0:9, 
Jasenica mala voľno
1. Udiča 4 4 0 0 20:0 12
2. Sverepec 4 4 0 0 22:7 12

4. kolo: Lazy - Borčice /Bolešov 13:0 (7:0), Staník 5, 
Hybký 2, Ľ. Štefánik 2, D. Štefánik 2, Martinko, Pastva, 
Horná Poruba – Hradčan Lednica 0:14 (Adam Ivaniš 
7, Patrik Herák 2, Adrián Hochla, Erik Majerko, Má-
rio Matúš, Tomáš Majerko), Košeca – Ladce 3:2, Ilava 
– Dohňany 3:0, Beluša mala voľno
1. Hr. Lednica 3 3 0 0 26:1 9
2. Ilava 4 3 0 1 20:7 9
3. Lazy 4 2 2 0 25:3 8
4. Beluša 3 2 1 0 33:0 7
5. Košeca 4 2 1 1 14:13 7
6. Ladce 3 1 0 2 19:7 3
7. Dohňany 3 1 0 2 17:10 3
8. H. Poruba 4 0 0 4 3:45 0
9. Borčice 4 0 0 4 1:72 0

6. kolo: Lazy pod Makytou – Sverepec 4:1 (2:1), Piv-
ko, Kmošena, Maslák, Mácsai, Malé Lednice – Dohňa-
ny 2:6 (0:3), Kucharík 2, Jancík 2, Pazdernatý, Lukajka, 
Pružina – Praznov 3:0, Pruské – Podvažie 2:1, Kolačín 
– Šebešťanová 4:2, D. Breznica – Kvašov 0:2 (0:0), Ko-
váč 2, D. Mariková – Visolaje 1:1 (1:1), R. Sviečka
1. Kvašov 6 6 0 0 20:3 18
2. Pruské 6 5 0 1 24:9 15
3. Dohňany 6 4 1 1 19:8 13
4. Kolačín 6 4 0 2 12:11 12
5. Pružina 6 3 2 1 11:7 11
6. Visolaje 6 2 3 1 14:8 9
7. Lazy 6 2 1 3 12:14 7
8. Šebešťanová 6 1 3 2 12:11 6
9. Podvažie 6 2 0 4 10:15 6
10. Sverepec 6 2 0 4 6:15 6
11. D. Mariková 6 1 2 3 12:19 5
12. M. Lednice 6 1 2 3 10:22 5
13. D. Breznica 6 1 0 5 8:13 3
14. Praznov 6 0 2 4 5:20 2

4. kolo: Mikušovce – Bodiná 2:0, Hradčan Lednica 
– Bolešov 0:1, Kameničany – Orlové 3:0, Červený Ka-
meň – Tŕstie 2:3, Prejta – Horovce B 0:3, Štefanec 2, 
Chupáč, Vrchteplá – Fan Club Púchov 2:2 (1:1), Král
1. Mikušovce 4 4 0 0 12:1 12
2. Tŕstie 4 2 2 0 9:6 8
3. FC Púchov 4 2 1 1 8:6 7
4. Orlové 4 2 1 1 5:4 7
5. Kameničany 4 2 1 1 6:6 7
6. Horovce B 4 2 0 2 10:9 6
7. Bodiná 4 2 0 2 8:8 6
8. Vrchteplá 4 1 1 2 8:8 4
9. Prejta 4 1 1 2 6:10 4
10. Bolešov B 4 1 1 2 5:10 4
11. Lednica 4 1 0 3 1:4 3
12. Č. Kameň 4 0 0 4 5:11 0

3. Plevník 4 3 0 1 14:5 9
4. Tuchyňa 4 2 0 2 8:11 6
5. Jasenica 3 1 0 2 8:10 3
6. D. Kočkovce 3 1 0 2 6:10 3
7. Lysá 3 1 0 2 6:13 3
8. Dohňany 3 0 0 3 0:12 0
9. Mikušovce 4 0 0 4 2:18 0
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TIPOS 3. liga muži

V šlágri kola sa body delili, 
Púchovčania stále lídrom 

6. kolo: FKM Nové Zámky – MŠK Púchov 1:9 
(0:5), Filip Buček 3, Mário Klučka 2, Samuel Hur-
ta, Roman Kendy, Daniel Valašík, Martin Červený, 
Gabčíkovo – Dubnica 3:3, Petržakla – Inter Bratislava 
0:3, Levice – Skalica 1:6, Pov. Bystrica – SDM Domino 
3:0, Ulaté Moravce – Horná Nitra 4:3, Malacky – Loko-
motíva Trnava 2:2, Topoľčany – Komárno 4:3, Myjava 
– Karlova Ves 5:0
1. Skalica 7 7 0 0 32:6 21
2. Myjava 7 6 1 0 28:5 19
3. Lok. Trnava 7 5 1 1 17:11 16
4. Inter BA 7 5 0 2 29:9 15
5. Horná Nitra 7 4 0 3 29:16 12
6. Malacky 7 3 3 1 14:7 12
7. MŠK Púchov 7 3 2 2 20:12 11
8. P. Bystrica 7 3 1 3 18:15 10
9. Zl. Moravce 7 3 1 3 13:12 10
10. Karlova Ves 6 3 1 2 7:8 10
11. Gabčíkovo 7 2 3 2 18:15 9
12. Dubnica 7 2 3 2 16:14 9
13. Topoľčany 7 3 0 4 11:17 9
14. Petržalka 6 2 0 4 10:16 6
15. Komárno 7 1 1 5 19:33 4
16. SDM Domino 7 0 2 5 2:18 2
17. Levice 7 0 1 6 5:40 1
18. Nové Zámky 7 0 0 7 2:36 0

2. liga starší dorast

2. liga mladší dorast

4. kolo: MŠK Púchov – Inter Bratislava 0:1, Zlaté 
Moravce – Dunajská Streda 3:1, Petržalka – Myjava 
1:0, Horná Nitra – Nitra 0:12, Trnava – Senica 0:4, Tren-
čín – Slovan Bratislava 3:3, Levice – Karlova Ves 0:2
1. Senica 4 4 0 0 21:2 12
2. Slovan 4 3 1 0 24:3 10
3. Trenčín 4 3 1 0 21:3 10
4. Karlova Ves 4 3 1 0 7:1 10
5. Nitra 4 3 0 1 23:3 9
6. D. Streda 4 3 0 1 12:7 9
7. Inter 4 2 0 2 2:2 6
8. Petržalka 4 2 0 2 3:6 6
9. Levice 4 1 0 3 2:8 3
10. Trnava 4 1 0 3 3:13 3
11. Zlaté Moravce 4 1 0 3 5:17 3
12. MŠK Púchov 4 0 1 3 4:8 1
13. Myjava 4 0 0 4 1:10 0
14. Horná Nitra 4 0 0 4 1:46 0

1. liga starší žiaci  U15

6. kolo: Nové Zámky – MŠK Púchov 4:2 (2:1), Mar-
tin Bartoš, Dominik Živčic, Zlaté Moravce – Horná 
Nitra 3:1, Malacky – Lokomotíva Trnava 0:0, Petržalka 
– Inter 1:0, Lervice – Skalica 1:0, Pov. Bystrica – SDM 
Domino 0:1, Gabčíkovo – Dubnica 3:1, Myjava – Kar-
lova Ves 3:0, Topoľčany – Komárno 3:0
1. Myjava 7 7 0 0 23:2 21
2. Inter 7 6 0 1 28:4 18
3. Gabčíkovo 7 5 0 2 18:9 15
4. Horná Nitra 7 4 1 2 21:16 13
5. SDM Domino 7 4 1 2 12:9 13
6. Lok. Trnava 7 3 3 1 15:6 12
7. Zl. Moravce 7 4 0 3 12:13 12
8. Topoľčany 7 3 2 3 12:10 11
9. Petržalka 6 3 2 1 14:7 11
10. Karlova Ves 6 2 1 3 12:12 7
11. Komárno 7 2 1 4 10:18 7
12. N. Zámky 7 2 1 4 10:24 7
13. Levice 7 2 1 4 7:23 7
14. Skalica 7 1 3 3 7:9 6
15. P. Bystrica 7 1 1 5 8:17 4
16. Dubnica 7 1 1 5 5:14 4
17. Malacky 7 0 4 3 5:14 4
18. MŠK Púchov 7 1 0 6 8:20 3

Púchov – DAC B /Vrakúň 0:0
Pod Lachovcom sa odohral šláger šiesteho kola tre-

tej ligy. V drese rezervy fortunaligovej Dunajskej Stre-
dy sa predstavili hneď štyria hráči ligového „áčka“, čo 
svedčí o tom, že hostia prišli na Považie s úmyslom 
bodovať. A začali pekne od podlahy. Už po štyroch 
minútach nepríjemná Polievkova strela len tesne mi-
nula horný roh Strelčíkovej bránky. Rovnako len o pár 
decimetrov vedľa šla bomba hosťujúceho Černáka v 
desiatej minúte. Púchovčania sa k slovu dostali až po 
štvrť hodine, kedy mal hosťujúci brankár Slávik plné 
ruky práce s Pilátovou strelou z niekoľkých metrov. 
V 25. minúte napriahol k peknej strele domáci Gam-
boš, no jeho projektil letel vedľa južanskej bránky. Na 
druhej strane sa utrhol Polievka, svoj únik po krídle 
zakončil presnou strelou, no domáci gólman Strelčík 
vytesnil loptu na roh. Päť minút pred koncom prvého 
polčasu mohli ísť hostia do vedenia, na domáceho 
zadáka Vanáka sa po prečíslení rútilo duo hráčov Du-
najskej Stredy. Vanák však dokázal včas zasiahnuť a 
zažehnať nebezpečenstvo. Púchovčania o tri minúty 
kontrovali nepresnou strelou Gamboša. Po obrátke 
prišiel očakávaný tlak futbalistov MŠK, po troch min-
útach ušiel rýchly Pilát, jeho prihrávku však poslal 
Gamboš nad bránku hostí. Na druhej strane sa Strel-
čík vyznamenal po Černákovej strele. Púchovčania 
pohrozili strelami Bielika a Brezničana. Jedna strela 
šla mimo, druhá „pošteklila“ bočnú sieť. Púchovčania 
síce stratili dva body, no pozíciu lídra tretej ligy si na-
priek tomu udržali.

Zostava MŠK Púchov: Strelčík – Riška, Vanák, Brez-
ničan, Luhový, Kopiš (Pastorek), Bielik, Mynář, Gam-
boš, Gajdošík, Pilát (Paliesek). Tréner J. Vágner

Neded – Beluša 1:4 (1:1)
Po hluchej prvopolčasovej polhodine šli v 34. min-

úte do vedenia domáci gólom Ambassu – 1:0. Bel-
ušania kotrovali päť minút pred prestávkou vyrovná-
vajúcim gólom Gorelku – 1:1. Hostia držali domácich 
na dištanc, nedovolili im prekonať Ciesara v bránke 

a v záverečnej desťminútovke senzačne udreli. V 80. 
minúte poslal Belušu do vedenia Peter Gažo – 1:2, 
o štyri minúty rýchlonohý Mišutka zvýšil na 1:3 a v 
záverečnej minúte dorazil šokovaných domácich 
štvrtým gólom F. Vavrík – 1:4. Belušania tak udržali 
kontakt s hornou polovicou tabuľky. 

Zostava Beluše: Ciesar – J. Gažo, M. Gorelka, Pavol 
Vavrík, Martinka (Kršák), Zápotoka (F. Vavrík), Strap-
ko, Gajdošík (Peter Gažo), Novisedlák, Jurga, Mištuka. 
Tréner Jozef Kamenčík

 Ostatné výsledky 6. kola: Lednické Rovne – Šu-
rany 4:3 (4:0), Detko (p. k.), Hruška, Púček, Lipták-
Horná Nitra – FC Horses 1:1, Komárno – Nové Zámky 
2:0, Dubnica nad Váhom – Zlaté Moravce B 0:3, Ga-
bčíkovo – Šaľa 1:0, Galanta – Veľký Meder 1:0, Veľké 
Ludince – Topoľčany 2:2
1. MŠK Púchov 8 5 3 0 15:5 18
2. L. Rovne 8 4 3 1 16:11 15
3. Komárno 7 4 2 1 22:9 14
4. Topoľčany 8 4 1 3 13:13 13
5. D. Streda B 8 4 1 3 8:8 13
6. Galanta 7 3 3 1 8:5 12
7. V. Ludince 8 3 3 2 14:13 12
8. Beluša 8 3 3 2 11:10 12
9. Šaľa 8 3 2 3 9:8 11
10. Veľký Meder 8 3 2 3 12:13 11
11. Gabčíkovo 8 3 1 4 7:6 10
12. Šurany 6 3 1 2 13:13 10
13. Zl. Moravce B 8 2 3 3 10:9 9
14. Nemšová 7 3 0 4 13:14 9
15. Horses 8 2 3 3 8:15 9
16. Neded 8 2 1 5 9:19 7
17. Horná Nitra 7 1 3 3 8:9 6
18. Nové Zámky 7 2 0 5 10:12 6
19. Dubnica 7 0 1 6 2:16 1
Počas voľného štvrtku (15. septembra) privítajú 
v šlágri a zároveň okresnom derby futbalisti MŠK 
Púchov na domácom trávniku sklárov z Lednic-
kých Rovní. Výkop je naplánovaný na 16.00 hodi-
nu. V sobotu 17. septembra cestujú Púchovčania 
do Šale. 

Kapitán MŠK Púchov Michal Riška (vpravo) v nedeľu svojich spoluhráčov k víťazstvu nepriviedol tak, ako pred 
dvomi týždňami proti Topoľčanom. Dunajskostredčania však vyrukovali so štyrmi hráčmi fortunaligového kádra.

 FOTO: Milan Podmaník 
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Rekordná výhra Horoviec, Streženice doma opäť stratili

Kým žiacke hokejové súťaže už majú za sebou prvé 
kola, muži ŠKH Púchov vstúpia do nového ročníka 2. 
ligy počas najbližšej soboty, kedy o 19.00 na vlast-
nom ľade privítajú hráčov HC Prievidza. 

2. liga muži
1. kolo, 17. 9. o 19.00: Púchov – Prievidza
2. kolo, 24. 9. o 18.00: Dubnica – Púchov
3. kolo, 1. 10. o 19.00: Púchov - Senica 
4. kolo, 8. 10. o 17.00: D. Kubín – Púchov
5. kolo, 15. 10. o 19.00: Púchov – Dynamax Nitra
6. kolo, 22. 10. o 17.30: HC Bratislava – Púchov
7. kolo, 29.10. o 19.00: Púchov – Levice
8. kolo, 1. 11. o 18.30: Piešťany – Púchov
9. kolo, 5. 11. o 19.00: Púchov – Partizánske
10. kolo, 12. 11. o 17.00: Prievidza – Púchov
11. kolo, 17. 11. o19.00: Púchov – Dubnica
12. kolo, 19. 11. o 18.00: Senica – Púchov
13. kolo, 26. 11. o19.00: Púchov – D. Kubín
14. kolo, 3. 12. o 20.00: Dynamax Nitra – Púchov
15. kolo, 10. 12. o 19.00: Púchov – HC Bratislava
16. kolo, 17. 12. o17.30: Levice - Púchov

1. liga dorast
Prvoligoví dorastenci Púchova vstúpia do sezóny 

rovnako počas najbližšieho víkendu. Dorastenci MŠK 
Púchov hrajú všetky domáce zápasy o 14.00 hodine.

1. kolo – 17. 9.: Topoľčany – Púchov
2. kolo – 18. 9.: Púchov – Partizánske
3. kolo – 24. 9.: P. Bystrica – Púchov
5. kolo – 1. 10.: Púchov – Dubnica
6. kolo – 2. 10: Púchov – Topoľčany
7. kolo – 8. 10.: Partizánske – Púchov
8. kolo – 9. 10.: Púchov – Pov. Bystrica
10. kolo – 16. 10.: Dubnica – Púchov
11. kolo – 22. 10.: Topoľčany – Púchov
12. kolo – 23. 10.: Púchov – Partizánske
13. kolo – 29. 10.: Pov. Bystrica – Púchov
15. kolo – 12. 11.: Púchov – Dubnica

16. kolo – 13. 11.: Púchov – Topoľčany
17. kolo – 19. 11.: Partizánske – Púchov
18. kolo – 20. 11.: Púchov – Pov. Bystrica
20. kolo – 27. 11.: Dubnica - Púchov  

* * *
Úvodnými kolami odštartovala aj tohtoročná žiac-

ka hokejová liga. Púchov v nej reprezentujú hokejisti 
MŠK vo všetkých vekových kategóriách.  

8. HT: 
1. kolo: Martin – MŠK Púchov 6:5 (2:1, 2:2, 2:2), Ma-

rek Putala 2, Maximilián Moravanský, Patrik Šmigura, 
Bohdan Mišák

2. kolo: Púchov mal voľno
3. kolo: MŠK Púchov – HC 05 Banská Bystrica 6:2 

(3:0, 0:2, 3:0), Maximilián Moravanský 2, Bohdan Mi-
šák, Marek Putala, Dominik Hajas, Lucia Halušková
1. Žilina  2  2  0  0  11:5  4 
2. Zvolen  1  1  0  0  14:1  2 
3. MŠK Púchov  2  1  0  1  11:8  2 
4. B. Bystrica  3  1  0  2  9:11  2 
5. MARTIN  2  1  0  1  8:10  2 
6. P. Bystrica  2  1  0  1  6:9  2 
7. Brezno  1  0  1  0  4:4  1 
8. L. Mikuláš  2  0  1  1  6:8  1 
9. Lučenec  1  0  0  1  1:14  0 

7. HT:
1. kolo: MHA Martin – MŠK Púchov 8:2 (3:0, 2:1, 

3:1), Martin Svinčák, Tomáš Žemla
2. kolo: Púchov mal voľno
3. kolo: MŠK Púchov – HC 05 Banská Bystrica 10:0 

(6:0, 4:0, 0:0), Branislav Ondrášik 3, Tomáš Žemla 2, 
Martin Jonák, Filip Baránek, Martin Svinčak, Erik Voj-
tek, Martin Pobežal
1. Martin 2  2  0  0  16:3  4 
2. Žilina  2  2  0  0  11:4  4 
3. Zvolen  1  1  0  0  9:1  2 
4. Brezno  1  1  0  0  9:3  2 

5. MŠK Púchov  2  1  0  1  12:8  2 
6. B. Bystrica  3  1  0  2  9:20  2 
7. L. Mikuláš  3  1  0  2  7:18  2 
8. P. Bystrica  2  0  0  2  5:12  0 
9. Lučenec  2  0  0  2  3:12  0

6. HT: 
1. kolo: MŠK Púchov – MHA Martin 5:2 (2:0, 3:1, 

0:1), Boris Novotníček, Tomáš Žondor, Milan Pišoja, 
Jozef Škultéty, Dominik Ladecký

2. kolo: Púchov mal voľno
3. kolo: HC 05 Banská Bystrica – MŠK Púchov 1:2 

(1:1, 0:1, 0:0), Milan Pišoja, Sebastián Vráblik

5. HT:
1. kolo: MŠK Púchov – MHA Martin 10:5 (5:2, 3:2, 

2:1), Tomáš Pobežal 3, Roman Urban, Michal Luhový, 
Sofia Bodjanová, Nicolas Vrtiel, Andrej Seiler

2. kolo: Púchov mal voľno
3. kolo: HC 05 Banská Bystrica – MŠK Púchov 6:6 

(1:3, 2:2, 3:1), Tomáš Pobežal 3, Roman Urban, Michal 
Mikovič, Richard Hanzal 

Prípravky:
1. kolo: MHK Skalica – MŠK Púchov 1:4 (0:3, 0:0, 

1:1), Samuel Krajč 2, Patrik Ladecký, Adam Rusnák
2. kolo: MŠK Púchov – HC Topoľčany 11:2 (7:0, 1:0, 

3:2), Samuel Krajč 4, Patrik Ladecký 2, Adam Rusnák, 
Ján Urban, Damian Hudík, Matej Kašlík

3. kolo: ŠKP Bratislava – MŠK Púchov 3:4 (1:2, 1:1, 
1:1), Patrik Ladecký, Samuel Jesenský, Samuel Krajč, 
Adam Rusnák
1. Trnava  3  3  0  0  37:10  6 
2. MŠK Púchov  3  3  0  0  19:6  6 
3. Skalica 3  2  0  1  15:8  4 
4. HOBA BA  3  2  0  1  21:15  4 
5. ŠKP BA  3  1  0  2  13:10  2 
6. Topoľčany  3  1  0  2  15:22  2 
7. Piešťany  3  0  0  3  11:20  0 
8. Levice  3  0  0  3  4:44  0 

HOKEJ

V sobotu odštartujú hokejisti ŠKH Púchov novú sezónu 

1. liga starší žiaci  U14
4. kolo: MŠK Púchov – Inter 2:6 (2:3), Branislav 

Chleban, Palček (PK), Petržalka – Myjava 0:1, Z. 
Moravce – D. Streda 0:1, Trenčín – Slovan 1:5, Trnava 
– Senica 3:1, H. Nitra – Nitra 0:11, Levice – K. Ves 0:2
1. Nitra 4 4 0 0 36:1 12
2. D. Streda 4 4 0 0 25:0 12
3. Slovan 4 4 0 0 20:4 12
4. Inter 4 3 1 0 15:4 10
5. Senica 4 3 0 1 16:5 9
6. Trnava 4 3 0 1 14:8 9
7. Karlova Ves 4 2 1 1 8:7 7
8. Trenčín 4 2 0 2 8:10 6
9. Myjava 4 1 1 2 3:16 4
10. Petržalka 4 0 1 3 1:9 1
11. Levice 4 0 0 4 2:20 0
12. Zl. Moravce 4 0 0 4 0:18 0
13. Horná Nitra 4 0 0 4 1:22 0
14. MŠK Púchov 4 0 0 4 2:27 0

5. liga muži

Zástupcovia Púchovského okresu si v šiestom kole 
5. ligy počínali striedavo. Kým Horovčania sa rekord-
ným víťazstvom postarali o devastáciu Zemianskych  
Kostolian, Streženice doma opäť stratili. 

Horovce – Z. Kostoľany 12:0 (6:0)
Horovčania sa postarali o gólový rekord tohto roč-

níka piatej ligy. Zdecimovaného súpera, ktorý pri- 
šiel bez náhradníkov, začal rozleptávať už v štvrtej 
minúte Patrik Štrbák – 1:0. O minútu zvýšil Michal 
Kebis na 2:0, o ďalších šesť minút opäť Patrik Štrbák 
na 3:0. Do prestávky sa o ďalšie dva góly postaral 
Jozef Körmendy v 30. a 44. minúte. Na 5:0 zvyšoval 
v 38. minúte svojim tretím gólom Patrik Štrbák. Po 
obrátke pokračovala deštrukcia hostí. Dve minúty po 
prestávke zvýšil Michal Kebis z pokutového kopu na 
7:0, o päť minút neskôr Patrik Štrbák na 8:0. V 60. min-
úte dal Daniel Pilný deviaty a o osem minút neskôr 
opäť Štrbák jubilejný desiaty gól. Štvrť hodinu pred 
koncom zvýšil Pilný na 11:0 a skazu hostí dokonal v 
81. minúte Pavlovič – 12:0.

Zostava Horoviec: Cúcik – Gorelka (Gašpárek), Bu-
ček, Körmendy (M. Siekel), Balocký, P. Štrbák, Kebis, 
Kučo, M. Štrbák (Pavlovič), Pilný

Streženice – Stará Turá 2:2 (1:2)
Streženičanom sa ani tento rok nepodarilo prekonať 

prekliatie Starej Turej. Naopak, napokon boli domáci 
radi, že vydolovali aspoň bodík. Ďalšia domáca strata 
však môže Streženičanov mrzieť. Hostia šli do vede-
nia už po piatich minútach gólom Hornáčka – 0:1. Už 
o osm minút vrátil domácich do hry vyrovnávajúcim 
gólom Marián Loduha – 1:1. Domáci nerozhodný 
stav neudržali dlho, v 17. minúte sa Stará Turá ujala 
vedenia gólom Peterku – 1:2. Domáci potom dobýjali 

bránku Starej Turej, prekonať hosťujúcu obranu sa im 
však podarilo až v 69. minúte gólom Erika Medňan-
ského – 2:2. Po ďalšej strate sa tak Streženičania mo-
tajú až príliš blízko zostupovým vodám...  

Zostava Streženíc: Jankovič – Struhárňanský, Ada-
mička, Bernhauser, Rypák (Vavrík), Janták (Horemuž), 
Hrišo, Šesták, Šprta, Loduha, E. Medňanský

Ostatné výsledky 6. kola: Bošany – Trenčianska 
Turná 3:0, Cígeľ – Uhrovec 3:0, Brvnište – Kanianka 
1:1, Plevník – Ladce 1:1, Opatová – Veľké Uherce 1:1, 
Podolie – Chocholná-Velčice 1:2  
 1. Cígeľ 6 6 0 0 17:7 18
2. Kanianka 6 5 1 0 18:4 16
3. V. Uherce 6 3 2 1 13:8 11
4. Opatová 6 3 2 1 12:8 11
5. Uhrovec 6 3 1 2 11:13 10
6. Chocholná 6 3 0 3 6:10 9
7. Z. Kostoľany 6 3 0 3 9:20 9
8. Horovce 6 2 2 2 18:8 8
9. Brvnište 5 2 2 1 10:7 8
10. Stará Turá 6 2 2 2 11:11 8
11. Plevník 6 1 3 2 8:10 6
12. Bošany 6 2 0 4 9:12 6
13. Ladce 5 1 1 3 7:7 4
14. Streženice 6 0 4 2 10:13 4
15. Podolie 6 1 0 5 5:13 3
16. T. Turná 6 0 0 6 5:18 0



KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI 
• Kúpim 2 - 3 izbový neprerobený byt v Púchove s 
balkónom. T: 0907 983 374. I-205
 
RÔZNE 
• Letný výpredaj, pasce, liahne, klietky a krmítka, 
www.123nakup.eu, tel. 0907 181 800.
• ODSTÚPIM ZABEHNUTÝ BUTIK NA MORAV-
SKEJ ULICI. VOLAŤ LEN VÁŽNY ZÁUJEMCA. MOB: 
0918481544. I-200

AUTO - MOTO
• Predám osobné auto  C4  Picasso šedej farby  r. v. 
2007, najazdených 126 000 km, automat. Cena do-
hodou. Tel. č. 0907 867 680.

SLUŽBY
• 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
• Zateplenie fasád rod. domov a plochých striech. 
Tel. 0911 689 723. I-178
• Stavebné práce, výstavba rod. domov, obklady, 
dlažby, rekonštrukcie bytov, domov, nebyt. priesto-
rov, panelák. schodíšť, maľby, nátery, stierky, omiet-
ky, zámkové dlažby. Tel. 0911 689 723. I-176
• Tesárske a pokrývačské práce, altánky, prístrešky. 
Tel. 0918 427 134. I-177
• Kosenie tráv, výrub stromov, čistenie pozemkov. 
Tel. 0907 877 880. I-155

ZAMESTNANIE
• VITA Pružina s. r. o. prijme do TPP  kuchára/kuchár-
ku, barmana/barmanku. Tel. 0911 240 346, e-mail: 
recepcia@penzionpodstrazovom.sk. I-203
• Prijmeme do Queen´s Pub Púchov spoľahlivých 
čašníkov/-čky do TPP, tiež brigádnikov – celoročne. 
Nemusí byť vyučený v odbore. Tel. 0904 353 123. 
I-192
• Spoločnosť GOMS, s. r. o. so sídlom v Púchove – 
Horné Kočkovce prijme do zamestnania pracov-
níkov v profesii: zámočník s praxou min. 2 roky, 
elektrikár s praxou min. 2 roky, technický pracovník 
v odbore strojárstvo. Kontakt: 0905 981 955, 
042/445 09 38. I-194

OZNAMY
• ZO SZZP Púchov oznamuje svojim členom a pria-
teľom ZO, že dňa 24. 9. 2016 (sobota) poriada zájazd 
na termálne kúpalisko v Dunajskej Strede. Poplatok 
na osobu je 12 eur. Odchod z parkoviska za starým 
kultúrnym domom o 6.00 hod. V cene cestovné. Kto 
má záujem, môže sa prihlásiť do 10. 9. 206 na adre-
se J. Petro, Obrancov mieru 1152/5, 020 01  Púchov. 
Info na tel. 0949 103 709.

• ZO SZZP v Púchove oznamuje svojim členom, 
že posedenie pri guláši sa bude konať 9. 9. 2016 
o 14.00 hodine na ihrisku v Dolných Kočkoviach. 
Vstupné 4 €. Srdečne Vás pozývame. Prihlásiť sa 
môžete do 30. 8. 2016 u Jána Petra, Obrancov 
mieru 1152/5, Púchov, tel. 0949 103 709.

• 1. VOLEJBALOVÝ KLUB PÚCHOV pozýva fanú-
šikov športu a priaznivcov volejbalu na TURNAJ 
o Pohár primátora mesta Púchov vo volejbale ju-
nioriek v Aréne STC 17. 9. 2016  od 9:30 - 17:00 a 
tiež na turnaj o Veľkú cenu Púchova vo volejbale 
žien v hale MŠK 18.9.2016, od 9:00 - 16:00 hod.
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MEDIAL Púchov,  s. r. o., Námestie slobody 1400, 020 01 Púchov 

CENNÍK PLOŠNEJ REKLAMY platný od 16.5.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery inzercie sú približné. 
Príplatok za redakčnú stranu 20 %. 

Kontakt: 
e-mail: slavomir.flimmel@puchovskenoviny.sk 
č.t.: Jana Kuchtová 042/463 36 66 

Formát 
inzercie 

rozmer v mm 
(šírka x výška) 
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1 vydanie 

Cena za 5 
a viac vydaní 

(zľava 5%) 
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204 x 64 40 € 38 € 34 € 

1/8 strany 100 x 62 36 € 34 € 30 € 
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Uvedené ceny sú bez DPH. 

PÚCHOVSKÝCH NOVÍN   
       inzercia@puchovskenoviny.sk
CENNÍK PLOŠNEJ INZERCIE  

Redakcia sa ospravedlňuje za oneskorené uverejnenie spomienky.

IMPRESSIVE ULTRA | IMU 1847

Začiatok krásneho príbehu

* Ponuka nemôže byť kombinovaná. Ponuka je platná iba u spolupracujúcich 
partnerov. Podmienky nájdete na www.quick-step.sk

17,21 €/m² s DPH
13,76 €/m2s DPH*

28,79 €/m² s DPH
23,03 €/m2  s DPH*

37,19 €/m² s DPH
29,75 €/m2  s DPH*

CLASSIC

IMPRESSIVE

IMPRESSIVE 
ULTRA

Špeciálna 
ponuka 

15/09/2016
31/10/2016

016 xxx 01 SK_Laminate_PriceReduction_Poster_A3.indd   1 10/08/2016   9:16:29

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) 
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SPOMIENK A
Je tomu päť smutných rokov, 
keď  nás 6. 9. 2011 bez roz- 
lúčky náhle opustil manžel, 
otec, dedko 
Pavol MIKUŠEC.  
Chýbaš nám veľmi.
Smútiaca manželka a dcéry 
Anka, Darina a Peter s rodinami.

SPOMIENK A
Odišla si tak rýcho, nečakane. 
Ako vietor v búrke keď stro-
my láme. Keď zostal prázdny 
dom i dvor, lebo Ty, mama, 
chýbaš v ňom.
Čo utíši tú bolesť v srdci, 
čo zaženie ten veľký žiaľ, 
keď odišiel nám človek, 
ktorý nám život dal. Už nič nie je ako predtým, 
smutno je nám všetkým. 
Dňa 10. 9. sme si pripomenuli piate výročie, čo nás 
opustila naša mama, manželka a babka 
Štefánia HUDÁKOVÁ. 
Spomínajú manžel a dcéry Hanka a Elenka

SPOMIENK A
So smútkom v srdci sme si 
11. septembra pripomenuli 
5. výročie úmrtia milovanej 
manželky, mamy a babky 
Janky KUPOVEJ z Púchova.
S úctou spomínajú manžel , 
syn a dcéra s rodinami a brat 
s rodinou.

SPOMIENK A
Klesli ruky , ktoré pre nás 
pracovali, dotĺklo srdce, kto-
ré sme milovali, zhasli oči, 
utíchol hlas, mal rád život a 
všetkých nás.
Dňa 14. 9. uplynuli 2 roky, 
čo začal snívať svoj večný 
sen náš drahý manžel, otec, svokor a starý otec 
Ivan PROSTINÁK. 
S láskou v srdci spomínajú manželka Hanka, 
syn Ivan, Radoslav a Pavol s rodinami a ostatní 
príbuzní.

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

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

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 

ZMEna   podávania 
občianskEj   inZErciE

Od 1. 9. 2016 môžete občiansky 
inzerát, spomienku a poďakovanie 
do Púchovských novín a Púchovskej 
televízie podať prostredníctvom ele-
ktronického formulára na webstránke 
www.puchovskenoviny.sk alebo 
osobne 
v budove Mestského úradu Púchov
na prízemí v kancelárii prvého 
kontaktu. 

Podnikateľská inzercia: 
inzercia@puchovskenoviny.sk

POĎAKOVANIE
• Vedenie ZŠ J. A. Komenského, učitelia a všetci pra-
covníci by chceli vyjadriť oficiálne poďakovanie p. 
primátorovi a všetkým okolo neho (p. prednostka, 
p. Šicová, p. Mikušcová, p. Svoboda, pracovníci tech-
nických služieb, všetky zainteresované firmy) za veľ-
kú spoluprácu, ústretovosť a poskytnutie financií na 
nové okná a zateplenie. Všetci sme veľmi spokojní a 
veríme, že táto pomoc nám pomôže a skvalitní našu 
prácu v škole.
Za všetkých ďakuje Miroslava Lapšová 
riaditeľka ZŠ J. A. Komenského Púchov

• Často sa človek dostane do situácie, ktorá sa pre 
neho v danej chvíli zdá neriešiteľná. Sú to rôzne pro-
blémy, ťažkosti, ktoré človeku prinesie aj zdravotný 
handicap. Naša ZO SZZP poskytovala poradenstvo 
prostredníctvom pána Arpáda Maďara, ktorý ale v 
roku 2015 zomrel. Česť jeho pamiatke.
O pomoc sme požiadali pána primátora Heneka. 
Bolo nám vyhovené a pán primátor toto poraden-
stvo umožnil prostredníctvom svojej manželky 
JUDr. Kataríny Henekovej. Pani Heneková poskytuje 
poradenstvo bezplatne, raz v mesiaci. Je veľmi milá, 
obetavá, trpezlivá a múdra. Vie ľuďom pomáhať, po-
radiť, usmerniť ich. Aj touto cestou jej vyslovujeme 
veľké poďakovanie a veľmi si jej pomoc vážime.
Ďakujeme. ZO SZZO v Púchove   

OZNAMY
• ZO SZZP Púchov oznamuje, že ďalší poraden-
ský deň bude 26. 9. 206 od 14.00 hod. v  kan-
celárii ZO SZZP (bývalý kataster na Námes-
tí slobody). Právne poradenstvo sa pre veľký 
záujem zužuje na právne problémy zdravotne 
postihnutých a  starších občanov mesta Púchov. 
Hláste sa na adrese J. Petro, Obrancov mieru 1152/5, 
020 01  Púchov. Info na tel. 0949 103 709.

SPOMIENK A
Tá rana, že sa zahojí, 
je len klamné zdanie. 
V srdci nám ostala bolesť 
a tiché spomínanie. 
Dňa 29. augusta uplynulo 
24 rokov od tragickej smrti 
nášho drahého 
Paľka KUCEJA z Horných Kočkoviec. 
My, ktorí sme ho mali radi, nosíme ho stále 
vo svojich srdciach. 
Matka a súrodenci s rodinami. 

SPOMIENK A
Už nepočuť po dome otcov 
hlas, už nepríde medzi nás. 
Osud nám nevráti, čo nám 
navždy vzal, ostala spomien-
ka a v srdci žiaľ.

Dňa 23. augusta sme si 
pripomenuli 27. výročie od 
smrti milovaného manžela, otca a starého otca 
Ivana HRIADELA.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti 
Jožko, Zuzka a Lenka a vnučka Zuzka a Peťka

Redakcia sa ospravedlňuje za oneskorené uverejnenie spomienky.

SPOMIENK A
Dňa 9. 9. 2016 sme si 
pripomenuli smutné druhé 
výročie úmrtia našej drahej 
mamy a babky 
Oľgy KOLLÁROVEJ 
z Púchova.
S láskou spomínajú syn 
Milan a dcéry Oľga a Jarmila  s rodinami. 

SPOMIENK A
Odišla  tíško, nie je medzi 
nami,  no v našich srdciach 
zostáva navždy s nami.
Dňa 10. 9. 2016 si pripomína-
me 15.  výročie úmrtia našej 
milovanej mamy , babky a 
prababky Márie TARABOVEJ, 
rod. Novosádovej  z Horných 
Kočkoviec . 
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu 
s nami  tichú spomienku.
S láskou spomína dcéra Eva a  syn Vladimír 
s rodinami.
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