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Tohtoročný osemná-
sty ročník podujatia 
Púchoský jarmok 
sa niesol v znamení 
dlhoročných tradícií. 
Kvalitný výber umel-
cov, dobré jedlo, pitie 
a veľa zábavy. Jarmok 
dospel po osem-
nástich rokoch do 
najosvedčenejšieho 
konceptu, ktorému 
tento rok neprialo iba 
premenlivé počasie. 

Púchovský jarmok 2016 otváral pri-
mátor mesta Rastislav Henek, ktorý 
všetkých srdečne privítal. Tradičná 
septembrová jarmočná sobota kaž-
dým rokom dospievala. Prešla viace-
rými zmenami a najmä pozitívnymi 
vylepšeniami, ktoré sa časom roz-
vinuli a vytvorili tradičný, zaručený 
recept. Minulý rok sa slávnostného 
príhovoru zúčastnili aj zástupcovia 
dvoch farností – evanjelickej a kato-
líckej, ktorí jarmok zároveň posvätili. 
Na aktuálnom 18. ročníku sa ekume-
nická myšlienka vzájomnej spoluprá-
ce rozvinula ešte o kúsok viac. Pred 
začiatkom jarmoku sa konala v ka-
tolíckom kostole omša celebrovaná 
evanjelickou farárkou Lenkou Rišia-

ňovou spolu s katolíckym dekanom 
Michalom Keblúškom, ktorí svorne 
vo dvojici požehnali celému priebe-
hu podujatia. 

Medzi účastníkmi a hosťami Pú-
chovského jarmoku nechýbali mest-
skí poslanci a starostovia okolitých 
obcí. Každoročnou návštevou zo 
zahraničia bývajú tiež delegácie zo 
spriatelených, družobných miest. Zá-
stupcovia zo Starej Pazovej (Srbsko), 
Omska (Rusko), Bobrujska (Bielorus-
ko) a Hlinska (Česká republika) spo-
ločne vypustili balóny šťastia, ktorých 
bol na tomto ročníku dvojnásobný 
počet. Rovnú stovku bielych balónov, 
ktoré majú symbolizovať prísľub pri-
ateľstva, tentokrát vypúšťali do obla-
kov púchovské deti.

Na pešej zóne rozvoniavali teplé, 
čerstvé jedlá akými bol napríklad 
guláš alebo fazuľová polievka, ktoré 
v sebe tiež niesli tradíciu i symboliku. 
Jednou z hlavných myšlienok celého 

jarmoku je totiž pomoc a spolupa-
tričnosť. V súlade s ňou boli kuchármi 
tradičných národných polievok zá-
stupcovia partnerských miest, mest-
skí poslanci a tento rok sa pridala aj 
púchovská Fakulta priemyselných 
technológií Trenčianskej univerzity A. 
Dubčeka. 

Na pódiu v dvoch takmer celoden-
ných predelených blokoch vystúpilo 
množstvo hudobných a tanečných 
skupín i jednotlivých interpretov. V 
ľudových krojoch zatancoval folklórny 
súbor Váh, ktorý už onedlho oslávi 45. 
výročie od svojho založenia. Celé pri-
pravované „Veselie“ bude dvojdňové 
a zúčastnia sa ho aj bývalí členovia 
tohto púchovského folklórneho súbo-
ru. Pešiu zónu teda rozžiarila aj krásna 
ľudová tematika, ktorú neskôr vystrie-
dalo množstvo šikovných detí. Pred-
viedli sa deti z Centra voľného času 
Včielka, základnej umeleckej školy, a 
tiež detský folklórny súbor Púchovček 
v sprievode ľudovej hudby Lachovček. 

V druhom bloku, ktorý nasledoval v 
poobedňajších hodinách, sa diváci 
mohli tešiť na detský mandolínový 
súbor Žiarivka, módnu prehliadku 
Strednej odbornej školy v Púchove 
alebo na košickú umelkyňu Veroniku 
Rabadu. 

Významným momentom Púchov-
ského jarmoku bolo verejné oceňo-
vanie reprezentantov mesta Púchov 
primátorom Rastislavom Henekom. 
Títo dôležití ľudia sa na zozname oce-
nených ocitli vďaka usilovnej práci a 
najmä úspešnej reprezentácii mesta 
Púchov v rámci Slovenska i zahraničia. 
Popri skvelom jedle, pití a stretaní sa 
známych, bolo na každom rohu vidieť 
ukážky tradičných slovenských reme-
siel. Ručne zhotoveným výrobkom 
z kovu, dreva, látok a rozmanitých 
prírodných materiálov, ale aj gurmán-
skym špecialitám sa odolávalo len veľ-
mi ťažko. Lákadlom pre najmenších 
boli rôzne živé zvieratá, ktoré mnohé 
z detí videli na vlastné oči po prvýkrát. 

Púchovský jarmok vyrástol

Pokrač. na str. 4
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Dovoľte mi touto cestou sa po-
ďakovať  Mons. Mgr. Michalovi 
Keblúškovi a  pani farárke Mgr. 
Lenke Rišiaňovej za krásne slová 
a  modlitbu za mesto, ktoré za-
zneli pri ekumenickej pobožnosti, 
ktorá sa konala pred otvorením 
Púchovského jarmoku dňa 17. 9. 
2016. Bolo to súznenie dvoch ná-
boženských spoločenstiev, ktoré 
v  danom momente zlúčila nád-
herná myšlienka spájania a  tiež 
modlitba a požehnanie pre mesto 
Púchov. Bol som úprimne dojatý 
zo sily ich modlitieb a  slova Bo-
žieho, ktoré dali všetkým prítom-
ným  vieru a dôveru v to, že ľudia  
v  meste budú spokojní a  mesto 
bude ďalej prosperovať. 

Ďakujem patrí i  členkám spevo-
kolu HARMONY za sprievodné 
piesne, ktoré celú pobožnosť do-
plnili neopísateľnými umeleckými 
emóciami. 

Ďakujem všetkým, ktorí sa svojou 
prácou alebo vystúpením, účas-
ťou a neľahkými prípravami  pri-

činili o  pokojný a ničím nerušený 
(ak nepočítam výkyvy počasia) 
priebeh celého jarmoku. 

Poďakovanie patrí starostom oko-
litých obcí z Púchovského okresu 
za ich účasť a podporu mesta, ale 
najmä všetkým Púchovčanom 
a  návštevníkom XVIII. ročníka 
Púchovského jarmoku, ktorí aj 
napriek nie práve priaznivému 
počasiu prišli na náš jarmok, za-
bavili sa a  dokázali nám, že naše 
úsilie pri príprave jarmoku nebolo 
márne a zbytočné.
 
Zvlášť oceňujem Vašu účasť pri 
podpore projektu zabezpečenia 
invalidného vozíka pre Púchovča-
na Romana Vrbu. Práve vďaka 
Vám sa podarilo poskytnutím 
dobrovoľného príspevku za zakú- 
penie polievky  nazbierať neuveri-
teľných 1.402,- EUR, čo je doteraz 
rekordný výťažok. Ďakujem a  už 
teraz sa teším na ďalší ročník Pú-
chovského jarmoku. 

Rastislav Henek

Slová z príhovoru evanjelickej fa-
rárky Mgr. Lenky Rišiaňovej:

„Potrebujeme veriť v zázrak spa-
senia! Aj dnes nám Boh daroval 
zázrak. Stretávame sa  ako dve 
duchovné rodiny k spoločnej bo-
hoslužbe. Modlíme sa za mesto, 
všetkých obyvateľov, za pokoj a lás-
kavé spolunažívanie v našej krajine, 
v Európe. Prichádzame spoločne 
pre požehnanie - pre požehnanie 
nášho srdca, rodiny, pre požehna-
nie nášho posvätného priestoru – 
nášho domova.“

Modlitba mons. Mgr. Michala 
Keblúška za mesto Púchov:

„Všemohúci Bože, s obdivuhodnou 
múdrosťou riadiš celý svet, vrúcne 
Ťa prosíme za naše mesto, daruj 
pravú múdrosť tým, čo nás záko-
nite spravujú a všetkým občanom 
svedomitosť a statočnosť, aby sa 
medzi nami upevňovala svornosť a 
spravodlivosť a vládol trvalý pokoj 
a šťastie. Ó, prosíme na príhovor 
Nebeskej matky a svätej Margity, 
patrónky nášho mesta, Teba, kto-
rý žiješ a kraľuješ na veky vekov. 
Amen.“

Súčasťou Púchovského jarmoku bola ekumenická bohoslužba 
v katolíckom kostole celebrovaná evanjelickou farárkou 
Lenkou Rišiaňovou a katolíckym dekanom Michalom Keblúškom.
Obaja duchovní svorne požehnali priebehu jarmočného podujatia.   

Poďakovanie primátora mesta
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„Tohto orla vidím naživo prvýkrát. 
Nevedela som, že je až takýto veľký. 
Páčia sa mi, ale aj tie sovy, sú veľmi 
zlaté,“ prezradila desaťročná návštev-
níčka jarmoku Vaneska. 
Okolo siedmej hodiny podvečer sa na 
pešej zóne zhromaždilo najviac ľudí. 
Všetci totiž čakali na vystúpenie Pav-
la Hammela so skupinou Prúdy, ktorí 
boli najväčším hudobným ťahákom 
celého púchovského jarmoku. Lavič-
ky boli plné na prasknutie a divákov 
neodradila ani krátka búrka, ktorá 
nachvíľu odohnala ľudí pod strechu. V 
rytme nových, ale aj starších známych 
hitov sa perfektná atmosféra rýchlo 
šírila pešou zónou. Známu Medulien-
ku si zaspieval snáď každý, kto poznal 
slová a zabavili sa pri nej všetky gene-
rácie. “V Púchove sa mi vystupovalo 
výborne, publikum bolo fantastické. 
Teší ma, keď ľudia prídu a tešia sa 
spolu s nami. Počasie nevyšlo naj-
lepšie, ale aj napriek tomu všetkému 
sme to, myslím, zvládli najlepšie ako 
sme vedeli,“ odpovedal so spokojným 
úsmevom na tvári po koncerte legen-
dárny Pavol Hammel. Symbolickou 
čerešničkou na torte a zároveň ukon-
čením celého Púchovského jarmoku 
2016, bola ohňová šou skupiny Black 
Evils. Adrenalínová štvrťhodinka bola 
programovým restom kultúrneho leta 
kvôli vtedajšiemu nepriaznivému po-
časiu a na tohtoročnom jarmoku vy-

tvorila bodkou za celým sobotňajším 
dňom.  
Na jarmočnisku bolo počas osemná-
steho ročníka postavených do 200 
stánkov s rôznym zameraním a po-
nukou. V každom jednom bolo cítiť 
šikovnosť, tradíciu i nápaditosť. Abso- 
lútnou novinkou boli zvukové upútav-
ky alebo džingle, ktorými sa riaditeľka 
domu kultúry prihovárala návštevní-
kom. Púchovský jarmok vyrástol. Do-
spel do osvedčenej koncepcie, ktorá 
sa nielen Púchovčanom páči a podľa 
hojnej návštevnosti možno súdiť, že 
naň chodia veľmi radi. Stretnú tu pri-
ateľov, rodinu a známych, ochutnajú, 
nakúpia, poklebetia, deti majú mož-
nosť „vyblázniť sa“ do sýtosti. Jarmok 
v Púchove má osemnásty –  „dospe-
lácky“ ročník úspešne za sebou.   
Text: B. Krchňavá, Foto: Z. Návojová

Hammelovu Medulienku si na pešej 
spieval snáď  každý.

Ocenení najúspešnejších 
reprezentanti v oblasti 
vedomostných a talento-
vých súťaží:

Chanová Natália  
Uherčíková Aneta 
Gašpárek Miroslav 
Mgr. Chromeková Mária
Gabčová Janka  
Bodorík Jozef 
Rudincová Katka
Špačková Mária 
PaedDr. Jana Mikulová, 
PaedDr. Tvarožková Renáta  
Pobežal Andrej  
Malová Anna 
Pečeňa Martin 
Matej Fojtík

Ocenení najúspešnejších 
reprezentanti v oblasti 
športu:

Volejbalový športový klub: 
Turčáni Matej, Cíbik Stanislav, 
Gabko Emil, Maslák Alexej, Pivko 
Marek, Kvasnica Richard  
   
Volejbalový športový klub - 
4-kový volejbal: Štefánik Juraj, 
Pišoja Patrik, Pišoja Oliver  

ZŠ Komenského: 
Vavrík Timotej,  
Mikovič Michal, Hazala Richard, 
Pobežal Tomáš, Seiler Andrej, 
Brežný Alex, Cebo Martin, Hájov-
ský Dávid, Mrenica Matej, Palan 
Adam, Štrbáň Jakub, 

Florbalový klub Púchov: 
Tomas Michal, Hinka Peter  
   
Vojtek Erik  
 
Za Slovenskú motocyklovú 
federáciu: Ševela Miroslav 
 
Krasoklub: Červená Adelka

Dobrovoľný hasičský klub: 
Kucej Tomáš, Srogončíková Terez-
ka, Horvátová Lucia   
 
Plavecký klub Púchov: 
Kmošenová Lea, Soško Miroslav 
  
Pleváková Sabina 
 
Darina Denešová 

CEO PKZ Group (karatisti): 
Čvirik Martin, Kunst Michal, Čvirik 
Tomáš,  Máček Filip, Jandušíková 
Nina,  Rosinová Viktória

pokrač. na str. 10

Pokrač. zo str. 2
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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

Na návšteve v družobnom meste Hlinsko

Púchovská delegácia na návšteve Hlinska pred mestským úradom.

Dňa 2. 9. 2016 odišla púchovská 
delegácia v zložení primátor mesta 
Púchov, asistent primátora, poslanci 
MsZ L. Ranik, M. Bučko a P. Bílik do 
českého družobného mesta Hlin-
sko. Na Mestskom úrade ich privítali 
predstavitelia mesta na čele so sta-
rostom Miroslavom Krčilom a zá-
stupcom starostu Zdeňkom Eisom. 
Po spoločnom obede s predstavi-
teľmi mesta Hlinsko a družobného 
mesta Stará Pazova (Srbsko) navští-
vili miestny pivovar Rychtář a špor-
tový lyžiarsky areál. Na druhý deň 
navštívili skanzen Veselý Kopec pri 
príležitosti tradičného „posvícení“ 
(oslava hojnosti). Ďalej absolvovali 
spoločný obed v priestoroch pôvod-
nej Hamerskej krčmy Jonáš z roku 
1613, prehliadku výstavy obrazov 
Rudolfa Hanycha a Antonína Máne-
sa „Výtvarné Hlinecko“ v Mestskej 
galérii Hlinsko a program v zábav-
nom centre Peklo v lesoch na Čerto-

vine (5-poschodové pekelné kráľov-
stvo, ktoré siaha do hĺbky 12 metrov 
a do výšky 8 metrov nad zemou). 

Posledný deň návštevy sa konali ha-
sičské preteky za účasti DHZ Púchov.                                           
     -msú-

Návrh – Doplnok č. 1 (z roku 2016)  
k Rokovaciemu poriadku MsZ Púchov
Plnenie rozpočtu Mesta Púchov 
k  30. 6. 2016 a monitorovacia správa 
programového rozpočtu k 30. 6. 2016
Správa o činnosti ZZ PO Dom kultúry 
Púchov
Návrh - Doplnok č. 4 z roku 2016 
k VZN č. 5/2012 o určení výšky príspev-
kov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pú-
chov
Návrh - Doplnok č. 1 z roku 2016  k  VZN 
č. 2/2012 o poskytovaní jednorazovej 
dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej 
dávky občanom Mesta Púchov  
Návrh - Cenový výmer MAD Púchov 
1/2016
Návrh - Operatívny plán zimnej údržby 
mesta Púchov v roku 2016 – 2017
Úprava rozpočtu Mesta Púchov v roku 
2016
Informácia o investičných akciách
Návrh na menovanie konateľa MŠK Pú-
chov s.r.o. 
Zmena členov komisií MsZ Púchov
Poskytovanie bezplatného základného 
plaveckého výcviku pre deti predškol-
ského veku a žiakov 3.ročníkov základ-
ných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Púchov.
Dotácie
Spolufinancovanie projektov Mestom 
Púchov
Predaj, kúpa
Nájom
Správa náčelníka MsP, informácia o čin-
nosti MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNI-
KU, s.r.o., Podniku technických služieb 
mesta, s.r.o., MEDIALU Púchov, s.r.o., 
MEDIAL TV, s.r.o., MEDIAL IN, s.r.o., MŠK 
Púchov s.r.o. a MsÚ Púchov
Rôzne
Diskusia a interpelácie

Rastislav Henek, primátor mesta 
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P R O G R A M 
MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA,

ktoré sa uskutoční 20. 9. 2016 o 15.00 h 
v koncertnej sieni v Malom župnom dome 
na Župnom námestí  v Púchove.

Znamenia času - Púchov kedysi a dnes
V rámci sobotňajšieho 18. ročníka Pú-
chovského jarmoku sa pod kostolnou 
vežou na pešej zóne konala výstava s 
názvom „Znamenia času“. V tejto im-
provizovanej galérii bolo vystavených 
množstvo fotografií z miest Púchova, 
ktoré sa časom zmenili doslova na ne-
poznanie. 
Celú výstavu zastrešuje Puchovo 
dedičstvo, ktoré je apolitickým ob-
čianskym združením. Jedným z jeho 
hlavných cieľov je propagovať a šíriť 
historickú a kultúrnu jedinečnosť  pú-
chovského regiónu, v ktorom je ukry-
tých množstvo krás. Výstava  „Zna-
menia času“ je najmä predstavením 

starých nepublikovaných fotografií 
Púchova - vtedy a dnes. 
Väčšina fotografií je z 50-tych a 70-tych 
rokoch minulého storočia a odfoto-
grafované miesta vyzrejú dnes diame-
trálne odlišne. Medzi najzaujímavejšie 
patria napríklad fotografie dnešného 
Námestia slobody a kaštieľa rodiny 
Marczibányiovcov, ktoré sú zo 40-tych 
rokov minulého storočia. Za zmienku 
tiež stojí ľadová povodeň, ktorá rovna-
ko v 40-tych rokoch uplynulého storo-
čia upchala koryto Váhu a vody rieky 
presmerovala cez cestu do Nimnice.  
Fotografie, ktoré boli vystavené po-
skytli Miloš Žatko a Silvester Mikula. 

Výstava je od 18. 9. presťahovaná do 
Púchovského múzea a sprístupnená 
verejnosti.                                           -bk- 
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Prvá bola veža
Najstaršia zmienka o r. k. cirkvi v Pú-
chove pochádza zo 14. storočia. Kon-
krétne v rokoch 1332-1337 chodili po 
Európe pápežskí vyslanci z Avignonu, 
ktorí vyberali cirkevný desiatok na 
križiacku výpravu do Svätej zeme. 
Zastavili sa i v našom meste, ktoré 
zapísali ako „Poho“, pričom púchov-
ský farár s menom Ucta im zaplatil 
6 grošov. Okrem toho, že sa jedná o 
druhú najstaršiu písomnú zmienku 
o Púchove, dokladuje tento záznam 
existenciu kostola a fary. Kedy obe 
stavby na tomto mieste vznikli nevi-
eme. Pravdepodobne ich postavili ich 
ešte na konci 13. storočia, keďže ob-
dobie avignonského zápisu neprialo 
zakladaniu kostolov a fár v Uhorsku. 
Dovtedy spadal Púchov pod tren-
čiansku faru. Zo spomínaných budov 
stála ako prvá pravdepodobne veža, 
no nie v podobe, v akej ju poznáme 
dnes. Bola oveľa menšia, no zrejme 
slúžila ako orientačný a strategický 
bod na vyvýšenom skalnatom brehu 
Váhu a okoloidúcich mala nasmero-
vať na brod cez rieku a cestu na Mo-
ravu. Pravdepodobne mala i obrannú 
funkciu, čo dokladá existencia štyroch 
strielní, ktoré boli vidieť z jej vnútra. 
Až neskôr bola veža nadstavená a k 

nej pristavená renesančná chrámová 
loď. Predpokladá sa i skoršia existen-
cia ochranného múru okolo budovy, 
ktorý sa zachoval u mnohých rovna-
ko starých kostolov na Slovensku a v 
okolí. Kostol získal barokový charakter 
v 18. storočí, no v roku 1807 vypukol 
v Púchove rozsiahly požiar, ktorý zni-
čil dôležité údaje farského archívu, 
ale i strechu kostola, vežu a zvony v 
nej. V časoch reformácie a protirefor-
mácie bol kostol svedkom veľkých 
zmien. Od konca 16. storočia do roku 
1673 ho mali vo svojich rukách pro-
testanti, keďže v meste tvorili veľkú 
väčšinu a nemali svoj chrám. Kostol 
sa katolíkom nevrátil na dlhú dobu, 
pretože na prelome 17. a 18. storo-

čia ho opäť získali protestanti a jeho 
správca Ján Kresztyeney pred nimi v 
roku 1704 utiekol.  Nepokoje medzi 
dvoma najväčšími konfesiami v mes-
te sprevádzali fyzické konflikty, pri-
čom pri jednom z nich bol zavraždený 
na Lúkach púchovský kňaz Hazucha. 
Kostol majú vo svojich rukách rímski 
katolíci od roku 1710 dodnes. 

Množstvo kňazských osobností
Medzi významných kňazov pôso-
biacich v Púchove patril Juraj Tvrdý 
(1808-1832). Potom, ako prišiel do Pú-
chova z Visolají, naskytlo sa mu širšie 
pole pôsobnosti. V priebehu svojho 
života mal na dobročinné účely daro-
vať viac ako 40 tisíc zlatých a podieľal 
sa i na založení Spolku svätého Voj-
techa fungujúceho dodnes. Okrem 
iného sa angažoval v písaní literatúry, 
v roku 1815 sa stal zástupcom hlav-
ného biskupského deputáta, sledoval 
prácu novovymenovaných farárov a 
bol dozorcom cirkevných stavieb v 
púchovskej doline. Roku 1827 bol vy-
menovaný za prísediaceho Sv. stolice 
a roku 1832 bol vymenovaný za semi-
nárneho rektora a zároveň za riaditeľa 
Ústavu vyslúžilých farárov. Patrí medzi 
najvýznamnejších slovenských náro-
dovcov. Význým kňazom pôsobiacim 
v Púchove bol i Pavol Dermišek (1879-
1920), ktorého aktivity napomohli v 
čase prísnej maďarizácie uchovať v 

Púchovský rímsko-ka-
tolícky (ďalej len r. k.) 
kostol Všetkých svä-
tých a cirkev je súčas-
ťou mesta takmer 
odjakživa. V dejinách 
mesta zohrávali vždy 
významnú úlohu i keď 
súhrnných informácií 
o nich veľa nie je. 

STRUČNÉ DEJINY rímsko-katolíckej cirkvi a kostola v Púchove

miestnej r. k. ľudovej škole vyučova-
nie v slovenskom jazyku. Obrovskou 
autoritou bol v Púchove pôsobiaci 
kanonik Viktor Kállay (1927-1961). Bol 
organizátorom spoločenského života 
v meste a má zásluhy na množstve 

opráv kostola a fary. Azda najväčšia 
prebiehala od 21. augusta 1939 do 15. 
augusta 1940, kedy biskup Dr. Karol 
Kmeťko vysvätil prestavaný kostol na 
základe návrhov známeho slovenské-
ho architekta Milana Michala Harmin-
ca. Zostala zachovaná veža s pôvod-
nou loďou, do ktorej bol vytvorený 

Juraj Tvrdý – portrét jednej z najvý-
znamnejších kňazských osobností 

pôsobiacich v Púchove.

Fotografia r. k. kostola v Púchove na námestí 
z 20-tych rokov 20. storočia.

Dnes už kultová fotografia, ktorá asi v r. 1965 zachytila mužov pri oprave strechy veže katolíckeho kostola. 
V pozadí vidieť dnešnú Moyzesovu ulicu - pešiu  zónu.
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nový vstup. K nej sa pristavala nová 
hlavná moderná loď. Celá stavba stála 
asi 700 000 Kčs, ktoré Kállay získal od 
veriacich i od Trenčianskej župy. Na jej 
čele vtedy stál brat Viktora Kállaya Voj-
tech, podporujúci takéto stavby v celej 
župe. Prestavba prebiehala v prvých 
dvoch rokoch existencie Slovenského 
štátu a to sa odrazilo aj na vstupnom 
priečelí, nad ktorým je umiestený na 
trojvŕší veľký dvojkríž. Osobnosť ka-
nonika Kállaya sa v Púchove prejavila 
i v ťažkom období komunistických 
perzekúcií, kedy sa v regióne stavala 
Priehrada mládeže. Kostol bol navšte-
vovaný i množstvom brigádnikov z 
tejto stavby a ako spomína jeden z 
účastníkov výstavby:„Námestie pred 
kostolom úplne zmodralo (farba košieľ 
brigádnikov – pozn P. M.)...farár musel 
strojnásobiť prídel hostií.“ Kanonik 
Viktor Kállay je pochovaný na starom 
púchovskom cintoríne pri križovatke 

chodníkov oproti vstupu z Komen-
ského ulice a jeho hrob býva v čase 
Pamiatky zosnulých doslova zasypaný 
množstvom zapálených sviečok. V Pú-
chove pôsobil relatívne krátku dobu 
i Dr. Ján Pásztor (1961-1965), ktorý z 
tohto pôsobiska odišiel na biskupský 
úrad do Nitry, kde ho biskup meno-
val za generálneho vikára. Mnohí Pú-
chovčania si ešte pamätajú na kňaza 
Jána Štefana Palkoviča (1965-1997), za 
pôsobenia ktorého sa vykonala veľká 
oprava kostola a veže v hodnote 120 
000 Kčs. Počas Palkovičkovho pôsobe-
nia bola vystavaná nová fara a bol od-
kúpený od mesta starší dom. Ten od 
roku 1994 slúžil ako tzv. Katolícky dom 
a dnes je súčasťou Cirkevnej základnej 
školy Sv. Margity.  

Interiér a architektúra
Z vonkajšej strany je pre súčasný 
kostol r. k. cirkvi v Púchove charakte-
ristická barokovo-klasicistická veža s 
pilastrami (dekoratívny pilier – pozn. 
P. M.) a baroková baňa s funkčnou la-
ternou (väžička s osvetlením – pozn 
P. M.). V interiéri zaujme hlavný ol-
tár s plastikou ukrižovaného Ježiša 
Krista od Júliusa Bartfayho, ktorý je 
považovaný za spoluzakladateľa mo-
derného slovenského sochárstva 20. 
storočia. Súčasťou bočného oltára v 
severnej časti starej lode je baroko-
vý obraz „Všetkých svätých“ a vedľa 
neho na stene umiestnený obraz 
svätej Margity z 18. storočia. Oba ob-
razy sa viažu na symboliku kostola a 
mesta. Tento bočný oltár pochádza z 
rodinnej kaplnky Marczibányiovcov 
a nachádzajú sa na ňom i dvaja ro-
kokoví anjeli. Najstaršou pamiatkou 
v interiéri kostola je polychrómová 

socha Piety (so-
cha Panny Márie 
s mŕtvym Ježišom 
Kristom v náručí 
– pozn. P. M.) zo 
17. storočia na-
chádzajúca sa na 
bočnom oltári v 
južnej časti starej 
lode. Z tohto ob-
dobia pravdepo-
dobne pochádza 
i socha Sedem-
bolestnej Panny 
Márie v lurdskej 
jaskyni pod vežou. 
Okná kostola vy-
pĺňajú vitráže od 
významných slo-
venských umelcov 
manželov Viery 
a Vincenta Hlož-
níkovcov. V roku 
2009 prebehla 
generálna oprava 
veže kostola, ktorá 
mala značne po-
škodenú statiku. 
Súčasťou opravy 

bola i výmena drevenej šindle na-
pustenej karbónom a nahradená 
medenou krytinou. Súčasťou veže 
sú i tri zvony rôznej veľkosti. Dva 
najväčšie z nich boli odliate v Brne a 
pochádzajú z roku 1922, keďže pô-
vodné boli odobraté z veže počas 
1. svetovej vojny. Najmenší zvon bol 
odliaty v roku 1974 v Halenkove. Za 
oplotením kostola sa nachádzajú 
náhrobné kamene Imricha Marcziná-
nyiho a jeho ženy Anny Huszárovej, 
ktorých telesné pozostatky sú prav-
depodobne uložené v krypte kostola 
pod podlahou starej lode. Nie je vyl-
účené, že sú tu pochovaní aj niektorí 
z kňazov pôsobiaci v minulosti na 
miestnej fare.                              
                                          P. Makyna

Rekonštrukcia sochy veže 
zrejme v roku 1965.

a) stavba, popis stavby: dom - 
zmiešaný tovar, bez určenia orien-
tačného čísla, súpisné číslo: 234, na 
parcele číslo CKN 382/2, 
druh stavby: iná budova, 
b) pozemok parc. č. 382/2, o  vý-
mere 263 m2, zastavané plochy 
a  nádvoria, vrátane príslušenstva 
nehnuteľností a  hnuteľných vecí 
v stavbe umiestnených. 

Najnižšie podanie: 95.000,- EUR 
(s možnosťou správcu ako licitátora 
znížiť najnižšie podanie, a to postup-
ne päťkrát, prvý raz o sumu 5.000,- 
EUR, druhý raz o sumu 5.000,- EUR, 
tretí raz o sumu 5.000,- EUR, štvrtý 
raz o sumu 5.000,- EUR, piaty raz o 
sumu 5.000,- EUR, a teda tak, aby 
suma podania po znížení najnižšie-
ho podania bola najmenej 70.000,- 
EUR)
Minimálne prihodenie: 1.000,- EUR
Dražobná zábezpeka: 10.000,- EUR

Mgr. Xénia Hofierková, 
správca úpadcu Jana Chanová  
„v konkurze“
tel: 0903 776 399 
e-mail: hofierkovaxenia@gmail.com

Mgr. Xénia Hofierková, správca, 
Mierové námestie 37, 911 01 Tren-
čín, ako správca v  konkurze na 
majetok úpadcu Jana Chanová „v 
konkurze“, nar. 30. 06. 1963, by-
tom Kukučínova 1309/43, 020 01  
Púchov (ďalej len „Úpadca“), kto-
rý konkurz bol vyhlásený Uzne-
sením Okresného súdu Trenčín 
spis. značka 29K/34/2012, týmto 
podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zá-
kona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľ-
ných dražbách, v znení neskorších 
právnych predpisov, oznamujem 
konanie nasledovnej dobrovoľnej 
dražby - opakovaná: 

Čas dobrovoľnej dražby: 
18. 10. 2016 o 10.00 hod. 

Miesto dobrovoľnej dražby: 
Notársky úrad JUDr. Denisa Adamko-
vičová, Brnianska 1J, 911 05  Trenčín

Predmet dobrovoľnej dražby:
Nehnuteľnosti zapísané v Liste vlast-
níctva č. 2667, pre katastrálne úze-
mie Horné Kočkovce, obec Púchov, 
okres Púchov, vedený Okresným úra-
dom Púchov, katastrálny odbor, a to: 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - opakovaná

jednotlivci - 1. Miesto Jozef Murárik 
st.  58 jázd  (Okart 1),  za tímy naj-
väčší počet jázd vyhral Retrohazard 
CMR s. r. o. so 174 jazdami (Robert 
Janíček, Ivan Padáč, Maroš Urbaník, 
Jarmila Pišková).
Mesto Púchov ďakuje sponzorom 
za poskytnutie cien pre víťazov - J. 
Galánkovi (INSPO s. r. o.), M. Čun-
tallovi (BK RACQUETS o. z.), T. Sen-
kovej (Šport cyklistik), J. Sivčákovi 
(Sport Aktiv), M. Chovancovej (Ode-
ma Športcentrum).

Miroslav Bučko, 
koordinátor projektu

Pri príležitosti Púchovského jarmo-
ku prebehlo vyhodnotenie projek-
tu DPNB 2016. Mesto Púchov vy-
hlásilo najlepšie tímy a jednotlivcov 
v kategóriách na regionálnej úrov-
ni. V kategórii najväčší počet na-
jazdených kilometrov ako jednotli-
vec získal 1. miesto Ján Šlapka (693 
km - Cyklofit Makyta a. s.), najväčší 
počet najazdených kilometrov a 1. 
miesto za kolektívy získal MTC team 
(1300 km - CMTT Púchov - Vladimír 
Kováčik, Ľuboš Gašpárek, Vladimír 
Mušák, František Pišoja). V kate-
gória najväčší počet jázd do práce 

Do práce na bicykli 2016 
Najviac kilometrov najazdil Ján Šlapka
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Nezvyčajná vyrovnanosť v kategóriách mužov i 
žien a gradovanie úrovne s blížiacim sa finále – tak
možno stručne charakterizovať nedávno skončený 
14. ročník Slovensko-moravskej hasičskej ligy. Muži 
Podhoria i ženy Nosíc rozhodli o svojich celkových 
prvenstvách až v záverečnom finálovom kole v Ďur-
ďovom. Podhorie po ročnej pauze opäť vystúpilo na 
najvyšší stupienok, pred ambicióznym Brumovom B 
triumfovali so sedembodovým náskokom. Podho-
rania o svojom víťazstve rozhodli najmä výborným 
finišom, keď z posledných troch kôl dvakrát zvíťazili a
v Ďurďovom skončili na druhom mieste. Nad očaká-
vanie skončili v tomto ročníku Slovensko-moravskej 
hasičskej ligy muži Lednických Rovní. Dlho bojovali o 
konečnú bronzovú priečku, napokon ju museli pre-
pustiť predsa len o niečo úspešnejším Stupňanom. 
Obhajca minuloročného prvenstva – muži Zbory sa 
napokon museli uspokojiť s celkovo piatou priečkou. 
Za očakávaniami zaostali Ihrišťania. 

Medi ženami ani mohutný finiš Ihrišťaniek nestačil
na obhajkyne prvenstva žabky z Nosíc. Ihrišťanky si 
počas ročníka vybojovali paradoxne päť prvenstiev, 
kým Nosičanky iba štyri, no celkovo podávali žabky 
vyrovnanejšie výkony a to napokon rozhodlo o ich 
triumfe s náskokom šiestich bodov. Senzáciou je cel-
kovo tretie miesto dievčat z Ladiec, ktoré síce počas 
sezóny ani raz nezvíťazili, no tri druhé a šesť  tretích 
miest ich katapultovalo v celkovom poradí o tri body 
pred Dežerice, ktorým k bronzu nepomohli ani dve 
prvenstvá v seriáli. 

Podhoriania sa v tomto roku najmä v druhej polovi-
ci seriálu vypli k naozaj nevídaným výkonom. Svedčí 
o tom aj nový rekord Slovensko-moravskej hasičskej 

ligy, keď na domá-
com podujatí doká-
zali stlačiť víťazný 
čas pod 13 sekúnd 
na neuveriteľných 
12,93 sekundy. Pra-

vý prúd vtedy zostrelil terč na 12,78 sekundy. Pod-
horania v tomto roku dokázali hneď štyrikrát stlačiť 
výsledný čas jedného z prúdov pod 13 sekúnd. Fa-
mózne vyvrcholenie prinieslo finále Slovensko-mo-
ravskej hasičskej ligy v Ďurďovom, keď sa stopky 
v prípade ľavého prúdu Podhoria zastavili na čase 
12,66 sekundy... 

V ženskej súťaži sú tento rok držiteľmi troch naj-
lepších časov dievčatá z Ihrišťa, keď najlepší výsled-
ný čas bol rovnako v Ďurďovom 16,03 sekundy. Ako 
jediné tiež dokázali Ihrišťanky zostreknúť terč v čase 
pod 16 sekúnd, keď pravá prúdiarka to v Ďurďovom 
dokázala za framóznych 15,98 sekundy. 

O krátke zhodnotenie tohtoročnej SMHL sme po- 
žiadali šéfa súťaže Ľuboša Kamenického (na snímke): 
„Uplynulý ročník odštartoval na môj vkus tak trošku 
ležérne, nevideli sme toľko kvalitných a rýchlych ča-
sov. Mnoho družstiev sa zo začiatku trápilo a hľadalo 
svoju tvár. No postupne sa to zlepšilo, časy išli po-
maly nižšie a nižšie, súboje o body nabrali opäť tie 
správne obrátky.

Osobne ma veľmi milo v tomto roku prekvapili Led-
nické Rovne, ktoré do posledného kola bojovali o 
bronz. Takisto milým prekvapením boli výkony Krás-
na, ktorému sa darilo predovšetkým v prvej polovici 
ročníka, ktorý nakoniec zakončili na veľmi peknom 7. 
mieste.

U žien jednoznačne musím povedať, že na začiat-
ku sezóny som si ani nepomyslel, že Ladce skončia 
nakoniec bronzové. Myslím si, že v druhej polovici 
sezóny prekvapili svojimi výkonmi samé seba a prá-
vom si nakoniec vybojovali tretie miesto v celkovom 
poradí,“ zhodnotil Kamenický. 

Za nepríjemné prekvapenie považuje v tomto roku 
disciplínu družstiev, najmä dochvíľnosť a včasný prí-
chod na súťaže. „Mnohým usporiadateľom tým vzni-
kali problémy, vedúce často k prestávkam a ďalším 
opatreniam, ktoré narušovali plynulosť súťaže,“ do-
dal. 

Úroveň tohtoročnej SMHL bola podľa neho tradi-
čne vysoká, aj keď hlavne u žien tento rok videli di-
váci rôznorodé a často nestabilné výkony. Na druhej 
strane, s blížiacim sa záverom ročníka výkony druž-
stiev gradovali a aj preto sa o všetkom nakoniec roz-
hodlo po napínavých súbojoch až v poslednom kole. 
Pod úroveň súťaží sa podľa neho často podpísalo 
predovšetkým nepriaznivé počasie. Či už pred súťa-
žou alebo počas jej priebehu. Usporiadatelia sa s tým 
podľa neho popasovali najlepšie, ako vedeli. „Koniec 
koncov, prácu usporiadateľov jednotlivých kôl môžu 
zhodnotiť družstvá SMHL v hlasovaní o   najobľúbe-
nejšiu súťaž SMHL 2016 alebo aj zaradením či nezara-
dením súťaže do budúcoročného kalendára SMHL,“ 
zdôraznil šéf ligy. 

„V budúcom roku nás čaká jubilejný 15. ročník 
SMHL a ja aj preto dúfam, že to bude pre mnohých 
ďalší nezabudnuteľný ročník, okorenený špičkovými 
výkonmi družstiev. No na to, aby sa nám to podarilo, 
nás čaká ešte množstvo práce. Pokles prihlásených 
družstiev vyplýval v tomto roku predovšetkým z 
toho, že viacero družstiev, ktoré pravidelne súťažili 
v SMHL, jednoducho skončili so súťažením. Takisto 
viem, že mnohé družstvá si akoby neveria a myslia 
si, že na výkonnosť družstiev SMHL jednoducho ne-
majú. Pritom si myslím, že sledovať a učiť sa od tých 
najlepších je cesta, ako sa postupne zlepšovať. Na to, 
aby sme tento pokles zastavili, sa snažíme družstvá 
motivovať bohatými finančnými, vecnými a inými ce-
nami za umiestnenie v celkovom poradí. Neplatí to 
samozrejme len pre tých najlepších, ale napríklad u 
mužov je ocenená kompletne TOP 10. Takže rozhod-
ne je o čo bojovať,“ uzavrel Kamenický.                 pok

Babka pokutu nedostala
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

kú informáciu, podľa ktorej na Potôčkoch niek-
to spaľuje odpad a dym zamoruje široké okolie.     
Hliadka na mieste našla starú ženu, ktorá spaľova-
la konáre zo stromov. Mestskí policajti jej vysvet-
lili, že sa dopúšťa priestupku, vzhľadom na jej vek 
vyriešili priestupok napomenutím. 

Spomenul si na detské časy?
Hliadku mestskej polície zavolali na Mudro-

ňovu ulicu v Púchove, kde na trávniku detského 
ihriska zaparkoval svoj osobný automobil muž z 
Púchova. Mestskí policajti nasadili na automobil 
technický prostriedok zabraňujúci odjazdu vozi-
dla a následne po zhotovení fotodokumentácie 
potrestali bezohľadného vodiča pokutou 20 eur.   

Čašníčku si chránil ako oko v hlave...
Hliadka mestskej polície preverovala žiadosť 

pracovníkov záchrannej zdravotnej služby, podľa 
ktorej si neznámy, zrejme podnapitý muž vyžiadal 
výjazd zdravotných záchranárov k čašníčke v jed-
nom z púchovských pohostinstiev. Podľa záchra-
nárov sa po telefonáte už nepodarilo s oznamova-
teľom spojiť. Neskôr sa zdravotným záchranárom 
podarilo spojiť s údajne chorou čašníčkou, ktorá 
ich však informovala, že žiadnu pomoc nepotre-
buje. Hliadka mestskej polície na mieste zistila, že 
podnapitý zákazník mal prehnanú obavu o zdra-
votný stav čašníčky.

Nesadla mu pizza?
Rozbitím prevádzky pizzerie a sťažnosťou ma-

jiteľovi sa vyhrážal neznámy muž v pizzerii na 
Moravskej ulici po tom, ako nebol spokojný so 
svojou objednávkou. Čašníčka na muža zavolala 
mestských policajtov po tom, ako sa začal správať 
neprístojne a vyhrážať sa. Hliadka mestskej polí-
cie po príchode skontrolovala pizzeriu a jej okolie, 
muža však už nenašla. 

Aj takúto „zábavu“ má púchovská mládež. Kveti-
náče na ceste sú však nebezpečné... 
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o víťazoch väčšia vyrovnanosť
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Nezvyčajná vyrovnanosť v kategóriách mužov i 
žien a gradovanie úrovne s blížiacim sa finále – tak
možno stručne charakterizovať nedávno skončený 
14. ročník Slovensko-moravskej hasičskej ligy. Muži 
Podhoria i ženy Nosíc rozhodli o svojich celkových 
prvenstvách až v záverečnom finálovom kole v Ďur-
ďovom. Podhorie po ročnej pauze opäť vystúpilo na 
najvyšší stupienok, pred ambicióznym Brumovom B 
triumfovali so sedembodovým náskokom. Podho-
rania o svojom víťazstve rozhodli najmä výborným 
finišom, keď z posledných troch kôl dvakrát zvíťazili a
v Ďurďovom skončili na druhom mieste. Nad očaká-
vanie skončili v tomto ročníku Slovensko-moravskej 
hasičskej ligy muži Lednických Rovní. Dlho bojovali o 
konečnú bronzovú priečku, napokon ju museli pre-
pustiť predsa len o niečo úspešnejším Stupňanom. 
Obhajca minuloročného prvenstva – muži Zbory sa 
napokon museli uspokojiť s celkovo piatou priečkou. 
Za očakávaniami zaostali Ihrišťania. 

Medi ženami ani mohutný finiš Ihrišťaniek nestačil
na obhajkyne prvenstva žabky z Nosíc. Ihrišťanky si 
počas ročníka vybojovali paradoxne päť prvenstiev, 
kým Nosičanky iba štyri, no celkovo podávali žabky 
vyrovnanejšie výkony a to napokon rozhodlo o ich 
triumfe s náskokom šiestich bodov. Senzáciou je cel-
kovo tretie miesto dievčat z Ladiec, ktoré síce počas 
sezóny ani raz nezvíťazili, no tri druhé a šesť  tretích 
miest ich katapultovalo v celkovom poradí o tri body 
pred Dežerice, ktorým k bronzu nepomohli ani dve 
prvenstvá v seriáli. 

Podhoriania sa v tomto roku najmä v druhej polovi-
ci seriálu vypli k naozaj nevídaným výkonom. Svedčí 
o tom aj nový rekord Slovensko-moravskej hasičskej 

ligy, keď na domá-
com podujatí doká-
zali stlačiť víťazný 
čas pod 13 sekúnd 
na neuveriteľných 
12,93 sekundy. Pra-

vý prúd vtedy zostrelil terč na 12,78 sekundy. Pod-
horania v tomto roku dokázali hneď štyrikrát stlačiť 
výsledný čas jedného z prúdov pod 13 sekúnd. Fa-
mózne vyvrcholenie prinieslo finále Slovensko-mo-
ravskej hasičskej ligy v Ďurďovom, keď sa stopky 
v prípade ľavého prúdu Podhoria zastavili na čase 
12,66 sekundy... 

V ženskej súťaži sú tento rok držiteľmi troch naj-
lepších časov dievčatá z Ihrišťa, keď najlepší výsled-
ný čas bol rovnako v Ďurďovom 16,03 sekundy. Ako 
jediné tiež dokázali Ihrišťanky zostreknúť terč v čase 
pod 16 sekúnd, keď pravá prúdiarka to v Ďurďovom 
dokázala za framóznych 15,98 sekundy. 

O krátke zhodnotenie tohtoročnej SMHL sme po- 
žiadali šéfa súťaže Ľuboša Kamenického (na snímke): 
„Uplynulý ročník odštartoval na môj vkus tak trošku 
ležérne, nevideli sme toľko kvalitných a rýchlych ča-
sov. Mnoho družstiev sa zo začiatku trápilo a hľadalo 
svoju tvár. No postupne sa to zlepšilo, časy išli po-
maly nižšie a nižšie, súboje o body nabrali opäť tie 
správne obrátky.

Osobne ma veľmi milo v tomto roku prekvapili Led-
nické Rovne, ktoré do posledného kola bojovali o 
bronz. Takisto milým prekvapením boli výkony Krás-
na, ktorému sa darilo predovšetkým v prvej polovici 
ročníka, ktorý nakoniec zakončili na veľmi peknom 7. 
mieste.

U žien jednoznačne musím povedať, že na začiat-
ku sezóny som si ani nepomyslel, že Ladce skončia 
nakoniec bronzové. Myslím si, že v druhej polovici 
sezóny prekvapili svojimi výkonmi samé seba a prá-
vom si nakoniec vybojovali tretie miesto v celkovom 
poradí,“ zhodnotil Kamenický. 

Za nepríjemné prekvapenie považuje v tomto roku 
disciplínu družstiev, najmä dochvíľnosť a včasný prí-
chod na súťaže. „Mnohým usporiadateľom tým vzni-
kali problémy, vedúce často k prestávkam a ďalším 
opatreniam, ktoré narušovali plynulosť súťaže,“ do-
dal. 

Úroveň tohtoročnej SMHL bola podľa neho tradi-
čne vysoká, aj keď hlavne u žien tento rok videli di-
váci rôznorodé a často nestabilné výkony. Na druhej 
strane, s blížiacim sa záverom ročníka výkony druž-
stiev gradovali a aj preto sa o všetkom nakoniec roz-
hodlo po napínavých súbojoch až v poslednom kole. 
Pod úroveň súťaží sa podľa neho často podpísalo 
predovšetkým nepriaznivé počasie. Či už pred súťa-
žou alebo počas jej priebehu. Usporiadatelia sa s tým 
podľa neho popasovali najlepšie, ako vedeli. „Koniec 
koncov, prácu usporiadateľov jednotlivých kôl môžu 
zhodnotiť družstvá SMHL v hlasovaní o   najobľúbe-
nejšiu súťaž SMHL 2016 alebo aj zaradením či nezara-
dením súťaže do budúcoročného kalendára SMHL,“ 
zdôraznil šéf ligy. 

„V budúcom roku nás čaká jubilejný 15. ročník 
SMHL a ja aj preto dúfam, že to bude pre mnohých 
ďalší nezabudnuteľný ročník, okorenený špičkovými 
výkonmi družstiev. No na to, aby sa nám to podarilo, 
nás čaká ešte množstvo práce. Pokles prihlásených 
družstiev vyplýval v tomto roku predovšetkým z 
toho, že viacero družstiev, ktoré pravidelne súťažili 
v SMHL, jednoducho skončili so súťažením. Takisto 
viem, že mnohé družstvá si akoby neveria a myslia 
si, že na výkonnosť družstiev SMHL jednoducho ne-
majú. Pritom si myslím, že sledovať a učiť sa od tých 
najlepších je cesta, ako sa postupne zlepšovať. Na to, 
aby sme tento pokles zastavili, sa snažíme družstvá 
motivovať bohatými finančnými, vecnými a inými ce-
nami za umiestnenie v celkovom poradí. Neplatí to 
samozrejme len pre tých najlepších, ale napríklad u 
mužov je ocenená kompletne TOP 10. Takže rozhod-
ne je o čo bojovať,“ uzavrel Kamenický.                 pok

Babka pokutu nedostala
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

kú informáciu, podľa ktorej na Potôčkoch niek-
to spaľuje odpad a dym zamoruje široké okolie.     
Hliadka na mieste našla starú ženu, ktorá spaľova-
la konáre zo stromov. Mestskí policajti jej vysvet-
lili, že sa dopúšťa priestupku, vzhľadom na jej vek 
vyriešili priestupok napomenutím. 

Spomenul si na detské časy?
Hliadku mestskej polície zavolali na Mudro-

ňovu ulicu v Púchove, kde na trávniku detského 
ihriska zaparkoval svoj osobný automobil muž z 
Púchova. Mestskí policajti nasadili na automobil 
technický prostriedok zabraňujúci odjazdu vozi-
dla a následne po zhotovení fotodokumentácie 
potrestali bezohľadného vodiča pokutou 20 eur.   

Čašníčku si chránil ako oko v hlave...
Hliadka mestskej polície preverovala žiadosť 

pracovníkov záchrannej zdravotnej služby, podľa 
ktorej si neznámy, zrejme podnapitý muž vyžiadal 
výjazd zdravotných záchranárov k čašníčke v jed-
nom z púchovských pohostinstiev. Podľa záchra-
nárov sa po telefonáte už nepodarilo s oznamova-
teľom spojiť. Neskôr sa zdravotným záchranárom 
podarilo spojiť s údajne chorou čašníčkou, ktorá 
ich však informovala, že žiadnu pomoc nepotre-
buje. Hliadka mestskej polície na mieste zistila, že 
podnapitý zákazník mal prehnanú obavu o zdra-
votný stav čašníčky.

Nesadla mu pizza?
Rozbitím prevádzky pizzerie a sťažnosťou ma-

jiteľovi sa vyhrážal neznámy muž v pizzerii na 
Moravskej ulici po tom, ako nebol spokojný so 
svojou objednávkou. Čašníčka na muža zavolala 
mestských policajtov po tom, ako sa začal správať 
neprístojne a vyhrážať sa. Hliadka mestskej polí-
cie po príchode skontrolovala pizzeriu a jej okolie, 
muža však už nenašla. 

Aj takúto „zábavu“ má púchovská mládež. Kveti-
náče na ceste sú však nebezpečné... 
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Slovensko-moravská hasičská liga

Vo dramatickom ročníku rozhodla 
o víťazoch väčšia vyrovnanosť

Mestská polícia Rozhovor s riaditeľkou ZŠ Gorazdova Mgr. Vierou Flimmelovou

Ako ovplyvnila populačná kríza počet žia-
kov ZŠ Gorazdova?
V tomto školskom roku našu školu navštevuje 
449 žiakov, čo je oproti minulému školskému 
roku nárast o 20 žiakov. Je tomu i vďaka našim 
prváčikom, ktorých máme tri triedy. Som rada, 
že rodičia si vybrali práve našu školu a dúfam, 
že ich dôveru nesklameme. 

Boli potrebné zmeny v pedagogickom zbo-
re?
Áno. Nielen z dôvodu nárastu žiakov, ale i od-
chodu kolegyne na dôchodok, bolo potrebné 
prijať dve panie učiteľky pre prvý ročník. Náš 
pedagogický zbor tak tvorí 36 zamestnancov 
(z toho štyri vychovávateľky) a  štyria externí 
zamestnanci (traja katechéti a tréner). K chodu 
školy sú veľmi potrební aj nepedagogickí za-
mestnanci, ktorých je na škole pätnásť.

Čo škola stihla cez prázdniny pripraviť pre 
žiakov?
Na začiatku prázdnin sme pomáhali pri  ME 
mažoretiek s prípravou celodennej stravy pre 
300 účastníkov majstrovstiev a  poskytnutím 
nocľahu pre 200 ľudí v telocvični. Potom u 
nás prebiehal týždňový anglický tábor pod 
vedením Mgr. Mudráka s  americkými lektor-
mi pre 80 detí z  Púchova a  blízkeho okolia.  
S prázdninovými rekonštrukciami a údržbami 
sme mohli preto začať až neskôr. Stihli sme 
opravu toaliet pre dievčatá a  chlapcov, nové 
lavice pre prváčikov a  piatakov, v  prváckych trie-
dach vynovené tabule, vymaľované piatacke triedy 
s novými skrinkami na pomôcky a pre športovcov 
aj skrinky na cvičebné úbory, nové osvetlenie v jed-
nej triede, vymaľovanie veľkej chodby hlavného 
vestibulu. Všetky tieto rekonštrukcie si škola hradila 
z vlastného rozpočtu.
Cez prázdniny viceprimátor mesta Roman Hvizdák 
dokončil projekt „Maľujeme spolu“, ktorý dokázal 
návrhy detí spojiť do jednej veselej a farebnej steny 
pri hlavnom vchode školy.
Čo sa nepodarilo stihnúť cez prázdniny je rekon-
štrukcia podlahy v telocvični. Rekonštrukcia sa 
skomplikovala po odkrytí pôvodnej palubovky a to 
objavením zatekania vody a veľkými nerovnosťami 
podkladu. Pred položením novej podlahy je potreb-
né tieto nedostatky odstrániť. Vďaka priaznivému 

Najskôr Základnú školu na Gorazdovej ulici v Púchove navštevovala ako žiačka, neskôr na nej 
pôsobila ako učiteľka a výchovná poradkyňa. Posledných štrnásť rokov školu, ktorá v tomto roku 
oslávi štyridsať rokov odkedy po prvýkrát otvorila svoje brány, vedie ako jej riaditeľka. 

počasiu však nie je problém hodiny telesnej vý-
chovy realizovať v športovom areáli školy, prípadne 
v druhej telocvični.
Naša škola by si zaslúžila väčšie investície, veď tento 
rok oslávi už svoje štyridsiate narodeniny. 

Aké má škola vybavenie učebnicami a didaktic-
kými pomôckami?
Väčšinu učebníc máme, niektoré ešte prichádzajú 
teraz začiatkom septembra. Podarilo sa nám do-
končiť vybavenosť interaktívnou tabuľou alebo da-
taprojektorom v triedach prvého stupňa a všetkých 
odborných učební. Postupne plánujeme vybaviť 
takto i triedy na druhom stupni, aby pedagógovia 
na vyučovacej hodine mohli využívať moderné 
technológie a internet. Ostatné pomôcky dopĺňa-
me priebežne počas celého školského roku.

Pripravili ste zmeny v školskom vzdeláva-
com programe?
Podstatné zmeny v  školskom vzdelávacom 
programe nemáme, voliteľnými hodinami 
posilňujeme hlavné predmety: matemati-
ka, slovenský jazyk a  anglický jazyk. Väčšie 
zmeny pripravujeme v  budúcom školskom 
roku, kedy chceme ako alternatívu druhého 
cudzieho jazyka ponúknuť žiakom finančnú 
a čitateľskú gramotnosť, ktoré chceme otvoriť 
ako samostatné predmety.

Odlišuje sa niečím váš vzdelávací program 
od ostatných škôl v Púchove?
Na druhom stupni máme športové triedy. 
Od piateho ročníka sa môžu žiaci prihlásiť do 
športovej triedy so zameraním na futbal, vo-
lejbal chlapcov a dievčat alebo plávanie. Žiaci 
týchto tried absolvujú štyri hodiny do týždňa 
športovej prípravy v  danom športe v  čase 
vyučovania pod dohľadom  kvalifikovaných 
trénerov. Chcem vyvrátiť nepravdivé informá-
cie, ktoré sa šíria ohľadne športových tried, že 
športová príprava prebieha na úkor hlavných 
predmetov. Ubezpečujem rodičov, že žiaci 
športových tried majú rozsah hodín matema-
tiky, slovenského jazyka a  anglického jazyka 
presne taký istý, ako žiaci v bežnej triede.
Naša škola sa odlišuje ešte tým, že ako jedi-
ná má pri škole Centrum voľného času, kto-
ré vzniklo v roku 2007 pôvodne ako Školské 
stredisko záujmovej činnosti. Pracujú tu od-

delenia zamerané na karate, plávanie a  volejbal 
dievčat.

A  nakoniec prezraďte čitateľom Púchovských 
novín niečo o sebe...
Do tejto školy som chodila tri roky ako žiačka, 
sedem rokov ako učiteľka a neskôr výchovná po-
radkyňa. Posledných  štrnásť rokov pracujem ako 
riaditeľka školy. Všetky tieto obdobia majú niečo 
spoločné - stále chodím do školy rada, aj keď to 
nemám vždy jednoduché. Mám okolo seba veľa 
skvelých ľudí, obetavých kolegov, šikovných ži-
akov a  milých rodičov. Najväčšiu radosť mi robí 
každý žiak našej školy, ktorý vie pomôcť druhému, 
s úsmevom pozdraviť a slušne poďakovať. Možno 
sa to niekomu zdá málo, ale v dnešnej dobe to nie 
je samozrejmosť.                                                            -sf-
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má svoje špecifiká a obmedzenia. 
Na tanečné a výtvarné krúžky sa 
nám prihlasujú deti už od tri a pol 
roka, na šach od piatich rokov a na 
niektoré dokonca nemôžu ísť me-

Tento školský rok nepribudla do 
zoznamu ponúkaných krúžkov ži-
adna novinka. Všetky voľnočasové 
aktivity sú  osvedčené svojou ná-
vštevnosťou a v detských radoch sa 
tešia veľkej obľube. Preto sa bude aj 
naďalej  pokračovať v zabehnutom 
režime z minulého roka. Púchovské 
deti majú v centre voľného času 
najväčší záujem najmä o tanečné 
krúžky. Jednoznačným favoritom 
sú Nelly, ktoré v skupinách či v jed-
notlivcoch dosahujú veľké úspechy. 
Prekvapením tohto roka bol aj zá-
ujem chlapcov, ktorí sa prihlásili v 
omnoho väčšom počte ako po mi-
nulé roky. 

Lukostreľba, letecké modelárstvo a 
automodelárstvo sa už v minulosti 
stali pre chlapcov nenahraditeľný-
mi krúžkami a opätovne sa na ne 
prihlasujú aj vďaka ich lektorom. 
Pretrvávajúcim problémom sú 
malé priestory v centre, ktoré sú 
neustále efektívne a naplno vyu-
žité. Zosynchronizovanie skupín a 
usporiadanie jednotlivých časových 
harmonogramov pri viac ako 50-tke 
krúžkov je skutočne náročné a vyža-
duje nemalú prípravu. 

„V rámci našej záujmovej činnosti 
sa snažíme vyjsť v ústrety každé-
mu návštevníkovi. Každý krúžok 

CVČ Včielka otvorilo dvere dokorán
Centrum voľného času Včielka počas uplynulých dvoch pracovných dní privítalo 
množstvo púchovských detí, ktoré sa so začiatkom nového školského roka prišli 
spolu s rodičmi zoznámiť s pripravenými záujmovými útvarmi. Predstavená im 
bola široká škála krúžkov tanečného, hudobného a technického zamerania.

Krúžky nie sú len čisto detskou zále-
žitosťou, ako by si mnohí mohli my-
slieť.  Vek nehrá žiadnu úlohu a na 
niektoré aktivity sa prihlásilo aj veľa 
dospelých. Jumping, hra na gitaru či 

dokonca hrnčiarsky kruh sú výbor-
ným námetom, ako stráviť príjemné 
popoludnie po práci a plnohodnot-
ne využiť voľný čas. 

Barbora Krchňavá

Ocenené reprezentantky 
v mažoretkovom športe - 
CVČ Včielka Púchov

Eliška Košecká, Markéta Janí-
ková, Sofia Ciesarová, Natália 
Mikovičová, Nadia Andrews,  
Nela Rigová, Katarína Hazalová, 
Ela Geregová, Saša Kutejová, 
Lucia Belásová, Romana Haluš-
ková, Nina Kutejová, Alexandra 
Belasová, Veronika Vozáriková, 
Nina Chovančeková, Viktória 
Kopálová, Nella Sofia Velegová, 
Ema Ďurišová, Natália Masariko-
vá, Samantha Hamšíková, 
Sára Kurtová, Klára Ladec-
ká, Lucia Panáčková, Natália 
Pojezdalová, Liliana Drábová, 
Petra Hájovská, Terézia Bečá-
rová, Jasmína Kudlejová, Ivana 

Revúca, Aneta Murínová, Viktória 
Martikáňová, Tamara Ganátová, 
Ela Geregová, Tamara Hradňanská, 
Soňa Kačíková,  Veronika 
Kuchtová, Rebeca Ondričková, Sára 
Ondričková, Karin Kozáčková, Teré-
zia Srogončíková, Sofia Kmošenová, 
Emma Fojtíková, Emma Chovan-
cová, Sandra Halušková, Alexan-
dra Kuhutiarová, Ayesha Jadoon, 
Karina Ižvoltová, Karin Katuníncová, 
Patrícia Karlubíková, Dominika 
Vavrincová, Petra Pilná, Barbora 
Gáliková, Simona Juríková, Simona 
Hudecová, Lujza Geregová, 
Paulína Bizoňová, Alžbeta Muríno-
vá, Rebeka Kováčová, Tamara Buda-
yová, Valika Satinová, Michaela 
Kačíková, Lea Pusztayová, Domini-
ka Žabková, Klára Klanicová, Natália 
Melušová, Jana Martinková, Tereza 
Ondriciová, Petra Karasová, Denisa 

Václaviková, Helena Rosinová, 
Nikola Halasová, Sandra Halasová, 
Veronika Gašpárková, Natália Baš-
ková, Simona Václaviková, Michaela 
Pijaková, Nikola Husáriková, Stela 
Slemenská, Martina Bujdáková, Va-
nesa Ladecká, Zuzana Škulcová, So-
fia Halasová, Simona Kosáková, Ka-
tarína Murínová, Terézia Bergerová, 
Michaela Bibzová, Nikola Janíčková, 
Daniela Myšáková , Lucia Dvorská, 
Katarína Zieglerová, Petra Janíč-
ková, Nikola Vaculínová, Zuzana 
Krásna, Vanesa Saganová, Zuzana 
Zbínová, Gabriela Bujdáková, Bar-
bora Martinková, Alexandra Peka-
rová, Sabina Chalupková, Jennifer 
Zahradová, Annamária Kozlovská, 
Simona Prokopová, Veronika Fojtí-
ková, Kristína Ivanišová, Veronika 
Rýdza, Vanesa Valachová, Veronika 
Vozáriková, Viktória Soradová, Karin 

Valachová, Sarah Oščadková, Bar-
tolomej Dvorský, Adela Čviriková, 
Timea Kánová, Barbora Ganáto-
vá, Jana Mária Gabčová, Zuzana 
Loduhová, Barbora Sláviková, Nina 
Jaňová, Alexandra Lachká, Zuzana 
Pecková, Michelle Pleváková, Anna 
Malová, Viktória Šamajová, Martina 
Fusková, Kamila Kováčová, Timea 
Ďuricová,  Katarína Zbínová, Tereza 
Osrmanová, Valéria Kozmerová, 
Adela Cengelová, Rebeca Blahová, 
Tamara Balážová, Ema Matušková, 
Karin Galovičová

TRÉNERKY: Mgr. Ľudmila Bučková 
Kvaššayová, Tatjana Brozáková, 
Andrea Brozáková, Nikola Staňová,  
Bc. Monika Belianská, Adriana Rosi-
nová, Dominika Ladecká, Dominika 
Slováková, Simona Mošková, Adria-
na Martišová, Romana Golierová
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VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ NA ZMIER-
NENIE ÚNAVY 
Prestávka pri práci musí byť zarade-
ná skôr ako začne klesať pracovný 
výkon. V druhej polovici klasickej 
osem alebo osemapolhodinovej 
pracovnej zmeny má byť zaradených 
viac prestávok. Monotónna práca si 
totiž vyžaduje väčší počet kratších 
prestávok, aby neklesala pozorno-
sť a nenastupovala únava. Tú vedia 
zmierniť aj časté zmeny polohy tela.

TELESNÉ CVIČENIA
V prestávkach je odporúčané vyko-
návať rôzne telesné cvičenia, najmä 
relaxačné a preťahovacie. 

ZRAKOVÉ CVIČENIA 
Palming 
Prikladanie dlaní na zavreté oči – 
palming (z angl. palm - dlaň) má za 
účel vyvolať tzv. „optický pôst“. Počas 

neho dochádza k  regenerácii farbív 
sietnice, k  relaxácii okohybných sva-
lov, dúhovky a šošovky.

Relaxačné cvičenia zraku
Majú za úlohu uvoľniť okohybné 
svaly. Je vhodné sledovať pomaly 
očami líniu horizontu z jednej strany 
na druhú a naspäť. V prípade, že táto 
možnosť nie je, môžeme okohybné 
svaly relaxovať tak, že očnými guľa-
mi akoby kreslíme nekonečno, teda 
ležaté osmičky. 

Žmurkanie
Pri práci s obrazovkou sa žmurkanie, 
najmä pri veľkom sústredení, znižuje 
z bežných dvadsať až na päťkrát za 
minútu. To vedie nielen k nepríjem-
ným subjektívnym pocitom suchých 
očí, ale zhoršuje aj výživu rohovky. 
Je dobré vedome žmurkať najmä pri 
pocite suchých očí. 

Zívanie
Hlboké uvoľnené zívanie spojené 
so zatvorením očí uvoľňuje tvárové 
a šijové svaly. Reflexnými mechaniz-
mami zlepšuje zásobovanie mozgu 
krvou. Znižovanie napätia svalov 
má aj antistresový účinok spätným 
pôsobením na centrálny nervový 
systém. 

Aplikácia týchto rád zmierňuje prí-
znaky zrakovej únavy (napr. pálenie 
očí, pocit suchých očí, silnejšie pre-
krvenie spojoviek, pocit zaujatosti 
hlavy, zníženú ostrosť zraku, miha-
nie pred očami, slzenie očí), stabi-
lizuje výkon a zlepšuje subjektívne 
vnímanie únavy. 
   
Netreba zabúdať na to, že dosta-
točne dlhý spánok v noci je najvhod-
nejší prostriedok na predchádzanie 
neprimeranej únavy. 

Prestávky pri práci pomôžu zmierniť únavu

MUDr. VIliam Bršiak

vás pozývajú na podujatie zame-
rané na zvýšenie informovanosti 
o prevencii kardiovaskulárnych 
ochorení. 
29. septembra 2016 sa v priestoroch 
Považského osvetového strediska 
bude konať bezplatné meranie an-

Každoročne v priebehu mesiaca 
september realizujeme edukačné 
aktivity na podporu tohto cieľa s 
vyvrcholením počas Dňa srdca na 
Slovensku, ktorý sa v roku 2016 
uskutoční 29. septembra na úze-
mí celej SR. V mnohých mestách 
na Slovensku zriaďujeme meracie 
miesta, kde zdravotníci a študenti 
– dobrovoľníci poskytujú verejnos-
ti bezplatnú možnosť skríningu zá-
kladných rizikových faktorov KVO, 
konzultácií nameraných výsledkov 
a poradenstva v rámci prevencie 
s podporou informačných a pro-
pagačných materiálov. Slováci 
tak majú možnosť okamžite zistiť 
základné informácie o zdraví svoj-
ho srdca a zdravotníci zase zistia 
úroveň informovanosti verejnosti 
o rizikových faktoroch KVO a mož-
nosti ich prevencie. 
Slovenská nadácia srdca, Regio-
nálny úrad verejného zdravotníc-
tva v Považskej Bystrici a Považské 
osvetové stredisko v rámci propa-
gácie zdravého životného štýlu 

tropometrických a biochemických 
ukazovateľov:
• meranie celkového cholesterolu z 
kapilárnej krvi,
• meranie tlaku krvi a pulzu,
• meranie obvodu pása, BMI a iných 
ukazovateľov,

• bude poskytnuté odborné pora-
denstvo  v oblasti zdravého životné-
ho štýlu. 

Spracoval: 
Reg. úrad verej. zdravotníctva 
so sídlom v Považskej Bystrici

Okuliare určené špeciálne pre prácu 
so zobrazovacími jednotkami majú 
ohniskovú vzdialenosť 60 až 80 cm!

10. ročník kampane MOST - Mesiac O Srdcových Témach 2016
Slovenská nadácia srdca v roku 2016 pripravuje už 10. ročník kampane MOST - Mesiac O Srdco-
vých Témach. Edukačná kampaň MOST je zameraná na podporu verejného zdravia v oblasti kar-
diovaskulárnych ochorení (KVO), na zvýšenie informovanosti verejnosti o rizikových faktoroch 
ochorení srdca a ciev a poukázania na možnosti prevencie so zameraním na zdravý životný štýl.



spravodajstvo PÚCHOVSKÉ NOVINY12

Názov projetku: PEVNINA DETSTVA
Pod záštitou:  Primátora mesta Púchov Mgr. Rasti-
slava Heneka
Autor, realizátor a koordinátor: Roman Hvizdák
Partner projektu: Detský domov Púchov, CVČ  
Včielka, Fakulta priemyselných technológií Púchov, 
Mestský bytový podnik, s. r. o., MsBP Servis, s. r. o., 
Tesco Púchov, ZUŠ Púchov, Podnik technických slu-
žieb mesta Púchov, ISADORE APPAREL Púchov - bra-
tia Velitsovci.
Mediálni partneri: Púchovské Noviny, Púchovská 
televízia.

ČO IDEME ROBIŤ A CIEĽ PROJEKTU
1. Kompletná rekonštrukcia múrika a plota pred areá- 
lom Detského domova v Púchove.
2. Vytvorenie informačného priestoru na plote Det-
ského domova Púchov slúžiaceho na prezentáciu  
aktivít a dôležitých činností rôznych združení: napr. 
Dobrovoľník Mesta Púchov, Detský domov Púchov, 
CVČ Včielka Púchov, ZUŠ Púchov, Fakulta priemy-
selných technológii v Púchove, Župný dom_bod 
kultúry.
3. Usporiadanie celoslovenskej súťažnej prehliadky 
výtvarných diel s názvom KRÍDLA FANTÁZIE.     -msú-

PEVNINA DETSTVA - spoločný projekt mesta 
a detského domova, zapojiť sa môžete aj vy 
MESTO PÚCHOV spoločne s DETSKÝM DOMOVOM PÚCHOV vyhlasujú dobrovoľnú brigádu, do ktorej 
sa môžu prihlásiť  všetci tí, ktorí chcú podať pomocnú ruku pri rekonštrukcii múrika a plota detského 
domova na Štefánikovej ulici v Púchove. Radi by sme takýmto spôsobom naštartovali unikátny projekt.

TERMÍNY ZAČATIA PRÁC:   19. 9. 2016 o 15.00 (pondelok)  
21. 9. 2016 o 15:00 (streda)     22. 9. 2016 o 15:00 (štvrtok)    
23. 9. 2016 o 15:00 (piatok)      24. 9. 2016 o 9:00 (sobota)

Súčasný stav múrika a oplotennia pred detským domovom.
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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 €.

KINOKULTÚRA

       

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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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 €.

       

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 €.

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.
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Čierny havran 
Utorok     
Polievka Kapustová s mletým 
mäsom, rožok
1. Kurací Steak, anglická zelenina, 
šunková ryža 
2. Diabolská pochúťka v zemiakovej 
placke so syrom 
3. Bryndzové halušky so slaninkou, 
zakysanka  

Streda
Polievka  Slepačí vývar s mäsom a 
rezancami
1. Bravčová panenka s pečeným 
zemiakom, grilované šampiňóny   
2. Pečené plnené kuracie stehno, 
dusená ryža, kompót  
3. Šišky s čučoriedkovým džemom, 
acidko  

Štvrtok    
Polievka Fazuľová s údeným mäsom
1. Hovädzí Rumpsteak, steakové 
hranolky, BBQ omáčka  
2. Čevapčiči, varené zemiaky, horčica, 
cibuľka  
3. Makaróny Aglio Olio, miešaný šalát  

Piatok  
Polievka  Cuketovo-špenátová
1. Kurací Gyros, 1/2 ryža, 1/2 hranol-
ky, tzatziky  
2. Syrovo-šampiňónový špíz, opeka-
né baby zemiaky, tat. omáčka  
3. Špenátové halušky so šunkou v 
smotanovej omáčke  

MENU 4: 
1. Zeleninový šalát s bryndzou, 
opečený chlieb
2. Bulgurový šalát s kuracím mäsom 
a jablkom
3. Zelerový šalát s grilovanou panen-
kou, bageta
4. Zeleninový šalát s baby mozarelou 
a sušenou paradajkou, bageta

Alexandra Hotel
Utorok  
Polievky: 
1. Cibuľová so zemiakmi
2. Zemianska
Hlavné jedlá: 
1. Kuracie prsia na grile, ajvar, bylin-
ková ryža, zeleninové obloženie
2. Hovädzí stroganov zo sviečkovice, 
tarhoňa, zeleninové obloženie
3. Zapekaná brokolica, varené zemia-
ky, miešaný šalát
Dezert: Dobošové rezy

Streda: 
Polievky:
Hovädzí vývar s juliene zeleninou
Krém z lososa
Hlavné jedlá: 
1. Kurací steak zapekaný s herme-
línom, hrášková ryža, zeleninové 
obloženie
2. Bravčový špíz z panenky, varené 
zemiaky s pažítkou, zeleninové 
obloženie
3. Šúlance s makom/orechmi
Dezert: Viedenský zákusok

Štvrtok: 
Polievky: 
Argentínska
šampiňónový krém
Hlavné jedlá: 
1. Morčací steak s hruškou a nivou, 
zemiakové hranolky, dusená ryža, 
zeleninové obloženie
2. Hovädzí burger, pečené zemiaky

3. Rizoto špargľové s parmezánom
Dezert: Medové rezy 

Piatok: 
Polievky: Zajačí vývar s mrveničkou
Tekvicová s curry pastou
Hlavné jedlá:  
1. Kurací sekaný rezeň, varené zemia-
ky, šalát z čínskej kapusty
2. Granatiersky pochod, kyslá uhorka
3. Papardelle s lososom
Dezert: Tvarohová kocka so želatínou

Happy burger 
Utorok: 
Polievka: Kyslá fazuľová s klobáskou 
1. Kuracie medajlónky s viedenskou 
cibuľkou, ryža 
2. Pečená krkovička so slaninkou, 
varené zemiaky, obloha 
3. Vyprážaný karfiol, hranolky, obloha
 
Streda:
Polievka: Rajčinová s cestovinou 
1: Zapekané kuracie prsia s mozzare-
lou, ryža obloha 
2: Francúzske zemiaky, čalamáda
3: Penne s kuracím mäsom a syrovou 
omáčkou

Štvrtok: 
Polievka: Zeleninová
1. Obrátený bravčový rezeň, ryža, 
obloha 
2. Vyprážaný syr, hranolky, obloha 
3. Kuracie srdiečka na smotane, 
knedľa 

Piatok: 
Polievka: Krémová cesnaková so 
syrom 
1. Grilované kuracie prsia s bylinko-
vým maslom, ryža, hranolky
2. Zapekaná krkovička, šťuchané 
zemiaky, obloha 
3. Burger s vyprážaným syrom, 
hranolky   

Marczibányi 
Polievka: 1. Brokolicový krém 
2. Slepačí vývar, pečienkové halušky
3. Fazuľová na sladkokyslo 

Hlavné jedlá: 
1. Diabolská pochúťka, chlieb vo 
vajíčku 
2. Šúlance s maslom (mak alebo 
orech)
3. Bravčový rezeň v trojobale, varené 
zemiaky, zelenivový šalát 
4. Mexický guláš, ryža, strúhaný 
oštiepok 
5. Králik na smotane, maslové halušky 
s petržlenkou 
6. Kuracie krájané rezníky na čínsky 
spôsob, zemiakové pyré, domáca 
čalamáda 
7. VIP Hovädzie rolky Negimaki, tymiá- 
nová omáčka, mrkvové a zelerové 
hranolky 

Metropolis
Utorok: 
Polievka: Maďarská gulášová
1. Pečená krkovička, hlávková kapusta, 
knedľa
2. Domáca sekaná, zemiaky na kyslo, 
chlieb 
3.  Ovocný šalát s ananásom, vanilko-
vý dressing
 
Streda
Polievka: Tekvicová 

1. Máčaný kurací rezeň, zemiaková 
kaša, uhor-paradaj. šalát,
2. Bravčové dusené na hrášku, jasmí-
nová ryža
3. Zapekané tvarohové palacinky s 
malinami, ovocný nápoj 

Štvrtok 
Polievka: zeleninová polievka so 
šampiónmi 
1. Maďarský guláš, knedľa 
2. Domáca zabíjačka, varené zemiaky
3. Banánový šalát s kiwi a hroznom, 
sľahačka 

Piatok 
Polievka: Šošovicová polievka na kyslo 
so suš. slivkami 
1. Pastiersky syr, varené zemiaky, 
tatarská omáčka
2. Kuracie prsia v syrovej omáčke, 
ghnochi 
3. Tuniakový šalát s kukuricou a cherry 
paradajkami, pečivo 

Reštaurácia Váh
Utorok:
Polievka: 
a, Francúzska cibuľačka s bagetkou 
so syrom 
b, Hrachová s párkom  
Hl. jedlo:         
1. Mexické kuracie soté, ½ dus. ryža, 
½ hranolky    
2. Bačovský brav. rezeň (v cestíčku, 
or. slanina, syr), zemiaková kaša, 
zeleninový šalát    
3. Domáca sekaná, zemiaky na kyslo, 
3 ks chlieb  
4. Zapekaný karfiol so syrom a smota-
novou omáčkou, varené zemiaky  

Streda:
Polievka: 
a, Pekinská kuracia ostrá  
b, Talianska paradajková so syrom   
Hl. jedlo:   
1. Hovädzia roštenka s grilovanou 
cibuľkou, ½ hranolky, ½ dus. ryža    
2. Bravčový guláš s hlivou ustricovou, 
kysnuté knedle  
3. Grilovaný kur. plátok/volské oko 
(výber), dus. špenát, varené zemiaky  
4. Domáce parené buchty s čokoládou 
a smotanou  

Štvrtok: 
Polievka: 
a, Dubnická šútolica (fazuľová s kyslou 
kapustou)  
b, Špargľová vývarová   
Hl. jedlo: 
1. Kur.steak s pečenými jablkovými 
krúžkami a brusnicami, ½ dus. ryža, 
½ hranolky 
2. Vyprážaný brav. rezeň, francúzsky 
zemiakový šalát/var. zemiaky, kyslá 
uhorka (výber) 
3. Bravčový bôčik v kyslej kapuste, 
kysnuté knedle 
4. Domáce bryndzové pirohy so smo-
tanou a slaninkou/bez, 0,2 l zakysanka
  
Piatok: 
Polievka: 
a, Hovädzia s pečeňovými haluškami  
b, Bryndzová so širokými rezancami  
Hl. jedlo:
1. Vinársky brav. rezeň (hrozno, niva), 
½ dus. ryža, ½ hranolky  
2. Pečené brav. koleno, zemiaková 
kaša, kyslá uhorka, bar. rohy  
3. Boloňské morčacie špagety s 
parmezánom 
4. Losos na šafránovo-smotanovej 

omáčke, varené zemiaky, citrón
  
Týždenná ponuka menu č. 5: 
Zeleninový šalát s olivami a vypráža-
nými nivovými kockami  
Ovocný šalát s kokosom (jablko, 
melón, ananás, med)

Športcentrum 
Púchov
Utorok: 
Polievky: Hŕstková s klobásou, chlieb 
Slepačí vývar s rezancami 
1. Kurací rezeň v syrovom cestíčku, 
varené zemiaky, uhorka 
2. Bravčové rizoto so zeleninou, 
bylinkami a olivami 
3. Špagety s hubovo-špenátovým 
ragú a parmezánom 
4. Pečené hovädzie na zelenom kore-
ní, dusená zelenina, var. zemiaky 

Streda: 
Polievky: Šampiónová na kyslo so  
zemiakmi, chlieb 
Hovädzí vývar s pečeňovými 
haluškami 
1. Kurací steak s brusnicovou omáč-
kou, americké zemiaky, šalát 
2. Pečená bravčová krkovička s klobá-
sovou plnkou, kyslá kapusta, knedľa 
3. Šúlance s makom a slivkovo-škori-
covou omáčkou 
4. Pečené hovädzie na zelenom kore-
ní, americké zemiaky, šalát Waldorf 

Štvrtok: 
Polievky: Kelová s párkami, chlieb 
Slepačí vývar s rezancami 
1. Pikantné kuracie soté s klobásou a 
lesnými hubami, dusená ryža 
2. Vyprážaný bravčový rezeň, letný 
zemiakový šalát s čerstvou zeleninou 
3. Grécky šalát s grilovanou paprikou a 
dvomi druhmi syra, bagetka 
4. Grilovaný losos s mandľami na bie-
lom víne, varené zemiaky s bylinkami 

Piatok: 
Polievky: Rajčinová s bylinkami a 
ryžou 
Slepačí vývar s rezancami 
1. Vyprážaný kurací rezeň, smotanové 
zemiaky, uhorka 
2. Lasagne s hovädzím mäsom, maslo-
vým bešamelom a nivou
3. Zemiaková  placka s dusenou 
zeleninou a ovčím syrom 
4. Kačacie prsia s červenou dusenou 
kapustou a lokšami 

Pizza pub Nosice
Utorok: 
Zeleninová s krupicovými haluškami
Hrachová kaša s údenou krkovičkou, 
chlieb 
Syrové špízy, zemiaky, tat. omáčka

Streda: 
Hubová na kyslo 
Morčacie prsia v syrovej omáčke, ryža
Granadír, cvikla 

Štvrtok:  
Šampiňónová polievka s mrveničkou 
Zapekané rezne so šunkou a syrom, 
zemiaky 
Šišky s džemom 

Piatok: 
Kapustová 
Námornícke mäso, ryža, uhorka 
Vyprážaný karfiol, zemiaky, dressing  

Alexandra 
Šport hotel 
Utorok:
Polievky :  Zeleninová krémová 
polievka, chlieb                                
Slepačí vývar s mäsom a rezancami   
Hlavné jedlá:
1. Vykostené kuracie stehno na grile, 
dusená ryža, kompót 
2. Zemiaková placka s kyslou kapus-
tou a údeným mäskom, strúhaný syr 
3. Palacinky s džemom a škoricovou 
penou 

Streda:
Polievky: Strúčková na kyslo, chlieb   
Zverinový vývar so špenátovými 
haluškami  
Hlavné jedlo: 
1. Kurací špíz so zeleninou (paprika, 
šampiňóny), dusená ryža, zeleninové 
obloženie   
2. Bravčový obrátený rezeň, mrkvovo 
– zemiakové pyré, kyslá uhorka
3. Grilovaný hermelín na listovom 
šaláte s brusnicami, bagetka   

Štvrtok: 
Polievky: Boršč, chlieb 
Hovädzí vývar s cestovinou a 
zeleninou 
Hlavné jedlá:  
1. Kuracia rolka s olivami a sušenými 
paradajkami, dusená ryža, zeleninové 
obloženie  
2. Divinový kotlíkový guláš, chlieb  
3. Zemiaková baba s údeným mäskom 
a krúpami, mlieko  

Piatok: 
Polievky: Minestrone so syrom, chlieb
Slepačí vývar s fridátovými rezancami 
Hlavné jedlá: 
1. Kurací rezník v sezame, zemiakové 
pyré, paradajkový šalát 
2. Mäsové guľky (mleté hovädzie a 
bravčové mäso), paradajková omáčka, 
varené zemiaky 
3. Cestovinový šalát s kuracím mäsom     

 

CENNÍK 
PLOŠNEJ
INZERCIE

Púchovských
novín 

  celá strana 
(204 x 270 mm):  100 eur
1/2 strany:            70 eur
1/3 strany:            50 eur
1/4 strany:            40 eur
1/8 strany:            36 eur

Cena pri jednorazovom 
zadaní inzercie. Pri opako-
vanom zadaní - zľavy.
Ceny sú uvádzané bez DPH.
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ným podujatiam, ktoré sa každoročne 
tešia veľkej obľube. Ide o Kockoviny, 
ktoré boli pre deti ako stvorené a 
Muzikomat, kde spoločne vystúpila 
púchovská kapela Hidden road, kto-
rá funguje aj v zoskupení s názvom 
Hudba vesmírna a práve v Púchove 
mali svoj historicky prvý verejný kon-
cert. Skalných fanúšikov neodradilo 
ani škaredé počasie. Posledná augus-
tová nedeľa fandila francúzskeho šan-
sónu. Koncert Andrei Zimányiovej a 
Juraja Buriana sa niesol v znamení 
multižánrovosti, umeleckého cítenia 
a hymny „Non je ne regrette“. 
Tohtoročné kultúrne leto uzatváralo 
Taliansko. Pešia zóna sa premenila na 
malé, prímorské mestečko vďaka ka-
pele Viva Italia, ktorá má v repertoári 
talianske hity 80-tych rokov. „Tento 
ročník kultúrneho leta dopadol veľ-
mi dobre. Naši diváci nám pomá-
hajú skladať koncepciu podľa toho, 
čo sa im páči a minimálne dva typy, 
ktoré sme mali na kultúrnom lete 

V júli kultúrne leto odštartovalo napl-
no. Koncert spojený s vyhodnotením 
súťaže „Za samé jednotky, leto na 
jednotku“ bol vďaka Emme Drob-
nej a acapella zoskupeniu s názvom 
Zbor ho! tým najlepším štartom. Bolo 
to podujatie, ktoré navštívila viac ako 
tisícka divákov a patrí ku jednému z 
tohtoročných  najvydarenejších. Do 
kruhu stálych a tradičných podujatí 
patrí už  dlhoročne Letný Bažant Ki-
nematograf. Prvý júlový týždeň bol 
vďaka výberu osvedčených  českých 
a slovenských filmových hitov ne-
odmysliteľnou súčasťou pešej zóny. 
Počas štyroch večerov na ňu zavítalo 
takmer 1100 nadšencov, ktorí zaba-
lení v dekách posedávali a pozorne 
sledovali. 
Prvým headlinerom „dovolenky na 
pešej zóne“ bola krajina najkvalitnej-
ších cigár, trstinového cukru a bieleho 
rumu – Kuba. Spevák Lazaro de Je-
sús Hodelin Thomas priviedol všet-
kých návštevníkov do varu. Vášnivé 
rytmy kubánskych tanečníc skvele 
doplnili vytvorenú atmosféru. O týž-
deň neskôr na divákov čakal kúzelný 
svet orientu, no tentokrát bez ohňo-
vej šou, ktorá si kvôli nepriazni po-
časia počkala na Púchovský jarmok. 
Prvý prázdninový mesiac pokračoval 
pouličným divadlom, letným tábo-
rovým muzikálom, ktorý prišla na-
vštíviť známa herečka a muzikálová 
speváčka Barbora Švidraňová a upr-
šaným, finišujúcim, dovolenkovým 
Španielskom.
Anglický jazz pomyselne prestrihol 
pásku augustového leta. So sered-
ským Dixieland bandom sa cesto-
valo v čase do 19. storočia, ktorému 
kraľovali jazzoví majstri ako Chris 
Baber či Acker Bilk. Dva nasledujúce 
týždne patrili takisto dvom pravidel-

S koncertmi sa počas leta roztrhlo vrece

boli priamo od nich. Snažili sme sa 
dramaturgiu vyskladať pre všetky 
vekové kategórie. Jediná vec, ktorá 
nám komplikovala kultúrne leto, 
bolo počasie. Dve podujatia, ktoré 
boli plánované v exteriéri, napokon 
úplne inak vyzneli v interiéri. Keďže 
sa ozvučenie, osvetlenie a všetko 
ostatné musí chystať minimálne 
šesťhodín, vždy sa musíme dopredu 
rozhodnúť, kam podujatie umiestni-
me,“ hodnotí Milada Vargová, riaditeľ-
ka púchovského domu kultúry. 
S odchádzajúcim letom, ale kultúra v 
Púchove nemá konečnú. Už teraz sa 
pripravuje nabitý program na ďalšie 
týždne a mesiace. Môžete sa tešiť na 
vystúpenie skupiny La Gioia a Dob-
rá muzika, Grande Moravia pre 
seniorov, a aj na  známy dlho očaká-
vaný muzikál o umelkyni Fride Ka-
hló, ktorý nesie v názve prvú časť jej 
mena. V rokovaní je Martin Harich, 
tiež speváčka Janais Kothajová a 
veľa ďalších umelcov.                            -bk-

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

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

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

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

L. Rovne, potraviny, Súhradka
L. Rovne, predajňa Ledrov 
Dohňany, Obecný úrad
Záriečie, Potraviny Mix
Lúky, obchod p. Duníková
Mestečko, pohostinstvo U Mira
www.puchovskenoviny.sk

Tohtoročné kultúrne leto v Púchove bolo až neuveriteľne pestré. Myšlienka „dovolenky na pešej 
zóne“ prerástla do projektu, ktorý sa tešil veľkému záujmu verejnosti. Hlavným ukazovateľom 
sú najmä čísla, ktoré prezradili vysokú návštevnosť jednotlivých podujatí počas dvoch prázd-
ninových mesiacov. Kritici primátorovi Henekovi vyčítajú, že obmedzil koncerty na pešej zóne. 
Bohatý program Púchovského hudobného leta tieto reči usvedčuje z klamstva.

Jazzové melódie Dixieland bandu zo 
Serede odštartovali druhú polovicu 

púchovského kultúrneho leta.

Hudba vesmírna (hore) je úspešný 
hudobný projekt  Púchovčanov.

Pešiu roztancoval aj kubánsky spevák 
Lazaro de Jesús Hodelin Thomas.
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V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:
Kancelária prvého kontaktu
Netradičný bič na cestných pirátov
Kaskadéri na kolesách
Miss v kúpeľoch
Obnova mestskej zelene
Unikátne prístroje na fakulte PT
Zasadala komisia vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia
Sezóna  na kúpaliskách bola slabá
Hlinou maľované (vernisáž)
Futbal: Púchov – Dunajská Streda B
Regionálny pohár Scrub motocross cup 2016
Florbalisti Púchova víťazne v zápase s Detvou

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

Púchov 0948 404 474
Lúky 0948 421 119

www.abstavebniny.sk

AKCIA DO 2.10.20162,99€/ks 4,20€/ks5,90€/ks

Soas Hobby Flex
25 kg

Soas Fasada
25kg

Soas Baukleber
25 kg

CHCETE  INZEROVAŤ 
v  Púchovských  novinách? 
inzercia@puchovskenoviny.sk
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Adresa: Dvory 1932/18 (pasáž na 1. poschodí)  
              020 01  Púchov
Telefón: 0908 228 828
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dovoz  zdarma

Pod Zábrehom 1577/47
020 01 Púchov

michalbalaz75@gmail.com 
0918 360 910

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 €/m2 s 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

15/09/2016
31/10/2016

Špeciálna 
  ponuka 
             značky 

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

Špeciálna 
  ponuka 
             značky 

VZORKOVÁ PREDAJŇA PLÁVAJÚCICH PODLÁH 
v rodinnom dome Pod Zábrehom

Špeciálna ponuka značky QUICK STEP

Podlahy od 6,70 €/m²
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1. VK Púchov si z troch turnajov odniesol tri druhé miesta!
Sobota 17. 9. 2016 Turnaj o pohár 
primátora mesta Púchov, 19. roč-
ník / aréna STC
volejbal juniorky

1. Vivus Bratislava 
2. 1.VK Púchov
3. Happy Sport Opava (CZ)
4. Palas VK Levice
5. COP Nitra
6. MVK N. Mesto n./V.
7. ŠŠK OA P. Bystrica
8. UKF Nitra

V 19. ročníku tradičného volejba-
lového turnaja junioriek si zmeralo 
sily sedem slovenských družstiev 
a jedno družstvo z ČR. Pre domáce 
juniorky v rámci prípravy na súťažnú 
sezónu to bol tretí turnaj, v základ-
nej skupine si postupne poradili s 
Pov. Bystricou 2:0, prekvapilo zdo-
lali aj COP Nitru 2:0 a na víťazstvo v 
skupine im stačila remíza s Opavou 
1:1. V semifinále Púchovčanky zdo-
lali Levice 2:0 a tak si zopakovali fi-
nále turnaja z minulého roka proti 
Vivusu Bratislava, ktorý vtedy vyhral 
jasne 2:0 (19,21). Vivus začal lepšie, 
postupne si vypracoval náskok 15:9, 
ale domáce sa osmelili, zabojova-
li a postupne ukrajovali z náskoku 
súpera, až vyrovnali na  21:21. 
Turnaj vrcholil kvalitným volejba-
lom, divákov zdvihla zo sedačiek 
víťazná lopta Púchova na 27:25.V 

druhom sete domáce hráčky pokra-
čovali v bojovnom výkone, zatlačili 
súpera podaním, pridali niekoľko 
bodov útokom a dokázali aj zablo-
kovať smeče súpera. Ten tiež uká-
zal svoje kvality, najmä smečiarky 
z okraja siete viackrát bodovali, čo 
im stačilo na zisk setu 18:25. Tretí 
rozhodujúci tiebreak do 15 bodov 
družstvá hrali s plným nasadením, 
mierny náskok dvoch bodov mali 
domáce 8:6, neskôr 13:11. Dráma vo 
finále skončila až za stavu 19:21 pre 
Vivus BA, ktorý tak obhájil minulo-
ročné víťazstvo. Najlepšou hráčkou 
Bratislavy bola Andrea Poláčiková, 
z družstva Opavy Vendi Pišelová a z 
pomedzi domácich si postu najlep-
šej hráčky zaslúžila Karolína Hološ-
ková.
 
Nedeľa 18. 9. 2016 Veľká cena Pú-
chov - volejbal ženy / hala MŠK

1. AZS Politechnika Slaskiej Gliwi-
ce (PL)
2. 1.VK  Púchov
3. VA UNIZA Žilina
4. MŠK Žiar nad Hronom

Turnaj prvoligových družstiev žien 
okrášlil účasťou poľský tým, ktorý si 
ľahko poradil so Žilinou aj so Žiarom 
nad Hronom, rovnako tak vyhra-
lo aj domáce družstvo. V zápase o 
1. miesto tak na seba narazili dve 

neporazené družstvá, ktoré pred-
vádzali výborné zákroky v poli aj 
tvrdé smeče. Domáce hráčky doká-
zali vzdorovať súperovi, aj keď mal 
výškovú prevahu, nakoniec Poľky 
vyhrali prvý set najtesnejšie 23:25. 
Púchovčanky zlepšili podanie, čo sa 
prejavilo na skóre, druhý set vyhrali 
25:21. Tretí set (hralo sa na tri hrané 
sety do 25 bodov) bol ozdobou tur-
naja, šťastie sa priklonilo na stranu 
hostí, ktorí výhrou 23:25 vyhrali zá-
pas i celý turnaj. Najlepšou hráčkou 
hostí bola vyhlásená nahrávačka 

Justína Kubica, z domáceho druž-
stva ocenenie dostala Izabela Rosi-
nová.

Nedeľa 18. 9. prípravný turnaj st. 
žiačok / N. Mesto n./V.
celkom 9 družstiev 

1. VK Púchov skončil na 2. mieste, v 
skupine vyhral obe stretnutia, tak-
tiež semifinále, hráčky podľahli až 
vo finále Piešťanom, ktoré turnaj 
vyhrali.

Michal Suchánek

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

• kozmetika

• masáže

• manikúra

• pedikúra

  Bez 
objednávky

Novootvorený salón krásy

JESENNÉ MALIARSKE SÚSTREDENIE  
6. - 9. októbra 2016
Wellness hotel Javorník, Lazy pod Makytou
Pre každého – maliarov začiatočníkov, pokročilých, aj milovníkov umenia a prírody, pre celú rodinu
• Maľovanie jesennej prírody vonku a v ateliéri
• Mini kurzy kreativity, kresby a maľby krajiny
• Prednášky o maliarskych technikách a umení 
• Zázračná maliarska škôlka pre deti s rodičmi
• Relaxačné cvičenia pre záujemcov a wellness priamo v hoteli
• Možnosť prísť aj na jeden deň alebo na výtvarný program bez ubytovania

Vedú: Ing. Iveta Slobodníková, Mgr. art. Silvia Sekelová, akad. maliari Blažej Mikuš a Dušan Sekela.
Informácie: Združenie pre integrálne vzdelávanie, 0903 275 335, 0905 255 585, ziv@ziv.sk, www.ziv.sk
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6. liga muži

Futbalové súťaže riadené Oblastným futbalovým zväzom 

Lysá doma zaváhala s nevýrazným Dulovom

Delegačná listina Oblastného futbalového zväzu na 25. septembra
6. liga muži – 8. kolo o 15.30
Bolešov – MŠK Považská Bystrica (Papuča, D. Jan-

ček), Ilava – košecké Podhradie (R, Kováč, Hriadel), 
Dulov – Papardno (Brundza, Cabaj), Horná Poruba – 
Lysá pod Makytou (Orálek, Vavrík), Košeca – Jasenica 
(Juríček, Uhrín), Podmanín – udiča (Klabník, Folučka, 
Tomášek), Tuchyňa – Dolné Kočkovce (Pastorek)

7. liga muži – 8. kolo o 15.30
Lazy pod Makytou – Pružina (Borčický, Bielik), Malé 

Lednice – Sverepec (Koleno, Galbavý), Dolná Ma-
riková – Praznov (Mihálik, Blaško), Dolná Breznica 
– Dohňany (O. Komorník, Mako), Kolačín – Visolaje 
(Migát, Brna), Pruské – Lvašov (R, Milčík, J. Pecuš), 
Podvažie – Šebešťanová (Zvak, Ďurica)

8. liga muži – 6. kolo o 15.30
Kameničany – Červený Kameň (Kováčik), Prejta 

– Dynamo Orlové (Petrušek), Mikušovce – Horovce B 

(D. Komorník), Hradčan Lednica – Fan Club Púchov 
(Zigo), Bolešov B – Bodiná (v sobotu o 14.00 – Bielik), 
Vrchteplá – Tŕstie (Lamžo)

6. liga dorast – 8. kolo o 12.45
Udiča – Sverepec (v sobotu o 15.30 – Pastorek, 

Meluch), Plevník – Jasenica (Blaško, Rojko), Tuchyňa 
– Lysá pod Makytou (v sobotu o 15.30 – A. Pecuš, Va-
vrík), Dolné Kočkovce – Dohňany (Milčík)

4. liga starší žiaci SEVER – 6. kolo o 10.30
Dolná Mariková – Pružina (o 12.45 – Borčický), Plev-

ník – Papardno (Koleno), Prečín – Udiča (Mihálik), Do-
maniža – Jasenica (Ďurica), Sverepec má voľno

4. liga starší žiaci JUH – 6. kolo o 10.30
Ilava – Borčice/Bolešov (v sobotu o 10.30 – D. 

Janček), Košeca – Beluša (Pastorek), Horná Poruba 
– Dohňany (Bagin), Hradčan Lednica – Ladce (A. Pe-
cuš), Lazy pod Makytou majú voľno

4. liga mladší žiaci – 6. kolo o 10.30
Dolné Kočkovce – Fan Club Púchov (Hriadel), Ilava 

– MFK Dubnica nad Váhom (Petrušek), Kolačín má 
voľno

Prípravky - dvojzápasy
SEVER – 5. kolo, 24. 9. o 10.30 a 11.30
Prečín – Domaniža (Mihálik), MŠK Považská Bystri-

ca – Sverepec (o 15.30 a 16.30 – Koleno), Podmanín 
– Praznov (v nedeľu – Lamžo)

STRED – 5. kolo, 24. 9. o 10.30 a 11.30
Visolaje – Beluša (Ďurica), Streženice – Hradčan 

Lednica (Brna), Horovce A – Horovce B (o 15.00 a 
16.00 – Brna)

JUH – 5. kolo, 24. 9. o 10.30 a 11.30
Ilava – Horná Poruba (Zigo), Borčice – Košeca (v Bo-

lešove – Bagin), Ladce – kolačín (Vavrík), MFK Dubni-
ca nad Váhom – Dulov (Škrovánek)

D. Kočkovce – Podmanín 1:1 (0:1)
Dolnokočkovania po dobrom výkone v Košeci na-

stúpili sebavedome, no nováčik hneď od úvodu na-
značil, že nebude ľahkým sústom. Už v úvode Pšenák 
z priameho kopu neprekvapil hosťujúceho brankára. 
Hostia z Podmanína pozorne bránili, zbierali v strede 
hracej plochy vykopávané lopty a sami niekoľkokrát 
pohrozili po rýchlych akciách. V 17. minúte mohol   
otvoriť skóre domáci Kvocera, no jeho strela letela 
nad bránku. V 32. minúte po jednom z rýchlych pro-
tiútokov bol na konci peknej akcie Sovíka s Pilárom 
Kubiš, ktorý volejom prekonal domáceho brankára 
– 0:1. Po góle domáci pridali, ale pozorná obrana 
Podmanína im veľa nedovolila. Poradila si s prienik-
mi Pšenáka i dlhými loptami. Naopak, zvýšiť mohol 
päť minút pred koncom J. Sovík, ktorý neuspel v 
sólovom nájazde na brankára Valacha. Domáci mali 
bleskový nástup do druhého polčasu. Už po dvoch 
minútach našla Frnkova prihrávka Kvoceru, ktorý pre-
konal brankára – 1:1. V záverečnej štvrťhodine mohli 
strhnúť vedenie na svoju stranu obe mužstvá, no P. 
Kostelanský a Pšenák nedokázali už skóre zmeniť. 

Lysá – Dulov 2:4 (0:2)
Lysá súboj s nevýrazným Dulovom nezvládla a pri-

šla o všetky body. Hostia sa ujali vedenia už v deviatej 
minúte gólom Ježa – 0:1. Po polhodine zvýšil Bujnoch 
na 0:2 a keď pridal Mikšík hneď v úvode druhého pol-
času tretí gól, bolo rozhodnuté. Domáci Panáček síce 
v 70. minúte znížil, no o štvrť hodinu odpovedal Pa-
gáč – 1:4. Tri minúty prikrášlil výsledok opäť Panáček, 

Len málokedy sa futbalistom Dolných Kočkoviec podarilo dostať za chrbát obrany Podmanína tak, ako v tomto 
prípade Glórikovi (s loptou). I preto napokon domáci prišli doma o dva body.        FOTO: Milan Podmaník

1. P. Bystrica 7 6 1 0 21:7 19
2. Košeca 7 4 3 0 19:7 15
3. Podmanín 7 4 2 1 22:12 14
4. K. Podhradie 7 4 2 1 11:7 14
5. Tuchyňa 7 2 5 0 19:12 11
6. D. Kočkovce 7 3 2 2 13:12 11
7. Dulov 7 3 0 4 10:19 9
8. Udiča 7 2 2 3 15:15 8
9. Jasenica 7 2 2 3 9:13 8
10. Bolešov 7 2 1 4 13:19 7
11. H. Poruba 7 2 0 5 17:18 6
12. Papradno 7 1 2 4 9:15 5
13. Lysá 7 1 1 5 11:21 4
14. Ilava 7 1 1 5 10:22 4

no na body to bolo málo...

Udiča – Košeca 2:2 (1:1) 
V zaujímavom stretnutí sa ujali hostia vedenia v 20. 

minúte gólom Országha po chybe domácej obrany 
– 0:1. Udičania vyrovnali päť minút pred prestávkou 
hlavičkou Dáneka – 1:1. Domáci šli do vedenia v 57. 
minúte po góle Kvasníka z pokutového kopu za faul 
na Drblíka – 2:1. Keď sa už zdalo, že domáci vyhrajú, 
vyrovnal v nadstavenom čase Štepanovič. 

Papradno – Ilava 3:0 (1:0)
Stretnutie mužstiev z dna tabuľky zvládli lepšie do-

máci. V piatej minúte si po rohovom kope strelil Šedo 
vlastný gól – 1:0. Potom domáci spálili niekoľko šancí. 
V druhom polčase v 66. minúte zvýšil z otočky Ko-
záčik na 2:0 a zaslúžené víťazstvo Papradna spečatil 
Šmulík v 74. minúte – 3:0. 

Jasenica – Horná Poruba 1:0 (1:0)
Hornoporubčania si v tejto sezóne vyberajú poriad-

nu dávku smoly a nie inak tomu bolo aj v Jasenici. 
Domáci nemuseli ani prekonať brankára Hornej Po-
ruby, urobil to už v tretej minúte Čurik, ktorý si strelil 

vlastný a ako sa neskôr ukázalo rozhodujúci gól stret-
nutia. 

Tuchyňa – Bolešov 2:2 (0:1)
V zaujímavom stretnutí si v okresnom derby muž-

stvá body napokon podelili. Diváci si museli na prvý 
gól počkať až do 42. minúty, kedy Jakub Šatka poslal 
hostí do vedenia. Tuchynčanom vyšiel úvod druhého 
polčasu a už po dvoch minútach Štefula z pokutové-
ho kopu vyrovnal – 1:1. V 67. minúte opäť viedol Bo-
lešov po góle Závodného – 1:2. O desať minút neskôr 
svojim druhým gólom stanovil konečný výsledok 
opäť Štefula – 2:2. 

K. Podhradie – Pov. Bystrica 0:3 (0:1)
Považskobystričania kráčajú súťažou pevným kro-

kom a naplno bodovali aj pod Vápčom. Dlho síce 
nedokázali prekonať domácu obranu, no v poslednej 
minúte prvého polčasu otvoril skóre Valient – 0:1. V 
druhom polčase kontrolovali hostia výsledok a štvrť 
hodinu ho druhým gólom prikrášlil Miroslav Almásy 
– 0:2. Ten istý hráč v záverečnej minúte spečatil víťaz-
stvo hostí – 0:3. 
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Výsledkový servis futbalových súťaží

7. liga muži

8. liga muži

2. liga starší dorast

4. liga starší žiaci - SEVER

4. liga mladší žiaci

Prípravky

4. liga starší žiaci - JUH

5. kolo: Udiča – Plevník 9:0, Sverepec – Pružina 1:4, 
Jasenica – Prečín 12:0, Domaniža – Dolná Mariková 
6:2, Papradno malo voľno
1. Pružina 5 4 0 1 20:4 12
2. Udiča 4 4 0 0 14:1 12
3. Jasenica 4 3 0 1 21:1 9
4. Domaniža 4 3 0 1 16:16 9
5. Papradno 4 2 0 2 16:10 6
6. Plevník 5 2 0 3 19:26 6
7. Prečín 4 1 0 3 6:22 3
8. Sverepec 5 0 1 4 3:16 1
9. D. Mariková 5 0 1 4 7:26 1

5. kolo: Beluša – Ilava 10:0 (Štefún 4, Sehnoutek 
4, Masár, vlastný), Hradčan Lednica – Lazy pod Ma-
kytou 3:0 (Majerko 2, Matúš), Ladce – Horná Poruba 
13:0, Dohňany – košeca 0:1, Borčice mali voľno
1. Lednica 4 4 0 0 29:1 12
2. Beluša 4 3 1 0 43:0 10
3. Košeca 5 3 1 1 15:13 10
4. Ilava 5 3 0 2 20:17 9
5. Lazy 5 2 2 1 25:6 8
6. Ladce 4 2 0 2 32:7 6
7. Dohňany 4 1 0 3 17:11 3
8. H. Poruba 5 0 0 5 3:58 0
9. Borčice 4 0 0 4 1:72 0

SEVER: D. Mariková – Praznov 7:0 (4:0), Pov. Byst-
rica – Prečín 2:2 (1:2), Šebešťanová - D. Mariková 1:5 
(1:0), D. Mariková - Šebešťanová 5:0 (2:0).
1. Pov. Bystrica 10 8 1 1 60:12 25
2. Domaniža 9 8 0 1 60:4 24
3. D. Mariková 12 7 2 3 40:24 23
4. Šebešťanová 11 5 1 5 26:45 16
5. Sverepec 9 3 3 3 14:17 12
6. Podmanín 9 2 1 6 15:39 7
7. Prečín 10 1 2 7 11:39 5
8. Praznov 10 1 0 9 16:62 3

JUH: Kolačín - H. Poruba 3:1 (1:1), H. Poruba – Kola-
čín 0:2 (0:2), Košeca – Dulov 5:0 (2:0), Dulov – Košeca 
1:4 (0:3), Ilava – Dubnica a Dubnica – Ilava odložené, 
Borčice – Ladce 3:0 (0:0), Ladce – Borčice 1:2 (0:1).    

4. kolo: Košeca – Ilava 1:1 (0:0), Ilava – Košeca 3:0 
(0:0).
1. Ilava 6 5 1 0 24:10 16
2. Košeca 8 5 1 2 19:9 16
3. Dubnica 4 4 0 0 52:0 12
4. Borčice 6 4 0 2 9:18 12
5. Kolačín 6 3 0 3 12:15 9
6. Ladce 6 1 1 4 6:43 4
7. H. Poruba 6 0 1 5 5:16 1
8. Dulov 6 0 0 6 6:22 0

Veľké Uherce – Horovce 2:0 (2:0)
Góly: 11. Cíger (pk), 42. Beliansky, Rozhodcovia: 

Ďurčovič – Bircsák, Voros
Horovce: Cúcik – Gorelka, Nuček, Kormendy, Baloc-

ký, Patrik Štrbák (Siekel), Kebis, S. Pavlovič (Gašpárek), 
Kučo, Martin Štrbák, Pilný (N. Pavlovič)

Ladce – Streženice 2:0 (1:0)
Góly: 22. Krajčí, 75. Ondrašík (pk), ČK: Rypák (Streže-

nice) Rozhodcovia: Kollár – Páleník, Magdolen
Zostava Streženíc: Jankovič – Struhárňanský, Joze-

fovič, Lamžo, Filiač, Gargulák (Janták), Vavrík, Šesták, 
Šprta (Rypák), Loduha (Krajčí), Medňanský

7. kolo: Kanianka – Plevník 5:2, Stará Turá – Cígeľ 
1:3, Zemianske Kostoľany – Brvnište 6:2, Chocholná-
-Velčice – Bošany 2:1, Opatová nad Váhom – Trenči-
anska Turná 4:0, Uhrovec – Podolie 6:1
1. Cígeľ 7 7 0 0 20:8 21
2. Kanianka 7 6 1 0 23:6 19
3. Opatová 7 4 2 1 16:8 14
4. Veľké Uherce 7 4 2 1 15:8 14
5. Uhrovec 7 4 1 2 17:14 13
6. Chocholná 7 4 0 3 8:11 12
7. Z. Kostoľany 7 4 0 3 15:22 12
8. Horovce 7 2 2 3 18:10 8
9. Brvnište 6 2 2 2 12:13 8
10. Stará Turá 7 2 2 3 12:14 8
11. Ladce 6 2 1 3 9:7 7
12. Bošany 7 2 0 5 10:14 6
13. Plevník 7 1 3 3 10:15 6
14. Streženice 7 0 4 3 10:15 4
15. Podolie 7 1 0 6 6:19 3
16. Tr. Turná 7 0 0 7 5:22 0

Dolné Kočkovce – Kolačín 0:2, Fan Club Púchov 
– Ilava 0:2, Dubnica nad Váhom mala voľno
1.Dubnica  4 4 0 0 68:3 12
2. Kolačín 4 3 0 1 12:19 9
3. FC Púchov 4 1 0 3 8:20 3
4. Ilava 4 1 0 3 4:26 3
5. D. Kočkovce 4 1 0 3 7:31 3

Bolešov B – Kameničany 1:5, Horovce B – Vrchteplá 
2:1 (Jankovič, Roman Janíček), Fan Club Púchov – Mi-
kušovce 0:2, Bodiná – Hradčan Lednica 3:2 (Kapusta, 
Ilavský), Tŕstie – Prejta 3:2, Orlové – Červený Kameň 
3:0
1. Mikušovce 5 5 0 0 14:1 15
2. Tŕstie 5 3 2 0 12:8 11
3. Kameničany 5 3 1 1 11:7 10
4. Orlové 5 3 1 1 8:4 10
5. Horovce B 5 3 0 2 12:10 9
6. Bodiná 5 3 0 2 11:10 9
7. FC Púchov 5 2 1 2 8:8 7
8. Vrchteplá 5 1 1 3 9:10 4
9. Prejta 5 1 1 3 8:13 4
10. Bolešov B 5 1 1 3 6:15 4
11. Lednica 5 1 0 4 3:7 3
12. Č. Kameň 5 0 0 5 5:14 0

7. kolo: Podvažie – Lazy pod Makytou 4:2 (0:2), 
Kmošena, Maslák, Šebešťanová – Pruské 3:1, Kvašov 
– Kolačín 1:1 (0:1), Revák, Visolaje – Dolná Breznica 
4:1 (2:1), Kujaník 2, Baránek, Krála – Ilavský, Sverepec 
– Pružina 2:1, Dohňany – Dolná Mariková 2:1 (1:1), 
Zigo, Jancík
1.Kvašov 7 6 1 0 21:4 19
2.Dohňany 7 5 1 1 21:9 16
3.Pruské 7 5 0 2 25:12 15
4.Kolačín 7 4 1 2 13:12 13
5.Visolaje 7 3 3 1 18:9 12
6.Pružina 7 3 2 2 12:9 11
7.Šebešťanová 7 2 3 2 15:12 9
8.Podvažie 7 3 0 4 14:17 9

7. kolo: 
MŠK Púchov – FC Petržalka akadémia 3:0 (1:0), 

Jakub zavazdan, Daniel Valašík, Martin Červený, Ko-
márno – Považská Bystrica 1:4, Skalica – Zlaté Mo-
ravce B 1:2, Inter Bratislava – Levice 3:0, Horná Nitra 
– Malacky 5:1, Karlova Ves – Gabčíkovo 2:1, Dubnica 
– Topoľčany 1:2, Lokomotíva Trnava – Myjava 1:3, 
SDM Domina – Nové Zámky 8:1
1. Skalica 8 7 0 1 33:8 21
2. Myjava 7 6 1 0 28:5 19
3. Inter Bratislava 8 6 0 2 32:9 18
4. Lok. Trnava 7 5 1 1 17:11 16
5. Horná Nitra 8 5 0 3 34:17 15
6. MŠK Púchov 8 4 2 2 23:12 14
7. P. Bystrica 8 4 1 3 22:16 13
8. Zl. Moravce 8 4 1 3 15:13 13
9. Karlova Ves 7 4 1 2 9:9 13
10. Malacky 8 3 3 2 15:12 12
11. Topoľčany 8 4 0 4 13:18 12
12. Gabčíkovo 8 2 3 3 19:17 9
13. Dubnica 8 2 3 3 17:16 9
14. Petržalka 7 2 0 5 10:19 6
15. SDM Domino 8 1 2 5 10:19 5
16. Komárno 8 1 1 6 20:37 4
17. Levice 8 0 1 7 5:43 1
18. Nové Zámky 8 0 0 8 3:44 0

2. liga mladší dorast
7. kolo: 
MŠK Púchov – Petržalka akadémia 1:2 (0:1), Sa-

muel Krajčík, Horná Nitra – Malacky 5:0, Inter Bratisla-
va  - Levice 3:0, Skalica – Zlaté Moravce 1:2, Komárno 
– Považská Bystrica 2:0, Lokomotíva Trnava – Myjava 
1:1, Karlova Ves – Gabčíkovo 2:1, SDM Domina – Nové 
Zámky 10:1, Dubnica nad Váhom – Topoľčany 3:1
1. Myjava 8 7 1 0 24:3 22
2. Inter Bratislava 8 7 0 1 31:4 21
3. SDM Domino 8 5 1 2 22:10 16
4. Horná Nitra 8 5 1 2 26:16 16
5. Gabčíkovo 8 5 0 3 19:11 15
6. Zl. Moravce 8 5 0 3 14:14 15
7. Petržalka 7 4 2 1 16:8 14
8. Lok. Trnava 8 3 4 1 16:7 13
9. Topoľčany 8 3 2 3 13:13 11
10. Karlova Ves 7 3 1 3 14:13 10
11. Komárno 8 3 1 4 12:18 10
12. Dubnica  8 2 1 5 8:15 7
13. Levice 8 2 1 5 7:26 7
14. Nové Zámky 8 2 1 5 11:34 7
15. Skalica 8 1 3 4 8:11 6
16. P. Bystrica 8 1 1 6 8:19 4
17. Malacky 8 0 4 4 5:19 4
18. MŠK Púchov 8 1 0 7 9:22 3

9.Sverepec 7 3 0 4 8:16 9
10.Lazy 7 2 1 4 14:18 7
11.D. Mariková 7 1 2 4 13:21 5
12.M. Lednice 6 1 2 3 10:22 5
13.D. Breznica 7 1 0 6 9:17 3
14.Praznov 6 0 2 4 5:20 2

6. liga dorast
Jasenica – Udiča 0:3, Dohňany – Tuchyňa 5:2 (2:2), 

Čmelo 2, Proč, Grazner, Gabko, Dolné Kočkovce – Mi-
kušovce 5:0 (4:0), Janec 2, Ivaniš, Lacko, Návoj, Svere-
pec mal voľno
1. Udiča 5 5 0 0 23:0 15
2. Sverepec 4 4 0 0 22:7 12
3. Plevník 4 3 0 1 14:5 9
4. D. Kočkovce 4 2 0 2 11:10 6
5. Tuchyňa 5 2 0 3 10:16 6
6. Jasenica 4 1 0 3 8:13 3
7. Lysá 3 1 0 2 6:13 3
8. Dohňany 4 1 0 3 5:14 3
9. Mikušovce 5 0 0 5 2:23 0

5. liga muži
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TIPOS 3. liga muži

Po domácej strate bodovali Púchovčania naplno v Šali
MŠK Púchov – Led. Rovne 2:3 (1:0)
Okresné derby tretej ligy malo v predohrávanom 

18. kole aj nádych šlágra, keďže proti sebe nastúpili 
dva vedúce celky súťaže. Obe mužstvá začali stretnu-
tie opatrne, Púchovčania sa pokúšali o kombinačné 
akcie, ktoré však stroskotávali na prehustenom pries-
tore pred pokutovým územím sklárov. Na druhej stra-
ne hostia sa pokúšali o ohrozenie domácej bránky po 
dlhých pasoch, ktoré však vo väčšine prípadov bez 
problémov likvidovala domáca obrana. Prvé šance si 
vypracovali hostia, no Riečičár ani Detko domáceho 
brankára Strašíka prekonať nedokázali. Z domácich 
najskôr pohrozil ďalekonosnou strelou Gamboš a o 
niekoľko minút Pilát po úniku volil namiesto strely 
nezmyselné spätné kľučky. Ako na to ukázal v 41. 
minúte striedajúci dorastenec Buček. Po peknej 
prihrávke unikol po krídle, všimol si vybiehajúceho 
brankára a elegantným lobom poslal loptu od tyče 
do siete – 1:0. Po obrátke sa zdalo, že Púchovčania 
už držia opraty zápasu pevne v rukách. V 51. minúte 
mohol zvýšiť Bielik, jeho strele sa však postavilo do 
cesty brvno. Sklári sa spamätali a v 55. minúte Čiernik 
vyrovnal – 1:1. O 11 minút neskôr napriahol z diaľky 
hosťujúci Lipták a krásnou strelou do šibenice poslal 
sklárov do vedenia – 1:2. O ďalších 11 minút kontrova-
li Púchovčania, keď Brezničanov center po priamom 
kope našiel Luhového a ten hlavou „upratal“ loptu do 
siete – 2:2. Keď sa už zdalo, že aj druhé okresné derby 
sa skončí remízou, neudržal Strelčík dve minúty pred 

koncom Liptákovu strelu z priameho kopu a Chmelík 
zariadil nečakané tri body sklárom – 2:3.

Góly: 41. Buček, 77. Luhový – 55. Čiernik, 66. Lipták, 
88. Chmelík.

Rozhodoval Papuča, 
ŽK: Luhový – M. Hruška, 
752 divákov.

Zostava Púchova: 
Strelčík – Zavadzan, 
Brezničan, Vanák, Mynář, 
Gamboš, Kopiš, Luhový, 
Bielik, M. Gajdošík, Pilát 
(Buček). Tréner J. Vágner.

Zostava L. Rovní: Ko-
váč – Tomana, Kollár, 
Chmelík, Detko (Gašpá-
rek), Lipták (Ďurovec), 
Riečičiar (Pokorný), M. 
Hruška, Híreš, Čuernik, 
Kopúň. Tréner M. Púček.

Ostatné výsledky 18. 
kola: Komárno – Gab-
číkovo 4:0, Šurany – FC 
Horses 3:2, Šaľa – Veľký 
Meder 0:1, Dunajská 
Streda B – Nové Zámky 
1:1, Neded – Galanta 
1:5, Topoľčany – Horná 
Nitra 3:1, Veľké Ludince 
– Dubnica 1:1, Beluša 
– Nemšová 1:0

Šaľa – MŠK Pú-
chov 0:1 (0:1) 

Šaľania začali proti líd-
rovi súťaže aktívne a už v 
úvode mali niekoľko prí-
ležitostí. Petrovský mieril 
mimo bránky a tvrdú 
strelu Tótha bravúrne 
zneškodnil brankár MŠK 
Strelčík. Na druhej strane 
si s Gajdošíkovou strelou 
poradil domáci brankár, 

Brankár Lednických Rovní Kováč s napätím sleduje, kam letí lopta po lobe mladého Bučeka (na snímke vpravo). 
Napokon lopta skončila od tyče v sieti a Púchovčania sa v derby ujali vedenia. Z bodov sa však netešili. 

FOTO: Milan Podmaník

no v 21.minúte sa už Púchovčania tešili. Po rýchlom 
protiútoku potiahol loptu Gajdošík, jeho prihrávka 
našla mladého Bučeka, ktorý poslal hostí do vedenia 
– 0:1. Následnú chybu hosťujúceho brankára Strel-
číka nedokázal potrestať Vanek a jeho prihrávku na 
voľného hráča odvrátil obetavým sklzom kapitán 
Púchovčanov Riška. V druhom polčase mohli domáci 
vyrovnať hneď v úvodnej minúte, pokutový kop za 
faul na Vaneka poslal domáci D. Tóth do oblakov... 
Na druhej strane si s Gambošovou peknou strelou 
poradil gólman Šale Kubica. V závere mohli vyrovnať 
Herceg i Vanek, osem minút pred koncom Strelčík 
zázračne zneškodnil hlavičku Kochana. Púchovčania 
už cenné víťazstvo udržali a rovnako udržali i vedúcu 
priečku v tabuľke Tipos III. ligy.  

Gól: 21. Buček. R Fehér, ŽK: Domasta – Gajdošík, 
Gamboš, Vanák, 176 divákov

Zostava MŠK Púchov: Strelčík - Kopiš, Riška, Bielik 
(73. Pastorek), Mynář (79. Zavadzan), Buček (90. Ro-
sina), Vanák, L. Luhový, Paliesek, Gamboš, Gajdošík. 
Tréner J. Vágner. 

Výsledky 7. kola: FC Horses – Dubnica 3:2, Z. Mo-
ravce B – Nemšová 5:1, Veľký Meder – Horná Nitra 1:3, 
Nové Zámky – Galanta 1:5, D. Streda B – Beluša 1:0, 
Neded – Veľké Ludince 0:2, Šurany – Gabčíkovo 2:3

1. MŠK Púchov 10 6 3 1 18:8 21
2. Galanta 9 5 3 1 18:7 18
3. L. Rovne 9 5 3 1 19:13 18
4. Komárno 8 5 2 1 26:9 17
5. D. Streda B 10 5 2 3 10:9 17
6. V. Ludince 10 4 4 2 17:14 16
7. Topoľčany 9 5 1 3 16:14 16
8. Beluša 10 4 3 3 12:11 15
9. Veľký Meder 9 4 2 3 11:12 14
10. Šurany 9 4 1 4 21:22 13
11. Gabčíkovo 10 4 1 5 10:12 13
12. Zl. Moravce B 9 3 3 3 15:10 12
13. FC Horses 10 3 3 4 13:20 12
14. Šaľa 10 3 2 5 9:10 11
15. H. Nitra 9 2 3 4 12:13 9
16. Nemšová 9 3 0 6 14:20 9
17. Nové Zámky 9 2 1 6 12:18 7
18. Neded 10 2 1 7 10:26 7
19. Dubnica 9 0 2 7 5:20 2
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HOKEJ

Muži ŠKH vstúpili do druhej ligy víťazstvom nad Prievidzou
II. liga muži
Púchovčania vstúpili do nového ročníka druhej 

ligy víťazstvom nad kvalitným súperom. O triumfe 
Púchovčanov rozhodla predovšetkým druhá tretina, 
v ktorej odskočili súperovi na rozdiel dvoch gólov. V 
záverečnom dejstve si vedenie udržali a v poslednej 
minúte ho ešte zveľadili. 

ŠKH Púchov – HC Prievidza 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
Góly: 7:51 Plavecký (Matušú), 26:41 Hulák (Bajtala), 

33:34 Panáček (Faktor, Bajtala), 35:15 Štubňa (Paná-
ček), 59:22 Zemko (Faktor) – 16:44 Bátora (Kováč, 
Mendel), 36:13 Kaikl

Rozhodovali: Marek – Gajdošík, Makúch, 260 divá-
kov

Vylúčenia: 7/8, využitie presiloviek: 2/1, oslabenia: 
0/0, strely na bránku: 50/38 

Zostava ŠHK Púchov: Ninis – Tichý, Flašík, Hulák, 
Dobiaš, Zalčík, Matušú, Kováčik – Faktor, Furo, Zem-
ko, Štubňa, Bajtala, Panáček, Plavecký, Valter, Suša-
nin. Tréner Rudolf Dráb

Ostatné výsledky 1. kola: Dynamax Nitra – Parti-
zánske 8:7 pp, Levice – Senica 6:1, Dubnica Nad Vá-
hom – Piešťany 4:6

I. liga juniori
HK Mládež Michalovce – MŠK Púchov 1:8 (0:3, 

0:2, 1:3), Gálik 2, Košut 2, Hrušík, Sanna, Pšurný, 
Weissabel

Penguins Prešov – MŠK Púchov 5:7 (2:0, 1:2, 2:5), 
Pšurný 3, Luhový, Pišoja, Košút, Hrušík
1.MŠK Púchov  2  2  0  0  0  0  15:6  6 
2.Prešov  2  1  0  0  0  1  10:10  3 
3.Martin  2  1  0  0  0  1  6:6  3 
4.Piešťany  1  0  1  0  0  0  4:3  2 
5.HOBA BA  1  0  0  0  1  0  3:4  1 
6.Michalovce  2  0  0  0  0  2  2:11  0 

I. liga dorast
HC Topoľčany – MŠK Púchov 3:4 pp (0:1, 1:1, 2:1, 

0:1), Krajč 2, Kašlík, Hudík
MŠK Púchov – Iskra Partizánske 2:3 (0:1, 2:0, 

0:2), Krajč, Janík
1. Partizánske  2  2  0  0  0  11:3  6 
2. Topoľčany  2  1  0  1  0  7:6  4 
3. MŠK Púchov  2  0  1  0  1  6:6  2 
4. Dubnica  1  0  0  0  1  2:4  0 
5. P. Bystrica  1  0  0  0  1  1:8  0

Starší žiaci
8. HT:
MsHKM Žilina – MŠK Púchov 2:4 (1:1, 0:1, 1:2), 

Putala, Halušková, Moravanský, Šmigura
MŠK Púchov – HK Brezno 8:5 (3:1, 3:2, 2:2), M. 

Putala 4, Halušková 3, Mišák
1. Žilina  5  4  0  1  23:15  8 
2. MŠK Púchov  4  3  0  1  23:15  6 
3. P. Bystrica  4  3  0  1  20:20  6 
4. L. Mikuláš  4  2  1  1  28:16  5 
5. Zvolen  3  2  0  1  27:17  4 
6. Martin 4  2  0  2  17:17  4 
7. B. Bystrica  4  1  0  3  13:17  2 
8. Brezno  5  0  1  4  25:36  1 
9. Lučenec  3  0  0  3  7:30  0 

7. HT: MsHKM Žilina – MŠK Púchov 1:7(0:3, 0:3, 
1:1), Pobežal 2, Svinčák, Ondrášik, Lezzani, Veteška, 
Žemla

MŠK Púchov – HK Brezno 6:1 (0:0, 4:1, 2:0), Lez-
zani 2, Bednár, M. Pobežal, F. Pobežal, Vojtek
1. Brezno  5  3  0  2  33:18  6 
2. Martin  4  3  0  1  25:10  6 
3. MŠK Púchov  4  3  0  1  25:10  6 
4. Žilina  5  3  0  2  21:15  6 
5. Zvolen  3  2  1  0  15:5  5 
6. L. Mikuláš  4  1  1  2  10:21  3 
7. Lučenec  3  1  0  2  12:15  2 
8. B. Bystrica  4  1  0  3  9:28  2 
9. P. Bystrica  4  0  0  4  9:37  0 

Mladší žiaci
6. HT:
MŠK Púchov – MsHKM Žilina 5:6 (0:0, 2:2, 3:4), 

Kopásek 2, Vráblik, Kováčik, Hudík 
HK Brezno – MŠK Púchov 2:9 (1:1, 1:4, 0:4), Hudík 

3, Škultéty 2, Novotníček, Kováčik, Hajas, Žondor
5. HT: 
MŠK Púchov – MsHKM Žilina 17:5 (5:0, 8:0, 4:5), 

T. Pobežal 7, Hazala 3, Palan, Vrtiel 2, Luhový, Urban, 
Cebo, Seiler

HK Brezno – MŠK Púchov 3:19 (1:9, 2:5, 0:5), T. 
Pobežal 5, Brežný 5, Hazala 4,  Palan, Luhový, Červe-
ný, Štrbáň, Urban

Prípravka
Najmladší púchovskí hokejisti pokračovali v spani-

lej jazde a po hladkom víťazstve doma vo štvrtok s 
Piešťanmi bodovali naplno aj na ľade HOBA Bratisla-
va. Po piatich kolách sú tak v čele súťaže bez straty 
bodu. 

MŠK Púchov – HK Havrani Piešťany 13:2 (3:0, 5:0, 
5:2), Krajč 3, Ladecký 2, Rusnák, Slugeň 2, Kašlík, Fóra, 
Hudík, Krajčovič, Andráško

HOBA Bratislava – MŠK Púchov 2:3 (1:1, 0:2, 1:0), 
M. Putala, Januščák, Moravanský
1. MŠK Púchov  5  5  0  0  35:10  10 
2. Trnava 5  4  1  0  43:15  9 
3. Skalica  5  3  1  1  25:14  7 
4. ŠKP Bratislava  5  2  0  3  21:17  4 
5. HOBA BA  5  2  0  3  26:23  4 
6. Topoľčany  5  2  0  3  32:32  4 
7. Piešťany  5  1  0  4  34:34  2 
8. Levice  5  0  0  5  7:78  0

Premiérové víťazstvo mužov Púchova v tejto sezóne spečatil v záverečnej minúte piatym gólom Zemko.    
                           FOTO: Miroslav Mikáč

Tradičný predzápasový rituál pomohol Púchovčanom aj tentokrát.            FOTO: Miroslav Mikáč



inzercia PÚCHOVSKÉ NOVINY22

Vodka Absolut

11,04 € 
40 %, 0,7 l

Vodka Carat
Mango

      Blueberry

6,96 €  
40 %, 0,7 l 

Kurant, Mandarin

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

- pri autobusovej zastávke na ul. Hollého (oproti Rybičkám) 
Silan  
aviváž 
2 l 
3,95 

2,59 €

3,65  

2,49 €

Lacalut
zubná pasta
75 ml 
             3,69  

    2,49 €

Clin
na okná 
500 ml
MR 
2,35 

1,45 €

Alex
čistič na podlahy
rôzne druhy
750 ml
 3,89 

2,69 €

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

Elseve
šampón
na vlasy
400 ml
3,99 

2,89  €

Taft 
lak na vlasy
250 ml
rôzne druhy 

Paloma
trojvrstvový 
toaletný papier
10 ks
3,25 

2,39 €

Ariel
gélové 
kapsule
30 ks
9,89 

6,99 €

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

rýchly LTE internet 
pre váš domov

Vyberte si svoju rýchlosť!

LTE doma S
až do 12/1 Mbit/s

mesačne
9,99 €

až do 25/2 Mbit/s
LTE doma M

mesačne
14,99 €

až do 70/5 Mbit/s
LTE doma L

mesačne
19,99 €

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

SWAN CENTRUM

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

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

rýchly LTE internet 
pre váš domov

Vyberte si svoju rýchlosť!

LTE doma S
až do 12/1 Mbit/s

mesačne
9,99 €

až do 25/2 Mbit/s
LTE doma M

mesačne
14,99 €

až do 70/5 Mbit/s
LTE doma L

mesačne
19,99 €

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

SWAN CENTRUM

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

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

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

rýchly LTE internet 
pre váš domov

Vyberte si svoju rýchlosť!

LTE doma S
až do 12/1 Mbit/s

mesačne
9,99 €

až do 25/2 Mbit/s
LTE doma M

mesačne
14,99 €

až do 70/5 Mbit/s
LTE doma L

mesačne
19,99 €

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

SWAN CENTRUM

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

0650 123 456 – nonstop linka, puchov@swan.sk
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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 17. 9. 2016 sme si pri-
pomenuli 10. výročie úmrtia 
otca a starého otca 
Jána ROSINU z Dolných Kočkoviec. 
S láskou a úctou si spomínajú syn Ján a Miroslav 
s manž. Lýdiou a pripája sa aj ostatná rodina.

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

SPOMIENK A
Bolesťou unavený tíško 
si zaspal, zanechajúc 
všetkých, čo si mal rád. V 
neznámy svet odišiel si  od 
nás, zostali sme v žiali, no 
vždy budeš žiť v srdciach 
tých, ktorí ťa milovali.
Dňa 9. 9. sme si pripo-
menuli 12 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel a 
otec Marián HUŇAČKA 
z Púchova.
S láskou spomína manželka 
s deťmi.

Zároveň si dňa 19. 9. 
pripomíname piate výročie úmrtia Mikuláša 
HUŇAČKU z Beluše.
S láskou a úctou spomína nevesta Viera s ro- 
dinou.

SPOMIENK A
Čas plynie a nevráti, čo vzal.
Zostali len spomienky a 
v srdci žiaľ.
Dňa 23. 9. si pripomíname 
tretie smutné výročie úmrtia 
nášho otca, dedka a praded-
ka Jozefa BRAUČOKA.
S láskou a úctou spomínajú 
a za tichú spomien- 
ku ďakujú dcéry Maja a Ľuba s rodinami.

SPOMIENK A
Dňa 23. septembra 2016 
uplynie 20. rokov od chvíle, 
čo nás navždy opustil man-
žel, otec, syn , brat, švagor, 
zať, dedko a pradedko  
Jozef VELACKA
Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

SPOMIENK A
Kto ostáva v srdciach , ostáva 
v mysliach, na toho sa ne-
zabúda.  Dňa 23. 9. 2016 si pri-
pomenieme 24. výročie smrti 
otca, brata Pavla SYRNÉHO. 
Spomínajú bratia Jozef a 
Milan s rodinami.
Kto ste ho poznali , spomeňte 
si  a pridajte tichú modlitbu.

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI 
• Kúpim 2 - 3 izbový neprerobený byt v Púchove 
s balkónom. T: 0907 983 374. I-205
 
RÔZNE 
• Predám  drevoobrábacie stroje:  hobľovačka + pre-
púšťačka, cirkulár, dlabačka + príslušenstvo, spodná 
fréza + príslušenstvo a pásová brúska (dĺžka brúsne-
ho materiálu 2200 až 2300 mm).  Cena dohodou. 
Č. tel. 0908 752 074.
• Letný výpredaj, pasce, liahne, klietky a krmítka, 
www.123nakup.eu, tel. 0907 181 800.
• ODSTÚPIM ZABEHNUTÝ BUTIK NA MORAVSKEJ 
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 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.
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