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• Mesto z lacnieva cestovné v MHD
    (deti, študenti a seniori zdarma) 
• Podporuje šport plaveckým výcvikom
   (pre predškolákov a tretiakov zdarma)  
• Zvyšuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi

Z rokovania 

zastupiteľstva:



PÚCHOVSKÉ  NOVINY2 spravodajstvo

V utorok 20. septembra o 15. hodine sa v budo-
ve Malého župného domu stretli poslanci mest-
ského zastupiteľstva, aby prerokovali 19 bodov 
plánovaného programu. Niektorí optimisti dú-
fali, že sa ich podarí všetky prerokovať do 19. 
hodiny, kedy sa konal slávnostný koncert v Di-
vadle. Pesimisti mali tentoraz opäť pravdu, po-
slanci koncert nestihli. 
Ako sa už stalo zvykom, v úvode za-
sadnutia zastupiteľstva vystupujú 
prívrženci bývalého primátora s  do-
plňujúcimi návrhmi bodov do pro-
gramu rokovania. Tentokrát vystúpil 
poslanec Kubičár s  návrhom, aby sa 
o  Púchovskej televízii nehovorilo až 
v  bode č.17, ale aby to bol bod č.1. 
Návrh podporilo 6 poslancov. Keďže 
bolo potrebných 9 hlasov, návrh ne-
prešiel.
Prvým bodom rokovania ostal dopl-
nok k Rokovaciemu poriadku mest-
ského zastupiteľstva, ktorý predložil 
poslanec Ranik. S protinávrhom vyšiel 
poslanec Kubičár, ktorý navrhol mi-
nimálny počet členov poslaneckého 
klubu namiesto pôvodných päť na tri. 
Kubičára podporili síce až štyria po-
slanci, ale jeho návrh neprešiel. Dopl-
nok nakoniec schválilo 15 poslancov.
Ďalšie body Plnenie rozpočtu Mesta 
Púchov k  30.6.2016, Správa o činnos-
ti Domu kultúry Púchov a doplnok k 
VZN č. 5/2012 o určení výšky príspev-
kov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Púchov prešli bez zbytočných hádok 
a jednohlasne.
Ako 5. bod rokovania predniesol vi-
ceprimátor mesta R. Hvizdák doplnok 
k  VZN č. 2/2012 o poskytovaní jed-
norazovej dávky v hmotnej núdzi a 
mimoriadnej dávky občanom Mesta 

Púchov. Zdôraznil, že tieto dávky sú 
doteraz veľmi nízke a navrhol ich zvý-
šenie takmer o 100 %. Poslanci návrh 
schválili konsenzuálne.
Predseda ekonomickej komisie po-
slanec Lako predložil návrh Cenové-
ho výmeru Mestskej autobusovej 
dopravy Púchov, ktorý podstatne 
znižuje a odpúšťa platby občanov za 
mestskú dopravu s  účinnosťou od 
1. novembra 2016 (viď článok na str...).
Operatívny plán zimnej údržby mes-
ta Púchov 2016 – 2017 predložil posla-
nec Melišík. Poslanci ho schválili bez 
diskusie jednohlasne.
Vedúca Ekonomického oddelenia Ing. 
L. Pružinská predložila návrh úpravy 
rozpočtu Mesta Púchov v roku 2016. 
Poslanci Šulcová, Kubičár a Andrean-
ská chceli opäť otvoriť problém Pú-
chovská televízia, ale boli primátorom 
mesta upozornení, že nie je obsahom 
prerokúvaného bodu schváleného 
programu a majú rešpektovať rokova-
cí poriadok.
Poslanci rokovali o investičných ak-
ciách, zmene členov komisií MsZ 
a  schválili návrh na menovanie Ing. 
Štefana Ondričku za konateľa MŠK 
Púchov s. r. o. 
Ďalej rozhodli o  návrhu primátora 
mesta a  ekonomickej komisie vede-
nej poslancom Lakom o  dotácii bez-
platného základného plaveckého 

výcviku pre deti predškolského veku 
a žiakov 3.  ročníkov základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Púchov.
Konfliktná situácia vznikla pri bode č. 
13, kde niektorí poslanci spochybnili 
výšku navrhovanej dotácie hokejové-
mu klubu vo výške 10.000,- eur a na-
vrhovali 15.000,- eur. Hlasovaním sa 
zistilo, že tento návrh podporuje len 
7 poslancov. Nakoniec 15 poslancov 
schválilo dotáciu vo výške 10.000,- eur.
Ďalšie body rokovania Spolufinan-
covanie projektov Mestom Púchov, 
Predaj/kúpa a Nájom prebehli hladko. 
Pri rokovaní o správy mestských spo-
ločností najskôr poslanci riešili situá-
ciu okolo skládok odpadu a poslanci 
Kováčiková a  Špaček vyjadrili vďaku 
konateľovi PTSM Púchov M. Svobo-
dovi za prácu v prospech obyvateľov 
mesta (rekonštrukcia ZŠ Komenského 
a  pomoc pri havarijných situáciách). 
Konateľ MsBP V. Karas vysvetľoval 
problémy v  tepelnom hospodárstve 
mesta (tému podrobne rozoberieme 
v najbližšom čísle).

Poslanec Kubičár a  ďalší prívrženci 
bývalého primátora Michalca sa nako-
niec dočkali bodu, v  ktorom sa bude 
rozoberať situácia okolo Púchovskej 
televízie. Tú uprostred leta prevzala 
pod patronát televízia TV Považie, čo 
sa stretlo v médiách blízkych exprimá-
torovi Michalcovi s veľkým pobúrením.
Otázky poslancov Bršiaka, Marmana, 
Kubičára a Riška, aký je aktuálny stav 
v Púchovskej televízii, podrobne zod-
povedal konateľ mediálnych spoloč-
ností Anton Školek. Finančnú situáciu 

v mediálnych spoločnostiach vysvetlil 
šéfredaktor Púchovských novín Slavo-
mír Flimmel, ktorý je od 15.  augusta 
poverený zastupovaním konateľa vo 
všetkých troch Medialoch. 
Konateľ Školek sa obrátil k  poslan-
covi Kubičárovi: „Ja vám garantujem, 
že kým ja som konateľ spoločností, tak 
Púchovská televízia nebude slúžiť na 
to - ako za vašej éry, keď vy ste boli vi-
ceprimátorom – kedy ste likvidovali nie 
politických, ale názorových oponentov 
tak, že ste ich aj mnohých zlikvidovali. 
To jednoducho za éry, kde ja som kona-
teľ spoločností, nebude. Preto sme sa aj 
dohodli s pánom Galovičom, so spoloč-
nosťou z iného mesta, bez obchodného, 
politického, nijakého prepojenia... ja 
vám garantujem, že za mojej éry takéto 
nehoráznosti, ako sa robili za vašej éry, 
sa robiť nebudú.“
Kubičár sa obhajoval, že nikdy ne-
vnímal situáciu tak, ako ju popísal 
Dr. Školek, ktorý mu odpovedal: „Veď 
je logické, že ste to tak nevnímali. Veď 
ste nikdy neboli perzekvovaný v  tých 
novinách. Ale tí, čo boli perzekvovaní 
v novinách, tí to tak vnímali. A nenahne-
vajte sa, ak vy ste v pozícii viceprimátora 
a člena mestskej rady, ak ste tie svoje 
kompetencie nevyužívali, tak načo ste 
boli na tých funkciách.“
Poslanec Bršiak vystúpil na podporu 
konateľa: „...chcem poďakovať dokto-
rovi Školekovi. Ak sledujete jeho pô-
sobenie v Púchove, všetci objektívni 
ľudia musia vidieť, že urobil kus roboty 
pre Púchov.“
Neskôr v diskusii sa poslanec Kubičár 
pozabudol, že už nie je v škole a číta-
ním z papiera poučoval poslancov, aké 

Primátor mesta vyzval   
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novinára Vargu: Neklam!
úlohy má plniť televízia: „Je to verejno-
právna, národná, nezávislá, informač-
ná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, 
ktorá poskytuje službu verejnosti v ob-
lasti rozhlasového a televízneho vysie-
lania. Prispieva právnemu vedomiu, 
morálnemu vedomiu, environmentál-
nej zodpovednosti, verejnosti posky-
tuje nestranné, overené, neskreslené, 
aktuálne zrozumiteľné informácie, 
podporuje vedomostnú spoločnosť, 
utvára podmienky na spoločenskú 
dohodu vo veciach verejných  s cieľom 
posilniť vzájomne porozumenie, tole-
ranciu a podporovať súdržnosť v  roz-
manitej spoločnosti... Púchovčania 
stratili verejnoprávne médium, ktoré 
ste Vy, pán primátor, mohli budovať, 
nie sa ho takto – podľa mňa – nezmy-
selne zbaviť.“
Primátor Henek si vzal slovo: „Púchov-
ské noviny a  Púchovská televízia bola 
spätá s  tým pánom v  červenej košeli“ 
Primátor mesta ukázal smerom k šéf-
redaktorovi Púchovských listov Vargo-
vi. Pristúpil k nemu s otázkou: „Viacero 
ľudí ma upozorňovalo, že roky-rokúce 
sú tu špinení ľudia. A nikto viac nešpinil, 
ako tento pán v červenej košeli. Prečítal 
som si jedny Púchovské listy od redak-
tora Radoslava Vargu a  trocha som si 
ich zanalyzoval. A  chcem sa ťa jednu 
vec opýtať. Zobral som si nezávislosť 
moju, ktorú si ty pranieroval minulý rok. 
Pranieroval si ma natoľko, že nie som 

nezávislý, že nie som slobodný a že pod-
lieham nejakým vplyvom. Ja ťa kľudne 
môžem aj citovať. V  editoriale na mňa 
kydáš tak, ako v  každom jednom čísle: 
»Ani jeden z  Henekových predchodcov 
sa nedostal do takého významného 
područia, aby musel naklusať a  robiť 
zákulisné krovie jeho predstaviteľom«. 
Niektorí ľudia tu hovoria ako boli ve-
dené Púchovské noviny a  Púchovská 
televízia cnostným človekom. Citujem: 
»Nezávislosť dostala košom. Za po-
sledných 20 rokov sa nestalo, aby sa 

primátor Púchova zúčastnil na akom-
koľvek straníckom mítingu... To, že 
si odstup od politických strán držal 
Henekov predchodca Marián Micha-
lec, je všeobecne známe. A  rovnako je 
všeobecne známe, že strana Smer-SD 
sa už niekoľko rokov márne pokúša 

presadiť v  mestskom zastupiteľstve. 
Bezúspešne skončila kandidatúra 
jeho členov v  rokoch 2002 a  2006«.“ 
Primátor Henek po týchto slovách 
vyzval Vargu, či si stojí za týmito slo-
vami. Keď ich on potvrdil, primátor 
rozprestrel predvolebný plagát z roku 
2002 s  fotografiou Mariána Michal-
ca, na ktorom vystupuje ako kandi-
dát s  podporou 8 politických strán. 
Na plagáte je okrem loga HZDS, SNS 
a  malých postkomunistických strán 
SDĹ, SDA a  ZRS aj logo strany SMER, 
s  ktorou často spája novinár Varga 
s  úmyslom diskreditovať primátora 
Heneka. Ako protiklad primátor uká-
zal prítomným poslancom svoj pred-
volebný plagát, na ktorom nebola 
zmienka o  žiadnej politickej strane. 
Zároveň primátor ukázal druhý plagát 
M.  Michalca z  tých istých volieb, kde 
spolu s  ním stojí „nezávislý“ novinár 
Varga a dnešní poslanci najviac bojuj-
úci za nezávislosť Kubičár a  Šulcová. 
„Toto je tá nezávislosť, o ktorej ty hovoríš 
a takéto články ty o nás píšeš. Píšeš klam-
stvá, polopravdy, robíš v tomto meste zle 
a polarizuješ spoločnosť. Tak ja ťa vyzý-
vam – prosím ťa, prestaň s tým! Aby sme 
naozaj na budúcich zastupiteľstvách 
mohli hovoriť o  tej slušnosti a  čestnos-
ti. Ja som nezávislý a  moja nezávislosť 
a  sloboda mi dovoľuje zúčastniť sa na 
každom jednom mítingu, podať si ruku 
s  každým jedným predsedom politickej 

strany, s prezidentom, s každým jedným. 
Ja nie som nikým ťahaný... Tak ťa prosím 
do budúcnosti – neklam!“
V  diskusii znovu vystúpil riaditeľ TV 
Považie Galovič, ktorý sa vyjadril, že 
chce zachovať v Púchovskej televízii 
všetko, čo bolo a zároveň ušetriť mes-
tu zdroje. „Ja neviem, čím išla úroveň vy-
sielania dolu, ako povedal pán Kubičár... 
Púchovská televízia vysielala 22 hodín 
denne písmenká – videotext, spoločen-
ské oznamy a podobné veci - a 2 hodiny 
je živé vysielanie. Takéto vysielanie, keď 
si pozriete slovenské regionálne televízie, 
už nájdete len málokde... Tak toto je 18 
rokov budovaná Púchovská televízia.“ 
Kritizoval šírenie nepravdivých správ 
vo Vargových novinách a na internete, 
že Púchovská televízia končí. Púchov-
ská televízia pokračuje naďalej s tou 
istou vysielacou štruktúrou a dokonca 
aj s tými istými zamestnancami. Dô-
kazom toho bol redaktor P.  Hudák a 
kameraman P. Krankuš, ktorí ako bývalí 
zamestnanci púchovských Medialov 
pracujú teraz v spoločnosti p. Galoviča 
a nahrávali aj prebiehajúce rokovanie 
zastupiteľstva. TV Považie ponúklo 
navyše mestu Púchov šírenie relácii 
Púchovskej televízie aj do okolitých 
miest.
V diskusii poslancov odznelo ešte nie-
koľko zaujímavých faktov a  názorov, 
o  ktorých napíšeme v  ďalších člán-
koch.                              Slavomír Flimmel

BOJOVNÍCI ZA NEZÁVISLOSŤ?
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Lacnejšia elektrina pre občanov Púchova
Ak ste odberateľ plynu od SPP:
• prineste si so sebou vyúčtovaciu fak-
túru SPP na plyn
• zároveň si prineste so sebou vyúčto-
vaciu faktúru na elektrinu od súčasné-
ho dodávateľa
• vypočítame Vám úsporu elektriny v 
percentách aj eurách
• rozhodnete sa, či si k plynu pridáte aj  
odber elektriny z SPP
• máte tak možnosť získať zľavu na 
elektrinu až do 30 %

Ak nie ste odberateľ plynu od SPP:
• prineste si so sebou vyúčtovaciu 
faktúru na plyn od súčasného dodá-
vateľa
• zároveň si prineste so sebou vyúčto-
vaciu faktúru na elektrinu taktiež od 
súčasného dodávateľa 
• vypočítame Vám úsporu elektriny v  
percentách aj eurách
• rozhodnete sa, či si sa stanete zá-
kazníkom SPP  s odberom  plynu aj  
elektriny 
• máte tak možnosť získať zľavu na 

Primátor mesta Rastislav Henek 
mal vo svojom volebnom pro-
grame jeden z cieľov: Vybaviť 
pre obyvateľov mesta Púchov 
lacnejší nákup energií.

Aby naplnil svoj cieľ, dohodol so spo-
ločnosťou SPP, na Slovensku výni-
močnú akciu. Dňa 12. októbra bude 
v Dome kultúry v Púchove spoločná 
akcia mesta a SPP, kde občania Pú-
chova  a prímestských častí, budú 
môcť veľmi jednoduchým spôsobom 
získať zľavu až do 30 % na nákup 
elektriny. Výnimočná je v tom, ž pra-
covníci SPP prídu do Púchova a budú 
nielen podrobne informovať o  zľa-
vách na elektrine ale budú aj odpove-
dať na otázky občanov.

Čo je potrebné pre to urobiť?
Prísť 12.októbra do Domu kultúry v 
Púchov v čase od 11.00 do 13.00 ale-
bo od 14.00 do 17.00 hod. a okrem 
občianskeho preukazu si prineste:

elektrinu až do 30 % 

Ak nie ste odberateľ plynu vôbec:
• prineste so sebou vyúčtovaciu fak-
túru na elektrinu od súčasného do-
dávateľa 
• vypočítame Vám úsporu elektriny v 
percentách aj eurách
• rozhodnete sa, či si sa stanete zákaz-
níkom SPP  
• máte tak možnosť získať zľavu na 
elektrinu až do 20 %

Ak už je občan zákazníkom SPP pre 
odber elektriny, zľavu môže získať 
taktiež. 
Môžete tak urobiť v období 6 mesia-
cov a menej pred ukončením zmluv-
ného vzťahu, alebo ak je stále zákazní-
kom SPP  so skončenou viazanosťou.
Ak budete so zľavou, ktorú Vám prí-
tomní pracovníci SPP v spolupráci 
s pracovníkmi mesta Púchov vypo-
čítajú, podpíšete splnomocnenie a 
zmluvu. Všetko ostatné za Vás zariadia 
pracovníci SPP.

O 17.00 budú zo všetkých občanov, 
ktorí podpísali zmluvu s SPP vyloso-
vaní  piati občania. 
Prvý z nich dostane od spoločnosti 
SPP darčekový poukaz na pobyt v 
hoteli Grand Castle**** v Liptovskom 
Hrádku (pre 2 osoby, na 3dni/2 noci), 
ďalší vylosovaní dostanú zaujímavé 
vecné ceny.
Pre názorný príklad uvádzame mo-
delový výpočet úspory elektriny pri 
využití všetkých bonusov:
• pri Vašej ročnej spotrebe elektriny 
1700 kWh
• pri DVOCH energiách od SPP (plyn 
a EE)
• pri využití Online bonusu (aktivácia 
e-faktúry a bezhotovostná platba)
• za rok budete platiť o 34,3 % menej
Vaša ročná úspora na elektrickej 
energii je: 31,38 €. 
Príďte a veľmi jednoducho získajte 
finančné benefity na úspore za Vašu 
odoberanú energiu.

Ing. Daniel Lako

Jeden zo základných cieľov vedenia 
mesta a väčšiny mestských poslancov 
je znižovanie finančnej záťaže ob-
čana, čo sa aj postupne darí. Znížením 
výšky cestovného mestských autobu-
sov, zavedenie dopravy zdarma pre 
skupiny občanov a  zavedenie časo-
vých dopravných kariet naplňujeme 
svoj volebný program. Od 1. novem-
bra 2016 sme na návrh ekonomickej 
komisie schválili nový cenový výmer 
Mestskej autobusovej dopravy, kto-
rým sa znižujú ceny lístkov zakúpené 
prostredníctvom dopravnej karty 
a lebo Púchovskej čipovej karty.
Bezplatne sa budú podľa nového vý-

meru prepravovať:
• deti do 6 rokov, 
• deti od 6 do 15 rokov, žiaci a študenti 
do 26 rokov, ktorí sú držitelia Púchov-
skej čipovej karty, 
• detský kočík s dieťaťom, 
• sprievodca ZŤP-S, ktorý je držiteľ Pú-
chovskej čipovej karty, invalidný vozík 
alebo vodiaci pes, 
• občania nad 65 rokov, ktorí sú držite-
lia Púchovskej čipovej karty.

Nárok na poskytovanie zliav a bezplat-
nej prepravy preukazujú oprávnené 
osoby týmito dokladmi:
• preukazom ZŤP alebo ZŤP-S,
• potvrdením o návšteve školy,
• občianskym preukazom.
Cestovné lístky zakúpené u  vodiča 
ostávajú bezo zmien s  výnimkou 
zlacnenia lístka za prepravu psa ale-
bo iného zvieraťa, ktorý bol zlacnený 
z 0,50 eur na 0,30 eur.
Deťom od 6 do 15 rokov, žiakom a štu-
dentom do 26 rokov ako aj seniorom 
nad 65 rokov, ktorí sú v  súčasnosti 
držitelia predplatenej dopravnej kar-
ty vydanej mestom Púchov, vrátime 
predplatené dopravné ktoré majú 

Primátor mesta Rastislav Henek a väčšina poslancov mestského zastupiteľstva sa snaží neustále skva-
litňovať život obyvateľov Púchova. Na poslednom zastupiteľstve poslanci schválili doplnok k VZN o po-
skytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky, ktorým tieto dávky výrazne zvýšili. 
Rozhodli tiež o dotácii bezplatného základného plaveckého výcviku pre deti predškolského veku a žia-
kov základných škôl.

Zlacnenie cestovného v autobusovej doprave

zaplatené po  1. 11. 2016. Vrátené 
peniaze si môžu vyzdvihnúť na pre-
dajnom mieste dopravných kariet. Vy-
danú dopravnú kartu nemusia meniť. 

č. Typ cestovného lístka do 31. 10. od 1. 11.

1 Plný občiansky cestovný lístok 0,40 € 0,40 €

2 Deti od 6 do 15 rokov, žiaci a študenti do 26 rokov 0,20 € zdarma

3 Os. zdravotne ťažko postih., držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S 0,20 € 0,10 €

4 Cestovné pre občanov nad 65 rokov veku 0,40 € zdarma

5 Nadrozmerná batožina * 0,30 € 0,30 €

6 Pes, prípadne iné zviera (pokiaľ nie je v schránke) 0,30 € 0,20 €

7 Detský kočík, sánky, súprava lyží 0,20 € 0,20 €

8 30-dňový základný - 16,00 €

9 30-dňový zľavnený ** - 5,00 €

10 60-dňový základný - 30,00 €

11 60-dňový zľavnený - 9,00 €

12 180-dňový (polročný) základný - 70,00 €

13 180-dňový (polročný) zľavnený - 25,00 €

14 365-dňový (ročný) základný - 120,00 €

15 365-dňový (ročný) zľavnený - 40,00 €

Cestovné lístky zakúpené prostredníctvom dopravnej karty 
a držitelia Púchovskej čipovej karty

* Za nadrozmernú batožinu sa považuje batožina nad rozmer 20 x 30 x 50 cm, batožina tvaru valca, ktorého 
dĺžka presahuje 150 cm a priemer 10 cm, alebo tvaru dosky, ktorej rozmer presahuje 80 x 100 cm a ktorých 
hmotnosť súčasne presahuje 25 kg, ak sa prepravujú v priestore pre cestujúce osoby

** Zľavnené viacdenné lístky platia pre držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP-S, občanov od 60 do 65 rokov vekuTú si vymenia až čase  ukončenia jej 
platnosti.

Ing. Daniel Lako, 
predseda ekonomickej komisie
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www.spp.sk

Posvieťte si na zľavy 
od SPP

Získajte zľavu na 
elektrinu od SPP 
až do 30%
Aby ste získali zľavu na odber elektriny až do výšky 30%, staňte sa zákazníkom 

SPP na odber elektriny a plynu. Ak budete zákazníkom SPP len na elektrinu, 
získate zľavu do výšky až 20%. Pre uzatvorenie zmluvy si so sebou prineste 

vyúčtovaciu faktúru na plyn alebo zmluvu na plyn a vyúčtovaciu faktúru 
na elektrinu alebo zmluvu na elektrinu.

Príďte 12.10. do Domu Kultúry v Púchove. Akciu organizuje pre občanov 
Púchova a púchovského regiónu Mesto Púchov v spolupráci s SPP.

12.10.2016
Dom Kultúry 
1. Kolo - 11:00 - 13:00
2. Kolo - 14:00 - 17:00
Tombola - 17:00

MESTO 
PÚCHOV

OBČANOM
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Zaujímavá situácia vznikla na rokovaní mestského zastupiteľstva, keď mestský právnik JUDr. Anton Ško-
lek informoval poslancov a občanov mesta o verejnom pojednávaní Okresného súdu v Považskej Bystri-
ci s bývalou konateľkou MŠK Púchov K. Bradáčovou, ktorého sa nedávno zúčastnil ako zástupca mesta.
Mesto Púchov žiada náhradu škody, ktorá vznikla ne-
oprávneným vyplatením odmien konateľkou K. Bra-
dáčovej v roku 2014 vo výške 10.000 eur. JUDr. Školek 

bol podľa jeho vlastných slov šokovaný výpove-
ďou poslankyne Hedvigy Šulcovej pred súdom, kde 
uviedla (prečítal slová poslankyne Šulcovej zo zápis-
nice súdneho pojednávania): „Viem však o tom, že 
žalovaná poberala ako ekonómka mzdu okolo 600 
eur. Vzhľadom na výšku tejto mzdy si myslím, že 
bolo správne vyplácať jej aj mimoriadne odmeny. 
Nakoľko viem o  tom, že žalovaná nemala 8-hodi-
nový pracovný čas, ale robila aj desať hodín denne.“ 

Ďalej Dr. Školek konštatoval: „Takže áno, vy ste pove-
dali, že ekonómka, ale ona nebola len ekonómka, 
ona bola ekonómka, riaditeľka a konateľka a za tieto 
funkcie dostávala 1.990 eur. Preto nebolo na mieste 
aby, dostávala protiprávnym spôsobom ešte ďalších 
10.000 eur ročne.“ Dr. Školek síce pripustil, že poslan-
kyňa Šulcová možno vedome neklamala, ale vyslovil 
počudovanie, prečo takto svedčila pred súdom, keď 
nemala informácie. Navyše poslankyňa bola v danom 
období členkou dozornej rady MŠK a všetky informácie 
jej boli dostupné. Podľa názoru Dr. Školeka týmto ne-
pravdivým tvrdením v prospech K. Bradáčovej a v ne-
prospech občanov mesta Púchov, poslankyňa Šulcová 
porušila svoj poslanecký sľub a mala by vrátiť svoj po-
slanecký mandát.
Keďže poslankyňa Šulcová nedokázala uspokojivo vy-
svetliť svoje konanie,  pribehol jej na pomoc poslanec 
Kubičár. Aj keď JUDr. Školek nepoužil slová „klamať“ a 
„klamár“, poslancom predniesol filozofickú prednášku 
o slove „klamár“ a poprosil ich, aby toto slovo nepouží-
vali v prípade, ak ide o názor. Trafil úplne vedľa, pretože 
výpoveď poslankyne Šulcovej na súde o mzde K. Bra-
dáčovej nemožno označiť za jej názor. Bolo to buď ne-
pravdivé tvrdenie neinformovaného človeka (ale prečo 
niečo tvrdí, keď nevie?) alebo klamstvo, teda vedomé 
nepravdivé tvrdenie.
Aká je teda správna odpoveď na otázku položenú 
v  úvode? Ak využijeme jemné nuansy, ktoré nám 
poskytuje naša rodná reč, tak môžeme odpovedať: 

Poslankyňa Šulcová možno neklame, ale určite 
hovorí nepravdu, dokonca ako svedkyňa pred 
súdom.  To však Púchovčanov, ktorí ju dobre po

znajú, vôbec neprekvapuje.
Na záver máme pre čitateľov ešte jednu zaují-
mavú otázku. Podľa slovníka slovenského jazyka 
toho, ktorý vedome hovorí nepravdu, nazývame 
klamár, luhár, cigáň, úskočník, pokrytec, falošník, 
farizej, podvodník, podfukár, švindler, šaľbiar, šu-
diar, zavádzač alebo ošmekár. Prečo slovenčina 
nepozná slovo, ktorým by označovala človeka, 
ktorý hovorí nepravdu nevedome?           -sf- 

Klame poslankyňa mestského zastupiteľstva Hedviga Šulcová?

Od  piatku 23. septembra až do nedele 25. septembra sa v Púchove konali Medzinárodné dni nepočuj-
úcich. Centrum nepočujúcich ANEPS Púchov zastrešilo toto celoštátne stretnutie a mesto navštívili de-
siatky sluchovo postihnutých. Cieľom organizovania podobných zhromaždení je oboznámiť verejnosť 
s problémami, ktoré nepočujúci riešia každodenne. 
Medzinárodné dni v piatok slávnostne otvoril pri-
mátor mesta Rastislav Henek s manželkou. Za ľudí, 
ktorých po celý život sprevádza znaková reč, pre-
hovorila prezidentka centra nepočujúcich ANEPS 
Anna Bartalová a predstaviteľka púchovských 
nepočujúcich Eva Ondrašková. Ďalej nasledovali 
prednášky, ktoré sa dotýkali problematiky komu-
nikácie sluchovo postihnutých a  nepočujúcich. 

Sobota sa niesla najmä v znamení športu. Od sko-
rého rána sa sluchovo postihnutí z celého Sloven-
ska rozmiestnili do rôznych športových zariade-
ní, aby sa trošku zapotili, ale predovšetkým, aby 
ukázali, že nemajú žiadny problém športovať aj s 
týmto handicapom. Pre niektorých zúčastnených 
nepočujúcich je šport cestou, vďaka ktorej majú 
možnosť prísť na iné myšlienky a odreagovať sa. 
Bolo zaujímavé sledovať dorozumievanie medzi 
„športovcami“, pričom nebolo počuť žiadne slová. 
Športových súťaží sa zúčastnila takmer stovka 
sluchovo postihnutých. V púchovskom Dennom 
centre sa hádzali šípky, hral sa poker a šachy. Vo 
volejbalovej hale bol futbal a v Športcentre bola 
možnosť zahrať si aj veľmi populárny bedminton.  

Bez ohľadu na vek, či pohlavie nikoho neopúšťal 
súťažný duch. Pripravená bola takisto prednáška a 
online tlmočenie posunkového jazyka, ktorú mala 
na starosti Iris Domancová, ktorá sa špecializuje na 
problematiku postihnutia nepočujúcich. Aj ona je 
jednou z nich a keďže dobre ovláda znakovú reč, 
pracuje ako výskumníčka v pedagogickom ústave 
v Bratislave. 

Za športovou sobotou nasledovala záverečná bod-
ka v podobe spoločenského večera, ktorý sa konal 
v púchovskom Divadle. Program bol pestrý – pri-
pravená bola módna prehliadka a vystúpenie do-
máceho tanečného súboru Váh. Rovnako sa odo-
vzdávali ceny pre nepočujúcich, ktoré si počas dňa 
vybojovali na športových aktivitách. 

Myšlienka športového dňa sa naposledy realizo-
vala na Medzinárodných dňoch nepočujúcich v 
roku 1998, ale ponuka športových aktivít nebola 
ani zďaleka taká pestrá ako počas tohtoročného 
celoslovenského stretnutia. Handicap, ktorý nepo-
čujúci majú a komplikuje im život, neuberá z ich 
životného optimizmu. Tieto dni sa konajú aj kvôli 

propagácií potrieb sluchovo postihnutých, 
na zlepšenie ich ľudských práv, ale najmä pre 
malé nahliadnutie do sveta, v ktorom ani ab-
solútne ticho nie je žiadnym problémom.

Barbora Krchňavá

Medzinárodné dni nepočujúcich v Púchove 
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Projekt prebieha pod záštitou primátora mesta Ras-
tislava Heneka. Viceprimátor Roman Hvizdák je zá-
roveň autorom, realizátorom a koordinátorom pro-
jektu. Múrik postupne zo dňa na deň, zmenil svoju 
podobu. Dobrovoľníci mesta prišli podporiť tento 
projekt, vyhrnuli rukávy a zapojili sa do prác. Robia 
to pre deti, ktoré v domove žijú, a ktoré sú vďačné 
za akýkoľvek prejavený záujem a pomoc. „Tento ná-
pad sme privítali s veľkou radosťou a nadšením. 
Sme štátnou inštitúciou a prostriedky sa zháňajú 
veľmi ťažko,“ dodáva riaditeľka púchovského det-
ského domova Dana Zemanová. 

V súčasnosti je táto inštitúcia domovom pre 28 detí, 
ktoré žijú bez vlastných rodín. Do projektu sa zapoji-
lo viacero partnerov, akými sú napríklad Fakulta pri-
emyselných technológií, či známi púchovskí cyklisti 
– bratia Velitsovci. „Veľmi sa nám páčila myšlienka 
tohto projektu. Na druhej strane sme stále niečím 
zviazaní s detským domovom, pretože naša pra-
stará mama bola jednou z jeho zakladateliek,“ 
prezrádza viac mladší z bratov, Martin. 

Dobrovoľníci skrášľujú oplotenie Detského domova 

„Musím povedať, že 
bolo vynikajúcim ná-
padom osloviť bratov 
Velitsovcov, ktorí sú 
tvárami tohto projek-
tu. Myslím si, že sú to 
ľudia, ktorí dosiahli 
úspechy a právom 
môžu prezentovať 
mesto Púchov v tom 
najlepšom duchu,“ 
upresňuje viceprimá-
tor. Projekt bude postu-
povať v troch fázach: 
Prvou je spomínaná 
rekonštrukcia múriku a 
plota, neskôr bude na-
sledovať vytvorenie in-
formačného priestoru 

„Pevnina detstva“ je názov spoločného projektu, ktorý bol vytvorený v spolupráci mesta 
Púchov a detského domova. Počas celého týždňa prebiehali dobrovoľné brigády a boli tak 
odštartované práce, ktoré sa v prvej fáze týkajú najmä múriku a plota. Tento projekt je pre-
dovšetkým o podaní pomocnej ruky deťom, ktoré ju veľmi potrebujú.

na novozrekonštruovanom plote, ktorý bude slúžiť 
ako miesto na prezentáciu aktivít a činností zná-
mych, púchovských združení. Záverečnou, posled-

Obytná časť zariadenia má celkovú kapacitu 50 
klientov. V Domove sociálnych služieb poskytuje 
38 lôžok a v Špecializovanom zariadení poskytuje 
12 lôžok. Starostlivosť vykonáva tím odborných 
zamestnancov - zdravotnícki pracovníci, sociálny 
pracovník, opatrovatelia, sanitári a ďalší servisní za-
mestnanci zariadenia. Celkove služby vykonáva 29 
zamestnancov. Zariadenie spolupracuje aj s exter-
nými odborníkmi ako sú praktický lekár, psychiater, 
diabetológ, neurológ, geriater a pod. Vďaka profesi-
onálnemu, citlivému a ľudskému prístupu zamest-
nancov zariadenia sa vytvárajú dôstojné podmien-
ky pre život klientov v zariadení.

Príjemnú atmosféru vytvorili pozvaní účinkujúci 
úvodného programu: bratia Štefánikovci hrou na 
fujarách trombitách z  Lúk, detský folklórny súbor 
z  púchovskej Základnej umeleckej školy a  ľudový 
spevácky súbor zo Zubáka. Prítomným sa prihovo-
rili okrem riaditeľky zariadenia Mgr. Barbory Orgoní-
kovej, vedúca oddelenia sociálnej pomoci TSK PhDr. 
Elena Nekorancová a  viceprimátor mesta Roman 
Hvizdák.

Milým prekvapením boli aj vystúpenia klientov 
zariadenia, ktorí sa tiež zapojili do kultúrneho pro-
gramu. Po oficiálnej časti sa všetci potešili dobrému 
občerstveniu a najmä vynikajúcemu gulášu.
Riaditeľka CSS Kolonka Dr. Orgoníková na otázku, 
aké problémy rieši, uviedla na prvom mieste nedo-

Deň rodiny v Centre sociálnych služieb Kolonka

statok miesta. Záujem o služby tohto typu narastá 
a kapacita zariadenia je naplnená. Najväčší ekono-
mický problém bol v minulosti s vysokými faktúra-
mi za kúrenie, ten sčasti vyriešila nedávna výmena 
okien za energeticky úsporné, plastové. Najbližšie 
je v pláne vymaľovanie fasády budovy, ktorá má 

Centrum sociálnych služieb – KOLONKA je zariadením, v ktorom sa poskytuje sociálna služba v Domove 
sociálnych služieb a Špecializovanom zariadení. V piatok 23. septembra zamestnanci zariadenia pripra-
vili pre klientov a ich rodinných príslušníkov 4. ročník Dňa rodiny.

viac ako 50 rokov a zaslúži si opravu svojho vzhľadu. 
Na otázku, čo ju v práci najviac teší, pani riaditeľka 
uviedla: „Pracujem tu tri roky a dnešný Deň rodiny 
mi znovu potvrdil, že mám výborný tím spolupra-
covníkov, ktorí celú akciu pripravili a zorganizo-
vali. Rada chodím do práce.“                    -sf-

nou bodkou má byť usporiadanie celoslovenskej 
výtvarnej prehliadky, ktorá bude niesť umelecký 
názov „Krídla fantázie.“                                  B. Krchňavá
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Polícia informuje

Cyklistka nafúkala vyše dve promile

Hasičský a záchranný zborMestská polícia

Na cestách Púchovského okresu sa v 37. kalendár-
nom týždni stali tri dopravné nehody. Nikto  pri nich 
nezomrel ani neutrpel ťažké zranenia. Pri jednej do-
pravnej nehode asistoval alkohol. 

Ľahké zranenie utrpela cyklistka na miestnej komu-
nikácii Dvory v Púchove, keď 13.septembra predpo-
ludním bez cudzieho zavinenia v dôsledku neveno-
vania pozornosti vedeniu vozidla spadla s bicyklom 
na vozovku pričom utrpela ľahké zranenie. Pri dycho-
vej skúške namerali cyklistke v dychu viac ako dve 
promile alkoholu. 

Aj vinníkom ďalšej nehody bol cyklista. Stala sa v 
Lúkach na miestnej komunikácii po tom ako malo-
letý cyklista nedal prednosť sprava prichádzajúcemu 

osobnému automobilu Land Rover Discovery. Došlo 
ku zrážke, pri ktorej utrpel maloletý cyklista ľahké 
zranenie. U vodič osobného automobilu alkohol ne-
zistili. 

Tretia dopravná nehoda sa stala 15.septembra po-
poludní na Vajanského ulici v Púchove, kde doteraz 
neznámy vodič viedol osobné motorové vozidlo Ško-
da Fabia smerom ku kostolu. V dôsledku neprispôso-
benia jazdy svojim schopnostiam prešiel s vozidlom 
do protismeru, vyšiel mimo cestu kde narazil do be-
tónovej lavičky. Vodič si po nehode nesplnil základ-
nú povinnosť účastníka dopravnej nehody a incident 
nenahlásil polícii. Z miesta ušiel na neznáme miesto.

 KR PZ Trenčín 

V utorok 20. septembra, krátko pred 19.00 hodi-
nou večer oznámili únik amoniaku z technologické-

ho zariadenia, ku ktorému došlo v areáli súkromnej 
spoločnosti na Farskej ulici v Beluši. V čase úniku sa v 
prevádzke nachádzalo deväť zamestnancov, ktorých 
včas evakuovali.   

Na zásah boli vyslaní štyria príslušníci Hasičského 
a záchranného zboru z Púchova na vozidlách AHZS 
MB Atego a CAS 30 Tatra 815. Po príchode na mies-
to udalosti púchovskí hasiči zasahujúci v dýchacích 
prístrojov a ochranných pretlakových oblekov, po-
mocou analyzátora plynov priebežne vykonávali 
merania na prítomnosť amoniaku vo vnútorných aj 
vonkajších priestoroch. Súčasne uzatvorili ventily 
na technologickom zariadení a vytvorili dva haseb-
né prúdy. Po uzatvorení ventilov sa únik amoniaku 
zastavil a namerané hodnoty  v miestnosti aj okolí 
budovy začali postupne klesať. Na miesto udalosti 
sa dostavili aj pracovníci civilnej ochrany, pričom o 
udalosti boli cez obecný rozhlas vyrozumení aj oby-
vatelia obce.

Po príchode pracovníkov servisnej služby hasiči 
vykonali záverečné merania ovzdušia vonku aj vo vn-
útri budovy, ktoré preukázali nulové zostatky unik-
nutej látky a spracovali protokol o priebehu analýzy 
ovzdušia počas zásahu. Po ukončení zásahu bolo 
miesto udalosti odovzdané zástupcovi spoločnosti. 

KR HaZZ Trenčín 

V Beluši unikal čpavok, nikto sa nezranil, 
deväť zamestnancov museli evakuovať

V súvislosti s jesenným obdobím polícia upozorňuje 
vodičov i nemotorových účastníkov cestnej premáv-
ky na zvýšenie opatrnosti a dodržiavanie niektorých 
zásad, vďaka ktorým sa môžu vyhnúť problémom na 
cestách. 

S nástupom jesene je potrebné skontrolovať si 
technický stav vozidla, najmä pneumatík. Kontrolu 
pneumatík je potrebné vykonať vzhľadom k stavu 
ich plášťa, nahusteniu, či nevhodnej kombinácie 
rôznych druhov ich konštrukcií, čo je závažným ne-
dostatkom v technickom stave vozidla a na vozovke 
významným predpokladom vzniku dopravnej neho-
dy a možnej zbytočnej tragédie.

Vo veľkej miere sa na vzniku dopravných nehôd v 
jesennom období podieľa nerešpektovanie starej 
známej zásady vidieť a byť videný a z uvedeného 

dôvodu nemenej dôležitú pozornosť treba venovať 
aj osvetleniu vozidiel (rovnako to platí pre motoro-
vé vozidlá ako aj pre nemotorové), jeho bezchybnej 
funkčnosti, ale aj dodržiavaniu zákonných podmie-
nok jeho používania s poukazom na zníženú viditeľ-
nosť, keďže v jesennom období sa vo zvýšenej mie-
re vyskytujú hmly, počasie býva sychravé, skôr sa 
stmieva resp. ráno býva dlhšie tma, a preto je treba 
dbať dôsledne aj o čistotu čelného skla a funkčnosť 
stieračov. 

Je dôležité, aby vodiči  rešpektovali práva chodcov 
na vozovke a to najmä na priechode pre chodcov a 
boli predvídaví. Pre chodcov je veľmi nebezpečné 
vchádzať na vozovku spoza stojaceho vozidla, pre-
dovšetkým na zastávkach MHD popred prednú časť 
autobusu alebo spomedzi zaparkovaných áut a na 

neosvetlených miestach. Okrem primeranej opa-
trnosti je tiež potrebné, aby každý chodec idúci po 
krajnici alebo po okraji vozovky vedel, že zo zákona 
má povinnosť za zníženej viditeľnosti mať na sebe 
viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený
reflexný bezpečnostný odev.

Polícia apeluje na povinnosť vodičov prispôsobiť 
resp. znížiť rýchlosť jazdy vzhľadom k zhoršeným po-
veternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky 
a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať, najmä 
s poukazom na lístie a blato na cestách,  prebieha-
júce sezónne poľnohospodárske práce. Zvýšenú 
pozornosť je potrebné venovať taktiež dopravným 
značkám upozorňujúcim na nebezpečenstvo šmyku, 
nebezpečné zákruty a poľadovicu. 

KR PZ Trenčín

Vodiči i chodci by mali na jeseň zvýšiť opatrnosť

Ilustračná snímka: Milan Podmaník

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti 
v Púchovskom okrese klesla v auguste opäť pod 
päťpercentnú hranicu na 4,69 percenta. Medzi-
mesačne klesla miera nezamestnanosti v okrese 
Púchov o 0,09 percenta a bola najnižšia v Tren- 
čianskom samosprávnom kraji a siedma najnižšia 
spomedzi všetkých slovenských okresov. 

V evidencii úradu práce bolo v auguste v Pú-
chovskom okrese 1321 uchádzačov o zamestna-
nie, z nich 711 bolo žien, 79 osôb so zdravotným 
postihnutím. Spomedzi nezamestnaných bolo v 
okrese Púchov v auguste na úrade práce 141 ab-
solventov škôl, z toho 100 absolventov vysokých 
a 41 absolventov stredných škôl. 

Najvyššia nezamestnanosť v kraji bola minulý 
mesiac v okrese Prievidza (8,84 percenta). Nasle-
dovali okresy Partizánske (7,73 percenta), Považ-
ská Bystrica (7,24 percenta), Bánovce nad Bebra-
vou (6,48 percenta), Ilava (5,81percenta), Nové 
Mesto nad Váhom (5,76 percenta), Myjava (5,17 
percenta) a Trenčín (5,16 percenta) a Púchov (4,96 
percenta). 

Najvyššia nezamestnanosť na Slovensku bola v 
auguste v okrese Rimavská Sobota (25,26 percen-
ta), najnižšia v okrese Galanta, kde ako v jedinom 
okrese na Slovensku klesla nezamestnanosť pod 
štvorpercentnú hranicu (3,83 percenta).              (r)

Nezamestnanosť opäť 
klesla pod päť percent

Najskôr chcel zaplatiť pokutu, potom kopal 
do popolníc na ulici

Na oddelenie mestskej polície prišli vo večer-
ných hodinách dvaja muži, pričom jeden z nich 
chcel údajne zaplatiť pokutu. Ukázal pokrčený 
blok na pokutu nezaplatenú na mieste. Policaj-
ti sa mužovi snažili vysvetliť, že keď má blok na 
pokutu, nemôže zaplatiť v hotovosti. Ponúkli mu 
možnosť vydať druhý šek. Muž však zahodil pokr-
čený šek pred dvere a odišiel, pričom cestou ko-
pal do popolníc na ulici. Nereagoval na výzvu, aby 
sa vrátil a snažil sa ujsť do vnútrobloku na Royovej 
ulici. 

Mestskí policajti ho dobehli a za použitia donu-
covacích prostriedkov predviedli na oddelenie 
mestskej polície. Za pokus poškodenia majetku 
mu polícia uložila blokovú pokutu vo výške 30 
eur. Zároveň mu opäť vydali blok na pokutu ne-
zaplatenú na mieste.   



školstvo 9

Na slovíčko s riaditeľkou ZŠ Mládežnícka Mgr. Andreou Kurtinovou
Andrea Kurtinová pôsobila v minulosti v púchovskej ZŠ 
Mládežnícka päť rokov ako zástupkyňa. Posledné tri roky 
je riaditeľkou a netají sa životnou filozofiou, že pozitívnym 
prístupnom sa dá v živote dosiahnuť veľa. 

Mohli by ste našim čitateľom prezradiť o sebe 
niečo zaujímavé? 
Som rodená Púchovčanka a takmer celá moja rodi-
na býva v Púchove. Vyštudovala som Prírodovedec-
kú fakultu v Bratislave. V roku 2000 som nastúpila na 
ZŠ Mládežnícka, ako učiteľka v mojej aprobácii, kto-
rou je matematika a geografia. Spolu s manželom 
vychovávame dve šikovné deti, ktoré nám obom 
robia veľkú radosť. 

Kedy prišiel vo vašom živote impulz stať sa uči-
teľkou? 
Odmalička som chcela byť učiteľkou. Všetky moje 
detské sny smerovali práve k učiteľstvu. Moja babič-
ka bola riaditeľkou jednej materskej školy v Púchove 
a bola pre mňa v tomto smere veľkým vzorom. Mám 
to teda asi nejako dané do vienka a robím túto prá-
cu veľmi rada. 

Ktoré z vašich pracovných úspechov pokladáte 
za najvýznamnejšie? 
Mojim osobným úspechom sú deti - moji žiaci, ktorí 
mi robia veľkú radosť najmä na matematických 
súťažiach. Väčšinou sú moje pracovné úspechy 
kolektívne. Za úspech tiež pokladám prácu mojich 
kolegov a som na nich skutočne hrdá. Od začiatku, 
ako som sa stala riaditeľkou, boli veľmi ústretoví a 
nikdy mi nepovedali nie. Teší ma, že sa mi darí po-
stupne napĺňať víziu predloženú pri uchádzaní sa 
o post riaditeľky našej školy, hlavne v oblastiach 
-  skvalitnenia vyučovacieho procesu, zlepšovania 
komunikácie s rodičmi a žiakmi i materiálneho za-
bezpečenia školy. V neposlednom rade i postupná 
realizácia  rekonštrukcií priestorov školy pre zlepše-
nie podmienok, v ktorých sa naše deti pripravujú na 
svoju budúcnosť.

Koľko žiakov navštevuje v tomto školskom roku 
ZŠ Mládežnícku? 
Školu momentálne navštevuje 556 žiakov, ktoré 
sú  takmer v rovnakom počte na prvom a druhom 
stupni. Triedy máme v plnom stave. Sme veľmi radi, 

že rodičia našich žiakov nám dali dôveru a my sa 
budeme snažiť našou každodennou prácou ich 
dôveru odplatiť. 

Aké novinky čakajú na žiakov v tomto škol-
skom roku? 
Každým rokom sa snažíme vždy prísť s niečím no-
vým. Počas letných prázdnin bola ukončená prvá 
etapa rekonštrukcie sociálnych zariadení, na kto-
ré sme dokázali ušetriť zdroje z nášho rozpočtu. 
Rozširujeme vyučovanie v Clil metóde, ktorou sa 
bude po anglicky vyučovať prvouka, resp. príro-
doveda nielen v prvom a druhom ročníku, ale už 
aj v treťom. Zaviedli sme nový predmet na prvom 
stupni, tvorivé čítanie, na podporu čitateľskej gra-
motnosti žiakov a pre žiakov 8. a 9. ročníka povin-
né čítanie v anglickom jazyku. Do konca septem-
bra zrealizujeme dovybavenie posledných šesť 
tried fixnými dataprojektormi, získali sme ďalších 
jedenásť notebookov pre skvalitnenie vyučo-
vania. Ďalšou úplnou novinkou je facebooková 
stránka, ktorú sme zriadili na podnet od rodičov. 
Tretím rokom sme obnovili činnosť žiackeho par-
lamentu, vďaka ktorému môžeme odpovedať aj 
na otázky smerované od žiakov. Novinkou je tiež 
zapojenie ZŠ Mládežnícka do projektu s názvom 
„Viac ako peniaze“, ktorý podporuje finančnú gra-
motnosť žiakov. Neustále pracujeme na skvalit-
ňovaní webovej stránky školy, kde prezentujeme 
aktivity a činnosť našej školy. 

Aká je vaša najbližšia vízia do budúcna? 
Pre mňa je dôležité, aby bola naša škola otvorená 
verejnosti. Aby sme sa navzájom s rodičmi detí, 
ktoré navštevujú našu školu, stali partnermi. Som 
rada, že sa nám to postupne darí. V najbližšom 
období máme v pláne pokračovať v rekonštruk-
ciách sociálnych zariadení, z eurofondov dokon-
čiť vybavenie odborných učební chémie a fyziky, 
revitalizovať vonkajšie športové ihrisko a postaviť 
detské preliezačky na školskom dvore. Plánov 
máme dosť – len ich zrealizovať.

Aký by ma byť podľa vás správny riaditeľ?
Myslím si, že neexistuje žiadny dokonalý ideál riadi-
teľa. Určite by to mal byť človek, ktorý je spravodlivý 
a zásadový zároveň. Mal by stáť za pravidlami, ktoré 
si nastolí a zakladať si na vzájomnej spätnej väzbe 
a komunikácii s pedagógmi, ktorá je veľmi dôležitá. 

Ako trávite svoj voľný čas? Čo rada robíte, keď 
práve nevyučujete? 
V prvom rade je moja práca pre mňa veľkým koníč-
kom. V mladšom veku som súťažne robila zjazdové 
lyžovanie. Dnes sa tomuto športu venujem aj so 
svojou rodinou. Začalo to mojím manželom, a te-
raz už aj naše dve deti lyžujú veľmi dobre. Celkovo 
preferujem viac zimné športy ako letné. Počas leta 
chodím behať, odreagujem sa pri nordic walkingu 
a čítaním kníh. 

Posledná otázka na záver - aké je vaše motto, 
podľa ktorého sa v živote riadite?
Vždy som sa snažila brať život pozitívne. Pokiaľ člo-
vek berie život negatívne, nikdy ho to žiadnym spô-
sobom neposunie vpred. Riadim sa krédom „Keď 
nie si s niečím spokojný, tak sa to snaž zmeniť“. 

Zhovárala sa Barbora Krchňavá 
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Dnešný evanjelický kostol v Púcho- 
ve bol vybudovaný pre evanjelic-
ký zbor podľa návrhu staviteľa Mi-
chala Urbánka z  Púchova. Základ- 
ný kameň nového kostola bol polo-
žený 23. 6. 1864 a kostol bol vysvä-
tený v  r. 1880. Rozmery kostola sú  
36 x 12 m, klenby sú vysoké 14 m. 
Zvony sú vo výške 24,1 m, hodiny vo 
výške 29,5 m, veža je vysoká 38,6 m.

Kostol bol postavený v novogotic-
kom štýle na mieste starého kostola. 
Jeho cena bola 80.000 zlatých. Vnú- 
tri je renesančný vyrezávaný oltár 
z roku 1643, ktorý bol pôvodne v 
dnes už neexistujúcej Marcibányiho 
kaplnke. Tento oltár sa nachádzal v 
rímskokatolíckom kostole do roku 
1785. V tomto roku si ho potom eva-
njelici vyprosili od grófa Aspermon-
ta do svojho druhého kostola.

Neogotika alebo pseudogotika ale- 
bo novogotika je jedna z historizuj-
úcich tendencií v umení 19. storo-
čia vychádzajúca z romantického 
obdivu k  rytierskemu stredoveku a 
nadväzujúca, najmä v architektúre, 
na tvaroslovie gotiky. Urbánkova 
architektúra je príkladným vyjadre-
ním sebavedomia, ktoré evanjelici 
opätovne získali spolu s rovnopráv-
nosťou po vydaní protestantského 
patentu.

Púchovský kostol je murovaná,  
omietaná, voľne stojaca pseudo- 
slohová chrámová trojloďová stavba 
obdĺžnikového pôdorysu s polygo-
nálnou apsidou. Štvorboká hrano- 
lová veža je zasadená do vstup-
ného priečelia. Fasáda chrámovej 
lode je nad podmurovkou z pies-
kovcových kvádrov vertikálne čle- 

nená pilastrami zdobenými vpad-
linami v tvare mníšky. V hornej 
časti je ozdobená korunnou profi-
lovanou rímsou, pod ktorou je ob-
lúčikový vlys zdobený plastickými 
výrezmi v tvare lomeného oblúka. 
Okná sú obdĺžnikové, gotizujúce,  
s polkruhovými záklenkami a rozet-
kami. V apside sú navyše ozdobené 
vitrážami. V priečelí od Moravskej uli-
ce sa nachádza hlavný vstup do bu-
dovy, ktorý je zvýraznený dvojicou 
stĺpov po oboch stranách a dvoma 
fiálami. Kostol má jeden hlavný a tri 
bočné vstupy.

Interiér je bohato architektonicky rie- 
šený. Klenby hlavnej lode a presby-
téria sú zdobené hviezdicami, klenby 
bočných lodí zdobia kríženia. Klenby 
sú opreté na šiestich zväzkových stĺ-
poch s hlavicami zdobenými rastlin-
ným dekórom a štyroch polstĺpoch. 
Menšie stĺpy ešte nesú bočné pavla-
če s bohato zdobenými drevenými 
zábradliami. Steny sú členené pi-
lastrami. Pôvodná pieskovcová dlaž-
ba bola neskôr nahradená umelým 
kameňom. Zariadenie kostola je pô-
vodné. V  presbytériu je umiestnená 
kazateľnica so strieškou, stôl Pána a 

Cirkevný zbor Púchov bol založený v roku 1560.  
V roku 1706 dočasne zanikol pod vplyvom silnej proti-
reformácie. V roku 1709 sa prvý kostol, ktorý používali 
protestanti, dostal definitívne ku katolíkom. Od roku 
1709 patrili púchovskí evanjelici do artikulárneho cir-
kevného zboru v Súľove. Po bitke na Bielej hore prišla 
do Púchova početná skupina českých a moravských 
exulantov z Jednoty bratskej. Vybudovali si Moravskú 
ulicu s  vlastnou samosprávou. V  roku 1784 po tole-
rančnom patente bol zbor obnovený. 

dve bočné lavice. Všetko je zdobené 
rezbami s motívmi z gotiky. Kostol 
prešiel počas svojej existencie viace-
rými opravami. Nikdy sa nepristúpi-
lo k prestavbám, ktoré by ho sloho-
vo narušili. Posledná veľká oprava 
prebehla v roku 2009. Do rozsiahlej 
opravy fasád sa pustili pracovníci 
miestnej stavebnej firmy. 

Najväčším problémom tejto his- 
torickej stavby boli vlhnúce múry, 
ktoré vodu doslova nasávali. Dôsled-
kom boli vypadávajúce omietky 
a plesne. Tento problém vyriešilo 
dôsledné odizolovanie základov a 
nový systém odvodnenia stavby. Pre-
behli opravy vonkajších fasád, kde 
bolo potrebné opravovať i štukovú 
výzdobu. Najviac práce mali reštaurá-
tori s vežou. Pri začatí prác z nej vypa-
dávali kusy omietok.

Digitálne číselníky piesní sú z roku 
1982. V roku 2006 bola urobená re-
konštrukcia zvonov a boli namon-
tované elektronické hodiny. Elektro-
nické hodiny, u ktorých reálny čas je 
riadený rádiovým časovým normá-
lom DCF 77. Hodiny sa automaticky 
kontrolujú každé tri minúty. Združujú 

Súčasný organ v evanjelickom kostole vyrobila dielňa v Kutnej hore 
za 713 000 Kčs. Písal sa rok 1953.

História evanjelického 
kostola v Púchove
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Pravdepodobnosť ochorenia na 
chrípku alebo iné ochorenie dý-
chacích ciest môžeme znížiť, ak bu-
deme dodržiavať tieto preventívne 
opatrenia:

1. Dodržiavanie základných hy-
gienických návykov - zakrývanie 
úst pri kašli, nosa pri kýchaní, po-
užívanie jednorazových zdravot-
ných vreckoviek, časté umývanie 
rúk.

2. Zvyšovanie celkovej odolnosti 
- otužovaním, primeranou pohy-
bovou aktivitou, dennou konzu-
máciou surovej zeleniny a ovocia.

3. V bytových priestoroch, najmä 
počas spánku, sa snažiť udržiavať 
zvýšenú vlhkosť a nižšiu teplotu.

4. V priestoroch, kde sa človek čas-
to zdržuje, znížiť prašnosť upra-
tovaním na mokro a častým ve-
traním.   

5. Pri prvých prejavoch ochore-
nia sa stáva človek infekčný pre 
svoje okolie a preto by mal v styku 
s inými ľuďmi dodržiavať základné 
hygienické pravidlá a nestýkať sa 

hlavne s dojčatami, starými ľuďmi 
a osobami so zníženou imunitou. 

6. Počas zvýšeného výskytu 
chrípky a chrípku napodobujú- 
cich ochorení sa vyhýbať podu-
jatiam, kde dochádza k zhro-
mažďovaniu väčšieho množstva 
ľudí.  

7. Vakcíny proti chrípke sa odpo- 
rúčajú aplikovať u osôb umiestne-
ných dlhodobo v liečebniach, osôb 
nad 60 rokov a u osôb so závaž-
nými ochoreniami. Účinnosť vak-
cíny sa pohybuje od 70 do 90 %, 
ale len v prípade, ak v populácii 
koluje typ vírusu, proti ktorému je 
vakcína pripravená a u osoby, ktorá 
je schopná vytvoriť si dostatočne 
vysokú hladinu protilátok. Pred 
ostatnými  ochoreniami dýchacích 
ciest vakcína nechráni.   

8. Duševný stav má úzky vzťah 
k imunitnému systému, ktorý je 
zodpovedný za odolnosť organiz-
mu proti mikroorganizmom, preto 
dostatočný odpočinok, kvalitný 
spánok a dobrá nálada výrazne 
prispievajú k zvyšovaniu odolnosti. 
                   MUDr. Viliam Bršiak, MPH

Ako predchádzať chrípke 
a ochoreniam dýchacích ciest

pohon vežových hodín, cimbalové 
elektromagnetické odbíjanie, ovláda-
nie troch zvonov. Sú programovateľ-
né až na jeden rok dopredu na každý 
deň. Tiež bol namontovaný elektrický 
pohon zvonov lineárnymi elektromo-

tormi. Vežové hodiny majú nové cifer-
níky a v noci svietia.
Starý púchovský organ je z roku 1879. 
V roku 1953 si organ kúpil cirkevný 
zbor v Liptovskom Ondreji a po opra-
ve je stále funkčný. Bol nahradený 
novým organom, ktorý vyrobila diel-
ňa v Kutnej Hore za 713 000 Kčs. Zá-
verečné práce, t. j. montáž píšťal, ich 
ladenie a konečný náter skrine boli 
ukončené v polovici februára 1953. Za 
pôsobenia brata farára Jána Zaťku bol 
organ vybavený novým nehlučným 
elektrickým ventilátorom vstavaným 
priamo do skrine. V roku 1985 bol 
pôvodný hrací stôl nahradený novým 
spoľahlivejším, lebo starý bol závislý 
na zmenách teploty a vlhkosti. V roku 
2005 bola vykonaná oprava organa a 
v roku 2007 bol organ obohatený o 
hobojový register.

Kostolu obnovili omietku v rokoch 
1930, 1962, 1967, 1980, 1989, 2004, 
2008, 2009 bez zmien v pôvodnej 
stavbe. Vymaľovaný bol v roku 2010. 

Zdroj: www.ecavpuchov.sk

Renesančný vyrezávaný oltár pochádza z roku 1643. Patril medzi pôvod-
ný inventár dnes už neexistujúcej Marcibányiho kaplnky.

Tri zvony evanjelického kostola sú 
poháňané elektromotormi. 

Nie všetky ochorenia dýchacích ciest sprevádzané 
horúčkou sú chrípkového pôvodu. Len asi štvrtinu 
z týchto ochorení vyvolávajú vírusy chrípky.  Ostat-
né sú vyvolané inými vírusmi a baktériami. O tom, 
či človek po styku  s choroboplodnými mikroorga-
nizmami ochorie alebo nie, rozhoduje nielen druh a 
množstvo mikroorganizmov, ale hlavne prirodzená 
odolnosť človeka. 
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     V utorok 20. septembra sme si skromne, ale naozaj 
s radosťou v srdci, pripomenuli 3. výročie otvorenia 
nášho divadla. Sálu naplnili fanúšikovia hudobného 
zoskupenia La Gioia, ktoré sme v Púchove privítali 
tiež po približne troch rokoch, tentokrát aj v kombi-
nácii s Dobrou muzikou (z členov orchestra Lúčnice), 
ale aj tí, ktorí prijali naše priateľské pozvanie na tento 
malý spomienkový večer. V závere naozaj emotívne 
silného hudobného zážitku, vychádzajúc zo  sály, 
všetci dostali aj jedno naše malé poďakovanie a 
spomienku do dlane – ďakovnú pamätnú kartičku 
s venovaním a obrázkom divadla spoza fontány. Ak 
ste nemohli byť pri tom, rada Vám prostredníctvom 
Púchovských novín venujem pár slov poďakovania, 
ktoré každému z Vás, ktorí patríte k našim priazniv-
com, kolegom alebo spolupracovníkom, určite cítim 
potrebu vysloviť. 
     Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa denne 
starajú o Vaše zážitky a spokojnosť. A nemyslím tým 
len kmeňových zamestnancov, ale aj členov našich 
divadelných, folklórnych, tanečných súborov, pre-
mietačov, uvádzačov kina, lektorov kurzov, klubov a 
mnohých voľno časových aktivít. A verte mi, že spo-
ločne - rovnako ako pred tromi rokmi – cítime predo-
všetkým spomínanú vďačnosť. Za to, že máme k dis-
pozícii to, čo čím Vám takmer denne môžeme robiť 
radosť – budovu a široké možnosti nášho krásneho 
divadla (aj keď ešte jedna sála by sa nám pri tom, čo 
si navymýšľame, hodila ako soľ:), ktoré sú nevysychaj-
úcim žriedlom radosti, krásy, dobra a lásky. To všetko 
u nás vždy nájdete. Žiadnu kontroverznosť, politiku, 
nič, čo rozdeľuje, naopak – len to, čo spája: umenie, 
dojatie, hĺbku alebo ľahkosť, endorfín.
     Divadlo Púchov si za uplynulé tri roky už stihlo 
vybudovať pekné a pomerne zvučné meno. A punc 
maximálnej serióznosti. Kdekoľvek sa v našom ma-
lom slovenskom či českom svete umenia, s ktorým 

S La Gioiou sme oslávili tretie výročie Divadla Púchov
sme kedy už prišli do styku, spýtate, som si takmer 
istá, že nenájdete negatívnu referenciu.  Herci, muzi-
kanti, literáti sa k nám vždy tešia a radi vracajú. Juraj 
Kemka mi minule poslal správu, že ako je možné, že 
u nás s Robom Jakabom ešte nehrali. Ľubomír Feldek 
pravidelne sleduje a komentuje naše osudy a udalos-
ti. Zdenka Studenková vždy naoko prísne skontro-
luje, či sa staráme, modernizujeme, sledujeme nové 
trendy. Pretože jej na nás, ako hovorí, záleží. Stanislav 
Štepka sa vždy teší na vôňu nášho divadla, ktorú ci-
tujem - inde nenájdete. Voniame vraj stále novotou 
a človečinou. 
     Mám skvelých kolegov, teda hlavne kolegyne, 
ktorým sa chcem poďakovať za to, že všetky tie moje 
– na prvý pohľad niekedy až neúnosné nápady - sú 
ochotné realizovať. A nielen ochotné. Ony sú Vám pri 
tom – aj pri vypätí svojich síl – predstavte si, aj šťast-
né. Človek to vidí, cíti. A keďže šťastie je nákazlivé, 
máme často vypredané.  Ďakujem svojim kolegom, 
že prekonávajúc často i hranice svojich síl urobia pre 
vás a pre tých spokojných hercov, muzikantov, literá-
tov... prvé i posledné. 
     Ďakujem Vám, milí naši spolupracovníci, pani ria-
diteľky, riaditelia škôl, škôlok, voľnočasových zariade-
ní, ďakujem všetkým kolegom v meste i mestských 
spoločnostiach, ktorí nám pomáhajú alebo nás len 
navštevujú. Verte, že každé stretnutie s Vami je pre 
nás vzácne a napĺňa nás silou, chuťou a vierou. Každá 
Vaša návšteva niektorého z našich podujatí  je ako 
balzam i impulz, ktorý nabíja do ďalších dní a nápa-
dov. To ste možno ani nevedeli, ale je to tak. Sme na-
ozaj veľmi vďační všetkým ľuďom s krvnou skupinou 
kultúra pozitív, všetkým, ktorí nám prajete, dávate 
spätnú väzbu o svojej spokojnosti i nápady, čo treba 
vylepšiť. 
     Vám, ktorí sa tešíte z našich úspechov, či prežívate 
občasné naše trápenia, napríklad, keď nám na podu-

La Gioia.

jatí zaprší, alebo naopak, keď je v sále či vestibule prí-
liš teplo a my ho (zatiaľ) nedokážeme „vyhnať“.  
     Milé naše divadlo, do ďalších rokov Ti spolu s ce-
lým svojím kolektívom želám, aby tí, čo rozhodujú 
o ďalšom Tvojom osude, rozhodovali naďalej múd-
ro a prajne. Tak, aby neprestávala rásť a plesať duša 
našich návštevníkov, Púchovčanov, návštevníkov 
nášho mesta i tých, ktorí kultúrne hodnoty osobne 
prinášajú a tvoria. Aby aj naďalej pojem „púchovská 
kultúra“ bol nielen historicky, súčasne, no i pre bud-
úcnosť silným a reprezentatívnym. Za nás, organi-
zátorov, Ti môžeme sľúbiť, že sa aj naďalej budeme 
usilovať prinášať a vylepšovať všetko, čo je v našich 
silách. 

Mika Vargová a kolektív DK Púchov

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, študen-
ti, dôchod., ZŤP). V prípade záujmu o prehliadku múzea mimo 
vyhradený čas volajte +421 905 915 835.

V  PODKROVÍ  ŽUPNÉHO  DOMU: 
Herný večer
Odložte telefóny, vstaňte od počítačov a príďte sa zahrať so skutočnými ľuď-
mi. Budete sa môcť pozabávať prostredníctvom hier od starého Egypta až po 
súčasnosť. Vhodné pre všetky vekové kategórie.
KEDY: 8. 10. 2016 od 19:00 do 23:00
VSTUP: 1€. Ak donesieš hru, máš vstup zadarmo.

Kreativnô
Kreatívna tvorivá dielňa s množstvom nových 
výtvarných techník pre malých i veľkých.
Vstup voľný.
KEDY: 29. 10. 2016 od 11:00 do 15:00

Knižný trh
Máte doma plné krabice už dávno prečítaných kníh alebo vaša duša a oči 
prahnú po knižke, ktorú už neľahko kúpiť v obchodoch? Doneste svoje li-
terárne bohatstvo a príďte sa pohrabať v knihách či časopisoch, ktoré môžu 
obohatiť vašu domácu zbierku o zaujímavé kúsky. Vstup voľný.
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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 €.

       

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 €.

KINO

       

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 €.
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Čierny havran 
Cena menu od 3,70 Є
Utorok: 
Polievka: Hrachová s párkom
1. Kurací špíz s pečenými zemiakmi a 
cesnakovou omáčkou
2. Jelenie ragú so šampiňónmi, knedľa 
3. Lokše plnené restovanou kačacou 
pečeňou

Streda: 
Polievka: Drobková s mrveničkou
1. Bravčová panenka plnená brokoli-
cou a syrom, zeleninová ryža 
2.  Vyprážaný hermelín so šunkou, 
varené zemiaky, tat. omáčka
3. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom

Štvrtok: 
Polievka: Cakompak 
1. Bravčový steak so slaninkou, brynd-
zou a špenátom, zemiakové pyré
2. Mexický guláš, dusená ryža
3. Strapačky s kyslou kapustou a 
opraženou slaninkou

Piatok: 
Polievka: Zeleninová so syrokrémom
1. Rumpsteak s nivovou omáčkou, 
ryža, americké zemiaky
2. Makrela na grile s bylinkami, zemia-
ky s medvedím cesnakom
3. Hlivové rizoto s parmezánom a 
sušenými paradajkami

MENU 4: Zeleninový šalát s bryn-
dzou, opečený chlieb
Bulgurový šalát s kuracím mäsom a 
jablkom
Zelerový šalát s grilovanou panenkou, 
bageta
Zeleninový šalát s baby mozzarelou a 
sušenou paradajkou, bageta

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,70 Є
Utorok: 
Polievky: Hovädzí vývar s rezancami
Kapustová s klobásou 
1. Diabolská pochúťka v zemiakovej 
placke
2. Hovädzí španielsky vtáčik, tarhoňa, 
kyslá uhorka 
3. Zeleninové lasagne
Dezert: Limetové rezy 

Streda: 
Polievky: Brokolicová so syrovými 
knedličkami 
Šošovicová kyslá
1. Kurací steak na fazuľových luskoch, 
zemiakové hranolky, dusená ryža, 
zeleninové obloženie 
2. Maďarský guláš, varená knedľa
3. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom 
Dezert: Medový krémeš

Štvrtok:  
Polievky: Slepačí vývar s perličkami
Špenátová s vajcom

1. Morčací steak s dubákovou omáč-
kou, jazmínová ryža, miešaný šalát 
2. Hovädzí burger, pečené zemiaky 
3. Boloňské špagety so syrom
Dezert: Dvojfarebné rezy  

Piatok: 
Polievky: Cesnaková s krutónmi 
Gulášová, chlieb 
1. Morčacie medailóniky s brokoli-
covou omáčkou, varené zemiaky, 
zeleninový šalát 
2. Hovädzie varené mäso s kôprovou 
omáčkou, varená knedľa
3. Pstruh s petržlenovým vinaigrette, 
zemiakovo-hráškové pyré, paradaj-
kový šalát
Dezert: Mliečny rez

Happy burger 
Cena menu 3,50 Є
Utorok 
Polievka: Šošovicová so zeleninou
1. Plnené kuracie prsia v slaninke, ryža, 
obloha 
2. Bravčový paprikáš, cestovina
3. Ľadový šalát so zelerovými karbo-
nátkami

Streda 
Polievka: Hŕstková 
1. Kuracie soté so šampiňónmi, ryža
2. Koložvárska kapusta, varené 
zemiaky
3. Zeleninový šalát s vyprážaným 
kuracím mäsom

Štvrtok 
Polievka: Krémová brokolicová
1. Diabolská zmes na opečenom 
chlebe, strúhaný syr
2. Prekladaná živánska, zemiaková 
kaša, obloha
3. Zeleninový šalát s vyprážaným 
pangasiusom

Piatok 
Polievka: Zelerová
1. Pečené kuracie stehno, ryža, obloha
2. Miešaný tanier, hranolky, obloha
3. Cvikľový šalát s opekaným kuracím 
mäsom
   

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: 
Rascová s vajíčkom 
Boršč s kyslou smotanou 
Tekvicová sladkokyslá so zemiakmi 

Hlavné jedlá:
1. Francúzske zemiaky, paradajkový 
šalát
2. Žemľovka s tvarohom, šalát s 
čerstvého ovocia
3. Koložvárska kapusta, varené 
zemiaky
4. Hamburské bravčové stehno, 
omáčka, knedľa
5. Morčacie na rozmaríne – plátky, 
tagliattele s baby špenátom
6. Pečené bravčové rebrá na mede, 

kapustné strapačky
7. VIP Hovädzie ossobuco na pečené 
na čiernom pive, dubákové krupoto

Metropolis
Cena menu od 3,40 Є 
Utorok: 
Polievka: Pohronská
1. Bravčový závitok s mäsovou plnkou, 
zem. kaša, zel. šalát 
2. Hydinové soté, zeleninová ryža
3. Zapekané cestoviny s ovocím, 
ľadový čaj

Streda:  
Polievka: Ruský boršč
1. Dusená bravčová pečeň na cibuľke, 
ryža, uhorka 
2. Lahôdkové ramienko v chrenovej  
omáčke, varené zemiaky 
3. Zemiakové krokety so šunkou, 
anglická zelenina 
Štvrtok:  
Polievka: Hovädzí vývar s cestovinou 
a haluškami 
1. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiako-
vý šalát s majonézou 
2. Hovädzie dusené na cesnaku, 
zemiakové knedle 
3. Lasagne, miešaný zeleninový šalát
 
Piatok: 
Polievka: Domáca fazuľová 
1. Debrecínsky guláš, knedľa 
2. Rybací karbonátok, zemiaková kaša, 
šalát s červenej kapusty 
3. Ruské vajce „DUO“ , pečivo

Reštaurácia Váh
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 
Polievky:  Pórová s ligurčekom a 
jablkami 
Kuracia paprikášová so zeleninou 
1. Ázijské morčacie soté so zeleninou, 
½ dus.ryža, ½ hranolky
2. Plnená brav.kapsa, opekané zemia-
ky, kyslá uhorka 
3. Brav.rezeň v bryndzovom cestíčku, 
zemiaková kaša, zeleninový šalát  
4. Makaróny s tekvicou a mätou (čili, 
cesnak, pistácie, parmezán) 

Streda: 
Polievky: Hubový boršč (vegeta- 
riánska)  
Údená so zemiakmi a krúpkami   
1. Anglický rozbif, pečené zemiaky, 
pikantný dressing s paradajkami     
2. Prírodné kur.prsia s broskyňou, šíp-
kovou omáčkou a mandľami, dus.ryža 
3. Pečená klobása, šošovicový príva-
rok, 3 ks chlieb/varené zemiaky 
4. Zázvorové tofu s brokolicou a baby 
karotkou, dus. ryža so syrom 

Štvrtok: 
Polievky: Slepačia s mäsom a 
rezancami  
Tekvicová so smotanou
1. Bravčové karé s kuriatkami a chren. 
omáčkou, ½ dus. ryža, ½ hranolky 
2. Kuracie prsia s brokolicou a syrom, 

dus. ryža  
3. Pečené husacie stehno, červená 
kapusta, knedle/var. zemiaky )  
4. Lievance s tvarohom a černicami  

Piatok: 
Polievky: Sedliacka kapustnica  
Zeleninová jesenná s cestovinou 
1. Morčacie kung-pao, ½ dus. ryža, ½ 
hranolky
2. Diabolské pečené kur. krídelká, zem. 
kaša, šalát z červenej kapusty  
3. Vyprážaný bravčový rezeň plnený 
(šunka, encián), var. zemiaky, tatar.
omáčka 
4. Penne s tuniakovou omáčkou 
(cesnak, kapari, bazalka, paradajky, 
parmezán, č. olivy) 

Športcentrum 
Cena menu od 3,70 Є 
Utorok: 
Polievky: Kapustnica s údeným a 
klobásou, chlieb
Slepačí vývar s rezancami 
1. Kurací gyros, grécky cestovinový 
šalát s cícerom, syrom a olivami
2. Brav. steak s bylinkovým maslom, 
pečenou kukuricou, americké zemiaky 
3. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, 
tatárska omáčka 
4. Morčací závitok plnený syrom, 
špenátom a sušenou rajčinou, am. 
zemiaky

Streda
Polievky: Brokolicová krémová s 
krutónmi 
Slepačí vývar s rezancami 
1. Pečené kurča na šampiňónoch a 
dijonskej horčici s medom, hrášková 
ryža 
2. Segedínsky bravčový guláš so 
smotanou, žemľová knedľa 
3. Grilovaný syr quattro formaggi, 
zemiaková kaša, šalát Waldorf 
4. Pečený modrý žralok na cesnaku a 
masle, zemiaková kaša, šalát Waldorf 

Štvrtok
Polievka: Fazuľová s klobáskou, chlieb 
Slepačí vývar s rezancami 
1. Kačacia pečeň na cibuľke s údenu 
paprikou v zemiakovej placke 
2. Bryndzové halušky s opečenou 
údenou a gazdovskou slaninou 
3. Vyprážaný syr Eidam, opekané 
zemiaky, americký dressing
4. Hovädzie po Burgundsky na čer. 
víne, slanine a hubách, opek. zemiaky 

Piatok: 
Polievka: Kapustová s rajčinami a 
bravčovým mäsom, chlieb
Zeleninový vývar s cestovinou 
1. Kuracie prsia na masle s bylinkami, 
ryža basmati, šalát
2. Francúzske zemiaky s klobáskou, 
smotanou, vajcami a syrom 
3. Šúľance s orechami, medom, 
maslom a strúhaným perníkom 
4. Hovädzie po Burgundsky na čer. 
víne, slanine a hubách, opek. zemiaky

Pizza pub Nosice
Cena menu: 3,30 Є 
Utorok
Hŕstková
1. Plnená paprika, knedľa
2. Zeleninové karbonátky, zemiaky, 
dressing
 
Streda
Fazuľová na kyslo
1. Kastrólková roštenka, uhorka
2. Ryžový nákyp s ovocím
 
Štvrtok 
Kmínová s vajíčkom
1. Zabíjačkový tanier, zemiaky
2. Špenátové halušky so syrovou 
omáčkou
 
Piatok
Hovädzí vývar
1. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiako-
vá kaša
2. Penne s brokolicovo-smotanovou 
omáčkou

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 3,90 Є 
Utorok:
Polievky: Špenátový krém, chlebové 
krutóny 
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou 
a zeleninou
1. Kurací steak na šampiňónovej 
omáčke, dusená ryža, zeleninové 
obloženie 
2. Hrachová kaša, domáca grilovaná 
klobáska, chrumkavá cibuľka, chlieb 
3. Granatiersky pochod, kyslá uhorka 

Streda: 
Polievky: Talianska polievka so syrom 
Slepačí vývar s pečeňovými haluškami
1. Vyprážaný kurací „Gordon Bleu“, 
zemiakové pyré, kapustový šalát
2. Viedenská roštenka, dusená ryža, 
zeleninové obloženie 
3. Šúľance s orechami 

Štvrtok: 
Polievky: Fazuľová polievka so slivka-
mi, chlieb
Cesnaková číra polievka, chlebové 
krutóny 
1. Morčacia kapsa so špenátom, 
restovanými šampiňónmi, oštiepkom, 
dusená ryža, čalamáda
2. Divinový tokáň na červenom víne, 
domáca knedľa
3. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom

Piatok: 
Polievky: Kulajda s restovanými 
dubákmi
Slepačí vývar s mäskom a rezancami 
1. Vyprážaný kurací rezeň, majoné-
zový šalát
2. Stroganov z pravej hov. sviečkovice 
so šampiňónmi, varená cestovina  
3. Bryndzové halušky so slaninkou 

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

• kozmetika

• masáže

• manikúra

• pedikúra

  Bez 
objednávky

Novootvorený salón krásy
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Trenčianskeho samosprávneho kraja 
p. Jaroslav Baška. Po príhovoroch spo-
ločne všetci traja slávnostne prestrihli 
pásku a dali obci Streženice do užíva-
nia multifunkčné ihrisko, ktoré bude 
slúžiť škole, škôlke, deťom a mládeži 
v obci, ale aj dospelým pre športovú 
činnosť. Po slávnostnom akte svojimi 
piesňami privítala občanov a hostí na 
Streženických hodoch domáca spe-
vácka skupina Štepnická skala a svoje 
sólo mala aj malá Timejka Vojteková. 
Potom prišiel na rad zápas starých 
pánov zo Streženíc a výberu starostov 
z okresu Púchov, za ktorých v bráne 
nastúpil aj domáci starosta zo Streže-

     Tradičné dvojdňové hody v Stre-
ženiciach boli tento rok výnimočne 
úspešné, pretože sa v tento deň 
slávnostne otváralo multifunkčné 
ihrisko a hody sa uskutočnili aj s 
podporou Trenčianskeho samo-
správneho kraja.     
      V sobotu bol naplánovaný turnaj 
starých pánov na novom multifunkč-
nom ihrisku. Bohužiaľ, pre nepriazni-
vé počasie sa turnaj neuskutočnil, ale 
organizátori sľubujú dobre pripravený 
turnaj uskutočniť v náhradnom ter-
míne. V sobotu večer bola tradičná 
hodová zábava, kde sa spievalo a tan-
covalo do skorého rána.
     Nedeľa ráno patrila miestnym poľov-
níkom, pretože v kostole Sedembo-
lestnej Panny Márie bola Poľovnícka 
svätá omša, po ktorej všetci občania 
obce boli pozvaní do kultúrneho 
domu na ochutnanie výborného gu-
lášu z diviny od streženických poľovní-
kov. Kultúrne popoludnie, ktoré sa za-
čalo po 13-tej hodine, bolo iné ako po 
minule roky. Obec v roku 2015 dostala 
dotáciu od Úradu vlády SR na vybu-
dovanie multifunkčného ihriska a ten-
to deň bol spojený s otvorením tohto 
ihriska. Pozvanie starostu na otvorenie 
ihriska prijal splnomocnenec Úradu 
vlády SR pre šport a mládež p. Dušan 
Galis a pozvanie prijal a Streženické 
hody podporil sumou 750 € predseda 

Streženické hody s novým ihriskom

níc. Zápas skončil nerozhodne 6:6 a 
na penaltách boli úspešní starostovia. 
Kultúrne popoludnie pokračovalo vy-
stúpením Folklórneho súboru Ledni-
čanka z Lednice, nasledoval Folklórny 
súbor Javorník z Lúk a na záver vy-
stúpila známa hudobná skupina Black 
Band z televízie Šláger. Počasie prialo a 
starosta na záver poďakoval účinkujú-
cim, občanom a hosťom za ich účasť a 
vyslovil želanie, aby sa v takomto poč-
te stretli opäť o rok.
     Starosta obce touto cestou ďaku-
je za podporu Streženických hodov 
predsedovi TSK p. Jaroslavovi Baškovi. 
Ďakujem starostom z okresu Púchov a 

primátorovi mesta Púchov za účasť na 
otvorení multifunkčného ihriska.
     Starosta obce ďakuje za organizá-
ciu a spoluprácu pri Streženických 
hodoch základnej škole, školskej je-
dálni, pracovníčkam obecného úradu, 
poslancom obecného zastupiteľstva a 
to p. Alene Zvonkovej, Marte Kubišo-
vej, Bohuslavovi Svoradovi a Matejovi 
Chromekovi, ďakuje rodine Jozefa 
Trníka za zvukové zabezpečenie na 
hodoch, ale aj ostatným občanom 
obce Streženice, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom podieľali na organizácii 
hodov.

Ing. Juraj Hrišo,  starosta Streženíc  

Uplynulý víkend vyvrcholili Majstrovstvá sveta mažoretiek v  chorvátskom meste Poreč. Pú-
chovské mažoretky domáceho súboru NELLY úspešne zabojovali vo viacerých kategóriách. 
V sólových kategóriách sa najlepšie umiestnila a titul majsterky sveta v disciplíne POM-POM 
Seniors solo získala naša súťažiaca Nina Chovančeková. V disciplíne POM-POM SENIORS duo-
-trio získali 2. miesto Helena Rosinová, Petra Karasová a Denisa Václavíková. V disciplíne  POM-
-POM JUNIORS solo 3. miesto získala Romana Halušková, podobne 3. miesto získali NELLY v dis-
ciplíne POM-POM JUNIORS mini. V POM-POM SENIORS mini získali púchovské NELLY 2. miesto.  
V kategórii BATON SENIORS duo-trio skončili na 4. mieste Michaela Pijaková, Simona Václa-
víková a  Nikola Staňová. V  kolektívnych súťažiach sa vynikajúco umiestnili súťažiace NELLY 
v  kategóriách POM-POM, kde juniorky získali zlatú medailu, seniorky striebornú a  kadetky 
bronzovú medailu. Podrobnejšie informácie prinesieme v ďalšom čísle PN.

-sf-,  Zdroj: www.mac.estranky.cz

Úspech púchovských mažoretiek v Poreči

Športová hala v Poreči, kde sa uskutočnili majstrovstvá sveta v mažoretkovom športe. 
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SALAJ - Beluša

KAPUSTA
neskorá

-   z vlastnej produkcie
-   odroda: CASSANDRA F1
-   ponúkame službu rezania
-  predaj začína: 27. 9. 2016
Doba predaja: Po - štv: 8.30 - 11.30, 12.00 - 15.00
                         Pia: 8.30 - 11.30, 12.00 - 16.00
Predaj v areáli veľkoskladu v Beluši (smer Mojtín), vedľa futbalocého ihriska 
na Slatinskej. V mesiaci október predaj aj v sobotu od 8.00 do 11.00.

Informácie na tel.: 042/ 46 25 600 

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

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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Púchovské karate na prahu novej sezóny

Pre Púchovčanov z Centra voľného 
času pri Základnej škole Gorazdova 
posledný veľký slovenský turnaj v 
tomto roku vyzeral zle. Trochu pred-
časná generačná výmena, lebo To-
máš Solík, Miro Faturík a bratia Lukáš 
a Martin Čvirikovci ešte stále majú čo 
povedať, a to aj na medzinárodných 
súťažiach, sa podpísala na sobotňaj-
šej zostave. Navyše choroby vyradili 
skoro polovicu z najúspešnejších 
mladších Púchovčanov. Najstarší zo 
zostávajúceho družstva mal 16 rokov 
a druhý po ňom mal rokov len 13. 
Do Prievidze teda cestovala omladi-
na bez tohtoročných opôr Michala 
Kunsta a Martina Čvirika.

Avšak hneď na začiatku súťaže sa 
dočkala prekvapenia. Púchov po 
prvý krát, viac menej na skúšku, po-
stavil do súťaže kata družstiev 13- až 
15-ročných žiakov zostavu Tomáš 

Čvirik, Filip Máček a Nina Jandušíko-
vá. Hoci cvičili prvý raz družstvá, sú-
ťaž prekvapivo vyhrali oproti tradič-
ným špecialistom na kata družstiev.
A ani ďalej sa turnaj pre našich zá-
stupcov nevyvíjal zle. Tomáš Čvirik 
vyhral súťaž v cvičení kobudo s dlhý-
mi zbraňami v kategórii do 13 rokov 
a v kata svojej vekovej kategórie bol 
druhý. Medzi 12-ročnými žiakmi zase 
získal v súťaži kata bronz Filip Máček 
a deväťročný Danko Pavlák skončil 
vo svojej kategórii na 4. mieste o 
najmenší možný rozdiel 0,1 bodu. 
Jediná zástupkyňa Púchova v špor-
tovom zápase kumite, ktorou bola  
Nina Jandušíková, skončila vo svojej 
vekovej kategórii druhá.

Od vzniku ŠK PKZ Púchov bolo za 
uplynulých 15 rokov v tomto klube 
a v CVČ ZŠ Gorazdova vychovaných 
celkom 16 držiteľov čiernych pásov v 

karate a ďalší traja za Púchov zápasi-
li, hoci s čiernymi pásmi do Púchova 
už prišli. Najvyšší stupeň má súčasný 
tréner – 4. dan a spolu s Michalom 
Kunstom sú držiteľmi čiernych pásov 
aj v boji so zbraňami – kobudo. 

16 z nich reprezentovalo Slovensko 
na Majstrovstvách sveta a Európy. 
Jedenásti z nich získali v kategóriách 
dospelých, juniorov, dorastu, ale aj 
žiakov tituly majstrov sveta v kata aj 
v kumite a aj v tomto roku sa poda-
rilo získať Martinovi Čvirikovi a Mi-
chalovi Kunstovi na Majstrovstvách 

sveta zlato v súťažiach družstiev a To-
mášovi Čvirikovi v družstvách bronz. 
Môžeme povedať, že karate v Pú-
chove má slušnú úroveň a v CVČ ZŠ 
Gorazdova sme schopní vychovávať 
dobrých pretekárov. Záujemcovia 
o bojové umenia sa môžu v týchto 
dňoch ešte prihlásiť v pondelok, stre-
du a piatok o 18.15 v ZŠ Gorazdova 
a začať svoju cestu karate. Táto môže 
skončiť na budúcoročnom Pohári 
federácie alebo možno neskôr aj 
niekde ďalej.

František Komora, tréner

V Prievidzi sa dňa 24. 9. 2016  konalo ďalšie kolo 
Pohára federácie – dlhodobej celoslovenskej 
súťaže SFKBU (Slovenskej federácie karate a 
bojových umení). Zároveň posledné kolo v ka-
lendárnom roku 2016 a prvé kolo, ktoré bude 
organizované a počítané podľa nového časové-
ho harmonogramu t. j. systémom jar – jeseň.

Filip Máček, Tomáš Čvirik a Nina Jandušíková po víťazstve.

19. ročník tenisového memoriálu Rudolfa Crkoňa 

Rudolf Crkoň je veľmi známe meno 
v púchovskej tenisovej histórii. Pre 
tenisový klub urobil počas svojho 
života veľmi veľa. „Bolo obrovskou 
tragédiou, keď náhle zomrel vo veľ-
mi mladom veku 37 rokov,“ prezrá-
dza jeho priateľ a bývalý spoluhráč 
Július Fialka. V dnešných časoch sa 
memoriálu aktívne zúčastňujú jeho 
dvaja synovia a tiež otec, ktorý veľmi 
podporuje túto myšlienku.

Jednotlivé zápasy turnaja prebiehali 
v štvorhrách. Súťažné dvojice boli 
miešané a turnaja sa mohli sa zú-
častniť aj ženy aj muži. Veku sa tiež 
nekládli žiadne hranice. Turnaja sa 
každoročne zúčastňujú najmä čle-

novia tenisového klubu Púchov, pre 
ktorých je memoriál tiež ukončením 
celej uplynulej sezóny. Niektorí tenis-
ti, ktorí sa zúčastnili sú dokonca evi-
dovaní v rebríčku ATP a na súťažiach 
dosahujú výborné výkony. 

Turnaj vo štvorhrách je priateľským 
posedením a dlhoročnou tradíciou, 
ktorá je predovšetkým spojená lás-
kou k tenisu. „Tento turnaj sa koná 
pre ľudí, ktorí sú srdcom tenisti a 
bol aj vytvorený ľuďmi, ktorí boli 
veľmi zanietení a nosili tenis v srdci. 
Myslím si, že nás zostalo ešte veľa 
takých, čo ho tam stále nosíme,“ 
dodáva predseda tenisového klubu 
Púchov, Eduard Kukosa. 

19. ročníka memoriálu Rudolfa Crko-
ňa sa zúčastnilo 30 tenisových nad-
šencov. 15 dvojíc bojovalo o čo naj-
lepšie umiestenia a po celom dni na 
tenisovom dvorci sa na tabuli objavili 
víťazné mená. Po úspešných odpa-
loch si svoje poháre prišli prevziať tri 

víťazné dvojice tohtoročného me-
moriálu: 
Víťazné dvojice v štvorhre:
1. Filo – Kostelanský 
2. Granec – Hájsky 
3. bratia Kršiakovci 

B. Krchňavá

Dvaja synovia (Juraj a Maroš) predčasne zosnulého Rudolfa Crkoňa 
a jeho otec  Rudolf sa tenisového memoriálu pravidelne zúčastňujú. 

19. ročník memoriálu Rudolfa Crkoňa je pripome-
nutím uplynutia dvadsiatich rokov od jeho smrti 
a tiež záverečnou bodkou za tenisovou sezónou. 
Memoriál sa každoročne koná na počesť tohto 
významného človeka, ktorý bol váženou osobno-
sťou na tenisovom kurte, ale aj mimo neho. 
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6. liga muži

Futbalové súťaže riadené Oblastným futbalovým zväzom 

Dolné Kočkovce príjemne prekvapili v Tuchyni

7. liga muži

Delegačná listina Oblastného futbalového zväzu na 2. októbra
6. liga muži – 9. kolo o 14.30
D. Kočkovce – Bolešov (R, Mihálik, Pastorek), Udiča 
– Tuchyňa (Juríček, O. Komorník, Hriadel), Jasenica 
– Podmanín (Brundza, D. Komorník), Lysá – Košeca 
(Brna, Pecuš), Papradno – H. Poruba (Papuča, Kole-
no), K. Podhradie – Dulov (Zvak, Uhrín), Pov. Bystrica 
– Ilava (o 14.30 – Lamžo, Kapila)
7. liga muži – 9. kolo o 14.30
Šebešťanová – Lazy (Bagin, Kováčik), Kvašov – Pod-
važie (Cabaj, Ďurica), Visolaje – Pruské (Zigo, D. Jan-
ček, Milčík), Dohňany – Kolačín (M. Pecuš, J. Pecuš), 
Praznov – D. Breznica (Orálek, Kováč), Sverepec – D. 
Mariková (Tomášek, Galbavý), Pružina – M. Lednice 
(Škrovánek, Vavrík, Petrušek)
8. liga muži – 7. kolo o 14.30

Bodiná – Kameničany (Folučka), Fan Club Púchov 
– Bolešov B (v Lúkach – Bielik), Horovce B – Hradčan 
Lednica (v sobotu – Juríček), Tŕstie – Mikušovce (R), 
Dynamo Orlové – Vrchteplá (Mako), Červený Kameň 
– Prejta (v sobotu – Orálek)
6. liga dorast – 7. kolo o 11.45
Dohňany – Mikušovce (J. Pecuš, M. Pecuš), Lysá – D. 
Kočkovce (A. Pecuš, Brna), Jasenica – Tuchyňa (D. Ko-
morník, Brundza), Sverepec – Plevník (Galbavý, To-
mášek), Udiča má voľno
4. liga starší žiaci JUH – 7. kolo o 10.00
Ladce – Lazy (Škrovánek, Meluch), Dohňany – Hrad-
čan Lednica (Lamžo, Proč), Beluša – Horná Poruba (v 
sobotu Cabaj), Borčice/Bolešov – Košeca (v Bolešove 
– Pastorek), Ilava má voľno

4. liga starší žiaci SEVER – 7. kolo o 10.00
Jasenica – D. Mariková (Blaško), Udiča – Domani-
ža (Mako), Papradno – Prečín (Brundza), Sverepec 
– Plevník (Galbavý, Rojko), Pružina má voľno
4. liga mladší žiaci – 7. kolo o 10.00
Dubnica – D. Kočkovce (D. Janíček), Fan Club Púchov 
– Kolačín (v Lúkach o 12.30 – Bielik), Ilava má voľno
Prípravky
Sever – 1. 10. o 10.30
Podmanín (Galbavý, Zvak), D. Marikový (Vavrík, Blaš-
ko)
Juh – dvojzápasy, 1. 10. o 10.30 a 11.30
H. Poruba – Dulov (Juríček), Kolačín – Dubnica (Zigo), 
Košeca – Ladce (Škrovánek), Ilava – Borčice (Bielik)  

1. P. Bystrica 8 6 2 0 22:8 20
2. Košeca 8 5 3 0 27:9 18
3. Podmanín 8 5 2 1 27:14 17
4. K. Podhradie 8 5 2 1 14:7 17
5. D. Kočkovce 8 4 2 2 20:15 14
6. Dulov 8 4 0 4 12:20 12
7. Tuchyňa 8 2 5 1 22:19 11
8. H. Poruba 8 3 0 5 24:20 9
9. Udiča 8 2 2 4 17:20 8
10. Bolešov 8 2 2 4 14:20 8
11. Jasenica 8 2 2 4 11:21 8
12. Papradno 8 1 2 5 10:17 5
13. Lysá 8 1 1 6 13:28 4
14. Ilava 8 1 1 6 10:25 4

Tuchyňa – D. Kočkovce 3:7 (1:3) 
Po úvodnom oťukávaní sa ujali vedenia v 23. mi- 

núte gólom Glórika – 0:1. O ďalšie tri minúty hostia 
viedli dvojgólovým rozdielom po presnom zásahu 
Pšenáka (na snímke vpravo) – 0:2. Domáci síce v 
29. minúte znížili na 1:2, no o ďalšie tri minúty vrátil 
Michálek gólom z pokutového kopu dvojgólové ve-
denie – 1:3. Snahu domácich o skorigovanie schladil 
hneď v úvode druhého polčasu Pšenák – 1:4. Bartoš 
síce v 54. minúte znížil, ale o minútu neskôr zvýšil 
Pšenák na 2:5. V 68. minúte skorigoval Štefula na 3:5, 
no potom už mierili presne len efektívni hostia. V 70. 
minúte zvýšil Mišík na 3:6 a osem minút pred kon-
com Pšenák svojim štvrtým gólom spečatil zaslúžené 
víťazstvo hostí. 

Horná Poruba – Lysá pod Makytou 7:2 (3:1)
Lysá šla do vedenia v 17.minúte gólom Kováča, v 

27. minúte vyrovnal Hofierka, o desať minút poslal
domácich do vedenia Pagáč a ten istý hráč tri minúty 
pred prestávkou zvýšil na 3:1. Po obrátke pochovali 
nádeje Lysej tromi gólmi za desať minút postupne 
Čurik, Dražkovec a svojim tretím gólom Pagáč – 6:1. 
Štvrť hodinu pred koncom zvýšil Hetflajš na 7:1 a v
záverečnej minúte kozmeticky prikrášlil výsledok Ve-
teška – 7:2.  

Podmanín – Udiča 5:2 (2:2)
Nováčik začal zostra a po necelých dvadsiatich 

minútach viedol dvojgólovým rozdielom po góloch 
Petra Gardiana v 12. a Miroslava Kostelanského v 19. 
minúte. Potom domáci poľavili a Udičania trestali. V 
20. minúte znížil Súľovský na 2:1 a päť minút pred 
prestávkou Drblík vyrovnal – 2:2. V druhom polčase 
nováčik pridal nielen na obrátkach, ale aj góly. V 55. 

minúte M. Gardian strhol vedenie na domácu stranu  
- 3:2, o osem minút P. Gardian zvýšil na 4:2 a o ďalšie 
dve minúty spečatil zaslúžené domáce víťazstvo R. 
Sovík – 5:2. 

Košeca – Jasenica 8:2 (6:1)
Skóre otvoril domáci Bortel po štvrť hodine. O de-

sať minút vyrovnal Kňažko, no to bolo zo strany hostí 
všetko. Päťgólová domáca smršť za necelú štvrť ho-
dinu zlomila Jaseničanom väz. V 29. minúte pridal 
Štepanovič druhý domáci gól – 2:1. Ďalšie tri pridal 
od 32. do 41. minúty Bortel a minútu pred prestávku 
zvýšil na 6:1 Štepanovič – 6:1. V druhom polčase pri-
dal Mihálik siedmy a Pružinec ôsmy gól Košece – 8:1. 
Posledné slovo mal hosťujúci Heldes štyri minúty 
pred koncom – 8:2.

Dulov – Papradno 2:1 (1:0)
V stretnutí mužstiev zo spodnej časti tabuľky otvo-

ril skóre po polhodine Miloš Borovský – 1:0. Po ob-
rátke v 60. minúte zvýšil Kecík na 2:9. Hostia stihli už 
iba skorigovať desať minút pred koncom z kopačky 
Galka – 2:1. 

Ilava – Košecké Podhradie 0:3 (0:2)
Ilavčania držali vyrovnaný krok s favoritom iba ne-

celú štvrťhodinu. V 12. minúte odštartoval svoj stre-
lecký koncert Szucs – 0:1. Ten istý hráč pridal o sedem 
minút druhý presný zásah – 0:2 a v druhom polčase 
zavŕšil svoj hetrik Szucs tretím gólom – 0:3. 

M. Lednice – Sverepec 1:2, D. Mariková – Praznov 
3:0, Kolačín – Visolaje 2:1, Sviečka, Pruské – Kvašov 
1:2, Revák, Dureš, Podvažie – Šebešťanová 3:2, Lazy 
– Pružina 3:0, Kmošena. Mácsai, Riško, D. Breznica 
– Dohňany 3:3, Ilavský 3 – Zigo, Chano, Lukajka
1. Kvašov 8 7 1 0 23:5 22
2. Dohňany 8 5 2 1 24:12 17
3. Kolačín 8 5 1 2 15:13 16
4. Pruské 8 5 0 3 26:14 15
5. Visolaje 8 3 3 2 19:11 12
6. Podvažie 8 4 0 4 17:19 12
7. Sverepec 8 4 0 4 10:17 12
8. Pružina 8 3 2 3 12:12 11
9. Lazy 8 3 1 4 17:18 10
10. Šebešťanová 8 2 3 3 17:15 9
11. D. Mariková 8 2 2 4 16:21 8
12. Praznov 8 1 2 5 10:23 5
13. M. Lednice 8 1 2 5 11:29 5
14. D. Breznica 8 1 1 6 12:20 4

Bolešov – Pov. Bystrica 1:1 (0:0)
Domáci proti lídrovi pozorne bránili a v prvom pol-

čase mu napriek niekoľkým šanciam nedovolili skó-
rovať. Po obrátke šli hostia spod Manína do vedenia 
gólom Almásyho v 63.minúte – 0:1. Dve minúty pred 
koncom Závodný vyrovnal – 1:1. 
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Výsledkový servis futbalových súťaží

8. liga muži2. liga starší dorast

4. liga starší žiaci - SEVER

4. liga mladší žiaci

Prípravky

4. liga starší žiaci - JUH

2. liga mladší dorast

6. liga dorast

Myjava – MŠK Púchov 3:4 (Matejka, Mikoláš, Be-
lobrad, Králik)
1. Senica 5 5 0 0 25:2 15
2. Slovan BA 5 4 1 0 30:3 13
3. Karlova Ves  5 4 1 0 11:1 13
4. D. Streda 5 4 0 1 16:7 12
5. Nitra 5 3 1 1 24:4 10
6. Trenčín 5 3 1 1 21:7 10
7. Inter  5 2 1 2 2:2 7
8. Petržalka 5 2 0 3 3:12 6
9. MŠK Púchov 5 1 1 3 8:11 4
10. Levice 5 1 1 3 2:8 4
11. Trnava 5 1 1 3 4:14 4
12. Zl. Moravce 5 1 0 4 5:21 3
13. Myjava 5 0 0 5 4:14 0
14. Horná Nitra 5 0 0 5 1:50 0

I. liga starší žiaci - U15

I. liga starší žiaci - U14
Myjava – MŠK Púchov 0:1 (Vyhnička)

1. D. Streda 5 5 0 0 37:1 15
2. Slovan BA 5 5 0 0 22:4 15
3. Inter BA 5 4 1 0 17:4 13
4. Nitra 5 4 0 1 36:3 12
5. Trnava 5 4 0 1 16:8 12
6. Senica 5 3 0 2 17:8 9
7. Trenčín 5 3 0 2 11:11 9
8. K. Ves  5 2 1 2 9:9 7
9. Myjava 5 1 1 3 3:17 4
10. Zl. Moravce 5 1 0 4 2:19 3
11. MŠK Púchov 5 1 0 4 3:27 3
12. Petržalka 5 0 1 4 1:11 1
13. Levice 5 0 0 5 2:22 0
14. Horná Nitra 5 0 0 5 2:34 0

8. kolo: Slovan Levice - MŠK Púchov 0:6 (0:1), 
Hurta 2, Buček, Haviar, Červený, Marman, Zl. Mo-
ravce – Inter 2:1, N. Zámky –Komárno 0:9, Petržalka 
– SDM Domino 3:1, Pov. Bystrica – Dubnica 2:1, Karlo-
va Ves – Lokomotíva Trnava 5:0, Malacky – Skalica 0:4, 
Myjava – Horná Nitra 5:1, Gabčíkovo – Topoľčany 0:3
1. Myjava 10 9 1 0 48:7 28
2. Skalica 10 9 0 1 44:9 27
3. Inter 10 7 0 3 37:12 21
4. MŠK Púchov 10 6 2 2 32:13 20
5. Zl. Moravce 10 6 1 3 24:15 19
6. Topoľčany 10 6 0 4 18:19 18
7. Pov. Bystrica 9 5 1 3 24:17 16
8. Karlova Ves 9 5 1 3 15:14 16
9. Lok. Trnava 10 5 1 4 19:21 16
10. Horná Nitra 10 5 0 5 35:24 15
11. Dubnica 10 3 3 4 20:18 12
12. Malacky 9 3 3 3 15:16 12
13. Petržalka 9 4 0 5 18:21 12
14. Gabčíkovo 10 2 3 5 20:23 9
15. Komárno 10 2 1 7 30:44 7
16. Domino 10 1 2 7 12:26 5
17. Levice 10 0 1 9 6:56 1
18. N. Zámky 10 0 0 10 3:65 0

8. kolo: Slovan Levice – MŠK Púchov 3:7 (3:2), 
Krajčík 3, Mičúch, Ciesar, Ocelík, Pavlovič, Zl. Mo-
ravce – Inter 2:2, Petržalka – Domino 3:1, N. Zámky 
– Komárno 1:4, Pov. Bystrica – Dubnica 1:5, Karlova 
Ves – Lokomotíva Trnava 2:2, Myjava – horná nitra 
1:1, Malacky – Skalica 1:1, Gabčíkovo – Topoľčany 3:2
1. Myjava 10 8 2 0 32:4 26
2. Inter 10 8 1 1 35:7 25
3. Gabčíkovo 10 7 0 3 25:13 21
4. Horná Nitra 10 6 2 2 30:19 20
5. Petržalka 9 6 2 1 21:10 20
6. Zl. Moravce 10 6 1 3 19:17 19
7. Lok. Trnava 10 4 5 1 22:10 17
8. Domino 10 5 1 4 24:15 16
9. Komárno 10 5 1 4 18:20 16
10. Karlova Ves 9 3 2 4 17:17 11
11. Topoľčany 10 3 2 5 16:20 11
12. Dubnica 10 3 1 6 15:19 10
13. Skalica 10 1 4 5 10:14 7
14. Levice 10 2 1 7 11:36 7
15. Nové Zámky 10 2 1 7 12:45 7
16. MŠK Púchov 10 2 0 8 16:28 6
17. Malacky 9 0 5 4 6:20 5
18. Pov. Bystrica 9 1 1 7 9:24 4

6. kolo: Udiča – Sverepec 4:1, Tuchyňa – Lysá 4:1 
(1:1), Chodúr, Plevník – jasenica 9:0, D. Kočkovce 
– Dohňany 0:0
1. Udiča 6 6 0 0 27:1 18
2. Sverepec 5 4 0 1 23:11 12
3. Plevník 6 4 0 2 25:14 12
4. Tuchyňa 6 3 0 3 14:17 9
5. D. Kočkovce 5 2 1 2 11:10 7
6. Lysá 5 2 0 3 16:19 6
7. Dohňany 5 1 1 3 5:14 4
8. Jasenica 5 1 0 4 8:22 3
9. Mikušovce 5 0 0 5 2:23 0

6. kolo: Domaniža – Jasenica 3:2, Prečín – Udiča 0:9, 
Plevník – Papradno 0:5, D. Mariková – Pružina 0:6
1. Pružina 6 5 0 1 26:4 15
2. Udiča 5 5 0 0 23:1 15
3. Domaniža 5 4 0 1 19:18 12
4. Jasenica 5 3 0 2 23:4 9
5. Papradno 5 3 0 2 21:10 9
6. Plevník 6 2 0 4 19:31 6
7. Prečín 5 1 0 4 6:31 3
8. Sverepec 5 0 1 4 3:16 1
9. D. Mariková 6 0 1 5 7:32 1

6. kolo: Ilava – Borčice 16:0, Košeca – Beluša 1:3 
(Lamačka, Slávik, Rúček), Horná Poruba – Dohňany 
0:5 (Matej, Balogh. Ofúkaný, Janíček, Ivaniš), Hradčan 
Lednica – Ladce 6:0 (Hochla 4, Majerko, Červený), 
Lazy pod Makytou mali voľno
1. Lednica 5 5 0 0 35:1 15
2. Beluša 5 4 1 0 46:1 13
3. Ilava 6 4 0 2 36:17 12
4. Košeca 6 3 1 2 16:16 10
5. Lazy 5 2 2 1 25:6 8
6. Ladce 5 2 0 3 32:13 6
7. Dohňany 5 2 0 3 22:11 6
8. H. Poruba 6 0 0 6 3:63 0
9. Borčice 5 0 0 5 1:88 0

6. kolo: Dolné Kočkovce – Fan Club Púchov 4:0 
(Hudec 3, Lezzani), Ilava – Dubnica 0:3, Kolačín mal 
voľno
1. Dubnica 5 5 0 0 71:3 15
2. Kolačín 4 3 0 1 12:19 9
3. D. Kočkovce 5 2 0 3 11:31 6
4. FC Púchov 5 1 0 4 8:24 3
5. Ilava 5 1 0 4 4:29 3

JUH:
1. kolo: Ilava – Dubnica 1:5 (1:2), Dubnica – Ilava 

4:1 (2:1).    
4. kolo: H. Poruba  - Dubnica 1:7 (1:3), Dubnica 

- H. Poruba 8:1 (6:0), Dulov – Ladce 5:1 (5:0), Ladce 
- Dulov 1:3 (1:2), Kolačín – Borčice 0:2 (0:0), Borčice 
– Kolačín 1:1 (0:0).

5. kolo: Ilava - H. Poruba 2:0 (1:0), H. Poruba - Ilava 
0:6 (0:3), Ladce – Kolačín 1:2 (1:1), Kolačín - Ladce 1:0 
(1:0), Dubnica – Dulov 11:0, Dulov - Dubnica 0:7
1. Dubnica 10 10 0 0 94:4 24
2. Ilava 10 7 1 2 34:19 22
3. Košeca 8 5 1 2 19:9 16
4. Kolačín 10 5 1 4 16:19 16
5. Borčice 8 5 1 2 12:19 16
6. Dulov 10 2 0 8 14:42 6
7. Ladce 10 1 1 8 9:54 4
8. H. Poruba 10 0 1 9 7:39 1

STRED: 
4. kolo: Visolaje – Streženice 2:2 (1:1), Janek 2 – 

Škripec, Suder, Visolaje - Horovce B 5:1 (2:0), Janek 4, 
Chleban - Greguška, Horovce B – Streženice 0:4 (0:1), 
Škripec 2, Suder, Jurík.

5. kolo: Visolaje – Beluša 1:3 (0:2), Chleban – Zbín 
2, Mišík, Beluša - Visolaje 7:1 (7:1), Zbín 7 – Palkech, 
Horovce A - Horovce B 0:1 (0:0), Mikula, Horovce B 
– Horovce A 2:0 (1:0), Greguška, Egly.
1. Beluša 8 8 0 0 52:6 24
2. Visolaje 10 6 1 3 31:22 19
3. Streženice 8 4 1 3 16:23 13
4. Horovce B 10 4 1 5 13:33 13
5. Hr. Lednica 6 1 1 4 9:19 4
6. Horovce A  8 0 0 8 8:26 0

SEVER: 
5. kolo: Prečín – Domaniža 0:10 (0:4), Domaniža - 

Prečín 9:1 (4:0), Pov. Bystrica – Sverepec 9:1 (4:1), Sve-
repec – Pov. Bystrica 0:6 (0:3), Podmanín – Praznov 
3:2 (2:0),  Praznov - Podmanín 2:3 (2:1). 
1. Pov. Bystrica 12 10 1 1 75:13 31
2. Domaniža 11 10 0 1 79:5 30
3. D. Mariková 12 7 2 3 40:24 23
4. Šebešťanová 11 5 1 5 26:45 16
5. Podmanín 11 4 1 6 21:43 13
6. Sverepec 11 3 3 5 15:32 12
7. Prečín 12 1 2 9 12:58 5
8. Praznov 12 1 0 11 20:68 3

6. kolo: Hradčan Lednica – Fan Club Púchov 3:4 
(2:1), Ilavský 2, Dorotčin – Novosedliak 2, Remiš, Še-
dík, Kameničany – Červený Kameň 4:0, Prejta – Dyna-
mo Orlové 5:1, Vrchteplá – Tŕstie 3:3, Mikušovce – Ho-
rovce B 3:1 (1:1), Chupáč, Bolešov B – Bodiná – zápas 
je odložený na neurčito
1. Mikušovce 6 6 0 0 17:2 18
2. Kameničany 6 4 1 1 15:7 13
3. Tŕstie 6 3 3 0 15:11 12
4. FCPúchov 6 3 1 2 12:11 10
5. Orlové 6 3 1 2 9:9 10
6. Bodiná 5 3 0 2 11:10 9
7. Horovce B 6 3 0 3 13:13 9
8. Prejta 6 2 1 3 13:14 7
9. Vrchteplá 6 1 2 3 12:13 5
10. Bolešov B 5 1 1 3 6:15 4
11. Lednica 6 1 0 5 6:11 3
12. Č. Kameň 6 0 0 6 5:18 0

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk
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SLOVNAFT CUP - Slovenský pohár

Púchovčanov po statočnom boji „vylial“ z pohára majster
MŠK Púchov – AS Trenčín 0:3 (0:1)
Proti úradujúcemu majstrovi a víťazovi Slovenského 

pohára začali v treťom kole pohára domáci Púchov-
čania bez štipky rešpektu. Už po dvoch mi- nútach 
napriahol k strele Bielik, s jeho projektilom si však 
hosťujúci brankár Chovan poradil. Trenčania podľa 
predpokladov držali loptu na svojich kopačkách, no 
futbalisti MŠK ich do vyložených šancí nepúšťali. Na-
opak, v 10.minúte vystrelil Gajdošík, jeho strela však 
mierila vysoko nad bránku Trenčína. Gólom neskon-
čili ani krídelne úniky a následné centre domáceho 
Vanáka. Púchovčania kapitulovali až po vyše pol ho-
dine. V 33. minúte sa s domácimi obrancami pohral 
mladučký Halgoš a z hranice pokutového územia 
nezadržateľne skóroval – 0:1. Futbalistov MŠk gól 
naštartoval k ešte vyššej aktivite. Gajdošík nechal za 
sebou dvoch domácich obrancov, jeho strelou gól-
man majstra vyrazil opäť pred Gajdošíka, no ten ju 
poslal mimo bránky. V druhom polčase pokračovala 
územná prevaha Púchovčanov, šanca Pastorka v 50. 
minúte zostala po otáľaní len šancou. O päť minút si 
Gajdošík pýtal pokutový kop za kontakt s hosťujú-
cim obrancom. Dočkal sa však iba žltej karty za „fil-
movanie“. V 62. minúte sa opäť presadili Trenčania, 
Kalu si nabehol na presný center a hlavou prekonal 
domáceho brankára – 0:2. Neubehli ani tri minúty a 
Halgoš krásnou strelou z diaľky vymietol pavučinky 
v hornom rohu domácej bránky – 0:3. Štvrť hodinu 
pred koncom sa výborným zákrokom zaskvel Letko 
v domácej bránke, keď gólovú strelu Lawrenceho vy-
tlačil na rohový kop. Púchovčania favoritovi podľahli 
rozdielom triedy, no za svoj výkon sa rozhodne han-

biť nemusia. Naopak, pred peknou diváckou kulisou 
si vyslúžili potlesk domáceho publika.

Góly: 33. a 65. Halgoš, 62. Kalu.
Rozhodoval Šuniar, ŽK: Marek Gajdošík, Kopiš, Za-

vadzan, Pastorek – Jančo, Ket, 1320 divákov.
MŠK PÚCHOV: Letko – Riška, Zavadzan (Pilát), 

Brezničan, Vanák, Kopiš, Paliesek, Gamboš, Bielik, 
Marek Gajdošík (Luhový), Buček (Pastorek).

AS TRENČÍN: Chovan – Skovajsa, Šulek, Kleščík, 
Lawrence, Bala (Kvocera), Nwofor, Kalu, Halgoš, Ru-
ben (Ket), Jančo (Mikeš). 

pok

Utešená návšteva, statočný výkon a napokon prehra rozdielom triedy s majstrom. Aj takú podobu malo stretnu-
tie tretieho kola Slovenského pohára MŠK Púchov - AS Trenčín.       FOTO: Slavomír Flimmel

TIPOS 3. liga muži

MŠK Púchov – Šurany 3:0 (0:0)
Futbalisti MŠK Púchov sa pred domácimi priaz-

nivcami chceli rehabilitovať za prehru s Lednickými 
Rovňami v derby na domácom trávniku. I keď začali 
aktívne, dlho si nevedeli poradiť s koncentrovanou 

obranou Šurian. Naopak, do šancí sa dostávali aj 
hostia a už v úvode Kopiš v poslednej chvíli zbloko-
val strelu hosťujúceho Simonidesa. Potom sa k streľ-
be dostali aj domáci. Najprv hosťujúceho brankára 
vyskúšal Bielik a následne gólman Šurian vyrazil aj 

nebezpečnú strelu Gajdo-
šíka. Keď päť minút pred 
prestávkou neprekonal 
brankára hostí z dobrej 
šance ani Pastorek, muž-
stvá šli na prestávku bez 
gólov. Po obrátke mieril 
Gajdošík najskôr len do 
brankára, no v 53. minúte 
už bola aktivita Púchov-
čanov odmenená gólom, 
keď Gajdošík po peknom 
prieniku otvoril skóre – 1:0. 
V 60. minúte si brankár 
Šurian poradil s ďalšou            
Gajdošíkovou strelou a o 
štyri minúty neskôr po fau-
le na Kopiša nepremenil 
Brezničan pokutový kop. O 
ďalšie dve minúty sa však 
už domáci dočkali – po 
rohovom kope sa lopta 
dostala v Luhovému, ktorý 
hlavou zvýšil na 2:0. V 82. 
minúte mieril Púchovčan 
Zavadzan len do žrde, na 

druhej strane sa zaskvel v domácej bránke Letko po 
Janákovej strele. Konečnú podobu výsledku dal v zá-
verečnej minúte Mynář – 3:0. 

Rozhodoval A. Gádoši, ŽK: Turan, 175 divákov.
MŠK PÚCHOV: Letko - Paliesek, Riška, Brezničan, 

Kopiš (Mynář), Zavadzan, Luhový, Pilát (Pastorek), 
Gamboš, Bielik (Rosina), Marek Gajdošík. Tréner J. 
Vágner

Ostatné výsledky 8. kola: Topoľčany – Neded 3:0, 
Komárno – Galanta 2:0, Dubnica – Veľký Meder 5:0, 
L. Rovne – Z. Moravce 3:0, Beluša – Šaľa 1:1, Veľké Lu-
dince – D. Streda B 0:3, Gabčíkovo malo voľno
1. MŠK Púchov 11 7 3 1 21:8 24
2. Komárno 10 7 2 1 31:10 23
3. L. Rovne 10 6 3 1 22:13 21
4. D. Streda B 11 6 2 3 13:9 20
5. Topoľčany 11 6 1 4 20:17 19
6. Galanta 10 5 3 2 18:9 18
7. V. Ludince 11 4 4 3 17:17 16
8. Beluša 11 4 4 3 13:12 16
9. Veľký Meder 10 4 2 4 11:17 14
10. Gabčíkovo 10 4 1 5 10:12 13
11. Šurany 10 4 1 5 21:25 13
12. Zl. Moravce 10 3 3 4 15:13 12
13. Šaľa 11 3 3 5 10:11 12
14. FC Horses 10 3 3 4 13:20 12
15. Horná 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 11 2 1 8 10:29 7
19. Dubnica 10 1 2 7 10:20 5

Futbalisti MŠK Púchov sa po hladkej výhre udržali v čele

V minulom domácom ligovom zápase sa Púchovčania (v červených dresoch) v 
derby len ťažko presadzovali proti sklárom z Lednických Rovní. V sobotu si však so 
Šuranmi pripísali hladkú výhru.               FOTO: Milan Podmaník 

minútach
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Púchovčania vyšli v Dubnici naprázdno

Stolný tenis

II. liga muži
Muži ŠHK Púchov podľahli v druhom kole II. hoke-

jovej ligy v derby zápase Dubnici.  Púchovčania sa o 
lepší výsledok pripravili v prvej tretine, ktorú prehrali 
1:4. Záverečný finiš už prišiel neskoro.

2. kolo: MHK Dubnica nad Váhom – ŠKH Púchov 
8:5 (4:1, 4:2, 0:2)

Góly Púchova: 17. Zemko (Plavecký), 30. Plavecký 
(Matušú, Sušanin), 40. Štubňa (Tichý, Bajtala), 47. Pa-
náček (Bajtala), 51. Zemko (Tichý)

Rozhodovali: Vido – Rehák, Tvrdoň, Strely na brán-
ku: 54/40, Vylúčení: 8/10, Presilovky: 1/1, Oslabenia: 
1/1, 561 idvákov

Zostava ŠHK Púchov: Kučík, Ondrička – Dobiaš, 
Flašík, Hulák, Kováčik, Matušú, Tichý – Bajtala, Faktor, 
Furo, Panáček, Plavecký, Slávik, Štubňa, Sušanin, Val-
ter, Zemko, Tréner: Rudolf Dráb

Ostatné výsledky: Partizánske – Prievidza 6:4, Se-
nica – Piešťany 6:5 pp, Dolný Kubín – Levice 13:1, Dy-
namax Nitra – HC Bratislava 1:9
1. HC Bratislava  2  2  0  0  0  21:3  6 
2. Partizánske  2  1  0  1  0  13:12  4 
3. Piešťany  2  1  0  1  0  11:10  4 
4. Dolný Kubín  2  1  0  0  1  15:13  3 
5. Dubnica  2  1  0  0  1  12:11  3 
6. ŠHK Púchov  2  1  0  0  1  10:10  3 
7. Levice  2  1  0  0  1  7:14  3 
8. Senica  2  0  1  0  1  7:11  2 
9. Nitra  2  0  1  0  1  9:16  2 
10. Prievidza  2  0  0  0  2  6:11  0

I. liga juniori
MŠK Púchov – MHC Martin 0:2 (0:2, 0:0, 0:0), 

Michalovce – HOBA Bratislava 5:2, Prešov – Piešťany 
11:4, Michalovce – Piešťany 5:4, Prešov – HOBA Bra-
tislava 3:5
1. MŠK Púchov  3  2  0  0  0  1  15:8  6 
2. Prešov  4  2  0  0  0  2  24:19  6 
3. Martin  3  2  0  0  0  1  8:6  6 
4. HOBA BA  3  1  0  0  1  1  10:12  4 
5. Michalovce  3  1  0  0  0  2  7:13  3 
6. Piešťany  2  0  1  0  0  1  8:14  2

I. liga dorast
HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov 6:4 (0:2, 

3:2, 3:0), Udovychenko, Hudík, Krajč 2, Partizánske 
– Dubnica 0:3, Dubnica – Považská Bystrica 1:0, To-
poľčany – Partizánske 9:1
1. Partizánske  3  2  0  0  1  11:6  6 
2. Topoľčany 2  1  0  1  0  7:6  4 

3. Dubnica  2  1  0  0  1  5:4  3 
4. P. Bystrica  2  1  0  0  1  7:12  3 
5. MŠK Púchov  3  0  1  0  2  10:12  2

I. liga starší žiaci
8. HT: 
HC Lučenec – MŠK Púchov 1:10 (0:4, 0:3, 1:3), 

Moravanský 4, Hajas 2, Putala, Zemančík, Halušková, 
Mišák, Brezno – B. Bystrica 4:6, Zvolen – Martin 0:4, L. 
Mikuláš – Pov. Bystrica 7:7
1. MŠK Púchov  5  4  0  1  33:16  8 
2. Žilina  5  4  0  1  23:15  8 
3. P. Bystrica  6  3  1  2  31:34  7 
4. L. Mikuláš  5  2  2  1  35:23  6 
5. Zvolen  5  3  0  2  34:25  6 
6. Martin  5  3  0  2  21:17  6 
7. B. Bystrica  5  2  0  3  19:21  4 
8. Brezno  6  0  1  5  29:42  1 
9. Lučenec  4  0  0  4  8:40  0 

7. HT: 
HC Lučenec – MŠK Púchov 0:9 (0:2, 0:5, 0:2), Ve-

teška 3, Ondrašík 2, Pobežal, Vojtek, Lezzani, Žemla, 
Brezno – B. Bystrica 5:1, Zvolen – Martin 3:7, L. Miku-
láš – P. Bystrica 9:1
1. MŠK Púchov  5  4  0  1  34:10  8 
2. Brezno  6  4  0  2  38:19  8 
3. Martin 5  4  0  1  32:13  8 
4. Zvolen  5  3  1  1  34:16  7 
5. Žilina  5  3  0  2  21:15  6 
6. L. Mikuláš 5  2  1  2  19:22  5 
7. Lučenec  4  1  0  3  12:24  2 
8. B. Bystrica  5  1  0  4  10:33  2 
9. P. Bystrica  6  0  0  6  14:62  0

I. liga mladší žiaci
6. HT:
MŠK Púchov – HC Lučenec 9:0 (2:0, 2:0, 5:0), Hu-

dík 2, Žondor, Zajvlad, Toman, Hajas, Škultéty, Ková-
čik, Ladecký, B. Bystrica – Brezno 11:2, Martin – Zvo-
len 11:5, P. Bystrica – L. Mikuláš 4:5

5. HT: 
MŠK Púchov – HC Lučenec 26:1 (6:1, 11:0, 9:0), 

Pobežal 7, Urban 6, Hazala 3, Brežný 3, Štrbáň, Cebo, 
Vrtiel 2, Palan, Hromada, Martin – Zvolen 3:2, P. Byst-
rica – L. Mikuláš 4:11

KADETI:
MŠK Púchov – HK Levice 26:0 (12:0, 9:0, 5:0), 

Krajč 5, Kašlík 4, Hudík 3, Ladecký 3, Rusnák 3, Hajas 
2, Fóra, Januščák, Martiniuc, Putala, Slugeň, Urban

pok

Jozef Hulák si v Dubnici pripísal na svoje konto jeden mínusový bod a štyri trestné minúty.  Púchovčania si v dru-
hom kole 2. hokejovej ligy zaknihovali prvú prehru.              FOTO: Miroslav Mikáč

Úvodným kolom v najnižšej oblastnej súťaži odštar-
tovala nová stolnotenisová sezóna. Púchovčania ten-
to rok prihlásili do siedmej ligy hneď dve družstvá, 
obe však v úvodnom kole vyšli naprázdno. 

7. liga
JoLa Dubnica – TTC PB E 13:5, Rojkovič 4, Kmi- 

niak, Bíly, Zajac po 2, Hebr, Lalinský po 1, 1 štv. – Lies-
kovský 3, Kulichová 1, 1 štv., Nozdrovice B – Púchov 
B 18:0, Didek, Koštialik, Zemanovič, Blažíček po 4, 2 
štv., Udiča – Pružina B 6:12, M. Vaňko, P. Ignácik ml. 
po 2, Beník, Turiak po 1 – Topor, Vrábel po 4, Petrovič, 
D. Olšovský po 1, 2 štv., N. Dubnica E – 3. ZŠ Dubni-
ca 10:8, Vinczeová 4, Palieska, Kulina po 2, Solíková 
1, 1 štv. – Herda, Trenčan po 3, P. Čilek ml. 1, 1 štv., 
Púchov – Dol. Kočkovce C 5:13, Juriga st. 3, Lefko 2 
– M. Gombár, F. Škrabko, Crkoň po 3, Hudec 2, 2 štv., 
Milochov B – Sedmerovec C 4:14, Gazdík, Horečný, 
Duško, M. Mihálik po 1 – Galko, P. Barták po 4, Mazan, 
J. Mišík po 2, 2 štv., Miracles Dubnica – voľno. 
1. Nozdrovice B  1 1 0 0 18:0 3
2. Sedmerovec C  1 1 0 0 14:4 3
3. D. Kočkovce C  1 1 0 0 13:5 3
4. JoLa DCA   1 1 0 0 13:5 3
5. Pružina B  1 1 0 0 12:6 3
6. N. Dubnica E  1 1 0 0 10:8 3
7. ZŠ Dubnica   1 0 0 1 8:10 1
8. Udiča   1 0 0 1 6:12 1
9. Púchov A  1 0 0 1 5:13 1
10. TTC PB E  1 0 0 1 5:13 1
11. Milochov B  1 0 0 1 4:14 1
12. Púchov B  1 0 0 1 0:18 1

FUTBAL - 5. liga muži
Streženice – Kanianka 0:2 (0:2)

Streženičania si ďalšou domácou prehrou ešte viac 
skomplikovali situáciu v tabuľke. Hostia rozhodli o 
svojom víťazstve už v prvom polčase, po obrátke ne-
dokázali domáci skórovať. 

Góly: 23. Pipíška, 45. Petráš
Zostava Streženíc: Janták – Struhárňanský, Ada-

mička, Bernhauser, Filiač, Jozefovič, Hrišo, Vavrík 
(Šprta), Lamžo (Krajčí), Michal Šesták, Medňanský

Horovce – Trenčianska Turná 3:2 (1:1)
Horovčania rozhodli o svojom víťazstve až v pred-

poslednej minúte, kedy Škrapko strhol víťazstvo na 
domácu stranu. Horovce otočili skóre, keď prehrávali 
1:2. 

Góly: 15. Pilný, 62. Balocký, 89. Škrapko – 44. Jam-
bor, 56. Chorvát

Zostava Horoviec: Cúcik – Buček, Kormendy 
(Škrapko), Balocký, Štrbák, Kebis, S. Pavlovič, Pilný 
(Brix), Gašpárek, Siekel, Štefanec

Ostatné výsledky 8. kola: Stará Turá – Ladce 5:0, 
Bošany – Uhrovec 2:2, Opatová nad Váhom – Cho-
cholná-Velčice 4:1, Cígeľ – Podolie 3:1, Plevník-Drie-
nové – Z. Kostoľany 6:2, Brvnište – V. Uherce 2:2
1. Cígeľ 8 8 0 0 23:9 24
2. Kanianka 8 7 1 0 25:6 22
3. Opatová 8 5 2 1 20:9 17
4. Veľké Uherce 8 4 3 1 17:10 15
5. Uhrovec 8 4 2 2 19:16 14
6. Chocholná 8 4 0 4 9:15 12
7. Z. Kostoľany 8 4 0 4 17:28 12
8. Horovce 8 3 2 3 21:12 11
9. Stará Turá 8 3 2 3 17:14 11
10. Brvnište 8 2 4 2 14:15 10
11. Plevník 8 2 3 3 16:17 9
12. Ladce 8 2 2 4 9:12 8
13. Bošany 8 2 1 5 12:16 7
14. Streženice 8 0 4 4 10:17 4
15. Podolie 8 1 0 7 7:22 3
16. Tr. Turná 8 0 0 8 7:25 0
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Vodka Absolut

11,04 € 
40 %, 0,7 l

Vodka Carat
Mango

      Blueberry

6,96 €  
40 %, 0,7 l 

Kurant, Mandarin

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

• 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

AJ MILOVNÍKOV UMENIA A PRÍRODY, PRE CELÚ RODINU

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

Jesenné 
maliarske 

sústredenie

6. - 9. októbra 2016
Wellness hotel Javorník 
Lazy pod Makytou 

Vedú Ing. Iveta Slobodníková, Mgr. art. Silvia Sekelová, akad. maliari Blažej Mikuš a Dušan Sekela.

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

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

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

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

L. Rovne, potraviny, Súhradka
L. Rovne, predajňa Ledrov 
Dohňany, Obecný úrad
Záriečie, Potraviny Mix
Lúky, obchod p. Duníková
Mestečko, pohostinstvo U Mira
www.puchovskenoviny.sk
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SPOMIENK A
Po krátkych cestách chodili 
sme spolu, ale na tú dlhú 
odišiel si sám, no v Pána 
Boha nádej máme, že stret-
neme sa tam. Horno Kočkov-
ský cintorín, záhrada čudná, 
aj keď veľa kvetov máš, veľ-
mi si smutná. Keď na hrobe 
sviečka horí, človek modlit-
bou sa korí, smútok a žiaľ v srdci má, krásu kvetov 
nevníma. Žil si v nádeji 75 rokov. Choroba sa však 
vplietla do Tvojich krokov. Už niet návratu, ani ná-
deje, len cesta k hrobu nás k Tebe zavedie.

Dňa 18. 9. 2016 sme si pri svätej omši pripomenuli 
smutné prvé výročie, čo odišiel do večnosti man-
žel, otec a dedko Vladimír LUHOVÝ z Horných 
Kočkoviec.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra, zať, päť 
vnučiek a celá 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
Odišiel tíško, nie je medzi 
nami, no v našich srdciach 
ostáva navždy s nami.
Dňa 27. 9. si pripomíname 
tretie výročie úmrtia nášho 
milovaného otca, manžela, 
dedka a švagra
Dušana LIPTÁKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
S láskou spomína manželka Ľudmil a dcéry 
Andrea a Lenka s rodinami.

SPOMIENK A
Mama - to slovo je cennejšie 
ako hocijaké iné na svete.
Keď  Ťa už niet, 
rúti sa nám svet.
Spi sladko, 
snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme 
pri Tebe každý deň.
Dňa 17. 9. sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia našej drahej mamičky, babič-
ky a prababičky Štefánie GABČOVEJ z Horných 
Kočkoviec.
S láskou a modlitbou spomína celá rodina.

SPOMIENK A
Bude to už dvadsiata jeseň, 
čo znela v Dohňanoch 
smútočná pieseň a kostolné 
zvony hlásili, že Boh si Ťa 
povolal a my sme Ťa navždy 
stratili. Deň Tvojho odchodu 
v srdci máme a s láskou na 
Teba spomíname.
24. 9. 2016 uplunulo 20 rokov, čo nás navždy 
opustil Silvester ČVIRIK z Dohňan.
S úctou spomína manželka Viera, dcéra a traja 
synovia s rodinami  a celá ostatná rodina.

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám 3- izbový byt v centre Púchova oproti Bille. 
Informácie na tel. č. 0905 517 094.
• Predám nezrekonštruovaný byt na Rožáku v Pú-
chove, 63 m, 3-izbový. Cena 60 000 eur, dohoda. Tel. 
0905 359 104.

RÔZNE 
• Predám  cirkulár 7,5 kWh a  mraziak 120 l. Tel. 0944 
065 190, Púchov.
• Predám smaltovanú vaňu cca 160 cm s príslušen-
stvom nepoužívaná. Cena dohodou. Tel. 0908 702 
954.
• 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
• Odborná masáž  –  odblokovanie bolesti.
Tel. 0908 183 215.
• 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
• Prijmeme mäsiara do malej rodinnej mäsovýrobne 
v Púchove. Ide o výrobu mäsových výrobkov. 
Skúsenosti sú výhodou, uprednostnení budú nefaj-
čiari. Tel. 0918 469 791. 
E-mail: jankovic.p@centrum.sk.
• 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

OZNAM: Rozmiestnenie veľkoobjemových kon-
tajnerov 27. 9. - 3. 10. v Hrabovke, Ihrišťoch (pod 
zastávkou), Hoštinej (pri zbrojnici, zast. pri DK).

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI 
• Kúpim 2 - 3-izbový neprerobený byt v Púchove 
s balkónom. Tel. 0907 983 374. I-205
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