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Téma MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s. r. o. dlho nerezonovala na stránkach Púchovských novín. Ako 
to už v Púchove chodí, každý si našiel svoje vlastné vysvetlenie. Ak dovolíte, načriem do minulosti 
a vysvetlím aj moje pomerne dlhšie mlčanie:

Konateľ až na druhý pokus
Moja voľba na terajšiu pozíciu kona-
teľa spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ 
PODNIK s. r. o. neprebiehala ľahko. 
Datuje sa ešte do obdobia januára 
a februára 2015 kedy sa začali šíriť 
informácie o neakceptovaní mojej 
osoby na tento post zo strany niek-
torých poslancov. Bolo tesne po 
voľbách a pozícia nového primá-
tora bola nezávideniahodná. Časť 
poslancov sa doteraz nevie zmieriť 
(a nikdy nezmieri) so skutočnosťou, 
že nastala zásadná zmena. Na druhý 
pokus, na moje veľké prekvapenie, 
bola voľba úspešná. Prakticky až v 
októbri 2015 som bol zapísaný do 
obchodného registra ako konateľ. 
Rok 2015 rýchlo končil a staré vede-

nie malo dôležité informácie stále 
pevne v rukách. Boj o každý údaj ma 
stál nemálo síl.

Aj súkromní podnikatelia aj zástup-
covia mesta?
Nutnosť okamžite vymeniť kona-
teľov na firme resp. obmedziť ich 
konanie vyplývala z  „nepochopiteľ- 
ného“ rokmi zabehnutého stavu. 
Stavu, kde minoritní spoločníci, teda 
dve súkromné osoby, zároveň riadili 
celú súkromno-mestskú spoločnosť. 
Stretali sa tu dva záujmy - mestský 
(občanov), ktorý nereprezentoval vo 
vedení spoločnosti nikto a súkromný, 
ktorý reprezentovali dvaja minoritní 
spoločníci vo funkcii konateľov. Kona-
telia zastupovali seba ako spoločníkov 

vo firme a zároveň zastupovali aj mes-
to ako majoritného spoločníka.
Mnohí si určite spomínajú na moje 
články v mojom predvolebnom 
letáku, v ktorom som takýto stav  
v minulosti zásadne kritizoval. To, že 
takéto delenie moci bolo absolútne 
nevyhovujúce a mesto poškodzujú-
ce a riskantné, dokumentujú napr. aj 
tieto skutočnosti:
     • Pracovné zmluvy a dohody 
zaručovali konateľom (spoloční-
kom) percentuálne odmeny viazané 
na zisk - čím vyšší zisk, tým väčšie 
ročné odmeny. Tak sa pýtam, sme 
mestská spoločnosť podnikajúca 
vo verejnom záujme občanov alebo 
eseročka určená len a len na tvorbu 
zisku? 
    • Úplným nezmyslom je sku-
točnosť, že konatelia (spoločníci) 
okrem ročnej odmeny získali aj 
10-percentné podiely na každoroč-
nom zisku ako spoločníci, teda spo-
lu 20 percent, zásluhou bývalého 
primátora Mariána Michalca. Dnes 
je hodnota ziskov minoritných spo-
ločníkov vyjadrená v účtovníctve v 
stovkách tisíc eur. Na druhej strane 
znevýhodneným subjektom je mes-
to (teda občan).

Tu je dôvod, prečo bol taký mimo- 
riadny záujem na každoročnej tvor-
be zisku aj napriek tomu, že sme 
splácali obrovský investičný úver. 
Zázračná formulka pre občana, že 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
zaručuje, že zisk nemôže byť nepri-
meraný, je bohužiaľ len z malej časti 
pravdou. Zároveň tu je aj odpoveď, 
prečo som ja ako konateľ po nástupe 
v októbri 2015 nebol informovaný 
o predpokladanom finálnom zisku 
v roku 2015 (zisk 136.000 €). Predsa 
zisky zaručovali bývalým konateľom 
niekoľkotisícové ročné odmeny a 
10-percentné podiely na zisku!

Aby bolo každému jasné - aj pre rok 
2016 boli ceny tepla nastavené pred-
chádzajúcim vedením. Cena tepla sa 
určovala už v septembri 2015. Všetky 
podklady na schválenie predkladali 
valnému zhromaždenie bývalí kona-
telia. Potichu sa zamlčala skutočnosť, 
že ani nákup plynu v roku 2014 pre 
rok 2016 nebol dobrým rozhodnu-
tím (naopak, bolo to zlé rozhodnu-
tie), o čom svedčí minimálny pokles 
ceny tepla - len niečo viac ako jedno 
percento. Našťastie, dodávateľ plynu 
a regulačné limity firme pomohli. 

Nový primátor, nové pravidlá
Dobrou správou pre občanov je, že 
Mgr. Henek ako primátor mesta za-
dal úlohu: Časť ziskov z roku 2015 
a z predpokladaného vývoja zisku 
v roku 2016 treba vrátiť občanom. 
Mojou prácou je nájsť spôsob, ako to 
vykonať, aby boli dodržané zákonné 
pravidlá a zároveň, aby súkromné 
osoby (spoločníci MSBP) neutrpeli 
na svojich obchodných záujmoch. 
Bohužiaľ, musíme brať do úvahy aj 
ich odlišné pohľady. 

K súčasnému vývoju zisku v roku 
2016 treba povedať, že na jeho tvor-
be sa podieľa v zásadnej miere roz-
hodnutie primátora Mgr. Heneka zo 
dňa 28. 4. 2016.  Valné zhromažde-
nie spoločnosti neschvaľuje výpla-
tu ročnej odmeny konateľom za 
rok 2014 ani za rok 2015, zároveň 
ukladá rozpustenie tejto rezervy v 
účtovnom období 2016. 
Toto rozhodnutie pozitívne ovplyv-
nilo priebežne vykazovaný zisk v roz-
sahu cca 70.000 eur. Takže zisky áno, 
ale nie na úkor ceny tepla! Viete ako 
hlasovali v tejto veci minoritní spo-
ločníci? „Za“ neschválenie – 80 per-
cent hlasov (mesto), „Proti“ neschvá-
leniu 20 percent hlasov (spoločníci). 
Takže sú zhodné záujmy mesta a mi-
noritných spoločníkov? 
Určite nie!

Zlé rozhodnutie bývalých konateľov  

Viliam Karas, konateľ  MsBP.
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stojí Mestský bytový podnik 261.000 €!
Čo ostalo po bývalých konateľoch
Ako som naznačil v úvode, moja 
voľba na pozíciu konateľa nebola 
úspešná vo februári 2015, ale až kon-
com roka 2015. Otázka znie: prečo? 
Na to poznajú odpoveď niektorí 
poslanci, ktorí moju voľbu doteraz 
nestrávili a v začiatkoch úspešne 
zablokovali. Pre informáciu uvád-
zam, že v mesiaci február 2015 bý-
valé vedenie podpísalo zmluvu na 
nákup plynu so spoločnosťou SPP 
a. s. na roky 2017 a 2018. Na tom 

by nebolo nič zlé, avšak pre mňa 
z nepochopiteľných príčin reálny 
nákup samotnej komodity na roky 
2017 a 2018 nastal ihneď po pod-
pise zmluvy s dodávateľom v inkri-
minovanom období od februára do 
júla 2015. Načo sme kupovali plyn 
dva až tri roky pred reálnou spo-
trebou, keď sme mohli nakupovať 
potrebné objemy kedykoľvek až do 
septembra 2016 (pre rok 2017) resp. 
do septembra 2017 (pre rok 2018)? 
Mali konatelia tak závažné informá-

cie, pre ktoré sa rozhodli k takémuto 
kroku? Od nákupu ceny plynu závi-
sí celá efektivita prevádzky MSBP a 
samozrejme aj cena tepla pre ob-
čanov. Pre informáciu uvádzam – 
cena plynu ako primárnej energie  v 
kalkulačnom vzorci pre tvorbu ceny 
tepla tvorí viac ako 65 percent. Ne-
bolo tým rizikovým faktorom, že sa 
zmenil primátor a budúce konanie 
minoritných spoločníkov bolo ohro-
zené? Odpoveď nech si každý urobí 
sám.

Výsledkom nákupu tisícov MWh ply-
nu je dnes konštatovanie, že Úrad 
pre reguláciu sieťových odvetví fir-
me neuzná náklady na zemný plyn 
v plnej výške tak, ako ich dojednali 
bývalí konatelia z dôvodu ich pre-
kročenia. Viete o akú sumu ide? Ide 
o 261.000 eur len pre rok 2017! Pre 
úplnosť dodávam, že odstúpenie od 
takejto zmluvy predstavuje platbu 
za neodobratý plyn vo výške cca 55 
percent z dojednanej ceny dodávky 
za každý rok neplnenia.

Ako vidieť z grafu cena plynu ra-
pídne klesla a aj v roku 2016 sa po-
hybuje okolo 14 až 16 eur/MWh. 
Priemerná ročná spotreba našej 
spoločnosti je viac okolo 53.250 
MWh. Je pravdou, že úrad umožňuje 
určité korekcie ceny, ale aj pri maxi-
málnej možnej akceptovanej cene 
plynu rozdiel v neprospech firmy je 
261.000 eur. Aká by mohla byť cena 
tepla dnes, keby sme nakupovali 
plyn v roku 2016 pre rok 2017? Tí, 
čo rýchlo počítajú, výsledné číslo 
poznajú, predstavuje úsporu ďalších 
stoviek tisíc eur.

Mesto, školy, občania, podnikatelia 
mohli mať cenu úplne inú pre rok 
2017, čím lepšie nakúpite, tým lep-
šie pre odberateľa.

Ukážka vývoja ceny plynu v roku 2015
Ak dnes je počuť slabý hlas zo stra-
ny minoritných spoločníkov, že za 
určitých podmienok sú ochotní od-
predať svoje podiely mestu, je po-
trebné, aby vo svojich finančných 
požiadavkách zároveň zohľadnili aj 
toto ich zlé rozhodnutie. Východis-
ko z tejto situácie je komplikované, 
v každom prípade cieľový pokles 
ceny tepla pre rok 2017 v porovnaní 
s rokom 2016 v rozmedzí 12 až 15 
percent musíme dosiahnuť za cenu 
kompromisov. 
Rád oboznámim občanom aj s ďal- 
šími skutočnosťami, ale o tom v niek- 
torom z ďalších vydaní Púchovských 
 novín.

Ing. Viliam Karas, 
konateľ MsBP, s. r. o.

Stanovisko predsedu dozornej rady MsBP, s. r. o.
Rád by som doplnil predchádza- 
júci článok Vila Karasa o niektoré 
konkrétne údaje. Mám na to právo, 
pretože som predseda dozornej 
rady (DR) v MsBP  a spolu s kolega-
mi z DR sme sa počas dvojročného 
obdobia, niekedy nevedeli stotož-
niť s prácou bývalých konateľov.

Áno, je pravda, že si bývalí konatelia 
v minulosti vyplácali a za roky 2014 a 
2015 nárokovali na vysoké odmeny. 
V pomere k mzdovým prostriedkom 
a odmenám ostatných pracovníkov 
MsBP a MsBP servis, priam astrono-
mické. Ako príklad uvediem rok 2014, 
keď bývalí konatelia spoločne s eko-
nomickým námestníkom naplánovali 
v MsBP hospodársky výsledok vo výš-
ke mínus 193.500 eur. Po dosiahnutí 
zisku vo výške plus 6.500 eur, spočí-
tali hodnotu naplánovanej straty a 
vytvoreného zisku, ktorá im vyšla vo 
výške 200.000 eur. Aj z tejto sumy si 
chceli vyplatiť percentuálny podiel k 

ročným odmenám, ktoré si stanovili v 
celkovej sume 25.326 eur! 
Aj vám sa to zdá absurdné? Im určite 
nie a ešte pre ilustráciu - za rok 2015 
požadovali výplatu ročných odmien 
vo výške 28.711 eur. Primátor mesta 
Mgr. Henek na valných zhromažde-
niach odmietol vyplatiť bývalým ko-
nateľom a ekonomickému námestní-
kovi uvedené odmeny a trval na tom, 
aby boli uvedené finančné prostried-
ky vrátené občanom!

Krátky komentár ku grafu:
Ako vidieť z grafu, cena plynu rapíd-
ne klesala a boli prognózy, že ešte 
bude výrazne klesať.  Keď to bývalí 
konatelia zistili, nakúpili plyn pre roky 
2017 a 2018! Čo alebo kto ich prinútil 
nakúpiť v čase neustáleho znižovania 
ceny plynu, plyn na tak dlhé obdobie ? 
To vedia len oni sami. Porovnajte si 
nákupné ceny za ktoré plyn nakúpili 
bývalí konatelia, k cenám za ktoré 
sme neskôr mohli plyn nakúpiť. Ak by 

sme teraz nakupovali plyn pre roky 
2017 a 2018, rozdiel by bol približne 
350.000 eur/rok. O takúto sumu sme 
všetci mohli zaplatiť menej za teplo a 
teplú vodu. Situácia je o to horšia, že 
MsBP vychádza za neuznané náklady 
finančná strata vo výške 261.000 eur. 
Takže, budeme platiť za teplo a teplú 
vodu viac v čase, keď je zemný plyn 
najlacnejší? Našťastie, nebudeme!

Dobrou správou pre občanov je, že 
na základe rozhodnutia primátora 
mesta Mgr. Heneka, sa ich strata z 
nevýhodného nákupu plynu, nijako 
nedotkne. Nové vedenie MsBP do-
stalo úlohu, vybudovať nové energe-
tické zdroje v meste a efektívnejšou 
výrobou energie, ako aj vlastnými 
podnikateľskými aktivitami, uvedenú 
stratu eliminovať. Držme im palce a 
verme, že sa im to podarí.

Ing. Daniel Lako
predseda dozornej rady MsBP, s. r. o.
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Lacnejšia elektrina pre občanov Púchova
• 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 do-
dávateľa
• zároveň si prineste so sebou vyú-
čtovaciu 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 
elektrinu až do 30 % 

Ak nie ste odberateľ plynu vôbec:
• prineste si so sebou vyúčtovaciu 
faktúru na elektrinu od súčasného 

Tak, ako sme to avizovali v  mi-
nulom čísle PN, dňa 12. októbra 
bude v Dome kultúry v Púchove 
spoločná akcia mesta a SPP, kde 
občania Púchova a prímestských 
častí, budú môcť veľmi jednodu-
chým spôsobom získať zľavu až 
do 30 % na nákup elektriny. Výni-
močná je v tom, ž pracovníci SPP 
prídu do Púchova a  budú nielen 
podrobne informovať o  zľavách 
na elektrine, ale budú aj odpove-
dať na otázky občanov.

Čo je potrebné pre to urobiť?
Prísť 12. októbra do Domu kultúry 
v Púchove v čase od 11.00 do 13.00 
alebo od 14.00 do 17.00 a okrem 
občianskeho preukazu si priniesť:
 
Ak ste odberateľ plynu od SPP:
• prineste si so sebou vyúčtovaciu 
faktúru SPP na plyn
• zároveň si prineste so sebou vy-
účtovaciu faktúru na elektrinu od 
súčasného dodávateľa

dodávateľa 
• vypočítame Vám úsporu elektriny 
v percentách aj eurách
• rozhodnete sa, či si sa stanete zá-
kazníkom 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 me-
siacov a menej pred ukončením 
zmluvného vzťahu, alebo ak je stále 
zákazníkom SPP  so skončenou via-
zanosťou.
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 zaria- 
dia pracovníci SPP.

O 17.00 budú zo všetkých občanov, 
ktorí podpísali zmluvu s SPP vyloso-
vaní piati občania. 

Prvý z nich dostane od spoločnos-
ti SPP darčekový poukaz na pobyt  
v hoteli Grand Castle**** v Liptov-
skom Hrádku (pre 2 osoby, na 3 dni 
/2 noci), ďalší vylosovaní dostanú 
zaujímavé vecné ceny.

Pre názorný príklad uvádzame 
modelový výpočet úspory elek-
triny pri využití všetkých bonu-
sov:
• 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

Chcel som pomôcť hlavne ľuďom, 
ktorí najviac potrebujú podať po-
mocnú ruku. Častokrát išlo o sociál- 
ne slabšie rodiny alebo jednotliv-
cov, ktorí sa náhle ocitli v zložitej 
sociálnej situácii, ťažko postihnutých 
ľudí alebo ľudí v dôchodkovom veku, 
ktorí taktiež potrebovali finančnú 
pomoc, napríklad na základné potra-
viny alebo teplé oblečenie na zimu. 

Viem, že mesto by nemalo suplovať 
štát v otázke sociálnych vecí, ale 
som presvedčený, že keď mesto Pú-
chov dokáže nájsť nemalé dotácie 

pre zdravých ľudí, športovcov a iné 
aktivity, tak treba nájsť financie aj 
pre našich ľudí, ktorí nás potrebujú. 
Ešte v minulom roku sme sa všetci 
členovia komisie vzdelávania, kul-
túry a sociálneho zabezpečenia roz-
právali o jednotlivých žiadostiach a 
žiadateľoch jednorazových dávok 
a o našom mestskom nepostačujú-
com všeobecno-záväznom nariade-
ní (VZN) a o stanovených limitoch 
finančných dávok v hmotnej núdzi 
a hlavne o spravodlivejšom nástroji, 
ktorý by nám pomohol rozhodovať 
o výške pridelenej dávky osobitne.

Keďže súčasné vedenie mesta Pú-
chov vynikajúci hospodárilo v roku 
2015, tak som sa rozhodol podať ná-
vrh na úpravu týchto limitov vo VZN 
o poskytovaní jednorazovej dávky v 
hmotnej núdzi a mimoriadnej dáv-
ky občanom Mesta Púchov. Týmto 
veľmi pekne ďakujem všetkým čle-
nom komisie vzdelávania, kultúry 
a sociálneho zabezpečenia za pod-
poru môjho návrhu, ďalej osobitne 
predsedovi ekonomickej komisie 
pánovi Ing. Danielovi Lakovi a ostat-
ným členom ekonomickej komisie 
a nakoniec poslancom mestského 

Jedným z bodov programu na uplynulom mestskom zastupiteľstve bol aj doplnok k všeobecne záväznému 
nariadeniu č. 2 z roku 2012 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky obča-
nom mesta Púchov, ktorý som poslaneckému plénu predkladal a ktorým sa hranice finančnej pomoci zvyšujú. 

Viac ako 100-percentné navýšenie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

zastupiteľstva, ktorí rozhodli v pro-
spech Púchovčanov.

Rád by som ešte pripomenul, že 
upravené VZN nadobúda účinnosť 
od 1. 1. 2017 a teda mesto Púchov 
bude v aktuálnom návrhu pre roz-
počet mesta na rok 2017 počítať aj 
s týmto navýšením. Podmienky žia-
dateľa o jednorazovú alebo mimo- 
riadnu dávku v hmotnej núdzi ostali 
rovnaké. Ďalej je dôležité informo-
vať, ako boli nastavené cenové limi-
ty vo VZN už roky a hlavne v období, 
keď Slovensko prešlo na euro. Tieto 
limity vtedajšie vedenie mesta Pú-
chov ešte znížilo, napr. jednotlivci 
klesli z 1000 Sk (33 eur) na 30 eur.

Čo sme úpravou VZN o poskyto-
vaní jednorazovej dávky v hmot-
nej núdzi a mimoriadnej dávky 
občanom mesta Púchov schválili?
a) jednotlivcom pôvodne max. do 
výšky 30 eur – schválené zvýšenie 
do 70 eur
b) bezdetným párom a párom bez 
rodičovskej povinnosti (napr. do-
spelé deti) pôvodne max. do 60 eur  
– schválené zvýšenie do 120 eur
c) rodine s jedným až troma neza-
opatrenými deťmi pôvodne max. 
do výšky 100 eur – schválené zvý-
šenie do 220 eur
d) rodine so štyrmi a viac neza-
opatrenými deťmi pôvodne max 
130 eur – schválené zvýšenie do 
250 eur
Podľa štatistiky poskytnutých fi-
nančných dávok občanom a rodi-
nám v hmotnej núdzi z minulých 
rokov mesto v priemere za jeden 
kalendárny rok vynakladalo sumu 
okolo 4.500 eur, ktoré rozdelilo me-
dzi cca 44 občanov, 19 rodín a ďal-
ších 7 občanov (mimoriadna dávka).

Roman Hvizdák 
viceprimátor, člen komisie vzde- 

lávania, kultúry a soc. zabezpečenia
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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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Počas uplynulého piatku a soboty bolo púchovské divadlo plné folklóru, ľudovej hudby a spo- 
mienok. 45. výročie založenia domáceho folklórneho súboru Váh prišli osláviť nielen súčasní, 
ale aj bývalí členovia a spolupracovníci. Naplánované boli dve vystúpenia v reprezentačnom 
programe s názvom  „Veselie“ v réžii Richarda Benecha, ktorý je zároveň umeleckým vedúcim 
FS Váh. 

Prvé, piatkové predstavenie bolo určené pre verejno-
sť. Bola to malá generálka pred nabitým sobotňajším 
programom, na ktorom sa zišli bývalí členovia a v 
sále medzi divákmi bolo vidieť nejednu dojatú tvár. 
Od roku 2012 prešiel folklórny súbor mnohými zme-
nami. Za posledných päť rokov sa mu podarilo „za-
chrániť“ a odprezentovať na javisku prostredníctvom 
choreografií tradičný ľudový odev z Marikovej a Čer-
veného Kameňa. Folkloristi sa týmto spôsobom sna-
žia o oživenie nepoznaných foriem ľudového odevu 
nielen z Púchovskej doliny. Za posledné roky FS Váh 
choreograficky vystaval niekoľko nových tancov z 
oblasti Púchovskej doliny a blízkeho okolia: Kováč z 
doliny, Duchnárky z Dohnian, Ženci a žnice (cepový) 
z Púchovskej doliny, tanec z Marikovej a Červeného 
Kameňa. Pre dosiahnutie najvierohodnotnejšieho 
speváckeho prejavu si k vystúpeniam prizýva folklór-
nu skupinu Záriečanka.
„Jubilejné predstavenie vzniklo spoluprácou FS 
Váh, ĽH FS Váh, FSk Záriečanka, DK Púchov a OZ 
Folklórne srdce Púchov. Program k 45. výročiu 
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia a Považské osvetové stredisko v PB (v zri-
aďovateľskej pôsobnosti TSK),“ prezradil tanečný 
pedagóg FS Váh Martin Rosina. 
Pripravený reprezentačný program „Veselie“ počas 
dvoch večerov čerpal z Púchovskej doliny a horné-
ho Trenčianska. Základom predstavenia bol príbeh 
dvoch mladých ľudí, ktorí vďaka tancom zosobnili 
vtedajšie problémy. Motívmi bola žiarlivosť, manžel-
stvo, medziľudské vzťahy, ale aj vojenčina. „Veselie“ 
predstavilo verejnosti  posledných päť rokov folk-
lórneho súboru a bolo predovšetkým oslavou jeho 
dlhoročného fungovania.                              

B. Krchňavá, Foto: Zuzana Návojová
(O podrobnejšej histórii FS Váh sa dočítate v budúcom

 vydaní Púchovských novín.) 

FS Váh: Štyridsaťpäť roztancovaných rokov
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Ostatné podujatie s názvom Retro Hoština bolo 
venované astronómii a v rámci neho bol predsta-
vený aj nový projekt venovaný špeciálne tomuto 
kultúrnemu stánku „DK Hoština – spoločný pries-
tor“ pod záštitou primátora Rastislava Heneka a 
viceprimátora Romana Hvizdáka. Na projekte bude 
spoluparticipovať a život prostredníctvom rozmani-
tých podujatí a akcií do kultúrneho domu v Hoštinej 

vnášať hneď niekoľko organizácií a klubov: Mesto 
Púchov, Dobrovoľník mesta Púchov, púchovský 
Eko-astro klub, miestny dobrovoľný hasičský zbor, 
Denné centrum pre seniorov v Púchove a Centrum 
voľného času Včielka. Projekt symbolicky spečatili 

Dom kultúry v Hoštinej sa prebúdza k životu 

svojimi podpismi všetci zástupcovia spomínaných 
organizácií.
„Každý mesiac sa tu dá robiť veľa podujatí. Teraz 
momentálne je jeseň. Čo si ja pamätám, keď som 
vyrastala v tejto dedine, tak jeseň bola o zbere 
ovocia, sušení sliviek alebo o varení lekváru. Sa-
mozrejme, nemôžeme zabudnúť na ľudové piesne 
a spev, ktorý je súčasťou všetkého. Takéto nád-
herné podujatia tu chceme vytvárať,“ načrtla svo-
je plány Emília Luhová z Denného centra seniorov  
v Púchove. 
Marián Riečičár, predseda púchovského Eko-astro 
klubu sa netajil nadšením, že v priestoroch hoštin-
ského kultúrneho domu získal jeho klub trvalejšie 
zázemie: „Za môj klub by som tu veľmi rád zabez-
pečil vesmírne pozorovania pre verejnosť a tiež 
víkendové tábory pre deti nielen z astronómie, ale 
všeobecne o vede. V minulosti sme v rámci klubu 
nemali žiadne zázemie. Teraz, keď sa znovu otvo-
ril tento kulturák, bolo nám ponúknuté, že tu mô-
žeme robiť podujatia, čomu som sa veľmi potešil.“

Kultúrny dom v mestskej časti 
Hoština opäť raz ožil spoločen-
ským podujatím a vyzerá to, 
že frekvencia kultúrno-spolo-
čenských a vzdelávacích aktivít  
v ňom bude v budúcnosti nabe-
rať na obrátkach.

Dobrovoľný hasičský zbor v Púchove zorganizo-
val v sobotu 1. októbra hneď dve súťaže hasičskej 
omladiny. Dopoludnia sa v areáli ZŠ Gorazdova 
uskutočnilo 6. kolo Púchovských šesťdesiatok  
v behu cez prekážky na 60 metrov, ktoré sa záro-
veň započítavali aj do slovenskej ligy. Zúčastnilo 
sa ich 67 pretekárov z celého Slovenska. Pretekalo 
sa v kategóriách: prípravka do osem rokov, mlad-
šie dievčatá a mladší chlapci od 8 do 11 rokov, 
staršie dievčatá a chlapci od 12 do 15 rokov.
Poobede bol na programe 10. ročník hasičské-
ho dvojboja o pohár primátora mesta Púchov. 
Dievčatá a chlapci súťažili v štafete 5 x 30 metrov a  
v kombinovanej štafete dvojíc. Pretekov sa zú-

Hasičské šesťdesiatky a dvojboj o pohár primátora

„Tento projekt vznikol preto, aby sme dali na ve-
domie, že je to živý priestor a potrebuje dobudo-
vať. Mojou úlohou ako manažéra bude podieľať 
sa na zháňaní financií od sponzorov alebo pro-
stredníctvom rôznych dotačných programov a 
grantov, aby sme mohli tieto priestory zrekon-
štruovať,“ prezrádza viceprimátor Roman Hvizdák. 
Podľa jeho slov alfou a omegou bude v blízkej bu- 
dúcnosti vybudovanie malej kuchyne, ktorá v hoš- 
tinskom dome kultúry chýba. Po obnove a rekon-
štrukcii volá aj podlaha.
„Som rád, že sa do týchto priestorov vracia život a 
že mesto môže byť nápomocné pri zmysluplných 
a osožných projektoch pre ľudí,“ uviedol primátor 
Henek.  
Súčasťou predstavenia projektu „DK Hoština – 
spoločný priestor“ bola prednáška podpredsedu 
Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA) 
a spolutvorcu prvej slovenskej družice Púchovča-
na Jakuba Kapuša s názvom“ Minulosť, súčasnosť 
a budúcnosť astronómie na Slovensku“.              -red-

častnilo 18 družstiev. Doplnkovou disciplínou pre 
jednotlivcov bola súťaž o najzručnejšieho hasiča. 

Púchovské šesťdesiatky - prípravka: 
(6. kolo 3. roč. Slov. ligy v behu na 60 m s prekážkami)
1. Filip Chalány, DHZ Madunice, 22,60 s
Púchovské šesťdesiatky - mladšie dievčatá: 
1. Terézia Srogončíková, DHZ Púchov
Púchovské šesťdesiatky - mladší chlapci:
1. Michal Rerko, ZK IMA ZŠ Hutnícka, Sp. Nová Ves
Púchovské šesťdesiatky - staršie dievčatá: 
1. Radka Červeňová, DHZ Spišská Teplica
Púchovské šesťdesiatky - starší chlapci:
1. Jakub Fridman, DHZ ZŠ Šuňava

Hasičský Dvojboj o pohár primátora mesta Púchov
Družstvo chlapci:
1. DHZ Púchov 1, 2. DHZ Šuňava, 3. DHZ Mikušovce 1
Družstvo dievčatá:
1. DHZ Tuchyňa A, 2. DHZ H. Kelčov, 3. DHZ Púchov

Najlepšia štafeta - chlapci: DHZ Púchov 1
Najlepšia štafeta - dievčatá: DHZ Mikušovce
Najlepšia štafeta dvojíc -chlapci: Púchov 1
Najlepšia štafeta dvojíc - dievčatá: Púchov

Najzručnejší hasič: Róbert Kalma, Púchov
Najzručnejšia hasička: Tereza Srogončíková, Púchov
                      -tam-
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Jesenné rybárske preteky - Memoriál Petra Cipku, VN Ihrište

Memoriál Petra Cipku prilákal na VN Ihrište 250 rybárov

Polícia informujeMestská polícia

Z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej 
látky obvinil poverený príslušník Okresného doprav-
ného inšpektorátu v Považskej Bystrici 22-ročného 
Ferdinanda z Beluše. Policajti Obvodného oddele-
nia z Púchova  v piatok podvečer (23. 9.) Ferdinanda 
predpísaným spôsobom zastavili a kontrolovali na 
miestnej komunikácii v obci Visolaje na osobnom vo-
zidle Audi A4. Vodič bol pri bežnej cestnej kontrole 
vyzvaný, aby sa podrobil dychovej skúške na zistenie 
prítomnosti alkoholu. Vodič však dychovú skúšku 
odmietol a taktiež sa odmietol podrobiť lekárske-
mu vyšetreniu spojenému s odberom krvi alebo 

biologického materiálu v zdravotníckom zariadení.   
Odmietnutím  dychovej skúšky sa v zmysle zákona 
vodič dopúšťa trestného činu ohrozovania pod vply-
vom návykovej látky. Ferdinandovi za uvedený sku-
tok  hrozí ročný trest odňatia slobody. 

Policajti v Trenčianskom kraji budú aj naďalej po-
kračovať v kontrolách zameraných na zistenie al-
koholu u vodičov. Niektorí vodiči sú nepoučiteľní a 
jazdou pod vplyvom alkoholu hazardujú nielen so 
svojim životom, ale vážne ohrozujú životy a zdravie  
ostatných účastníkov cestnej premávky. 

KR PZ Trenčín

Na cestách Púchovského okresu sa v 38. kalendár-
nom týždni stali dve dopravné nehody. Nikto pri nich 
neprišiel o života, ťažké zranenie však utrpelo malo-
leté dievča a ľahko sa zranil motocyklista.

Ešte v pondelok 19. septembra došlo k dopravnej 
nehode na miestnej komunikácii v belušskej miest-
nej časti Hloža pri železničnom podjazde. Vodič mo-
tocyklu značky JAWA 250 jazdil po miestnej komu-
nikácii od elektrocentrály súbežne so železničnou 
traťou pričom pri odbočovaní na vedľajšiu cestu ne-
dal prednosť osobnému motorovému vozidlu Dacia 
Sandero, ktoré viedla vodička po hlavnej ceste. Došlo 
ku zrážke vozidiel, pri ktorej vodič motocykla utrpel 

ľahké zranenie. Alkohol u účastníkov dopravnej ne-
hody polícia nezistila.  

Vážnejšie následky mala druhá dopravná nehoda, 
ktorá sa stala v utorok 20. septembra na miestnej ko-
munikácii Komenského ulice v Púchove. Vodič osob-
ného motorového vozidla značky Škoda Felícia išiel 
autom v smere od centra Púchova ku ceste I/49. Pri 
prechádzaní popred bytový dom mu vbehli do jazd-
nej dráhy dve deti. Napriek reakcii vodiča a strhnutiu 
riadenia doprava, narazil ľavou prednou časťou vozi-
dla do maloletej chodkyne. Pri nehode utrpela ťažké 
zranenie maloletá chodkyňa, alkohol u vodič polícia 
nezistila.                  KR PZ Trenčín 

Belušan odmietol skúšku na alkohol

Dve deti vbehli v Púchove pod auto

Obišiel bez pokuty...
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia na Štefánikovej ulici, 
kde krátko pred 21.00 hodinou vzbudzoval muž z 
Púchova verejné pohoršenie v v priestoroch pre-
dajne a v jej okolí. Hliadka priestupok na mieste 
vyriešila napomenutím a vykázaním z priestorov.

Ratlík ruší suseda
Na oddelenie mestskej polície sa obrátil muž z 

Pribinovej ulice, podľa ktorého ho štekaním obťa-
žuje ratlík od suseda, ktorý býva pod ním. V noč-
ných hodinách podľa oznamovateľa nedochádza 
k rušeniu, dožadoval sa, aby v zápise bolo, že pes 
ho ruší počas dňa. Mestskí policajti mu odporučili, 
aby prípad riešil na domovej schôdzi. Muž s tým 
napokon súhlasil. 

Problémy topila v alkohole
Hliadka mestskej polície zasahovala pri kru-

hovom objazde na Komenského ulici, kde mala 
podľa telefonického oznámenia ležať na zemi opi-
tá žena. Hliadka na mieste našla mimo vozovky na 
zemi Púchovčanku, ktorá mala drobné poranenia 
na nose a krv mala aj na odevných zvrškoch. Vedľa 
nej bola hnedá dámska kabelka a igelitová taška. 
Žena bola evidentne pod vplyvom alkoholických 
nápojov, odmietla lekárske ošetrenie a chcela ísť 
domov. Ako dôvod nadmerného požívania al-
koholických nápojov uviedla osobné problémy. 
Hliadka ju previezla pred bytovku, v ktorej bý-
vala, tam si ju prevzal syn. Prípad je v riešení ako 
priestupok proti verejnému poriadku. 

Ideálne počasie, perfektne pripravená pretekárska 
trať, kvalitný bufet a nebývalý záujem vyznávačov 
Petrovho cechu boli charakteristickými znakmi ďal-
šieho ročníka jesenných rybárskych pretekov – Me-
moriálu Petra Cipku. Na hornej vodnej nádrži Ihrište 
ich pripravila tradične Miestna organizácia Sloven-
ského rybárskeho zväzu Púchov pre svojich členov i 
rybárov zo susedných rybárskych organizácií. 

V konkurencii 250 rybárov (organizátori vypredali 
všetky štartovné lístky) sa z celkového víťazstva, po-
hára, medaily a vecných cien od sponzorov tešil Jozef 
Rusnák, ktorý ulovil 14 rýb, predovšetkým pstruhov. 
Zvíťazil so ziskom 438 bodov so 76-bodovým násko-
kom pred druhým Jaroslavom Bednárom, ktorý za 
12 ulovených rýb získal 362 bodov. Tretiu priečku 
si za deväť rýb (348 bodov) vybojoval Juraj Konrád. 
Na štvrtej priečke skončil s 291 bodmi (8 rýb) Roman 
Jurík, piatu – poslednú ocenenú priečku si vybojoval 
Ľubomír Kvaššay, ktorý za osem rýb získal 277 bo-
dov. Rybári lovili predovšetkým pstruhy a kapry. Za 
každý centimeter miery kapra získal úspešný lovec 
jeden bod, pstruh dúhový bol ocenený 30 bodmi. 
Chytalo sa na jednu udicu, platil zákaz lovu na prívlač 
a muchu.  Vďaka tradičnej štedrosti sponzorov si aj 
neúspešní rybári mohli odniesť z bohatej tomboly 
hodnotné ceny.  

Nedeľným Memoriálom Petra Cipku pretekárska 
sezóna Miestnej organizácie Slovenského rybárske-
ho zväzu na vodnej nádrži Ihrište nekončí. Už počas 
najbližšej soboty sa v Ihrišti stretnú vyznávači lovu 
rýb udicou na prívlač z celého Slovenska – Púchov-
ský pstruh. Podujatie je súčasťou celoslovenských 
bodovacích pretekov, riadia sa pravidlami vydanými 
odborom pre športovú činnosť pri Rade Slovenské-
ho rybárskeho zväzu a v Púchove nebudú chýbať 

Pätica najúspešnejší rybárov Memoriálu Petra Cipku na vodnej nádrži Ihrište. Zľava Jozef Rusnák, Jaroslav Bed-
nár, Juraj Konrád, Roman Jurík a Ľubomír Kvaššay.           FOTO: Milan Podmaník 

najlepší slovenskí prívlačiari vrátane niekoľkých 
majstrov sveta. Púchovský pstruh sa začína v sobotu 
8. októbra od 7.45 hodiny, vyhodnotenie pretekov 
a ocenenie súťažiacich plánujú organizátori okolo 

18.00 hodiny. 
Počas ďalšieho víkendu (15. a 16. 10.) sú v Ihrišti pri-

pravené ďalšie dvoje preteky, tentokrát výhradne pre 
členov MO SRZ Púchov.                pok
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Na slovíčko s riaditeľkou ZŠ s MŠ Slovanská Mgr. Ľubicou Dvorskou 
Ďalšou riaditeľkou púchovskej základnej školy, ktorá nás privíta-
la vo svojej pracovni a odpovedala na naše otázky je Mgr. Ľubica 
Dvorská. V minulosti pôsobila na tejto škole ako učiteľka, neskôr 
ako zástupkyňa riaditeľky, posledné tri roky pracuje na pozícii  
riaditeľky. Popri náročnej riaditeľskej a učiteľskej funkcii je aj mi- 
lujúcou matkou dvoch šikovných dievčat. Viac o nej, jej profesio- 
nálnom i osobnom živote a v neposlednom rade najmä o ZŠ s MŠ 
Slovanská v Púchove sa dočítate v nasledujúcom interview. 
Mohli by ste sa v skratke predstaviť našim či-
tateľom? 
V roku 2001 som začala pracovať v ZŠ Slovanská 
ako učiteľka. O tri roky neskôr sa naša škola spo-
jila s materskou školou a od roku 2008 som šesť 
rokov pracovala ako zástupkyňa školy. Vo funkcii 
riaditeľky pôsobím tretí rok a počas tohto obdo-
bia som musela riešiť množstvo problémov a čas-
to robiť aj závažné rozhodnutia. 

Ako by ste sa charakterizovali? Aký ste človek? 
V prvom rade sa snažím v škole vytvárať otvore-
né, tvorivé ovzdušie a stimulovať zamestnancov 
–pedagógov ku kvalitným pracovným výkonom. 
Moja práca si vyžaduje náležitú objektivitu a ko-
rektnosť vo vzťahu k spolupracovníkom a všet-
kým zamestnancom školy. Mojou silnou strán-
kou je otvorenosť a úprimnosť, k pedagogickým 
zamestnancom som priama, viem vyzdvihnúť 
silné stránky ich práce, upozorním ich však aj na 
prípadné nedostatky. Som optimistická a spolo-
čenská. Jednou z mojich priorít je stmeľovať za-
mestnancov, aby sa v škole cítili dobre, čo ich ďa-
lej motivuje ku kvalitným pracovným výkonom. 
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                 Zhovárala sa Barbora Krchňavá
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Miestna organizácia (MO) Slovenského rybárskeho 
zväzu (SRZ) v Púchove si v tomto roku pripomína 80. 
výročie svojho vzniku. Okrúhle jubileum si púchovskí 
rybári slávnostne pripomenuli počas minulej soboty. 
Medzi gratulantmi nechýbal prezident Slovenského 
rybárskeho zväzu Rudolf Boroš, púchovský primátor 
Rastislav Henek, predsedovia rybárskych organizácií 
z Trenčianskeho samosprávneho kraja a ďalší hostia. 

Začiatky organizovaného rybárstva
Vodné právo, čiže právo loviť ryby patrilo v dobách 

pred založením spolku jednotlivým obciam. Tieto 
mali právo za určitý poplatok vodu pre-
najať. V roku 1935 bol prenájomcom 
vodného práva v Púchove otec nes-
koršieho člena a tajomníka výboru Ján 
Jelčic . Povolenie dostal aj s veľkými vý-
sadami, mohol si vybrať toľko rybárov, 
koľko uznal za vhodné za predpokladu, 
že každý bude mať štátny rybársky lís-
tok. Takto sa v roku 1935 objavilo v Pú-
chove už 13 riadnych rybárov, ktorí boli 
oprávnení loviť ryby na udicu vo vodách patriacich 
obci Púchov. Týchto 13 rybárov si založilo v tom is-
tom roku rybársky krúžok, ktorý však nemal ešte       
žiadny právny podklad. Stanovy boli však schválené 
až v roku 1936 , ktorý sa tak oficiálne považuje za rok
vzniku púchovskej rybárskej organizácie. 

Významný regionálny charakter
„V živote človeka je 80 rokov dlhé obdobie od zro-

du až po jeseň života. Je to obdobie plné premien 
a osudových krokov, striedanie šťastných a menej 
šťastných období. Ani v živote našej organizácie 
tomu nebolo inak. Za toto časové obdobie prešla 
naša organizácia neľahkú cestu, kým sa 35-členný ry-
bársky spolok rozrástol na dnešnú 1124-člennú člen-
skú základňu, ktorá už má významný regionálny cha-
rakter,“ povedal vo svojom príhovore predseda MO 
SRZ Púchov Jozef Kalus s tým, že dnes organizácia 
združuje športových rybárov nielen z Púchova, ale i 
z Lednických Rovní, Beluše, Pružiny a zo spádových 
obcí Púchovského okresu.

Loviť, zarybňovať, no najmä chrániť prírodu
Od založenia v roku 1936 prešla púchovská orga-

nizácia búrlivým vývojom plným spoločenských       
zmien, politických i legislatívnych turbulencií. Všetky 
nástrahy až dodnes úspešne prekonala a stále napĺňa 
svoje základné poslanie, ktorým je pozitívny vzťah k 
rybám, vode a prírode. „My rybári sme si v plnej miere 
vedomí, že vo svojej činnosti sa nemôžeme venovať 
iba rybolovu, hospodáreniu na rybárskych revíroch 
a zarybňovaniu. Súčasťou rybárskeho práva je i po-
vinnosť venovať sa ochrane prírody a tým udržiavať 
zdravé životné prostredie pre  ryby, iné vodné živo-
číchy a rastlinstvo. Musím priznať, že nie všetci naši 

členovia sa s touto úlohou stotožnili, 
ale budeme pokračovať v našom úsilí. 
Musíme spoločne viesť nastupujúcu 
generáciu k úcte k prírode, jej ochrane, 
ochrane rýb a všetkého, čo s prírodou 
súvisí. Človek má právo využívať prí-
rodu, má sa však aj povinnosť sa o ňu 
starať a nie ju devastovať. Pravý rybár 
sa preto stotožňuje s prírodou a cíti, že 
jej súčasťou je aj on sám,“ zdôraznil šéf 

púchovských rybárov. 

Traja čestní členovia SRZ
Počas slávnostného večera si rybári našli čas na spo-

mienky, načrtli plány do budúcnosti, no nezabudli 
ani na svojich dlhoročných členov a podporovateľov, 
ktorých odmenili rôznymi vyznamenaniami a novu-
čičkou knižnou publikáciou o púchovskom rybárstve 
z dielne súčasného člena výboru Miroslava Mikáča. 
Najvyššie možné ocenenie Slovenského rybárskeho 
zväzu si prevzali Karol Gargulák starší, Pavol Kačík 
a Miroslav Žiačik. Ďalších viac ako 30 členov orga-
nizácie odmenili čestným uznaním, hosťom budú 
slávnostný večer v reštaurácii Metropolis pripomínať 
vkusné pamätné plakety. 

Vekom dôchodkyňa, elánom mladica
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zvä-

zu je síce v neskorom dôchodkovom veku, no svo-
jou životaschopnosťou a odhodlaním je to mladica. 
Všetci veria, že bude aj v budúcnosti rovnako mladá, 
energická a pripravená posúvať úroveň rybárskeho 
športu a ochranu prírody stále do vyšších levelov. 

pok 

Púchovská rybárska organizácia jubiluje
Medzi gratulantmi nechýbal ani primátor Púchova Rastislav Henek (na snímke vpravo), ktorý k okrúhlinám bla-

hoželá predsedovi MO SRZ Púchov Jozefovi Kalusovi.              FOTO: Miroslav Mikáč

Za celoživotnú prácu pre rybárstvo udelili čestné člen-
stvo SRZ aj Pavlovi Kačíkovi (vľavo). Vpravo tajomník 
MO SRZ Púchov Dalibor Piška.

Čestné uznanie si z rúk predsedu MO SRZ Jozefa Ka-
lusa prevzal aj majster sveta v love rýb na prívlač Juraj 
Smatana. 

Ku gratulantom sa pridali aj predsedovia rybárskych 
organizácií v Trenčianskom kraji. 

Z Veľkého Krtíša meral cestu na oslavu do Púchova 
prezident SRZ Rudolf Boroš. 
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rybári slávnostne pripomenuli počas minulej soboty. 
Medzi gratulantmi nechýbal prezident Slovenského 
rybárskeho zväzu Rudolf Boroš, púchovský primátor 
Rastislav Henek, predsedovia rybárskych organizácií 
z Trenčianskeho samosprávneho kraja a ďalší hostia. 

Začiatky organizovaného rybárstva
Vodné právo, čiže právo loviť ryby patrilo v dobách 

pred založením spolku jednotlivým obciam. Tieto 
mali právo za určitý poplatok vodu pre-
najať. V roku 1935 bol prenájomcom 
vodného práva v Púchove otec nes-
koršieho člena a tajomníka výboru Ján 
Jelčic . Povolenie dostal aj s veľkými vý-
sadami, mohol si vybrať toľko rybárov, 
koľko uznal za vhodné za predpokladu, 
že každý bude mať štátny rybársky lís-
tok. Takto sa v roku 1935 objavilo v Pú-
chove už 13 riadnych rybárov, ktorí boli 
oprávnení loviť ryby na udicu vo vodách patriacich 
obci Púchov. Týchto 13 rybárov si založilo v tom is-
tom roku rybársky krúžok, ktorý však nemal ešte       
žiadny právny podklad. Stanovy boli však schválené 
až v roku 1936 , ktorý sa tak oficiálne považuje za rok
vzniku púchovskej rybárskej organizácie. 

Významný regionálny charakter
„V živote človeka je 80 rokov dlhé obdobie od zro-

du až po jeseň života. Je to obdobie plné premien 
a osudových krokov, striedanie šťastných a menej 
šťastných období. Ani v živote našej organizácie 
tomu nebolo inak. Za toto časové obdobie prešla 
naša organizácia neľahkú cestu, kým sa 35-členný ry-
bársky spolok rozrástol na dnešnú 1124-člennú člen-
skú základňu, ktorá už má významný regionálny cha-
rakter,“ povedal vo svojom príhovore predseda MO 
SRZ Púchov Jozef Kalus s tým, že dnes organizácia 
združuje športových rybárov nielen z Púchova, ale i 
z Lednických Rovní, Beluše, Pružiny a zo spádových 
obcí Púchovského okresu.

Loviť, zarybňovať, no najmä chrániť prírodu
Od založenia v roku 1936 prešla púchovská orga-

nizácia búrlivým vývojom plným spoločenských       
zmien, politických i legislatívnych turbulencií. Všetky 
nástrahy až dodnes úspešne prekonala a stále napĺňa 
svoje základné poslanie, ktorým je pozitívny vzťah k 
rybám, vode a prírode. „My rybári sme si v plnej miere 
vedomí, že vo svojej činnosti sa nemôžeme venovať 
iba rybolovu, hospodáreniu na rybárskych revíroch 
a zarybňovaniu. Súčasťou rybárskeho práva je i po-
vinnosť venovať sa ochrane prírody a tým udržiavať 
zdravé životné prostredie pre  ryby, iné vodné živo-
číchy a rastlinstvo. Musím priznať, že nie všetci naši 

členovia sa s touto úlohou stotožnili, 
ale budeme pokračovať v našom úsilí. 
Musíme spoločne viesť nastupujúcu 
generáciu k úcte k prírode, jej ochrane, 
ochrane rýb a všetkého, čo s prírodou 
súvisí. Človek má právo využívať prí-
rodu, má sa však aj povinnosť sa o ňu 
starať a nie ju devastovať. Pravý rybár 
sa preto stotožňuje s prírodou a cíti, že 
jej súčasťou je aj on sám,“ zdôraznil šéf 

púchovských rybárov. 

Traja čestní členovia SRZ
Počas slávnostného večera si rybári našli čas na spo-

mienky, načrtli plány do budúcnosti, no nezabudli 
ani na svojich dlhoročných členov a podporovateľov, 
ktorých odmenili rôznymi vyznamenaniami a novu-
čičkou knižnou publikáciou o púchovskom rybárstve 
z dielne súčasného člena výboru Miroslava Mikáča. 
Najvyššie možné ocenenie Slovenského rybárskeho 
zväzu si prevzali Karol Gargulák starší, Pavol Kačík 
a Miroslav Žiačik. Ďalších viac ako 30 členov orga-
nizácie odmenili čestným uznaním, hosťom budú 
slávnostný večer v reštaurácii Metropolis pripomínať 
vkusné pamätné plakety. 

Vekom dôchodkyňa, elánom mladica
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zvä-

zu je síce v neskorom dôchodkovom veku, no svo-
jou životaschopnosťou a odhodlaním je to mladica. 
Všetci veria, že bude aj v budúcnosti rovnako mladá, 
energická a pripravená posúvať úroveň rybárskeho 
športu a ochranu prírody stále do vyšších levelov. 

pok 

Púchovská rybárska organizácia jubiluje
Medzi gratulantmi nechýbal ani primátor Púchova Rastislav Henek (na snímke vpravo), ktorý k okrúhlinám bla-

hoželá predsedovi MO SRZ Púchov Jozefovi Kalusovi.              FOTO: Miroslav Mikáč

Za celoživotnú prácu pre rybárstvo udelili čestné člen-
stvo SRZ aj Pavlovi Kačíkovi (vľavo). Vpravo tajomník 
MO SRZ Púchov Dalibor Piška.

Čestné uznanie si z rúk predsedu MO SRZ Jozefa Ka-
lusa prevzal aj majster sveta v love rýb na prívlač Juraj 
Smatana. 

Ku gratulantom sa pridali aj predsedovia rybárskych 
organizácií v Trenčianskom kraji. 

Z Veľkého Krtíša meral cestu na oslavu do Púchova 
prezident SRZ Rudolf Boroš. 
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Novej Vsi. Ak postúpime, tak navští-
vime krásne talianske mesto Gullia- 
nova, kde budú majstrovstvá Euró-
py koncom júna,“ vyratúva vedúca a 
hlavná trénerka súboru Ľ. Bučková- 
Kvaššayová, ktorá po tohtoročných 
úspešne zorganizovaných majstrovs-
tách Európy v Púchove odvážne koke-
tuje s myšlienkou usporiadať svetový 
šampionát. „Po vynikajúcej organi-
zácii majstrovstiev Európy v Púcho-
ve sme presvedčení, že by sme zvládli 
zorganizovať aj majstrovstvá sveta. 
Miesto konania majstrovstiev Euró-
py a sveta sa plánuje na seminároch 
svetovej mažoretkovej federácie 
(MWF). Rozhodujú o tom prezidenti 
a členovia komisií MWF. Našu orga-
nizáciu ME v Púchove zhodnotili veľ-
mi kladne, bola to pre nich doposiaľ 
najlepšie zorganizovaná prestížna 
súťaž, kde sme ,,nahodili latku“ veľ-
mi vysoko.“ 
Manažovať a organizačne zabezpečo-
vať činnosť mnohočlenného súboru si 
vyžaduje dostatočné finančné záze- 
mie: „Každá súťaž je finančne veľmi 
náročná. Najväčšiu podporu nám 
poskytuje CVČ  čielka a mesto Pú- 
chov. Samozrejme, máme v rodi- 
čoch vytvorený veľký fanklub, kto-
rý svoje deti aktívne a finančne 

podporuje. Sme vďační za každý 
sponzorský príspevok, ktorý nám 
pomáha v činnosti a pôsobení sú-
boru NELLY. Keďže konkurencia a 
náklady narastajú z roka na rok, 
budú nadchádzajúce súťaže čoraz 
náročnejšie, takže privítame kaž- 
dú finančnú pomoc, za ktorú vopred 
ďakujeme,“ uzatvára vedúca púchov-
ských mažoretiek.                             -tam-

POĎAKOVANIE VEDÚCEJ SÚBORU:
Prvé ĎAKUJEM patrí všetkým deťom, 
ktoré na MS ukázali, že NELLY držia 
spolu, tvoria jeden tím, tancujú naplno 
a celým srdcom. Ďalej ďakujem mana-
žérke súboru T. Brozákovej a všetkým 
trénerkám (D. Ladeckej, D. Slovákovej, V. 
Gašpárkovej, N. Staňovej, S. Moškovej, 
A. Rosinovej, A. Brozákovej). Bez ich obe-
ty a energie by deti nedosiahli úspechy. 
Ďalšie poďakovanie patrí fotografovi M. 
Škulcovi, kameramanke M. Škulcovej a 
krajčírke J. Halasovej, rodičom a nášmu 
vernému fanklubu, ktorí s nami chodia 
na súťaže a vytvárajú perfektnú atmo-
sféru. Na záver ďakujem sponzorom, 
Centru voľného času Včielka a mestu 
Púchov za finančnú podporu. 
Celému súboru prajem veľa síl, energie, 
nových nápadov, choreografií a úspe-
chov v ďalšom súťažnom roku.

Mažoretky Nelly opäť 
z majstrovstiev sveta
priniesli medaile

Na prípravu tohtoročných majs-
trovstiev sveta mali pomerne málo 
času, tréningy neprebiehali s takým 
počtom detí, aký si vyžadovali jed-
notlivé choreografie. Veľa detí sa ne-
mohlo zúčastniť majstrovstiev preto-
že ochoreli a na poslednú chvíľu ich 
bolo treba nahradiť inými dievčatami, 
vyratúva komplikácie tesne pred maj-
strovstvami vedúca súboru Ľudmila 
Bučková-Kvaššayová: „Napokon sa 
nám podarilo postaviť len deväť 
choreografií, aj keď z majstrovstiev 
Európy nám ich postúpilo štrnásť. 
Veľmi si vážim obetu detí a tréneriek, 
že aj napriek uvedeným kompliká- 
ciám dali do toho všetko, celú svoju 
energiu, bojovnosť, srdce a odtan-
covali svoje súťažné choreografie 
najlepšie ako vedeli. Udržať v deťoch 
bojovnosť a tímovosť bolo na tejto 
súťaži veľmi náročné. Nakoniec sme 
všetky slabé stránky prekonali a 
vďaka silnej motivácii a v duchu jed-

ného tímu a rodiny sme to zvládli a 
do Púchova priniesli krásnych osem 
medailí.“ 
Majstrovstvá sveta mažoretiek sa 
konajú každé dva roky. Tie predchá- 
dzajúce a prvé zároveň sa v roku 2014 
uskutočnili takisto v chorvátskom 
Poreči. Vtedy si NELLY priniesli o tri 
zlaté kovy viac, súťažili s trinástimi 
choreografiami. „Najbližšie MS sa 
budú konať v roku 2018 v Kapskom 
Meste v Južnej Afrike, kde sa náš tím 
asi nedostane kvôli veľmi vysokým 
finančným nákladom,“ odhaduje ve- 
dúca súboru NELLY. 
Do konca roka čaká púchovské ma-
žoretky ešte niekoľko súťaží: „22. ok-
tóbra naša domáca súťaž Memoriál 
Janky Jakubíkovej, v novembri Sabi-
novská Palička, Prešporský pohár a 
veľké množstvo vystúpení. Už teraz 
sa pomaly začíname pripravovať na 
nové slovenské majstrovstvá, kto-
ré budú začiatkom mája v Spišskej 

Majsterky sveta - veľká formácia junior pom pom „Asterix, Obelix a Rimanky“ 
spolu s vedúcou  a hl. trénerkou súboru Ľudmilou Bučkovou-Kvaššayovou.

Úspech sa už od nich, vďaka dlhodobo vynikajúcim výs- 
ledkom, akosi automaticky čaká. Ani na nedávne Maj- 
strovstvá sveta v mažoretkovom športe v chorvátskom 
Poreči nešli s menšími než medailovými ambíciami. Pú-
chovské mažoretky NELLY, fungujúce pod Centrom voľ-
ného času Včielka, si zo svetového šampionátu priniesli 
osem medailí: dve zlaté, tri strieborné a tri bronzové.

Majsterky sveta- defilé „Periodická sústava prvkov“ 
veľká formácia junior pom pom.

Medailové umiestnenia mažoretiek NELLY na majstrovstvách sveta v Poreči 
(Chorvátsko, 22. - 25. 9. 2016)
1. miesto - majster sveta, kat. sólo senior pom pom: Nina Chovančeková
1. miesto - majster sveta, kat. veľká formácia junior pom pom s pódiovou cho- 
    reografiou  „Asterix, Obelix a Rimanky“ a defilé „Periodická tabuľka prvkov“
2. miesto - I. vicemajster sveta, kat. trio senior pom pom: Helena Rosinová, Petra  
    Karasová, Denisa Václavíková
2. miesto - I. vicemajster sveta, kat. miniformácia senior pom pom: N. Halasová,  
     S. Halasová, H. Rosinová, P. Karasová, D. Václavíková, N. Bašková, V. Gašpárková
2. miesto - I. vicemajster sveta, kat. veľká formácia senior pom pom s pódiovou 
    choreografiou „Harry Poter“ a defilé „ Mexičanky“
3. miesto - II. vicemajster sveta, kat. sólo junior pom pom: Romana Halušková
3. miesto - II. vicemajster sveta, miniformácia junior pom pom: P. Karlubíková, 
     N. Kutejová, K. Katunincová, P. Pilná, B. Gáliková, S. Juríková, D. Vavrincová
3. miesto - II. vicemajster sveta, kat. veľká formácia kadet pom pom s pódiovou 
    choreografiou „Perníková chalúpka“ a defilé „Dopravné značky“
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Michalské hody v Lednických Rovniach

Na cestách bolo vidieť hasičské vozidlá dobrovoľ-
ných hasičských zborov z celého stredného aj se-
verného Považia. Spestrením dvojdňových hodov, 
ktoré zorganizovala obec Lednické Rovne na čele 
so starostom Mariánom Horečným, bola práve 
hasičská súťaž starostov okolitých obcí, ktorí sa na 
sobotné popoludnie stali súčasťou družstiev a svoje 
schopnosti predviedli priamo počas súťažného zá-
sahu. Premiérový ročník súťaže si športovou atmo-
sférou, ale aj hodovou a jarmočnou ponukou získal 
množstvo priaznivcov zo širokého okolia. Medzi sú-
ťažiacimi nechýbali družstvá obcí Bolešov, Streženi-
ce, Dohňany (Zbora, Mostište), Visolaje, Dolná Brez-
nica, domáce Lednické Rovne či púchovské z Ihríšť. 
Podmienkou účasti v súťaži konkrétneho hasičské-
ho družstva bola účasť primátora, resp. starostu a 
minimálne jednej ženy medzi členmi družstva. Pri 
bodovom hodnotení výkonu sa okrem samotného 
trvania útoku vyhodnocovala aj jeho technika, resp. 
dodržanie stanoveného postupu. Hasičskú obec 
svojou účasťou podporil riaditeľ Okresného riadi-
teľstva hasičského a záchranného zboru Považská 
Bystrica Zdeno Trabík a predseda Krajského výboru 
DPO Michal Jurdík. 

Pre hostí Michalských hodov bol pripravený aj boha-
tý kultúrny program. Vystúpili Smejo a Tanculienka, 
Malé brušné tanečnice a súbor z CVČ Púchov. Po 
hasičskej súťaži nasledovali vystúpenia trombášistov 
Štefánikovcov, Valašského vojvodu z  Kozlovíc, Rov-
ňanskej kapely a  ako zlatý kliniec programu večer 
vystúpila skupina Arzén.                   Zdroj: www.tsk.sk

V  PODKROVÍ  ŽUPNÉHO  DOMU  -  OKTÓBER: 

Herný večer Odložte telefóny, vstaňte od počítačov a príďte sa zahrať so skutočnými ľuďmi. 
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 výtvarných techník pre malých i veľkých.
KEDY: 29. 10. 2016 od 11:00 do 15:00 VSTUP: voľný.

Knižný trh Máte doma plné krabice už dávno prečítaných kníh alebo prahnete po knižke, ktorú 
už neľahko kúpiť v obchodoch? Doneste svoje literárne bohatstvo a príďte sa pohrabať v knihách či 
časopisoch, ktoré môžu obohatiť vašu domácu zbierku o zaujímavé kúsky. 
KEDY: 29. 10. 2016 od 16:00-18:00   VSTUP: voľný.

MESTO PÚCHOV v  súlade  § 5, ods. 3  
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 

 vo verejnom záujme v znení nesk. predpisov 
VYHLASUJE

VÝBEROVÉ  KONANIE  NA  POZÍCIU 
„Vedúci  oddelenia školstva a sociálnych vecí“ 

Mestského úradu v Púchove.
  
Kvalifikačné predpoklady: 
- VŠ vzdelanie II. stupňa humanitného smeru    

Iné kritériá a požiadavky: 
- odb. prax najmenej 5 rokov v oblastiach predmetu 
činnosti oddelenia
- prax pri výkone práce vo verejnom záujme (verejná 
služba) a v štátnej službe je výhodou 
- bezúhonnosť
- dokument  „Koncepcia riadenia  Oddelenia školstva a 
sociálnych vecí“  v rozsahu max. štyroch strán formátu A4
- znalosť účinných právnych predpisov z oblasti územ-
nej samosprávy, orientácia vo všeobecne záväzných 
nariadeniach Mesta Púchov, prehľad platnej legislatívy 
pre oblasť školstva a sociálnych vecí 
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti 
- flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, kreatívnosť
- práca s počítačom (Excel, Word, Internet) 
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- vodičský preukaz skupiny B
 
K písomnej žiadosti o zaradenie do výberového
konania je potrebné  pripojiť:
- overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných 
predpokladov
- štruktúrovaný životopis
- motivačný list 
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) 
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných 
údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osob-
ných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
Termín podania písomnej žiadosti o zaradenie do výbero-
vého konania s požadovanými dokladmi je do 24. 10. 2016 
do 10.00  hod. - rozhodujúci je dátum doručenia písomnej 
žiadosti, nie dátum podania na pošte. 

Žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu 
so všetkými požadovanými dokladmi je nutné zaslať 
poštou alebo odovzdať osobne v podateľni Mestského 
úradu v Púchove. Uchádzač, ktorý nepredloží k svojej 
žiadosti všetky požadované doklady v stanovenom 
termíne, nebude do výberového konania zaradený.   
Písomnú žiadosť o zaradenie do výber. konania spolu 
s požadovanými dokladmi  zasielajte v zalepenej obál-
ke s označením  „Výberové konanie - vedúci oddelenia 
školstva a sociálnych vecí  –  “NEOTVÁRAŤ“ na adresu: 
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov. 
 
Termín otvárania obálok je 24. 10. 2015 o 14.00 
hod. na MsÚ v Púchove za prítomnosti výberovej 
komisie, ktorú zostaví primátor.  
 
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo 
nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak žiadny uchádzač 
nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení o vy-
hlásení výberového konania a má právo podľa § 5 ods. 8 
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov vyhlásiť nové 
výberové konanie. 
 
Predpokladaný termín nástupu dohodou. 

Termín a miesto výberového konania budú uchádza-
čom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomne. 

Mgr. Rastislav Henek                                                                                               
primátor mesta

Prelom septembra a októbra už tra-
dične patrí Michalským hodovým 
slávnostiam v obci Lednické Rovne. 
Tento rok sa na nich konal premiérový 
ročník hasičskej súťaže starostov.

POĎAKOVANIE
V mene všetkých účastníkov Medzinárodných dní 
nepočujúcich, ktoré sa konali v  dňoch 23. až 25. 
septembra v Púchove, by som chcela vyjadriť veľké 
ĎAKUJEM všetkým tým, ktorí nám pomohli s ich or-
ganizáciou.
Osobitne by som sa chcela poďakovať primátorovi 
mesta Mgr. Rastislavovi Henekovi, Mgr. Viere Češ-
kovej i ostatným zamestnancom mestského úradu, 
pani Eve Maslákovej z  Divadla, školskej jedálni pri 
Základnej škole Gorazdovej za výborný obed. Poďa-
kovanie patrí i tlmočníčke Monike Krilekovej. Bez ich 
pomoci, by sme takúto veľkú akciu nezvládli.
Medzinárodne dni nepočujúcich sme zakončili spo-
ločenským večerom v  Divadle, kde sme si pozreli 
kultúrny program a dovzdali ceny víťazom v jednotli-
vých súťažiach. Za ceny do tomboly a súťaže ďakuje-
me sponzorom: Mesto Púchov, Continental Matador 
Púchov, Nadácia Pontis, Telecom, kúpele Nimnica, 
Aneps, Nová Dubnica, Aneps Žilina, Aneps Poprad, 
Asociácia nepočujúcich Slovenska Trenčín, Jerzi 

Madejski, Lattra módne kabelky, Darčeková predajňa 
Eva Gerbelová, Marcela a Vladimír Hrnkovci, Milan 
Kalman, Miloš Sloboda, Janka Filipová, René Hrnko, 
Antónia Buciková, Anna Hvizdáková, Beel, Zuzana 
Záhradová. Miloš Žovinec, Aveo tex s.r.o., firma Sovik 
Považská Bystrica, Pavol Rusnák, Starožitný nábytok, 
Mária Fedorová.
Bol to pre nás krásny športovo-kultúrny zážitok.
  Eva Ondrašková, 

predseda Centra nepočujúcich Aneps v Púchove

Dobrovoľný hasičský zbor Ihrište (Púchov) získal 
na premiérovom ročníku hasičskej súťaže staros-
tov pekné 2. miesto. Predbehli ho len hasiči z Ho-
renickej Hôrky.



       

PROGRAM

KINO

KULTÚRA

Sobota  1.  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 pre-
voňanou 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 pofla-
kujú, 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 – Bontonfilm  –  95 ´-  česká verzia. 
Vstupné 3,50 €.

Sobota  1.  19.30 h   Nedeľa  2. 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 dovtedy, kým do dverí Les Tropiques nevstúpi Vonnie... MN 15 
rokov – US – Magic Box Slovakia  –  96´  -  titulky. Vstupné 3,50 €

Streda 5.    19.30 h

CESTA DO FANTÁZIE (animovaný, dobrodružný)
Vrcholné dielo najvplyvnejšieho svetového animátora Hajaa Mijazakiho pred publikom rozprestiera fascinujúci svet nespúta-
nej obrazotvornosti. Cesta do fantázie je dobrodružná snímka, kde sa neodohrávajú boje, hlavná postava nemá nadprirodzené 
schopnosti, ani sa tu neháda dobro so zlom. Rozprávanie o desaťročnom dievčatku, ktoré sa ocitne v čarovnom meste 
duchov, bôžikov a strašidiel, sa obíde bez schém a prvoplánových atrakcií sezónnych animovaných hitov. Naopak, divákov 
každého veku pohltí unikátnou víziou autora, vďaka ktorej každý záber dýcha čarovnosťou, hravosťou, nápaditosťou, ale aj 
melanchóliou a emotívnosťou. MN 12 rokov – Jap.– ASFK – 124´-  český dabing. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   7.   17.30 h     Nedeľa  9.     15.30 h

DEVÄŤ ŽIVOTOV PÁNA FÚZIKA (rodinná komédia)
Tom Brand (Kevin Spacey) je závratne úspešný a neuveriteľne bohatý podnikateľ. V snahe postaviť najvyšší mrakodrap na 
severnej pologuli, je samoľúby miliardár pripravený obetovať čokoľvek. Aj lásku svojej rodiny. Tomov pracovný život ho od-
cudzil od rodiny. Neváži si manželku Laru (Jennifer Garner), zanedbáva syna Davida a ignoruje prosby dcéry Rebeccy o jeho 
pozornosť. Tá má k 11. narodeninám jediné prianie: chce mačku. Tom sa náhodne ocitne v obchode bizarného obchodníka  
so zvieratami. Svojrázny majiteľ presne vie, čo Tom potrebuje: veľkého kocúra menom pán Fúzik. Cestou na dcérinu párty má 
Tom nehodu. Po prebudení zisťuje, že zatiaľ čo jeho telo leží v kóme, jeho myseľ sa ocitá v tele kocúra. Tajomný pán Perkins 
mu dáva jasné ultimátum: má týždeň na to, aby rodine dokázal, že ju miluje a záleží mu na nej. Inak navždy zostane chlpatým 
kocúrom. A tak prvý raz nemá Tom život vo svojich rukách, ale v chlpatých labkách a jeho osud doslova visí na pazúroch. MP 
od  7 rokov  – VB/USA –Magic Box Slovakia   –  87 ´  -  slovenský dabing. Vstupné 3,50 €

Piatok   7.   19.30 h      Nedeľa  9.     17.30 h

PIRKO (dráma)
Som pierko, nedokážem sa brániť vetru. Martina alias Shakira vyrástla v detskom domove. Svojich biologických rodičov nikdy 
nepoznala, predstavy o svete tam „vonku“ nasávala z televíznych seriálov. A potom konečne nadišiel deň jej osemnástych 
narodenín. Vyslobodenie a vstupenka do vysnívaného života,  pár peňazí v obálke a amulet od kamarátky na krku. S hlavou 
plnou naivných predstáv vyráža do veľkého sveta, v prvom rade však za Romanom, láskou z decáku. Život nabeá rýchly 
spád... a príde pád. Partička zhulených mladých bezdomovcov,  zlodejíčkov a kšeftárov, pasáci... MN 15 rokov  – SR/ČR  – 
Bontonfilm   –  92 ´-  slovenská verzia. Vstupné 3,50 €.

NOC V KINE:
Sobota  8.    17.30 h

LOVECKÁ SEZÓNA: STRACHOPUD (animovaný, rodinný, komédia)
Stará známa partička z lesa je späť! Boog nikdy nepatril medzi najodvážnejších medveďov. Keď Elliot pri táboráku rozpráva 
svojim priateľom príbeh o netvorovi žijúcom kdesi v  lese, Boog dostane náramný strach... a Elliot nápad. Šialený nápad. 
Vystraší Boogov strach. No a ten od strachu ujde! 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 2 €.

Sobota  8.    19.30 h

HORE ZA LÁSKOU (romantická komédia)
Romantická komédia o tom, že láska nepozná hranice a v prípade 1,5 metrového Jeana Dujardina – ani výšku. Diane (Virginie 
Efira) je krásna žena, pracuje v renomovanej právnickej firme, má zmysel pre humor – je jednoducho ženou, za ktorou sa 
otočí každý chlap. Práve však prešla nešťastným manželstvom, rozvodom, ale je znova pripravená nájsť muža svojich snov. 
Raz večer jej zazvoní domáci telefón a príjme hovor od neznámeho Alexandra (Jean Dujardin), tajomného muža, ktorý práve 
našiel jej mobil. Alexander je zdvorilý, šarmantný a vtipný a – bohatý. Už počas telefónneho rozhovoru medzi nimi preskočí 
iskra a takmer okamžite si dohodnú rande. Diane podľahne čaru Alexandrovho hlasu a sníva o tom, ako asi vyzerá v skutoč-
nosti. Ako to už ale býva, predstavy sú niekedy lepšie než skutočnosť... MN 12 rokov  –Fr.– Continentalfilm   –  118 ´-  titulky. 
Vstupné 2 €.

Sobota  8.    21.35 h

HRA O ŽIVOT (dobrodružný, thriller)
Vee Delmonico (Emma Roberts), študentka vysokej školy si málokedy nájde čas na niečo iné ako štúdium. Nič iné ju veľmi 
ani nezaujíma. Jej život sa však otočí naruby, keď sa od kamarátov nechá nahovoriť, by sa zapojila do populárnej online Hry o 
život.  Vee sa rozhodne zaregistrovať sa len pre jednu jedinú stávku, čo sa zdá ako neškodná zábava. Ale keď sa ocitne vo víre 
vzrušenie z adrenalínom nabitej súťaže,  v ktorej sa jej partnerom stane neznámy cudzinec (Dave Franco), hra začne naberať 
zlovestné obrátky.  Musí plniť čoraz nebezpečnejšie úlohy a zrazu je v stávke omnoho viac, ako sa zdalo na začiatku. MN 12 
rokov – USA – Fórum Film  – 96 ´-titulky. Vstupné 2 €.

Sobota  8.    23.30 h

MUŽ V TEMNOTE (horor)
Partia mladých zlodejov sa vláme do domu starého, slepého muža v domnení, že im prejde perfektný zločin. Nemôžu sa však 
mýliť viac... V okamihu keď sa vlámu do jeho domu, karta sa obráti a oni sa ocitajú zoči-voči psychopatovi. MN 15 rokov  – 
USA – Itafilm  –  88 ´-  titulky. Vstupné 2 €.

Streda 12.     19.30 h

5 OCTOBER (dokumentárny)
Tichý príbeh o mužovi, ktorý čaká na dôležitú operáciu. Keď sa dozvie, že mu možno ostáva iba pár mesiacov života, vydá sa 
na cestu bez cieľa, no s „konečným termínom“, ktorým je 5. október. Je to príbeh o hľadaní miesta na svete, o tom, aké je 
ťažké opäť si nájsť domov. Cesty hlavného hrdinu sú kombináciou útekov a stavov absolútneho pokoja. Sú útekmi pred sebou 
samým, neznesiteľnými situáciami a počasím, naplnené zháňaním peňazí a každodenným hľadaním miesta na prespanie. Sú 
kontaktom s ľuďmi, ktorých hrdina stretáva a ktorým rozpráva o svojich cestách. Sú vyjadrením jeho špeciálneho spôsobu 
prepojenia s prírodou a so zvieratami. A v neposlednom rade je tento film príbehom jedného brata.
Predfilmom bude 12 minútový film BRAČEK JELENČEK. Je láska silnejšia než smrť? Odpoveď na túto odvekú otázku ukrýva 
animovaný predfilm. MN 15 rokov – SR,ČR –ASFK – 61´- slovenská verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   14.   17.30 h    Sobota  15.   17.30 h

DIEVČA VO VLAKU (thriller)
TO, ČO VIDÍŠ, ŤA MÔŽE ZABIŤ. Film natočený podľa bestselleru, ktorý šokoval svet. Rachel (Emily Blunt) každé ráno cestuje 
rovnakým vlakom do Londýna, aby nikto z jej okolia neprišiel na to, že prišla o prácu. Je celkom na dne - jej manželstvo sa 
rozpadlo a musela sa presťahovať do lacného podnájmu. V jednom z domov pri železničnej trati pozoruje šťastný a na prvý 
pohľad dokonalý pár a celkom im závidí. Jedného dňa však v tom dome uvidí niečo veľmi zvláštne a od toho okamihu za za-
čne odvíjať šokujúci príbeh, ktorý jej obráti život naruby. MN 15  rokov –  USA – Fórum Film   –  105 ́ -  titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota  15.   19.30 h    Nedeľa  16.  19.30 h

OPERÁCIA ANTHROPOID (vojnový, historický, thriller)
Filmové spracovanie významnej udalosti českých a slovenských dejín, skutočnej operácie Anthropoid, namierenej proti jed-
nému z najvýznamnejších mužov Tretej ríše a hlavnému strojcovi myšlienky „konečného riešenia“ židovskej otázky, Rein-
hardovi Heydrichovi. Vláda teroru vodcu okupačných nacistických síl v protektoráte Čechy a Morava prinútila spojencov 
v Londýne k naplánovaniu prísne tajnej misie, ktorá mala navždy zmeniť tvár Európy.
Napínavý film sleduje dvoch výsadkárov z  československého zahraničného odboja, Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša, ktorí mu-
sia nájsť spôsob, ako zavraždiť muža všeobecne považovaného za možného nástupcu Adolfa Hitlera. MN 15 rokov – Ang.,Fr.
ČR – Saturn  – 120 ´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  19.    19.30 h

TOTO JE NÁŠ SVET (dráma)
V lesoch na severozápade USA žije Ben, ktorý oddane vychováva, tu v srdci divokej prírody, svojich šesť detí. Následkom ne-
čakaných tragických udalostí je nútený spolu s nimi opustiť ich alternatívny svet a vydať sa do toho skutočného. Dochádza ku 
konfrontácii s realitou a otázkou, čo znamená byť rodičom. MN 12 rokov- USA –ASFK – 118´-titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 21.      17.30 h    Nedeľa  23.   17.30 h

JACK REACHER:NEVRACAJ SA (akčný,dráma)         
Drsných detektívov po svete veľa nechodí. Jack Reacher má okrem toho za sebou tvrdý vojenský výcvik, tvár Toma Cruisa, 
prenikavý intelekt a milú schopnosť vymlátiť hocičo z hocikoho. Ako bývalý major vojenskej policie má rád zločiny s ar-
mádnou príchuťou a najradšej má tie, ktoré na prvý pohľad nedávajú žiadny zmysel. Presne ako obvinenie velitelky Susan 
Turnerovej /Cobie Smulders/ zo špionáže. Krásku s doteraz nepoškvrnenou povesťou, okolo ktorej začali náhle v podozrivo 
vysokom tempe umierať ľudia, chcel Reacher pôvodne pozvať na večeru. Teraz ju musí dostať z väzenia, aby pomohlo 
dokázať jej nevinu. Niekomu sa to samozrejme nepáči... MN 12  rokov  – USA –CinemArt – 116 ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Piatok 21.      19.35 h    Sobota 22.     17.30 h

ZILIONÁRI (akčná komédia)
Skvelá komédia, natočená podľa skutočných udalostí o  jednej z najväčších bankových lúpeží v histórii USA. David (Zach 
Galifianakis) je jednoduchý človek, ktorý uviazol vo svojom monotónnom živote. Deň čo deň sadá za volant svojho opanciero-
vaného auta, aby rozviezol obrovské sumy cudzích peňazí. Jediným vzrušujúcim momentom v jeho živote je flirtovanie s ko-
legyňou Kelly (Kristen Wiig), ktorá ho onedlho zatiahne do neuveriteľného dobrodružstva. Skupinka nie príliš inteligentných 
chlapíkov pod vedením Steva (Owen Wilson) plánuje vylúpiť banku a rozhodnú sa na to využiť Davida. Napriek amatérskemu 
plánu sa stane nemožné a oni majú zrazu vo vreckách 17miliónov dolárov. Pretože je však táto partička naozaj bláznivá, 
nenapadne ich nič lepšie, ako peniaze začať vo veľkom štýle utrácať a zanechávať polícii úplne jasné stopy. MN 12 rokov – 
USA – Fórum Film  – 94´-titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 22.     19.30 h    Nedeľa  23.   19.35 h

INFERNO (thriller)  
Slávneho symbolistu Roberta Langdona tentoraz indície vedú k samotnému Dante Alighierimu. Po tom, ako sa Langdon zobu-
dí s amnéziou v nemocnici, sa za pomoci doktorky Sienny Brooksovej snaží navrátiť späť svoje spomienky. Spolu sa vydávajú 
na neľútostné preteky o čas naprieč Európou, za odhalením celosvetového vražedného spiknutia. HRAJÚ: Tom Hanks, Felicity 
Jones, Irrfan Khan, Omar Sy, Ben Foster, Sidse Babett Knudsen. MN 12 rokov  – USA – Itafilm  –  121 ́ -  titulky. Vstupné 3,50 €.

Pondelok 24. 19.30 h  - KINO ZA „BABKU“  J t.j. 2 € !

MATKY REBELKY (komédia)
Pre Amy (Mila Kunis) je jej rodina úplne všetkým. Ale manžel s dušou chlapca, deti neustále vyžadujúce pozornosť a idiotský 
šéf majú vysoké nároky. Všetkým sa snaží vyhovieť, byť milá, ale nech robí, čo robí, nikdy to nie je dosť. Zlom nastáva v oka-
mihu, 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 2 €.

Streda  26.      19.30 h

OHEŇ NA MORI (dokumentárny)
Dokument ukazuje život na talianskom ostrove Lampedusa, ktorý sa nachádza asi 200 km od južného pobrežia Talianska. 
V posledných rokoch sa spája najmä s migračnou krízou. Pre jeho polohu sa z neho stala vstupná brána pre tisícky migrantov 
z Afriky a Blízkeho Východu, ktorí chcú nájsť v Európe lepší život. Režisér Gianfranco Rosi strávil na tomto ostrove niekoľko 
mesiacov, zachytil jeho históriu, kultúry a aktuálnu každodennú realitu života na ostrove, ako aj cestu migrantov na malých 
člnoch v katastrofálnych podmienkach. Lampadusa má 6000 obyvateľov, každý týždeň sa však na ňom vylodia stovky mig-
rantov. MN 15 rokov- Tal.,Fr. –ASFK – 108´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 28.       15.30 h     Nedeľa  30.    15.30 h - 3D

KUBO A KÚZELNÝ MEČ (animovaný, dobrodružný)
Dokáže rozprávať príbehy tak, až sa tají dych. Tým je výnimočný Kubo, hlavný hrdina . Kubo aj Laika dokážu zaviesť svojich 
poslucháčov a divákov do doteraz neprebádaných svetov, previezť ich na vlne fantázie a vrátiť naspäť na zem bohatších o 
nový, nezabudnuteľný zážitok. Kubovi pomáha rozprávačský talent uživiť seba aj svoju chorú mamku. Každý deň odchádza 
z jaskyne, v ktorej spoločne bývajú, do blízkej dediny, kde ohromuje obyvateľov svojimi príbehmi. Tie sa však vždy končia pred 
západom slnka, lebo Kubo sa musí vrátiť domov pred zotmením. Ak by tak neurobil, postihla by ho strašná kliatba. Jedného 
večera sa však vrátiť nestihne a varovanie sa premení na skutočnosť… MP – USA – CinemArt   – 101 ´-  slovenský dabing. 
Vstupné 3,50  € - 2 D, 5 € - 3 D.

Piatok 28.       17.30 h    Sobota  29.     17.30 h

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU (komédia)                                                                                          
Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je manželkou charizmatického a bohatého Pavla /Jiří Langmajer/ na plný úväzok. Je 
ňou ale len dovtedy, kým ju na prahu štyridsiatky roztomilým a korektným spôsobom nepožiada o rozvod. Keď nový život, 
tak s celou parádou! Eliška sa rozhodne začat od nuly ako učiteľka v malej stredočeskej dedinke. Svojrázny a hyperaktívny 
starosta /Miroslav Táborský/ nasťahuje Elišku do jedného domu s grobianskym Božíčkom /Ondřej Vetchý/, ktorý vďaka svojim 
vlastným nemilým skúsenostiam s „ženskými navždy skoncoval“. Film o láske, ktorá môže ľuďom pomôcť. Hlavne tým, ktorí 
už stratili chuť, odvahu aj silu veriť, že by mohli byť ešte v živote šťastní... MN 12 rokov  -   ČR – CinemArt   - 97 ´- česká 
verzia. Vstupné 3,50 €.

Sobota  29.     19.30 h    Nedeľa  30.    17.30 h

DEVIATY ŽIVOT LOUISA DRAXA (mysteriózny thriller)
Deväťročný Louis Drax akoby zázrakom prežije smrteľný pád. Psychológ Allan Pascal sa snaží odkryť čudné okolnosti chlap-
covej nehody. Zároveň čelí zvláštnym, temným náhodám, ktoré sužujú jeho život. Čím ďalej tým viac je vťahovaný do spleti 
záhad na hranici reality a fantázie…V hlavnej úlohe Jamie Dornan (Päťdesiat odtieňov sivej). MN  15  rokov –  VB –Magic Box 
Slovakia –108 ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  2.11.   19.30 h

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

október‘16 

Sobota 1.     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 €. 

Pondelok 3.     učebňa č.2     17.00 hod. 

PLETENIE Z PAPIERA PRE ZAČIATOČNÍKOV
Aj vy rozmýšľate nad tým, čo s dlhými večermi počas nastávajúcich mesiacov? Nechceli by ste skúsiť pletenie z papiera? Zdá 
sa vám to ťažké? Príďte a obavy vystrieda radosť z už prvého vlastnoručne vyrobeného výrobku. Dve stretnutia  po 2 hodiny, 
kurzový poplatok        5 €/h., spolu 20 €. Prihlášky a info: dkpuchov1@gmail.com.
 
Utorok 4.     zasadacia miestnosť   16.00 hod.

KURZ  LÍČENIA PRE ZAČIATOČNÍČKY 
Na bežný deň i špeciálne príležitosti. Tri  stretnutia po dve hodiny, spolu 6 hodín.  Cena vrátanie materiálu 35 €, študentky, 
matky na materskej dovolenke, nezamestnané - zľava 10 %.  Prihlášky, info:dkpuchov1@gmail.com.

Streda 5.     kinosála     9.00 hod.

MIMI A LÍZA
Mimi (je nevidomá) a Líza nás učia detským vnímaním sveta pochopiť život a problémy ľudí, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom 
v niečom iní... Organizované.

Streda 5.     tanečná sála     17.00 hod. 

ORIENTÁLNY TANEC PRE ZAČIATOČNÍČKY
Otvorenie a prvá lekcia kurzu. 1x v  týždni 1 hodinu. Kurzovné:3,50 €/1hod., platba dvojmesačne. Info: 0908718662.So 
sebou si prineste kurzový poplatok  31,50 €, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka Danica Intisar 
Kodčíková.

Streda 5.     tanečná sála     18.10 hod.

ORIENTÁLNY TANEC PRE POKROČILÉ
Otvorenie a prvá lekcia kurzu. 1x v týždni 1 hodinu. Kurzovné:3 €/1hod., platba dvojmesačne. Info: 0908718662. So sebou si 
prineste kurzový poplatok  27 €, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková.

Streda 5.     tanečná sála     19.15. hod.

SALSA ENERGY DANCE 
Otvorenie kurzu a prvé cvičenie. So sebou si prineste športové oblečenie, 30 € na zakúpenie permanentky na 10 vstupov. Info 
a prihlášky: dkpuchov1@gmail.com.

Štvrtok 6.     učebňa č.1     14.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
Budeme tvoriť, maľovať, skladať a hlavne všeličo nové skúšať. Prvá lekcia kurzu, kapacita detí od 4 do 9 rokov je obmedzená! 
Kurzovné vrátane materiálu  1 h/2,90 €, spolu 58 €/3 mesiace t.j. 20 vyučovacích hodín. 

Štvrtok 6.     veľká sála     10.00-18.00 hod.

NAJKRAJŠIA TORTA  SLOVENSKA 2016
7. ročník súťaže, výstava prác pre verejnosť od 12.00-18.00 hod.  Info aj na osobitnom  plagáte.

PRIPRAVUJEME:
11.11. 2016  VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE - MARTIN NA BIELOM KONI, 
                      koncert MARTIN  HARICH S KAPELOU, info na osobitnom  plagáte.

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

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

19.11.2016   NOC DIVADIEL, info na osobitnom  plagáte.
25.11.2016   Komédia: MANDARÍNKOVÁ IZBA, vstupné 13 €, 12 €, 
vstupenky  v predaji od  4.10.2016.

Štvrtok 6.     kinosála   18.00 hod.

SPOLOČENSKÝ TANEC PRE MANŽELSKÉ A PARTNERSKÉ DVOJICE
Ak máte záujem o kurz spoločenského tanca pozývame Vás  na zahájenie kurzu. Kurzovné  55 €/1 osoba. V prípade záujmu 
je nutné sa kontaktovať na č.t. 0908 718 662,alebo dkpuchov1@gmail.com

Sobota 8.     učebňa č.1     14.00-18.00 hod.

AKO LEPŠIE POROZUMIEŤ SVOJMU DIEŤATU A SEBE
Návod, ako správne a bezbolestne vychovávať deti, neexistuje. Ale existujú cesty, ktoré nás môžu nasmerovať k tomu, aby 
sme svojim deťom lepšie rozumeli, naladili sa s nimi na rovnakú komunikačnú vlnu, učili ich (a často aj seba) niesť zodpo-
vednosť za vlastné rozhodnutia a nekazili si rodinné ovzdušie situáciami sprevádzanými hnevom, plačom ... Štvrhodinový 
workshop je tu aj pre Vás. Kurzovné vrátane pracovného materiálu  1 h/5 €/1 osoba t.j. 20 €, manželský pár spolu 30 €. 
Prihlášky a info:dkpuchov1@gmail.com

Nedeľa 9.     veľká sála      15.00 hod.  

GRANDE MORAVIA LADISLAVA PAVLUŠE 
VERONIKA  A  VAŠEK  ŘIHÁKOVCI
Koncert cimbalovej muziky, ktorá sa prezentuje netradičným poňatím nielen ľudovej tvorby, ale aj svetových melódií, pri 
príležitosti mesiaca úcty k starším,  vstupné  6 €, prístavok 5 €.

Pondelok 10.     učebňa č.2     17.00 hod. 

ENKAUSTIKA PRE ZAČIATOČNÍKOV 
Aj vy ste počas prázdnin navštívili výstavu a očarila vás stále neznáma technika enkaustiky? 
Ak máte záujem o tento druh umenia a neviete ako na to, ponúkame vám kurz pre začiatočníkov.  Dve stretnutia  po 2 hodiny, 
kurzový poplatok  5 €/h., spolu 20 €. Prihlášky a info: dkpuchov1@gmail.com.

Utorok 11.     kinosála  16.00 hod.

ŽIVOT  V  PRÍTOMNOM  OKAMIHU
Nič iné ako prítomný okamih v našom živote neexistuje. Minulosť a budúcnosť je len v našej mysli. Z minulosti sa poučme, 
ale neťahajme ju do prítomnosti. Budúcnosť vytvárajme čistými a krásnymi  myšlienkami v prítomnosti. Naučme sa žiť TU 
a TERAZ. Týmto zázračne zmeníme celý svoj život na LÁSKU, RADOSŤ A POKOJ. Nikdy nie je neskoro. Lektorka Jarmila 
Rosinová zo Štúdia zdravia.

Utorok 11.     veľká sála     18.30 hod.

JOGA
Zahájenie kurzu a prvé cvičenie. 1x v týždni 2 vyuč. hod., 12 lekcií, cena kurzu 30 €.

Štvrtok 13.     učebňa č. 2     18.00 hod.  

AL - ANON 
Pochopiť seba a alkoholizmus , dá sa to vôbec? 12 krok. program dáva odpoveď.

Piatok 14.     budova SOV Nám.slobody -  bývalá kinosála     10.00 hod.

BABYŠATKY                                                                                    
Podporná skupina nosenia detí v babyšatkách a v ergonomických nosičoch. Ak túžite nosiť svoje dieťatko v šatke a neviete 
ako na to, príďte sa poradiť s poradkyňou nosenia a inšpirovať sa od ostatných mamičiek.                                                                                 

Piatok   14.      galéria vestibulu         18.00 hod.

Vernisáž: BRÁNY DO INÝCH SVETOV III.
DOM KULTÚRY PÚCHOV a AKAD.MALIAR  STANO TREPAČ srdečne pozývajú  na vernisáž výstavy. Kurátor: PhDr. ĽUDO 
PETRÁNSKY. Hudobné vstupy:  JANA MARMANOVÁ, husle. Výstava potrvá do 4.11.2016.   

Nedeľa 16.     kinosála     15.00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: ČERT A KAČA
Klasické marionetové divadlo.  Maľované  kulisy , 70 cm drevené  rezbované  marionety  na drôte...tak ako sa divadlo hrá-
valo pred viac ako 200 rokmi. Drevené divadlo Bratislava aj v Púchove. Kapacita sály je obmedzená, kupujte v predpredaji. 
Vstupné 2 €.

Pondelok 17.     učebňa č.2     17.00 hod.

PLETENIE Z PAPIERA – MIERNE POKROČILÍ  I. 
Základy pletenia z papiera už máte za sebou, vaše prvé výrobky potešili vaše okolie a možno 
sa chcete posunúť v tejto oblasti ďalej. Dve stretnutia  po 2 hodiny, kurzový poplatok  5 €/h., spolu 20 €. Prihlášky a info: 
dkpuchov1@gmail.com.

Štvrtok  20.     tanečná sála     17.00-19.00 hod.

KURZ SEBAOBRANY PRE ŽENY
Základný kurz, v ktorom sa záujemkyne zoznámia s problematikou sebaobrany ženy.  Postupy, ktoré Vás naučíme sú veľmi 
jednoduché a ľahko osvojiteľné. Kurzový poplatok 10 €. Do kurzu je nutné prihlásiť sa na dkpuchov1@gmail.com. Vyskúšajte! 
Počet je obmedzený !
 
Štvrtok  20.     učebňa č.2      18.00 hod.

NEW START REST ODPOČINOK
Odpočinok je dôležitou a nevyhnutnou súčasťou nášho života. Ak nemôžete zaspať, nesiahajte hneď po liekoch, ale skúste 
najprv relaxujúci vlažný kúpeľ, pravidelné cvičenie a snažte sa v rovnakom čase chodiť spať aj vstávať a nevyriešené problé-
my neberte so sebou do postele...Prvé stretnutie Klubu zdravia pri DK v novom školskom roku. Pozývame Vás.

Sobota 22.     veľká sála     15.00-19.00 hod.

MOHENDŽODÁRO: TANTRA JOGA PRE ŽENY
Cvičenie, ktoré muž nesmie vidieť a tanec, ktorý muž vidieť musí...Naučíme sa posilňovať svaly panvového dna, prebudíme 
ženskú iskru, vnútorný oheň a život. Doprajte si príjemný podvečer a prineste len karimatku, voľné oblečenie a šatku ako ne-
vyhnutnú cvičebnú pomôcku. Workshop vedú: Darina Mikolášová  a Kristína Bánovská. V cene 38 € súbor cvičení, meditácia, 
pitný réžim, RAW a vegetariánske občerstvenie. Predpredaj v pokladni kina do 18.10.2016, info 0905 428 290.

Pondelok 24.     veľká sála     10.45 hod.

AKO ZRNKO MAKU
Účinkujú: detské folklórne súbory – prípravka, Púchovček, Biela voda, ľudová hudba Lachovček (mladší i starší). Organizo-
vané pre ZŠ.

Pondelok 24.     učebňa č. 2      17.00  hod.

ENKAUSTIKA  PRE  POKROČILÝCH
Ďalšie stretnutie s enkaustikou vám okrem relaxu ponúka množstvo nových tvorivých možností na rôznych materiáloch a 
s rôznymi pomôckami. Kurzový poplatok  vrátane pracovného materiálu: 20 € za 4 vyučovacie hodiny. Do kurzu je nutné 
prihlásiť sa na dkpuchov1@gmail.com.

Utorok 25.     Gymnázium – knižnica      16.00 hod.

NA POTULKÁCH SVETOM - KOLUMBIA
Kolumbia je štát v Južnej Amerike, pobrežie má pri Atlantickom a Tichom oceáne. V hospodárstve na prvom mieste je pes-
tovanie kávy a po Brazílii je najväčším dodávateľom kávy na celom svete. Ochutnávka kávy i v Klube žien. Viac na stretnutí 
s cestovateľkou Pavlou Marákovou.

Štvrtok 27.     učebňa č. 2     18.00 hod.  

AL - ANON
Alkoholizmus je ,,rodinná choroba“ . Nelieči sa len alkoholik , ale musí sa aj ten , kto je v jeho blízkosti, 12 krok. program 
pomáha členom rodiny.

Sobota 29.     veľká sála     19.00 hod.

FRIDA -  MAĽOVAŤ A MILOVAŤ
FRIDA - Maľovať a milovať je pôvodný slovenský muzikál s hudbou skladateľa a producenta Rudolfa Geriho, autora libreta a 
textov piesní Daniela Heviera a spoluautora libreta a režiséra Karola Vosátku. Životný príbeh legendárnej mexickej maliarky 
Fridy Kahlo je plný  vášne, lásky, humoru, podmanivej hudby a tanca. Prežite ho s nami na vlastnej koži. V alternáciách účin-
kujú: Katarína Ivanková, Tomáš Palonder, Marcel Ochránek, Jakub Ružička, Mirka Partlová, Natália Puklušová  a ďalší. Živý 
orchester. Vstupné 20 €, 17 €, vstupenky v predaji.

Pondelok 31.     učebňa č.2     17.00 hod.

ŠPERKY  Z  RECYKLOVATEĽNÝCH  MATERIÁLOV
Páčia sa vám rôzne šperky, túžite ich mať na sebe, alebo niekomu darovať? Vaše šikovné ruky to dokážu vytvoriť z rôznych 
materiálov, ktoré nájdete i vo vašich domácnostiach. Dve stretnutia  po 2 hodiny, kurzový poplatok  5 €/h., spolu 20 €. Pri-
hlášky a info: dkpuchov1@gmail.com.
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Sobota  1.  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 pre-
voňanou 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 pofla-
kujú, 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 – Bontonfilm  –  95 ´-  česká verzia. 
Vstupné 3,50 €.

Sobota  1.  19.30 h   Nedeľa  2. 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 dovtedy, kým do dverí Les Tropiques nevstúpi Vonnie... MN 15 
rokov – US – Magic Box Slovakia  –  96´  -  titulky. Vstupné 3,50 €

Streda 5.    19.30 h

CESTA DO FANTÁZIE (animovaný, dobrodružný)
Vrcholné dielo najvplyvnejšieho svetového animátora Hajaa Mijazakiho pred publikom rozprestiera fascinujúci svet nespúta-
nej obrazotvornosti. Cesta do fantázie je dobrodružná snímka, kde sa neodohrávajú boje, hlavná postava nemá nadprirodzené 
schopnosti, ani sa tu neháda dobro so zlom. Rozprávanie o desaťročnom dievčatku, ktoré sa ocitne v čarovnom meste 
duchov, bôžikov a strašidiel, sa obíde bez schém a prvoplánových atrakcií sezónnych animovaných hitov. Naopak, divákov 
každého veku pohltí unikátnou víziou autora, vďaka ktorej každý záber dýcha čarovnosťou, hravosťou, nápaditosťou, ale aj 
melanchóliou a emotívnosťou. MN 12 rokov – Jap.– ASFK – 124´-  český dabing. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   7.   17.30 h     Nedeľa  9.     15.30 h

DEVÄŤ ŽIVOTOV PÁNA FÚZIKA (rodinná komédia)
Tom Brand (Kevin Spacey) je závratne úspešný a neuveriteľne bohatý podnikateľ. V snahe postaviť najvyšší mrakodrap na 
severnej pologuli, je samoľúby miliardár pripravený obetovať čokoľvek. Aj lásku svojej rodiny. Tomov pracovný život ho od-
cudzil od rodiny. Neváži si manželku Laru (Jennifer Garner), zanedbáva syna Davida a ignoruje prosby dcéry Rebeccy o jeho 
pozornosť. Tá má k 11. narodeninám jediné prianie: chce mačku. Tom sa náhodne ocitne v obchode bizarného obchodníka  
so zvieratami. Svojrázny majiteľ presne vie, čo Tom potrebuje: veľkého kocúra menom pán Fúzik. Cestou na dcérinu párty má 
Tom nehodu. Po prebudení zisťuje, že zatiaľ čo jeho telo leží v kóme, jeho myseľ sa ocitá v tele kocúra. Tajomný pán Perkins 
mu dáva jasné ultimátum: má týždeň na to, aby rodine dokázal, že ju miluje a záleží mu na nej. Inak navždy zostane chlpatým 
kocúrom. A tak prvý raz nemá Tom život vo svojich rukách, ale v chlpatých labkách a jeho osud doslova visí na pazúroch. MP 
od  7 rokov  – VB/USA –Magic Box Slovakia   –  87 ´  -  slovenský dabing. Vstupné 3,50 €

Piatok   7.   19.30 h      Nedeľa  9.     17.30 h

PIRKO (dráma)
Som pierko, nedokážem sa brániť vetru. Martina alias Shakira vyrástla v detskom domove. Svojich biologických rodičov nikdy 
nepoznala, predstavy o svete tam „vonku“ nasávala z televíznych seriálov. A potom konečne nadišiel deň jej osemnástych 
narodenín. Vyslobodenie a vstupenka do vysnívaného života,  pár peňazí v obálke a amulet od kamarátky na krku. S hlavou 
plnou naivných predstáv vyráža do veľkého sveta, v prvom rade však za Romanom, láskou z decáku. Život nabeá rýchly 
spád... a príde pád. Partička zhulených mladých bezdomovcov,  zlodejíčkov a kšeftárov, pasáci... MN 15 rokov  – SR/ČR  – 
Bontonfilm   –  92 ´-  slovenská verzia. Vstupné 3,50 €.

NOC V KINE:
Sobota  8.    17.30 h

LOVECKÁ SEZÓNA: STRACHOPUD (animovaný, rodinný, komédia)
Stará známa partička z lesa je späť! Boog nikdy nepatril medzi najodvážnejších medveďov. Keď Elliot pri táboráku rozpráva 
svojim priateľom príbeh o netvorovi žijúcom kdesi v  lese, Boog dostane náramný strach... a Elliot nápad. Šialený nápad. 
Vystraší Boogov strach. No a ten od strachu ujde! 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 2 €.

Sobota  8.    19.30 h

HORE ZA LÁSKOU (romantická komédia)
Romantická komédia o tom, že láska nepozná hranice a v prípade 1,5 metrového Jeana Dujardina – ani výšku. Diane (Virginie 
Efira) je krásna žena, pracuje v renomovanej právnickej firme, má zmysel pre humor – je jednoducho ženou, za ktorou sa 
otočí každý chlap. Práve však prešla nešťastným manželstvom, rozvodom, ale je znova pripravená nájsť muža svojich snov. 
Raz večer jej zazvoní domáci telefón a príjme hovor od neznámeho Alexandra (Jean Dujardin), tajomného muža, ktorý práve 
našiel jej mobil. Alexander je zdvorilý, šarmantný a vtipný a – bohatý. Už počas telefónneho rozhovoru medzi nimi preskočí 
iskra a takmer okamžite si dohodnú rande. Diane podľahne čaru Alexandrovho hlasu a sníva o tom, ako asi vyzerá v skutoč-
nosti. Ako to už ale býva, predstavy sú niekedy lepšie než skutočnosť... MN 12 rokov  –Fr.– Continentalfilm   –  118 ´-  titulky. 
Vstupné 2 €.

Sobota  8.    21.35 h

HRA O ŽIVOT (dobrodružný, thriller)
Vee Delmonico (Emma Roberts), študentka vysokej školy si málokedy nájde čas na niečo iné ako štúdium. Nič iné ju veľmi 
ani nezaujíma. Jej život sa však otočí naruby, keď sa od kamarátov nechá nahovoriť, by sa zapojila do populárnej online Hry o 
život.  Vee sa rozhodne zaregistrovať sa len pre jednu jedinú stávku, čo sa zdá ako neškodná zábava. Ale keď sa ocitne vo víre 
vzrušenie z adrenalínom nabitej súťaže,  v ktorej sa jej partnerom stane neznámy cudzinec (Dave Franco), hra začne naberať 
zlovestné obrátky.  Musí plniť čoraz nebezpečnejšie úlohy a zrazu je v stávke omnoho viac, ako sa zdalo na začiatku. MN 12 
rokov – USA – Fórum Film  – 96 ´-titulky. Vstupné 2 €.

Sobota  8.    23.30 h

MUŽ V TEMNOTE (horor)
Partia mladých zlodejov sa vláme do domu starého, slepého muža v domnení, že im prejde perfektný zločin. Nemôžu sa však 
mýliť viac... V okamihu keď sa vlámu do jeho domu, karta sa obráti a oni sa ocitajú zoči-voči psychopatovi. MN 15 rokov  – 
USA – Itafilm  –  88 ´-  titulky. Vstupné 2 €.

Streda 12.     19.30 h

5 OCTOBER (dokumentárny)
Tichý príbeh o mužovi, ktorý čaká na dôležitú operáciu. Keď sa dozvie, že mu možno ostáva iba pár mesiacov života, vydá sa 
na cestu bez cieľa, no s „konečným termínom“, ktorým je 5. október. Je to príbeh o hľadaní miesta na svete, o tom, aké je 
ťažké opäť si nájsť domov. Cesty hlavného hrdinu sú kombináciou útekov a stavov absolútneho pokoja. Sú útekmi pred sebou 
samým, neznesiteľnými situáciami a počasím, naplnené zháňaním peňazí a každodenným hľadaním miesta na prespanie. Sú 
kontaktom s ľuďmi, ktorých hrdina stretáva a ktorým rozpráva o svojich cestách. Sú vyjadrením jeho špeciálneho spôsobu 
prepojenia s prírodou a so zvieratami. A v neposlednom rade je tento film príbehom jedného brata.
Predfilmom bude 12 minútový film BRAČEK JELENČEK. Je láska silnejšia než smrť? Odpoveď na túto odvekú otázku ukrýva 
animovaný predfilm. MN 15 rokov – SR,ČR –ASFK – 61´- slovenská verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   14.   17.30 h    Sobota  15.   17.30 h

DIEVČA VO VLAKU (thriller)
TO, ČO VIDÍŠ, ŤA MÔŽE ZABIŤ. Film natočený podľa bestselleru, ktorý šokoval svet. Rachel (Emily Blunt) každé ráno cestuje 
rovnakým vlakom do Londýna, aby nikto z jej okolia neprišiel na to, že prišla o prácu. Je celkom na dne - jej manželstvo sa 
rozpadlo a musela sa presťahovať do lacného podnájmu. V jednom z domov pri železničnej trati pozoruje šťastný a na prvý 
pohľad dokonalý pár a celkom im závidí. Jedného dňa však v tom dome uvidí niečo veľmi zvláštne a od toho okamihu za za-
čne odvíjať šokujúci príbeh, ktorý jej obráti život naruby. MN 15  rokov –  USA – Fórum Film   –  105 ́ -  titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota  15.   19.30 h    Nedeľa  16.  19.30 h

OPERÁCIA ANTHROPOID (vojnový, historický, thriller)
Filmové spracovanie významnej udalosti českých a slovenských dejín, skutočnej operácie Anthropoid, namierenej proti jed-
nému z najvýznamnejších mužov Tretej ríše a hlavnému strojcovi myšlienky „konečného riešenia“ židovskej otázky, Rein-
hardovi Heydrichovi. Vláda teroru vodcu okupačných nacistických síl v protektoráte Čechy a Morava prinútila spojencov 
v Londýne k naplánovaniu prísne tajnej misie, ktorá mala navždy zmeniť tvár Európy.
Napínavý film sleduje dvoch výsadkárov z  československého zahraničného odboja, Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša, ktorí mu-
sia nájsť spôsob, ako zavraždiť muža všeobecne považovaného za možného nástupcu Adolfa Hitlera. MN 15 rokov – Ang.,Fr.
ČR – Saturn  – 120 ´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  19.    19.30 h

TOTO JE NÁŠ SVET (dráma)
V lesoch na severozápade USA žije Ben, ktorý oddane vychováva, tu v srdci divokej prírody, svojich šesť detí. Následkom ne-
čakaných tragických udalostí je nútený spolu s nimi opustiť ich alternatívny svet a vydať sa do toho skutočného. Dochádza ku 
konfrontácii s realitou a otázkou, čo znamená byť rodičom. MN 12 rokov- USA –ASFK – 118´-titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 21.      17.30 h    Nedeľa  23.   17.30 h

JACK REACHER:NEVRACAJ SA (akčný,dráma)         
Drsných detektívov po svete veľa nechodí. Jack Reacher má okrem toho za sebou tvrdý vojenský výcvik, tvár Toma Cruisa, 
prenikavý intelekt a milú schopnosť vymlátiť hocičo z hocikoho. Ako bývalý major vojenskej policie má rád zločiny s ar-
mádnou príchuťou a najradšej má tie, ktoré na prvý pohľad nedávajú žiadny zmysel. Presne ako obvinenie velitelky Susan 
Turnerovej /Cobie Smulders/ zo špionáže. Krásku s doteraz nepoškvrnenou povesťou, okolo ktorej začali náhle v podozrivo 
vysokom tempe umierať ľudia, chcel Reacher pôvodne pozvať na večeru. Teraz ju musí dostať z väzenia, aby pomohlo 
dokázať jej nevinu. Niekomu sa to samozrejme nepáči... MN 12  rokov  – USA –CinemArt – 116 ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Piatok 21.      19.35 h    Sobota 22.     17.30 h

ZILIONÁRI (akčná komédia)
Skvelá komédia, natočená podľa skutočných udalostí o  jednej z najväčších bankových lúpeží v histórii USA. David (Zach 
Galifianakis) je jednoduchý človek, ktorý uviazol vo svojom monotónnom živote. Deň čo deň sadá za volant svojho opanciero-
vaného auta, aby rozviezol obrovské sumy cudzích peňazí. Jediným vzrušujúcim momentom v jeho živote je flirtovanie s ko-
legyňou Kelly (Kristen Wiig), ktorá ho onedlho zatiahne do neuveriteľného dobrodružstva. Skupinka nie príliš inteligentných 
chlapíkov pod vedením Steva (Owen Wilson) plánuje vylúpiť banku a rozhodnú sa na to využiť Davida. Napriek amatérskemu 
plánu sa stane nemožné a oni majú zrazu vo vreckách 17miliónov dolárov. Pretože je však táto partička naozaj bláznivá, 
nenapadne ich nič lepšie, ako peniaze začať vo veľkom štýle utrácať a zanechávať polícii úplne jasné stopy. MN 12 rokov – 
USA – Fórum Film  – 94´-titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 22.     19.30 h    Nedeľa  23.   19.35 h

INFERNO (thriller)  
Slávneho symbolistu Roberta Langdona tentoraz indície vedú k samotnému Dante Alighierimu. Po tom, ako sa Langdon zobu-
dí s amnéziou v nemocnici, sa za pomoci doktorky Sienny Brooksovej snaží navrátiť späť svoje spomienky. Spolu sa vydávajú 
na neľútostné preteky o čas naprieč Európou, za odhalením celosvetového vražedného spiknutia. HRAJÚ: Tom Hanks, Felicity 
Jones, Irrfan Khan, Omar Sy, Ben Foster, Sidse Babett Knudsen. MN 12 rokov  – USA – Itafilm  –  121 ́ -  titulky. Vstupné 3,50 €.

Pondelok 24. 19.30 h  - KINO ZA „BABKU“  J t.j. 2 € !

MATKY REBELKY (komédia)
Pre Amy (Mila Kunis) je jej rodina úplne všetkým. Ale manžel s dušou chlapca, deti neustále vyžadujúce pozornosť a idiotský 
šéf majú vysoké nároky. Všetkým sa snaží vyhovieť, byť milá, ale nech robí, čo robí, nikdy to nie je dosť. Zlom nastáva v oka-
mihu, 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 2 €.

Streda  26.      19.30 h

OHEŇ NA MORI (dokumentárny)
Dokument ukazuje život na talianskom ostrove Lampedusa, ktorý sa nachádza asi 200 km od južného pobrežia Talianska. 
V posledných rokoch sa spája najmä s migračnou krízou. Pre jeho polohu sa z neho stala vstupná brána pre tisícky migrantov 
z Afriky a Blízkeho Východu, ktorí chcú nájsť v Európe lepší život. Režisér Gianfranco Rosi strávil na tomto ostrove niekoľko 
mesiacov, zachytil jeho históriu, kultúry a aktuálnu každodennú realitu života na ostrove, ako aj cestu migrantov na malých 
člnoch v katastrofálnych podmienkach. Lampadusa má 6000 obyvateľov, každý týždeň sa však na ňom vylodia stovky mig-
rantov. MN 15 rokov- Tal.,Fr. –ASFK – 108´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 28.       15.30 h     Nedeľa  30.    15.30 h - 3D

KUBO A KÚZELNÝ MEČ (animovaný, dobrodružný)
Dokáže rozprávať príbehy tak, až sa tají dych. Tým je výnimočný Kubo, hlavný hrdina . Kubo aj Laika dokážu zaviesť svojich 
poslucháčov a divákov do doteraz neprebádaných svetov, previezť ich na vlne fantázie a vrátiť naspäť na zem bohatších o 
nový, nezabudnuteľný zážitok. Kubovi pomáha rozprávačský talent uživiť seba aj svoju chorú mamku. Každý deň odchádza 
z jaskyne, v ktorej spoločne bývajú, do blízkej dediny, kde ohromuje obyvateľov svojimi príbehmi. Tie sa však vždy končia pred 
západom slnka, lebo Kubo sa musí vrátiť domov pred zotmením. Ak by tak neurobil, postihla by ho strašná kliatba. Jedného 
večera sa však vrátiť nestihne a varovanie sa premení na skutočnosť… MP – USA – CinemArt   – 101 ´-  slovenský dabing. 
Vstupné 3,50  € - 2 D, 5 € - 3 D.

Piatok 28.       17.30 h    Sobota  29.     17.30 h

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU (komédia)                                                                                          
Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je manželkou charizmatického a bohatého Pavla /Jiří Langmajer/ na plný úväzok. Je 
ňou ale len dovtedy, kým ju na prahu štyridsiatky roztomilým a korektným spôsobom nepožiada o rozvod. Keď nový život, 
tak s celou parádou! Eliška sa rozhodne začat od nuly ako učiteľka v malej stredočeskej dedinke. Svojrázny a hyperaktívny 
starosta /Miroslav Táborský/ nasťahuje Elišku do jedného domu s grobianskym Božíčkom /Ondřej Vetchý/, ktorý vďaka svojim 
vlastným nemilým skúsenostiam s „ženskými navždy skoncoval“. Film o láske, ktorá môže ľuďom pomôcť. Hlavne tým, ktorí 
už stratili chuť, odvahu aj silu veriť, že by mohli byť ešte v živote šťastní... MN 12 rokov  -   ČR – CinemArt   - 97 ´- česká 
verzia. Vstupné 3,50 €.

Sobota  29.     19.30 h    Nedeľa  30.    17.30 h

DEVIATY ŽIVOT LOUISA DRAXA (mysteriózny thriller)
Deväťročný Louis Drax akoby zázrakom prežije smrteľný pád. Psychológ Allan Pascal sa snaží odkryť čudné okolnosti chlap-
covej nehody. Zároveň čelí zvláštnym, temným náhodám, ktoré sužujú jeho život. Čím ďalej tým viac je vťahovaný do spleti 
záhad na hranici reality a fantázie…V hlavnej úlohe Jamie Dornan (Päťdesiat odtieňov sivej). MN  15  rokov –  VB –Magic Box 
Slovakia –108 ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  2.11.   19.30 h

ZVÄČŠENINA (dráma)
Hlavným hrdinom príbehu je módny fotograf Thomas – bohatý, úspešný a sebavedomý. Jedného dňa ide bezcieľne do 
opusteného parku a v ňom fotí, bez konkrétneho zámeru, až sa do jeho zreteľa dostane milenecký pár. Žena z fotografií od 
neho žiada negatívy, keď ju odmietne, navštívi ho následne aj v jeho ateliéri a ponúka svoje telo výmenou za nafotené snímky. 
Thomas tuší, že zachytil niečo viac ako horúce objatia. Zväčší ich a zistí, čo sa v skutočnosti v parku udialo... MN 12 rokov-  
VB.,TAl.,USA  –ASFK – 111´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
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Sobota 1.     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 €. 

Pondelok 3.     učebňa č.2     17.00 hod. 

PLETENIE Z PAPIERA PRE ZAČIATOČNÍKOV
Aj vy rozmýšľate nad tým, čo s dlhými večermi počas nastávajúcich mesiacov? Nechceli by ste skúsiť pletenie z papiera? Zdá 
sa vám to ťažké? Príďte a obavy vystrieda radosť z už prvého vlastnoručne vyrobeného výrobku. Dve stretnutia  po 2 hodiny, 
kurzový poplatok        5 €/h., spolu 20 €. Prihlášky a info: dkpuchov1@gmail.com.
 
Utorok 4.     zasadacia miestnosť   16.00 hod.

KURZ  LÍČENIA PRE ZAČIATOČNÍČKY 
Na bežný deň i špeciálne príležitosti. Tri  stretnutia po dve hodiny, spolu 6 hodín.  Cena vrátanie materiálu 35 €, študentky, 
matky na materskej dovolenke, nezamestnané - zľava 10 %.  Prihlášky, info:dkpuchov1@gmail.com.

Streda 5.     kinosála     9.00 hod.

MIMI A LÍZA
Mimi (je nevidomá) a Líza nás učia detským vnímaním sveta pochopiť život a problémy ľudí, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom 
v niečom iní... Organizované.

Streda 5.     tanečná sála     17.00 hod. 

ORIENTÁLNY TANEC PRE ZAČIATOČNÍČKY
Otvorenie a prvá lekcia kurzu. 1x v  týždni 1 hodinu. Kurzovné:3,50 €/1hod., platba dvojmesačne. Info: 0908718662.So 
sebou si prineste kurzový poplatok  31,50 €, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka Danica Intisar 
Kodčíková.

Streda 5.     tanečná sála     18.10 hod.

ORIENTÁLNY TANEC PRE POKROČILÉ
Otvorenie a prvá lekcia kurzu. 1x v týždni 1 hodinu. Kurzovné:3 €/1hod., platba dvojmesačne. Info: 0908718662. So sebou si 
prineste kurzový poplatok  27 €, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková.

Streda 5.     tanečná sála     19.15. hod.

SALSA ENERGY DANCE 
Otvorenie kurzu a prvé cvičenie. So sebou si prineste športové oblečenie, 30 € na zakúpenie permanentky na 10 vstupov. Info 
a prihlášky: dkpuchov1@gmail.com.

Štvrtok 6.     učebňa č.1     14.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
Budeme tvoriť, maľovať, skladať a hlavne všeličo nové skúšať. Prvá lekcia kurzu, kapacita detí od 4 do 9 rokov je obmedzená! 
Kurzovné vrátane materiálu  1 h/2,90 €, spolu 58 €/3 mesiace t.j. 20 vyučovacích hodín. 

Štvrtok 6.     veľká sála     10.00-18.00 hod.

NAJKRAJŠIA TORTA  SLOVENSKA 2016
7. ročník súťaže, výstava prác pre verejnosť od 12.00-18.00 hod.  Info aj na osobitnom  plagáte.

PRIPRAVUJEME:
11.11. 2016  VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE - MARTIN NA BIELOM KONI, 
                      koncert MARTIN  HARICH S KAPELOU, info na osobitnom  plagáte.

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

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

19.11.2016   NOC DIVADIEL, info na osobitnom  plagáte.
25.11.2016   Komédia: MANDARÍNKOVÁ IZBA, vstupné 13 €, 12 €, 
vstupenky  v predaji od  4.10.2016.

Štvrtok 6.     kinosála   18.00 hod.

SPOLOČENSKÝ TANEC PRE MANŽELSKÉ A PARTNERSKÉ DVOJICE
Ak máte záujem o kurz spoločenského tanca pozývame Vás  na zahájenie kurzu. Kurzovné  55 €/1 osoba. V prípade záujmu 
je nutné sa kontaktovať na č.t. 0908 718 662,alebo dkpuchov1@gmail.com

Sobota 8.     učebňa č.1     14.00-18.00 hod.

AKO LEPŠIE POROZUMIEŤ SVOJMU DIEŤATU A SEBE
Návod, ako správne a bezbolestne vychovávať deti, neexistuje. Ale existujú cesty, ktoré nás môžu nasmerovať k tomu, aby 
sme svojim deťom lepšie rozumeli, naladili sa s nimi na rovnakú komunikačnú vlnu, učili ich (a často aj seba) niesť zodpo-
vednosť za vlastné rozhodnutia a nekazili si rodinné ovzdušie situáciami sprevádzanými hnevom, plačom ... Štvrhodinový 
workshop je tu aj pre Vás. Kurzovné vrátane pracovného materiálu  1 h/5 €/1 osoba t.j. 20 €, manželský pár spolu 30 €. 
Prihlášky a info:dkpuchov1@gmail.com

Nedeľa 9.     veľká sála      15.00 hod.  

GRANDE MORAVIA LADISLAVA PAVLUŠE 
VERONIKA  A  VAŠEK  ŘIHÁKOVCI
Koncert cimbalovej muziky, ktorá sa prezentuje netradičným poňatím nielen ľudovej tvorby, ale aj svetových melódií, pri 
príležitosti mesiaca úcty k starším,  vstupné  6 €, prístavok 5 €.

Pondelok 10.     učebňa č.2     17.00 hod. 

ENKAUSTIKA PRE ZAČIATOČNÍKOV 
Aj vy ste počas prázdnin navštívili výstavu a očarila vás stále neznáma technika enkaustiky? 
Ak máte záujem o tento druh umenia a neviete ako na to, ponúkame vám kurz pre začiatočníkov.  Dve stretnutia  po 2 hodiny, 
kurzový poplatok  5 €/h., spolu 20 €. Prihlášky a info: dkpuchov1@gmail.com.

Utorok 11.     kinosála  16.00 hod.

ŽIVOT  V  PRÍTOMNOM  OKAMIHU
Nič iné ako prítomný okamih v našom živote neexistuje. Minulosť a budúcnosť je len v našej mysli. Z minulosti sa poučme, 
ale neťahajme ju do prítomnosti. Budúcnosť vytvárajme čistými a krásnymi  myšlienkami v prítomnosti. Naučme sa žiť TU 
a TERAZ. Týmto zázračne zmeníme celý svoj život na LÁSKU, RADOSŤ A POKOJ. Nikdy nie je neskoro. Lektorka Jarmila 
Rosinová zo Štúdia zdravia.

Utorok 11.     veľká sála     18.30 hod.

JOGA
Zahájenie kurzu a prvé cvičenie. 1x v týždni 2 vyuč. hod., 12 lekcií, cena kurzu 30 €.

Štvrtok 13.     učebňa č. 2     18.00 hod.  

AL - ANON 
Pochopiť seba a alkoholizmus , dá sa to vôbec? 12 krok. program dáva odpoveď.

Piatok 14.     budova SOV Nám.slobody -  bývalá kinosála     10.00 hod.

BABYŠATKY                                                                                    
Podporná skupina nosenia detí v babyšatkách a v ergonomických nosičoch. Ak túžite nosiť svoje dieťatko v šatke a neviete 
ako na to, príďte sa poradiť s poradkyňou nosenia a inšpirovať sa od ostatných mamičiek.                                                                                 

Piatok   14.      galéria vestibulu         18.00 hod.

Vernisáž: BRÁNY DO INÝCH SVETOV III.
DOM KULTÚRY PÚCHOV a AKAD.MALIAR  STANO TREPAČ srdečne pozývajú  na vernisáž výstavy. Kurátor: PhDr. ĽUDO 
PETRÁNSKY. Hudobné vstupy:  JANA MARMANOVÁ, husle. Výstava potrvá do 4.11.2016.   

Nedeľa 16.     kinosála     15.00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: ČERT A KAČA
Klasické marionetové divadlo.  Maľované  kulisy , 70 cm drevené  rezbované  marionety  na drôte...tak ako sa divadlo hrá-
valo pred viac ako 200 rokmi. Drevené divadlo Bratislava aj v Púchove. Kapacita sály je obmedzená, kupujte v predpredaji. 
Vstupné 2 €.

Pondelok 17.     učebňa č.2     17.00 hod.

PLETENIE Z PAPIERA – MIERNE POKROČILÍ  I. 
Základy pletenia z papiera už máte za sebou, vaše prvé výrobky potešili vaše okolie a možno 
sa chcete posunúť v tejto oblasti ďalej. Dve stretnutia  po 2 hodiny, kurzový poplatok  5 €/h., spolu 20 €. Prihlášky a info: 
dkpuchov1@gmail.com.

Štvrtok  20.     tanečná sála     17.00-19.00 hod.

KURZ SEBAOBRANY PRE ŽENY
Základný kurz, v ktorom sa záujemkyne zoznámia s problematikou sebaobrany ženy.  Postupy, ktoré Vás naučíme sú veľmi 
jednoduché a ľahko osvojiteľné. Kurzový poplatok 10 €. Do kurzu je nutné prihlásiť sa na dkpuchov1@gmail.com. Vyskúšajte! 
Počet je obmedzený !
 
Štvrtok  20.     učebňa č.2      18.00 hod.

NEW START REST ODPOČINOK
Odpočinok je dôležitou a nevyhnutnou súčasťou nášho života. Ak nemôžete zaspať, nesiahajte hneď po liekoch, ale skúste 
najprv relaxujúci vlažný kúpeľ, pravidelné cvičenie a snažte sa v rovnakom čase chodiť spať aj vstávať a nevyriešené problé-
my neberte so sebou do postele...Prvé stretnutie Klubu zdravia pri DK v novom školskom roku. Pozývame Vás.

Sobota 22.     veľká sála     15.00-19.00 hod.

MOHENDŽODÁRO: TANTRA JOGA PRE ŽENY
Cvičenie, ktoré muž nesmie vidieť a tanec, ktorý muž vidieť musí...Naučíme sa posilňovať svaly panvového dna, prebudíme 
ženskú iskru, vnútorný oheň a život. Doprajte si príjemný podvečer a prineste len karimatku, voľné oblečenie a šatku ako ne-
vyhnutnú cvičebnú pomôcku. Workshop vedú: Darina Mikolášová  a Kristína Bánovská. V cene 38 € súbor cvičení, meditácia, 
pitný réžim, RAW a vegetariánske občerstvenie. Predpredaj v pokladni kina do 18.10.2016, info 0905 428 290.

Pondelok 24.     veľká sála     10.45 hod.

AKO ZRNKO MAKU
Účinkujú: detské folklórne súbory – prípravka, Púchovček, Biela voda, ľudová hudba Lachovček (mladší i starší). Organizo-
vané pre ZŠ.

Pondelok 24.     učebňa č. 2      17.00  hod.

ENKAUSTIKA  PRE  POKROČILÝCH
Ďalšie stretnutie s enkaustikou vám okrem relaxu ponúka množstvo nových tvorivých možností na rôznych materiáloch a 
s rôznymi pomôckami. Kurzový poplatok  vrátane pracovného materiálu: 20 € za 4 vyučovacie hodiny. Do kurzu je nutné 
prihlásiť sa na dkpuchov1@gmail.com.

Utorok 25.     Gymnázium – knižnica      16.00 hod.

NA POTULKÁCH SVETOM - KOLUMBIA
Kolumbia je štát v Južnej Amerike, pobrežie má pri Atlantickom a Tichom oceáne. V hospodárstve na prvom mieste je pes-
tovanie kávy a po Brazílii je najväčším dodávateľom kávy na celom svete. Ochutnávka kávy i v Klube žien. Viac na stretnutí 
s cestovateľkou Pavlou Marákovou.

Štvrtok 27.     učebňa č. 2     18.00 hod.  

AL - ANON
Alkoholizmus je ,,rodinná choroba“ . Nelieči sa len alkoholik , ale musí sa aj ten , kto je v jeho blízkosti, 12 krok. program 
pomáha členom rodiny.

Sobota 29.     veľká sála     19.00 hod.

FRIDA -  MAĽOVAŤ A MILOVAŤ
FRIDA - Maľovať a milovať je pôvodný slovenský muzikál s hudbou skladateľa a producenta Rudolfa Geriho, autora libreta a 
textov piesní Daniela Heviera a spoluautora libreta a režiséra Karola Vosátku. Životný príbeh legendárnej mexickej maliarky 
Fridy Kahlo je plný  vášne, lásky, humoru, podmanivej hudby a tanca. Prežite ho s nami na vlastnej koži. V alternáciách účin-
kujú: Katarína Ivanková, Tomáš Palonder, Marcel Ochránek, Jakub Ružička, Mirka Partlová, Natália Puklušová  a ďalší. Živý 
orchester. Vstupné 20 €, 17 €, vstupenky v predaji.

Pondelok 31.     učebňa č.2     17.00 hod.

ŠPERKY  Z  RECYKLOVATEĽNÝCH  MATERIÁLOV
Páčia sa vám rôzne šperky, túžite ich mať na sebe, alebo niekomu darovať? Vaše šikovné ruky to dokážu vytvoriť z rôznych 
materiálov, ktoré nájdete i vo vašich domácnostiach. Dve stretnutia  po 2 hodiny, kurzový poplatok  5 €/h., spolu 20 €. Pri-
hlášky a info: dkpuchov1@gmail.com.
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Sobota  1.  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 pre-
voňanou 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 pofla-
kujú, 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 – Bontonfilm  –  95 ´-  česká verzia. 
Vstupné 3,50 €.

Sobota  1.  19.30 h   Nedeľa  2. 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 dovtedy, kým do dverí Les Tropiques nevstúpi Vonnie... MN 15 
rokov – US – Magic Box Slovakia  –  96´  -  titulky. Vstupné 3,50 €

Streda 5.    19.30 h

CESTA DO FANTÁZIE (animovaný, dobrodružný)
Vrcholné dielo najvplyvnejšieho svetového animátora Hajaa Mijazakiho pred publikom rozprestiera fascinujúci svet nespúta-
nej obrazotvornosti. Cesta do fantázie je dobrodružná snímka, kde sa neodohrávajú boje, hlavná postava nemá nadprirodzené 
schopnosti, ani sa tu neháda dobro so zlom. Rozprávanie o desaťročnom dievčatku, ktoré sa ocitne v čarovnom meste 
duchov, bôžikov a strašidiel, sa obíde bez schém a prvoplánových atrakcií sezónnych animovaných hitov. Naopak, divákov 
každého veku pohltí unikátnou víziou autora, vďaka ktorej každý záber dýcha čarovnosťou, hravosťou, nápaditosťou, ale aj 
melanchóliou a emotívnosťou. MN 12 rokov – Jap.– ASFK – 124´-  český dabing. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   7.   17.30 h     Nedeľa  9.     15.30 h

DEVÄŤ ŽIVOTOV PÁNA FÚZIKA (rodinná komédia)
Tom Brand (Kevin Spacey) je závratne úspešný a neuveriteľne bohatý podnikateľ. V snahe postaviť najvyšší mrakodrap na 
severnej pologuli, je samoľúby miliardár pripravený obetovať čokoľvek. Aj lásku svojej rodiny. Tomov pracovný život ho od-
cudzil od rodiny. Neváži si manželku Laru (Jennifer Garner), zanedbáva syna Davida a ignoruje prosby dcéry Rebeccy o jeho 
pozornosť. Tá má k 11. narodeninám jediné prianie: chce mačku. Tom sa náhodne ocitne v obchode bizarného obchodníka  
so zvieratami. Svojrázny majiteľ presne vie, čo Tom potrebuje: veľkého kocúra menom pán Fúzik. Cestou na dcérinu párty má 
Tom nehodu. Po prebudení zisťuje, že zatiaľ čo jeho telo leží v kóme, jeho myseľ sa ocitá v tele kocúra. Tajomný pán Perkins 
mu dáva jasné ultimátum: má týždeň na to, aby rodine dokázal, že ju miluje a záleží mu na nej. Inak navždy zostane chlpatým 
kocúrom. A tak prvý raz nemá Tom život vo svojich rukách, ale v chlpatých labkách a jeho osud doslova visí na pazúroch. MP 
od  7 rokov  – VB/USA –Magic Box Slovakia   –  87 ´  -  slovenský dabing. Vstupné 3,50 €

Piatok   7.   19.30 h      Nedeľa  9.     17.30 h

PIRKO (dráma)
Som pierko, nedokážem sa brániť vetru. Martina alias Shakira vyrástla v detskom domove. Svojich biologických rodičov nikdy 
nepoznala, predstavy o svete tam „vonku“ nasávala z televíznych seriálov. A potom konečne nadišiel deň jej osemnástych 
narodenín. Vyslobodenie a vstupenka do vysnívaného života,  pár peňazí v obálke a amulet od kamarátky na krku. S hlavou 
plnou naivných predstáv vyráža do veľkého sveta, v prvom rade však za Romanom, láskou z decáku. Život nabeá rýchly 
spád... a príde pád. Partička zhulených mladých bezdomovcov,  zlodejíčkov a kšeftárov, pasáci... MN 15 rokov  – SR/ČR  – 
Bontonfilm   –  92 ´-  slovenská verzia. Vstupné 3,50 €.

NOC V KINE:
Sobota  8.    17.30 h

LOVECKÁ SEZÓNA: STRACHOPUD (animovaný, rodinný, komédia)
Stará známa partička z lesa je späť! Boog nikdy nepatril medzi najodvážnejších medveďov. Keď Elliot pri táboráku rozpráva 
svojim priateľom príbeh o netvorovi žijúcom kdesi v  lese, Boog dostane náramný strach... a Elliot nápad. Šialený nápad. 
Vystraší Boogov strach. No a ten od strachu ujde! 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 2 €.

Sobota  8.    19.30 h

HORE ZA LÁSKOU (romantická komédia)
Romantická komédia o tom, že láska nepozná hranice a v prípade 1,5 metrového Jeana Dujardina – ani výšku. Diane (Virginie 
Efira) je krásna žena, pracuje v renomovanej právnickej firme, má zmysel pre humor – je jednoducho ženou, za ktorou sa 
otočí každý chlap. Práve však prešla nešťastným manželstvom, rozvodom, ale je znova pripravená nájsť muža svojich snov. 
Raz večer jej zazvoní domáci telefón a príjme hovor od neznámeho Alexandra (Jean Dujardin), tajomného muža, ktorý práve 
našiel jej mobil. Alexander je zdvorilý, šarmantný a vtipný a – bohatý. Už počas telefónneho rozhovoru medzi nimi preskočí 
iskra a takmer okamžite si dohodnú rande. Diane podľahne čaru Alexandrovho hlasu a sníva o tom, ako asi vyzerá v skutoč-
nosti. Ako to už ale býva, predstavy sú niekedy lepšie než skutočnosť... MN 12 rokov  –Fr.– Continentalfilm   –  118 ´-  titulky. 
Vstupné 2 €.

Sobota  8.    21.35 h

HRA O ŽIVOT (dobrodružný, thriller)
Vee Delmonico (Emma Roberts), študentka vysokej školy si málokedy nájde čas na niečo iné ako štúdium. Nič iné ju veľmi 
ani nezaujíma. Jej život sa však otočí naruby, keď sa od kamarátov nechá nahovoriť, by sa zapojila do populárnej online Hry o 
život.  Vee sa rozhodne zaregistrovať sa len pre jednu jedinú stávku, čo sa zdá ako neškodná zábava. Ale keď sa ocitne vo víre 
vzrušenie z adrenalínom nabitej súťaže,  v ktorej sa jej partnerom stane neznámy cudzinec (Dave Franco), hra začne naberať 
zlovestné obrátky.  Musí plniť čoraz nebezpečnejšie úlohy a zrazu je v stávke omnoho viac, ako sa zdalo na začiatku. MN 12 
rokov – USA – Fórum Film  – 96 ´-titulky. Vstupné 2 €.

Sobota  8.    23.30 h

MUŽ V TEMNOTE (horor)
Partia mladých zlodejov sa vláme do domu starého, slepého muža v domnení, že im prejde perfektný zločin. Nemôžu sa však 
mýliť viac... V okamihu keď sa vlámu do jeho domu, karta sa obráti a oni sa ocitajú zoči-voči psychopatovi. MN 15 rokov  – 
USA – Itafilm  –  88 ´-  titulky. Vstupné 2 €.

Streda 12.     19.30 h

5 OCTOBER (dokumentárny)
Tichý príbeh o mužovi, ktorý čaká na dôležitú operáciu. Keď sa dozvie, že mu možno ostáva iba pár mesiacov života, vydá sa 
na cestu bez cieľa, no s „konečným termínom“, ktorým je 5. október. Je to príbeh o hľadaní miesta na svete, o tom, aké je 
ťažké opäť si nájsť domov. Cesty hlavného hrdinu sú kombináciou útekov a stavov absolútneho pokoja. Sú útekmi pred sebou 
samým, neznesiteľnými situáciami a počasím, naplnené zháňaním peňazí a každodenným hľadaním miesta na prespanie. Sú 
kontaktom s ľuďmi, ktorých hrdina stretáva a ktorým rozpráva o svojich cestách. Sú vyjadrením jeho špeciálneho spôsobu 
prepojenia s prírodou a so zvieratami. A v neposlednom rade je tento film príbehom jedného brata.
Predfilmom bude 12 minútový film BRAČEK JELENČEK. Je láska silnejšia než smrť? Odpoveď na túto odvekú otázku ukrýva 
animovaný predfilm. MN 15 rokov – SR,ČR –ASFK – 61´- slovenská verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   14.   17.30 h    Sobota  15.   17.30 h

DIEVČA VO VLAKU (thriller)
TO, ČO VIDÍŠ, ŤA MÔŽE ZABIŤ. Film natočený podľa bestselleru, ktorý šokoval svet. Rachel (Emily Blunt) každé ráno cestuje 
rovnakým vlakom do Londýna, aby nikto z jej okolia neprišiel na to, že prišla o prácu. Je celkom na dne - jej manželstvo sa 
rozpadlo a musela sa presťahovať do lacného podnájmu. V jednom z domov pri železničnej trati pozoruje šťastný a na prvý 
pohľad dokonalý pár a celkom im závidí. Jedného dňa však v tom dome uvidí niečo veľmi zvláštne a od toho okamihu za za-
čne odvíjať šokujúci príbeh, ktorý jej obráti život naruby. MN 15  rokov –  USA – Fórum Film   –  105 ́ -  titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota  15.   19.30 h    Nedeľa  16.  19.30 h

OPERÁCIA ANTHROPOID (vojnový, historický, thriller)
Filmové spracovanie významnej udalosti českých a slovenských dejín, skutočnej operácie Anthropoid, namierenej proti jed-
nému z najvýznamnejších mužov Tretej ríše a hlavnému strojcovi myšlienky „konečného riešenia“ židovskej otázky, Rein-
hardovi Heydrichovi. Vláda teroru vodcu okupačných nacistických síl v protektoráte Čechy a Morava prinútila spojencov 
v Londýne k naplánovaniu prísne tajnej misie, ktorá mala navždy zmeniť tvár Európy.
Napínavý film sleduje dvoch výsadkárov z  československého zahraničného odboja, Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša, ktorí mu-
sia nájsť spôsob, ako zavraždiť muža všeobecne považovaného za možného nástupcu Adolfa Hitlera. MN 15 rokov – Ang.,Fr.
ČR – Saturn  – 120 ´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  19.    19.30 h

TOTO JE NÁŠ SVET (dráma)
V lesoch na severozápade USA žije Ben, ktorý oddane vychováva, tu v srdci divokej prírody, svojich šesť detí. Následkom ne-
čakaných tragických udalostí je nútený spolu s nimi opustiť ich alternatívny svet a vydať sa do toho skutočného. Dochádza ku 
konfrontácii s realitou a otázkou, čo znamená byť rodičom. MN 12 rokov- USA –ASFK – 118´-titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 21.      17.30 h    Nedeľa  23.   17.30 h

JACK REACHER:NEVRACAJ SA (akčný,dráma)         
Drsných detektívov po svete veľa nechodí. Jack Reacher má okrem toho za sebou tvrdý vojenský výcvik, tvár Toma Cruisa, 
prenikavý intelekt a milú schopnosť vymlátiť hocičo z hocikoho. Ako bývalý major vojenskej policie má rád zločiny s ar-
mádnou príchuťou a najradšej má tie, ktoré na prvý pohľad nedávajú žiadny zmysel. Presne ako obvinenie velitelky Susan 
Turnerovej /Cobie Smulders/ zo špionáže. Krásku s doteraz nepoškvrnenou povesťou, okolo ktorej začali náhle v podozrivo 
vysokom tempe umierať ľudia, chcel Reacher pôvodne pozvať na večeru. Teraz ju musí dostať z väzenia, aby pomohlo 
dokázať jej nevinu. Niekomu sa to samozrejme nepáči... MN 12  rokov  – USA –CinemArt – 116 ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Piatok 21.      19.35 h    Sobota 22.     17.30 h

ZILIONÁRI (akčná komédia)
Skvelá komédia, natočená podľa skutočných udalostí o  jednej z najväčších bankových lúpeží v histórii USA. David (Zach 
Galifianakis) je jednoduchý človek, ktorý uviazol vo svojom monotónnom živote. Deň čo deň sadá za volant svojho opanciero-
vaného auta, aby rozviezol obrovské sumy cudzích peňazí. Jediným vzrušujúcim momentom v jeho živote je flirtovanie s ko-
legyňou Kelly (Kristen Wiig), ktorá ho onedlho zatiahne do neuveriteľného dobrodružstva. Skupinka nie príliš inteligentných 
chlapíkov pod vedením Steva (Owen Wilson) plánuje vylúpiť banku a rozhodnú sa na to využiť Davida. Napriek amatérskemu 
plánu sa stane nemožné a oni majú zrazu vo vreckách 17miliónov dolárov. Pretože je však táto partička naozaj bláznivá, 
nenapadne ich nič lepšie, ako peniaze začať vo veľkom štýle utrácať a zanechávať polícii úplne jasné stopy. MN 12 rokov – 
USA – Fórum Film  – 94´-titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 22.     19.30 h    Nedeľa  23.   19.35 h

INFERNO (thriller)  
Slávneho symbolistu Roberta Langdona tentoraz indície vedú k samotnému Dante Alighierimu. Po tom, ako sa Langdon zobu-
dí s amnéziou v nemocnici, sa za pomoci doktorky Sienny Brooksovej snaží navrátiť späť svoje spomienky. Spolu sa vydávajú 
na neľútostné preteky o čas naprieč Európou, za odhalením celosvetového vražedného spiknutia. HRAJÚ: Tom Hanks, Felicity 
Jones, Irrfan Khan, Omar Sy, Ben Foster, Sidse Babett Knudsen. MN 12 rokov  – USA – Itafilm  –  121 ́ -  titulky. Vstupné 3,50 €.

Pondelok 24. 19.30 h  - KINO ZA „BABKU“  J t.j. 2 € !

MATKY REBELKY (komédia)
Pre Amy (Mila Kunis) je jej rodina úplne všetkým. Ale manžel s dušou chlapca, deti neustále vyžadujúce pozornosť a idiotský 
šéf majú vysoké nároky. Všetkým sa snaží vyhovieť, byť milá, ale nech robí, čo robí, nikdy to nie je dosť. Zlom nastáva v oka-
mihu, 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 2 €.

Streda  26.      19.30 h

OHEŇ NA MORI (dokumentárny)
Dokument ukazuje život na talianskom ostrove Lampedusa, ktorý sa nachádza asi 200 km od južného pobrežia Talianska. 
V posledných rokoch sa spája najmä s migračnou krízou. Pre jeho polohu sa z neho stala vstupná brána pre tisícky migrantov 
z Afriky a Blízkeho Východu, ktorí chcú nájsť v Európe lepší život. Režisér Gianfranco Rosi strávil na tomto ostrove niekoľko 
mesiacov, zachytil jeho históriu, kultúry a aktuálnu každodennú realitu života na ostrove, ako aj cestu migrantov na malých 
člnoch v katastrofálnych podmienkach. Lampadusa má 6000 obyvateľov, každý týždeň sa však na ňom vylodia stovky mig-
rantov. MN 15 rokov- Tal.,Fr. –ASFK – 108´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 28.       15.30 h     Nedeľa  30.    15.30 h - 3D

KUBO A KÚZELNÝ MEČ (animovaný, dobrodružný)
Dokáže rozprávať príbehy tak, až sa tají dych. Tým je výnimočný Kubo, hlavný hrdina . Kubo aj Laika dokážu zaviesť svojich 
poslucháčov a divákov do doteraz neprebádaných svetov, previezť ich na vlne fantázie a vrátiť naspäť na zem bohatších o 
nový, nezabudnuteľný zážitok. Kubovi pomáha rozprávačský talent uživiť seba aj svoju chorú mamku. Každý deň odchádza 
z jaskyne, v ktorej spoločne bývajú, do blízkej dediny, kde ohromuje obyvateľov svojimi príbehmi. Tie sa však vždy končia pred 
západom slnka, lebo Kubo sa musí vrátiť domov pred zotmením. Ak by tak neurobil, postihla by ho strašná kliatba. Jedného 
večera sa však vrátiť nestihne a varovanie sa premení na skutočnosť… MP – USA – CinemArt   – 101 ´-  slovenský dabing. 
Vstupné 3,50  € - 2 D, 5 € - 3 D.

Piatok 28.       17.30 h    Sobota  29.     17.30 h

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU (komédia)                                                                                          
Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je manželkou charizmatického a bohatého Pavla /Jiří Langmajer/ na plný úväzok. Je 
ňou ale len dovtedy, kým ju na prahu štyridsiatky roztomilým a korektným spôsobom nepožiada o rozvod. Keď nový život, 
tak s celou parádou! Eliška sa rozhodne začat od nuly ako učiteľka v malej stredočeskej dedinke. Svojrázny a hyperaktívny 
starosta /Miroslav Táborský/ nasťahuje Elišku do jedného domu s grobianskym Božíčkom /Ondřej Vetchý/, ktorý vďaka svojim 
vlastným nemilým skúsenostiam s „ženskými navždy skoncoval“. Film o láske, ktorá môže ľuďom pomôcť. Hlavne tým, ktorí 
už stratili chuť, odvahu aj silu veriť, že by mohli byť ešte v živote šťastní... MN 12 rokov  -   ČR – CinemArt   - 97 ´- česká 
verzia. Vstupné 3,50 €.

Sobota  29.     19.30 h    Nedeľa  30.    17.30 h

DEVIATY ŽIVOT LOUISA DRAXA (mysteriózny thriller)
Deväťročný Louis Drax akoby zázrakom prežije smrteľný pád. Psychológ Allan Pascal sa snaží odkryť čudné okolnosti chlap-
covej nehody. Zároveň čelí zvláštnym, temným náhodám, ktoré sužujú jeho život. Čím ďalej tým viac je vťahovaný do spleti 
záhad na hranici reality a fantázie…V hlavnej úlohe Jamie Dornan (Päťdesiat odtieňov sivej). MN  15  rokov –  VB –Magic Box 
Slovakia –108 ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  2.11.   19.30 h

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

október‘16 

Sobota 1.     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 €. 

Pondelok 3.     učebňa č.2     17.00 hod. 

PLETENIE Z PAPIERA PRE ZAČIATOČNÍKOV
Aj vy rozmýšľate nad tým, čo s dlhými večermi počas nastávajúcich mesiacov? Nechceli by ste skúsiť pletenie z papiera? Zdá 
sa vám to ťažké? Príďte a obavy vystrieda radosť z už prvého vlastnoručne vyrobeného výrobku. Dve stretnutia  po 2 hodiny, 
kurzový poplatok        5 €/h., spolu 20 €. Prihlášky a info: dkpuchov1@gmail.com.
 
Utorok 4.     zasadacia miestnosť   16.00 hod.

KURZ  LÍČENIA PRE ZAČIATOČNÍČKY 
Na bežný deň i špeciálne príležitosti. Tri  stretnutia po dve hodiny, spolu 6 hodín.  Cena vrátanie materiálu 35 €, študentky, 
matky na materskej dovolenke, nezamestnané - zľava 10 %.  Prihlášky, info:dkpuchov1@gmail.com.

Streda 5.     kinosála     9.00 hod.

MIMI A LÍZA
Mimi (je nevidomá) a Líza nás učia detským vnímaním sveta pochopiť život a problémy ľudí, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom 
v niečom iní... Organizované.

Streda 5.     tanečná sála     17.00 hod. 

ORIENTÁLNY TANEC PRE ZAČIATOČNÍČKY
Otvorenie a prvá lekcia kurzu. 1x v  týždni 1 hodinu. Kurzovné:3,50 €/1hod., platba dvojmesačne. Info: 0908718662.So 
sebou si prineste kurzový poplatok  31,50 €, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka Danica Intisar 
Kodčíková.

Streda 5.     tanečná sála     18.10 hod.

ORIENTÁLNY TANEC PRE POKROČILÉ
Otvorenie a prvá lekcia kurzu. 1x v týždni 1 hodinu. Kurzovné:3 €/1hod., platba dvojmesačne. Info: 0908718662. So sebou si 
prineste kurzový poplatok  27 €, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková.

Streda 5.     tanečná sála     19.15. hod.

SALSA ENERGY DANCE 
Otvorenie kurzu a prvé cvičenie. So sebou si prineste športové oblečenie, 30 € na zakúpenie permanentky na 10 vstupov. Info 
a prihlášky: dkpuchov1@gmail.com.

Štvrtok 6.     učebňa č.1     14.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
Budeme tvoriť, maľovať, skladať a hlavne všeličo nové skúšať. Prvá lekcia kurzu, kapacita detí od 4 do 9 rokov je obmedzená! 
Kurzovné vrátane materiálu  1 h/2,90 €, spolu 58 €/3 mesiace t.j. 20 vyučovacích hodín. 

Štvrtok 6.     veľká sála     10.00-18.00 hod.

NAJKRAJŠIA TORTA  SLOVENSKA 2016
7. ročník súťaže, výstava prác pre verejnosť od 12.00-18.00 hod.  Info aj na osobitnom  plagáte.

PRIPRAVUJEME:
11.11. 2016  VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE - MARTIN NA BIELOM KONI, 
                      koncert MARTIN  HARICH S KAPELOU, info na osobitnom  plagáte.

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

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

19.11.2016   NOC DIVADIEL, info na osobitnom  plagáte.
25.11.2016   Komédia: MANDARÍNKOVÁ IZBA, vstupné 13 €, 12 €, 
vstupenky  v predaji od  4.10.2016.

Štvrtok 6.     kinosála   18.00 hod.

SPOLOČENSKÝ TANEC PRE MANŽELSKÉ A PARTNERSKÉ DVOJICE
Ak máte záujem o kurz spoločenského tanca pozývame Vás  na zahájenie kurzu. Kurzovné  55 €/1 osoba. V prípade záujmu 
je nutné sa kontaktovať na č.t. 0908 718 662,alebo dkpuchov1@gmail.com

Sobota 8.     učebňa č.1     14.00-18.00 hod.

AKO LEPŠIE POROZUMIEŤ SVOJMU DIEŤATU A SEBE
Návod, ako správne a bezbolestne vychovávať deti, neexistuje. Ale existujú cesty, ktoré nás môžu nasmerovať k tomu, aby 
sme svojim deťom lepšie rozumeli, naladili sa s nimi na rovnakú komunikačnú vlnu, učili ich (a často aj seba) niesť zodpo-
vednosť za vlastné rozhodnutia a nekazili si rodinné ovzdušie situáciami sprevádzanými hnevom, plačom ... Štvrhodinový 
workshop je tu aj pre Vás. Kurzovné vrátane pracovného materiálu  1 h/5 €/1 osoba t.j. 20 €, manželský pár spolu 30 €. 
Prihlášky a info:dkpuchov1@gmail.com

Nedeľa 9.     veľká sála      15.00 hod.  

GRANDE MORAVIA LADISLAVA PAVLUŠE 
VERONIKA  A  VAŠEK  ŘIHÁKOVCI
Koncert cimbalovej muziky, ktorá sa prezentuje netradičným poňatím nielen ľudovej tvorby, ale aj svetových melódií, pri 
príležitosti mesiaca úcty k starším,  vstupné  6 €, prístavok 5 €.

Pondelok 10.     učebňa č.2     17.00 hod. 

ENKAUSTIKA PRE ZAČIATOČNÍKOV 
Aj vy ste počas prázdnin navštívili výstavu a očarila vás stále neznáma technika enkaustiky? 
Ak máte záujem o tento druh umenia a neviete ako na to, ponúkame vám kurz pre začiatočníkov.  Dve stretnutia  po 2 hodiny, 
kurzový poplatok  5 €/h., spolu 20 €. Prihlášky a info: dkpuchov1@gmail.com.

Utorok 11.     kinosála  16.00 hod.

ŽIVOT  V  PRÍTOMNOM  OKAMIHU
Nič iné ako prítomný okamih v našom živote neexistuje. Minulosť a budúcnosť je len v našej mysli. Z minulosti sa poučme, 
ale neťahajme ju do prítomnosti. Budúcnosť vytvárajme čistými a krásnymi  myšlienkami v prítomnosti. Naučme sa žiť TU 
a TERAZ. Týmto zázračne zmeníme celý svoj život na LÁSKU, RADOSŤ A POKOJ. Nikdy nie je neskoro. Lektorka Jarmila 
Rosinová zo Štúdia zdravia.

Utorok 11.     veľká sála     18.30 hod.

JOGA
Zahájenie kurzu a prvé cvičenie. 1x v týždni 2 vyuč. hod., 12 lekcií, cena kurzu 30 €.

Štvrtok 13.     učebňa č. 2     18.00 hod.  

AL - ANON 
Pochopiť seba a alkoholizmus , dá sa to vôbec? 12 krok. program dáva odpoveď.

Piatok 14.     budova SOV Nám.slobody -  bývalá kinosála     10.00 hod.

BABYŠATKY                                                                                    
Podporná skupina nosenia detí v babyšatkách a v ergonomických nosičoch. Ak túžite nosiť svoje dieťatko v šatke a neviete 
ako na to, príďte sa poradiť s poradkyňou nosenia a inšpirovať sa od ostatných mamičiek.                                                                                 

Piatok   14.      galéria vestibulu         18.00 hod.

Vernisáž: BRÁNY DO INÝCH SVETOV III.
DOM KULTÚRY PÚCHOV a AKAD.MALIAR  STANO TREPAČ srdečne pozývajú  na vernisáž výstavy. Kurátor: PhDr. ĽUDO 
PETRÁNSKY. Hudobné vstupy:  JANA MARMANOVÁ, husle. Výstava potrvá do 4.11.2016.   

Nedeľa 16.     kinosála     15.00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: ČERT A KAČA
Klasické marionetové divadlo.  Maľované  kulisy , 70 cm drevené  rezbované  marionety  na drôte...tak ako sa divadlo hrá-
valo pred viac ako 200 rokmi. Drevené divadlo Bratislava aj v Púchove. Kapacita sály je obmedzená, kupujte v predpredaji. 
Vstupné 2 €.

Pondelok 17.     učebňa č.2     17.00 hod.

PLETENIE Z PAPIERA – MIERNE POKROČILÍ  I. 
Základy pletenia z papiera už máte za sebou, vaše prvé výrobky potešili vaše okolie a možno 
sa chcete posunúť v tejto oblasti ďalej. Dve stretnutia  po 2 hodiny, kurzový poplatok  5 €/h., spolu 20 €. Prihlášky a info: 
dkpuchov1@gmail.com.

Štvrtok  20.     tanečná sála     17.00-19.00 hod.

KURZ SEBAOBRANY PRE ŽENY
Základný kurz, v ktorom sa záujemkyne zoznámia s problematikou sebaobrany ženy.  Postupy, ktoré Vás naučíme sú veľmi 
jednoduché a ľahko osvojiteľné. Kurzový poplatok 10 €. Do kurzu je nutné prihlásiť sa na dkpuchov1@gmail.com. Vyskúšajte! 
Počet je obmedzený !
 
Štvrtok  20.     učebňa č.2      18.00 hod.

NEW START REST ODPOČINOK
Odpočinok je dôležitou a nevyhnutnou súčasťou nášho života. Ak nemôžete zaspať, nesiahajte hneď po liekoch, ale skúste 
najprv relaxujúci vlažný kúpeľ, pravidelné cvičenie a snažte sa v rovnakom čase chodiť spať aj vstávať a nevyriešené problé-
my neberte so sebou do postele...Prvé stretnutie Klubu zdravia pri DK v novom školskom roku. Pozývame Vás.

Sobota 22.     veľká sála     15.00-19.00 hod.

MOHENDŽODÁRO: TANTRA JOGA PRE ŽENY
Cvičenie, ktoré muž nesmie vidieť a tanec, ktorý muž vidieť musí...Naučíme sa posilňovať svaly panvového dna, prebudíme 
ženskú iskru, vnútorný oheň a život. Doprajte si príjemný podvečer a prineste len karimatku, voľné oblečenie a šatku ako ne-
vyhnutnú cvičebnú pomôcku. Workshop vedú: Darina Mikolášová  a Kristína Bánovská. V cene 38 € súbor cvičení, meditácia, 
pitný réžim, RAW a vegetariánske občerstvenie. Predpredaj v pokladni kina do 18.10.2016, info 0905 428 290.

Pondelok 24.     veľká sála     10.45 hod.

AKO ZRNKO MAKU
Účinkujú: detské folklórne súbory – prípravka, Púchovček, Biela voda, ľudová hudba Lachovček (mladší i starší). Organizo-
vané pre ZŠ.

Pondelok 24.     učebňa č. 2      17.00  hod.

ENKAUSTIKA  PRE  POKROČILÝCH
Ďalšie stretnutie s enkaustikou vám okrem relaxu ponúka množstvo nových tvorivých možností na rôznych materiáloch a 
s rôznymi pomôckami. Kurzový poplatok  vrátane pracovného materiálu: 20 € za 4 vyučovacie hodiny. Do kurzu je nutné 
prihlásiť sa na dkpuchov1@gmail.com.

Utorok 25.     Gymnázium – knižnica      16.00 hod.

NA POTULKÁCH SVETOM - KOLUMBIA
Kolumbia je štát v Južnej Amerike, pobrežie má pri Atlantickom a Tichom oceáne. V hospodárstve na prvom mieste je pes-
tovanie kávy a po Brazílii je najväčším dodávateľom kávy na celom svete. Ochutnávka kávy i v Klube žien. Viac na stretnutí 
s cestovateľkou Pavlou Marákovou.

Štvrtok 27.     učebňa č. 2     18.00 hod.  

AL - ANON
Alkoholizmus je ,,rodinná choroba“ . Nelieči sa len alkoholik , ale musí sa aj ten , kto je v jeho blízkosti, 12 krok. program 
pomáha členom rodiny.

Sobota 29.     veľká sála     19.00 hod.

FRIDA -  MAĽOVAŤ A MILOVAŤ
FRIDA - Maľovať a milovať je pôvodný slovenský muzikál s hudbou skladateľa a producenta Rudolfa Geriho, autora libreta a 
textov piesní Daniela Heviera a spoluautora libreta a režiséra Karola Vosátku. Životný príbeh legendárnej mexickej maliarky 
Fridy Kahlo je plný  vášne, lásky, humoru, podmanivej hudby a tanca. Prežite ho s nami na vlastnej koži. V alternáciách účin-
kujú: Katarína Ivanková, Tomáš Palonder, Marcel Ochránek, Jakub Ružička, Mirka Partlová, Natália Puklušová  a ďalší. Živý 
orchester. Vstupné 20 €, 17 €, vstupenky v predaji.

Pondelok 31.     učebňa č.2     17.00 hod.

ŠPERKY  Z  RECYKLOVATEĽNÝCH  MATERIÁLOV
Páčia sa vám rôzne šperky, túžite ich mať na sebe, alebo niekomu darovať? Vaše šikovné ruky to dokážu vytvoriť z rôznych 
materiálov, ktoré nájdete i vo vašich domácnostiach. Dve stretnutia  po 2 hodiny, kurzový poplatok  5 €/h., spolu 20 €. Pri-
hlášky a info: dkpuchov1@gmail.com.

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

VERNISÁŽ

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN
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Čierny havran 
Cena menu od 3,70 Є
Utorok: 
Polievka: Šutolica
1. Bravčová rolka s pestom a parmezá-
nom, 1/2 ryža, 1/2 hranolky 
2. Maďarský guláš, knedľa  
3. Tekvicový prívarok, 2 ks volské oko, 
varené zemiaky  

Streda: 
Polievka:  Slepačia s kari
1. Bravčová panenka so slivkou v 
slaninke, pečené zemiaky  
2. Vyprážaná krkovička, zemiakový 
šalát  
3. Tvarohové palacinky s orechami  

Štvrtok: 
Polievka: Cícerová s hubami
1. Morčací steak s grilovanou cuketou 
a zapekaným zemiakom 
2. Hovädzie varené, kôprová omáčka, 
knedľa  
3. Vyprážané šampiňóny, varené 
zemiaky, cesnaková omáčka 

Piatok:
Polievka:  Karfiolová s haluškami
1. Hovädzí Burger, steakové hranolky 
2. Vyprážaná Tilapia, zemiakové pyré  
3. Tekvicové rizoto s parmezánom  

Happy burger 
Cena menu 3,50 Є
Utorok: 
Polievka: Krúpková so zeleninou
1. Kurací Gordon blue, ½ ryža, ½ 
hranolky, obloha 
2. Bravčové ragú na víne, varené 
zemiaky
3. Ľadový šalát s grilovaným her-
melínom

Streda:
Polievka: Fazuľová s údeninou
1.  Marinovaný kurací rezeň , ryža, 
obloha
2. Mäsové karbonátky, zemiaky na 
kyslo, chlieb
3. Cestoviny s brokolicou a kuracím 
mäsom

Štvrtok:
Polievka: Sedliacka
1. Zabíjačkový tanier, kapusta, varené 
zemiaky
2. Kurací stroganov ryža
3. Burger s marinovaným kuracím 
mäsom a slaninkou, hranolky

Piatok:
Polievka: Hrášková s haluškami
1. Prírodné kuracie prsia, ryža, obloha
2. Pastiersky syr, hranolky, obloha
3. Šalát s mäkkým syrom, tuniakom 
a vajíčkom

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,70 Є
Utorok: 
Polievky: Kalerábová s krutónmi 
Frankfurtská
1. Kuracie rizoto so syrom, kyslá 
uhorka
2. Hovädzia znojemská pečienka, 
cestovinová ryža, miešaný šalát
3. Zapekané plnené paradajky (šampi-
ňóny, syr) varené zemiaky
Dezert: Jogurtové rezy

Streda: 
Polievky: Hovädzí vývar na taliansky 
spôsob, Kelová so zemiakmi 
1. Morčacie prsia v mrkvovom cestíč-
ku, zemiaková kaša, červená repa
2. Segedínsky guláš, varená knedľa
3. Zapekané cestoviny s tvarohom a 
ovocím
Dezert: Čokoládový trojuholník

Štvrtok: 
Polievky: Hrášková s bylinkovou 
mrveničkou, Strúčková na kyslo
1. Kurací gyros, zemiakové hranolky, 
zeleninové obloženie
2. Bravčový belehradský rezeň, kapus-
tovo-mrkvový šalát
3. Bryndzové halušky so slaninkou
Dezert: Kocka s medovou kôrkou

Piatok: 
Polievky: Slepačí vývar s vaječnou 
sadlinou, Boršč
1. Kurací steak na trojfarebnom korení, 
dusená ryža, zeleninové obloženie
2. Hovädzie kocky na tymiáne, tarho-
ňa, čalamáda
3. Vypráž. rybie filé, varené zemiaky, 
uhorkový šalát
Dezert: Banánové pod snehom 

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: 
Francúzska cibulačka so syrom
Hrachový krém s údeným mäsom
Gulášová

1. Šošovicový prívarok, norimberská 
klobáska v prošutovom kabátiku, 
volské oko, chlieb
2. Zemiakovo-krúpna baba, fazuľová 
kaša s kyslou kapustou
3. Pečené kuracie spodné stehienka, 
šafránová ryža, syrokrémová omáčka 
4. Vyprážaný syrovo-šunkový špíz 
s kapiou, varené zemiaky, domáca 
tatarská omáčka
5. Fish and chips, hráškový prívarok
6. Španielsky vtáčik, bulgur, kyslá 
uhorka 
7. VIP: Diviačie ragú na lesných 
hubách, zemiaková roláda plnená 
špenátom 

Metropolis
Cena menu od 3,40 Є 
Utorok: 
Polievka: Strúčková
1. Varené bravčové karé so šípkovou 
omáčkou, knedľa
2. Brav. dusené v keli, varené zemiaky
3. Roľnícke zemiaky, čalamáda 

Streda: 
Polievka: Držková
1. Partizánske rebierko, strapačky 
s kapustou
2. Hovädzie mäso na spôsob stroga-
nov, dusená ryža
3. Zelerová šalát s kuracím mäsom

Štvrtok: 
Polievka: Zeleninová s párkom a 
haluškami
1. Varené bravčové stehno na hamb-
urský spôsob, cestovina
2. Kuracie rezance „Kung pao“, kari 
jasmínová ryža
3. Lečo s klobásou, varené zemiaky 

Piatok: 
Polievka: Valašská kyselica
1. Bravčový rezeň „Čiernohor“, zemia-
ková kaša, uhorka 
2. Pľúcka na smotane, knedľa
3. Vajíčkový šalát, pečivo 

Reštaurácia Váh
Cena menu 3,70 Є 
Utorok:
Polievky: Hubovica s haluškami
Indická kuracia polievka  
1. Kur. steak na rozmaríne, zem. pyré s 
batátami, 30 g paradajky 
2. Bojnická brav. pochúťka (volské 
oko, syr), dus. ryža  
3. Segedínsky guláš špeciál, knedle 
4. Tekvicové prsty v cestíčku, varené 
zemiaky, tatar. omáčka

Streda: 
Polievky:  Maďarská gulášová  
Brokolicová so zemiakmi a syrom 
1. Kur. kapsa ,,Váh“ (šunka, syr, šam-
piň., brokolica), ½ hranolky, ½ dus. ryža    
2. Brav. kotleta na grile, varené zemia-
ky s pažítkou, 50 g anglická zelenina 
3. Hov. burger v žemli (paradajky, 
cibuľa, šalát, kečup, tatarka), hranolky
4. Talianske hráškové rizoto (parme-
zán, víno, maslo, šalotka) 

Štvrtok: 
Polievky: Kelová s klobásou
Krupicová s vajcom  
1. Prírodný brav. rezeň na šampiňó-
noch, ½ dus. ryža, ½ hranolky 
2. Maďarský guláš, kysnuté knedle  
3. Pastiersky syr, zemiaky, tat. omáčka 
4. Palacinky so šľahačkou, gaštanovým 
pyré a čokoládou  

Piatok: 
Polievky:  Pažítková
Fazuľová s úd. mäsom a zeleninou  
1. Kur. rezeň s vyprážaným ananásom, 
½ dus. ryža, ½ hranolky 
2. Špan. vtáčik, dus. ryža, kyslá uhorka  
3. Pečený brav. vrabec, dus. kapusta, 
kysnuté knedle/var. zemiaky (výber)  
4. Vyprážané rybie filé, francúzsky 
zemiakový šalát, citrón

Športcentrum 
Cena menu od 3,70 Є 
Utorok: 
Polievky: Francúzska cibuľačka 
s vínom, syrom a krutónmi 
Slepačí vývar s rezancami 
1. Kuracie na paprike so smotanou, 
domáce halušky
2. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiako-
vý šalát s majonézou
3. Zeleninový šalát s grilovaným ovčím 
syrom, bagetka
4. Teľací steak so slaninou a volským 
okom, americké zemiaky, šalát

Streda: 
Polievky: Boršč s mäsom a kyslou 
smotanou, chlieb
Slepačí vývar s rezancami
1. Kurací steak na víne s mandľami, 
ryža, šalát
2. Bravčové výpečky s cibuľou, pečené 
zemiaky s mrkvou a bylinkami
3. Vyprážaný zeleninový rezeň, pečené 
zemiaky s mrkvou a bylinkami
4. Žralok Wellington s hubami v lístko-
vom ceste, zeleninový šalát

Štvrtok: 
Polievky:  Fazuľová na kyslo
Kačací vývar s mrveničkou
1. Kuracie závitky so syrom quattro 
formaggi, varené zemiaky, čalamáda
2. Bravčová živánska so slaninou, 
zemiakmi a zeleninou v alobale
3. Miešaný zel. šalát s lososom, vajca-
mi, olivami a dressingom, toasty
4. Steak s morčacích pŕs na zelenom 
korení, varené zemiaky, šalát

Piatok: 
Polievky: Zeleninová so zemiakmi
Kačací vývar s mrveničkou
1. Pečené kurča a la bažant, so slanin-
kou, ryža, uhorka
2. Koloszvárska kapusta s bravčovým 
mäsom, ryžou a smotanou
3. Smot. rizoto s les. hubami a syrom
4. Teľacie závitky „Saltimbocca“, hráš-
ková ryža, šalát 

Pizza pub Nosice
Cena menu: 3,30 Є 
Utorok 
Zemiaková na kyslo
1. Bravčové stehno na hubách, ryža
2. Zapekaná brokolica so syrom a 

šunkou, zemiaky
Streda 
Čínska
1. Fašírkový tunel, zemiaková kaša, 
cvikla
2. Kysnutý slivkový koláč
 
Štvrtok 
Hrášková s haluškami
1. Pečené kuracie stehno, ryža, 
kompót
2. Zemiakové placky so syrom
 
Piatok
Gulášová
1. Segedínsky guláš, knedľa
2. Špagety so šampiňónovou 
omáčkou

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 3,90 Є 
Utorok: 
Polievky: Šošovicová polievka so 
zeleninou, pečivo
Slepačia polievka s mäskom a 
rezancami 
1. Kurací perkelt s cestovinou
2. Pečená krkovica, zemiakové pyré, 
zeleninové obloženie
3. Miešaný šalát s kockami grilované-
ho lososa, smotanový dip, pečivo

Streda: 
Polievky: Držková, chlieb 
Hovädzí vývar s cestovinou a 
zeleninou
1. Kuracie prsia  na nive so sušenou 
paradajkou, dusená ryža, zeleninové 
obloženie 
2. Hovädzia sviečková špeciál, domáca 
knedľa 
3. Vyprážaný karfiol, zemiaky s mas- 
lom, tatárska omáčka

Štvrtok: 
Polievky: Gulášová polievka, chlieb
Slepačia polievka s mäskom a 
rezancami 
1. Kurací marinovaný steak, hranolky, 
dusená ryža, lahôdková kukurica
2. Jelenie „Chilli con carne“, varená 
cestovina
3. Parené buchty s lekvárom 

Piatok: 
Polievky: Zelerový krém s restovanou 
slaninkou, chlieb
Hovädzí vývar so špenátovými 
haluškami 
1. Kuracie soté s čínskou zeleninkou, 
dusená ryža
2. Pečený bôčik, dusená kapusta, 
domáca knedľa 
3. Gratinovaný pangasius s paradaj-
kou a mozzarelou, maslové zemiaky 

0944 351 783
zastavaná plocha 144 m

pozemok  749m
Dohňany

NOVOSTAVBA
NA PREDAJ

www.abstavebniny.sk

2

2
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NÁBOR 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pozor, KLUB THAJSKÉHO BOXU A KICKBOXU PÚCHOV 
uskutoční dňa 5. októbra (už túto stredu) o 18:00 hodine   
v telocvični ZŠ Komenského nábor nových členov. Naše 
Tréningy sú zamerané najmä na sebaobranu a zlepšenie 
fyzickej kondície, pričom sú vhodné aj pre ženy, deti 
a rekreačných športovcov každého veku.  
 

V prípade spoločných tréningov pre rodiny s deťmi, 
manželské a partnerské páry ponúkame  výhodné zľavy  

 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 

Na tréning si prineste vhodne oblečenie a ľahkú 
športovú obuv! 
 

Sme klub, ktorý vychoval množstvo úspešných bojovní-
kov a športovcov. Tréningový proces je riadený kvalifiko-
vanými trénermi a odborníkmi z oblasti boxu, kickboxu 
a thajského boxu. 
 

Tréner: Marián Mišún 
tel: 0918 547 848  
e-mail: marian.misun@gmail.com 

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

logo_infiniti.pdf   1   1. 8. 2012   21:52:30

Adresa: Dvory 1932/18 (pasáž na 1. poschodí)  
              020 01  Púchov
Telefón: 0908 228 828

Web: www.infinitipuchov.sk 

logo_infiniti.pdf   1   1. 8. 2012   21:52:30

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

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

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

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

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

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

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

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - opakovaná

V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:

Nový konateľ MŠK Púchov /  Zaujímate sa o nové recepty? 
Pozeráte televízne relácie o varení? Jedna z nich sa natáčala aj 
v divadle / Púchovské Nelly sú majsterkami sveta /  Problémové autovraky    
DK Hoštiná - spoločný priestor  /  Makyta sa vracia: v  roku 1945 založili 
mladí púchovskí nadšenci divadelný súbor, ktorý sa vypracoval na špičku 
povojnového ochotníckeho divadla v bývalom Československu  /  
Noc s literatúrou  /  Púchovský jarmok  /  Púchovskí futbalisti čelili 
v 3. kole pohárového zápasu Trenčínu  / Memoriál Rudolfa Crkoňa  / 
Futbal: Púchov - Šurany

Premiéra vždy v piatok o 18.00 h, reprízy každý deň o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00 h
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U Z N E S E N I E   č. 87/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
Doplnok č.1 (z roku 2016) k Rokovaciemu poria-
dku Mestského zastupiteľstva Púchov so schvá-
lenou pripomienkou a doplnkom.

U Z N E S E N I E   č. 88/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
Plnenie rozpočtu Mesta Púchov k  30.6.2016 a 
monitorovacia správa programového rozpočtu 
k 30.6.2016.

U Z N E S E N I E   č.  89/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a   v e d o m i e
Správa o činnosti ZZ PO Dom kultúry Púchov.

U Z N E S E N I E   č. 90/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e 
Doplnok č.4 z roku 2016 k VZN č. 5/2012 o ur-
čení výšky príspevkov v školách a školských za-
riadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Púchov.

U Z N E S E N I E   č. 91/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
Doplnok č.1 z roku 2016  k  VZN č. 2/2012 o po-
skytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 
a mimoriadnej dávky občanom Mesta Púchov.

U Z N E S E N I E   č. 92/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
Cenový výmer č. 1/2016 Mestskej autobusovej 
dopravy v meste Púchov.

U Z N E S E N I E   č. 93/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
Operatívny plán zimnej údržby mesta Púchov v 
roku 2016 /2017.

U Z N E S E N I E   č. 94/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
a) úpravu rozpočtu mesta Púchov na rok 2016 
v sume - príjmy 85 728,28 € a výdavky 86 121 € 
a presun medzi položkami podľa prilož. tabuľky.
b) presun medzi položkami čerpania rezerv-
ného  fondu mesta Púchov  podľa priloženej 
tabuľky.

U Z N E S E N I E   č.  95/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a   v e d o m i e
Informáciu o investičných akciách v meste Pú-
chov.

U Z N E S E N I E   č. 96/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
1. s c h v a ľ u j e
menovanie štatutárneho orgánu – za konateľa 
MŠK Púchov s.r.o. Ul. 1.mája 834/29, Púchov Ing. 
Štefana ONDRIČKU 
2. u k l a d á 
jedinému spoločníkovi v zastúpení primátora 
mesta Púchov Mgr. Rastislava HENEKA reali-
zovať rozhodnutie MsZ na najbližšom Valnom 
zhromaždení spoločnosti MŠK Púchov s.r.o. Ul. 
1.mája 834/29, Púchov.

U Z N E S E N I E   č. 97/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
a) o d v o l á v a  
člena komisie športu Ľubomíra Luhového,  
b)  v o l í
za člena komisie športu Ing. Štefana Ondričku.

U Z N E S E N I E   č. 98/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
na základe ustanovenia bodu 4.17 Zásad škol-
skej politiky v meste Púchov z 30.08.2007 na-
výšenie príspevku na plavecký výcvik detí pred-
školského veku a žiakov 3. ročníkov základných 

škôl z 1,66 EUR pre dieťa predškolského veku a 
3,32 EUR pre žiaka 3. ročníka základnej školy na 
20,- EUR na dieťa/žiaka na školský rok, s platno-
sťou od školského roka 2016/2017 za účelom 
poskytovania bezplatného plaveckého výcviku.

U Z N E S E N I E   č. 99/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre ŠPORTOVÝ KLUB PÚCHOV, Morav-
ská 1634/17, 020 01 Púchov na nákup výživo-
vých doplnkov a regeneráciu síl členov kraso-
korčuliarskej divízie klubu v termíne august 
– december 2016     500,- € 

U Z N E S E N I E   č. 100/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre Športový hokejový klub o.z., Požiar-
na 1637/5, 020 01 Púchov na materiálno-tech-
nické zabezpečenie tréningovej súťažnej čin-
nosti v II. Slovenskej hokejovej lige, cestovných 
nákladov, zdravotnej služby, obsluhy časomiery 
a zabezpečenia usporiadateľov, občerstvenia, 
mzdových nákladov hlavného trénera mužstva, 
dotlače dresov a registračných nákladov SZĽH 
v termíne august – december 2016 10 000,- €

U Z N E S E N I E   č. 101/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre RG moto team, 1. mája 901/13, 
020 01 Púchov na zabezpečenie športového 
oblečenia, výstroja (chrániče, prilba, okuliare, 
rukavice, nohavice, dresy, ortézy, čižmy) a štar-
tovných poplatkov počas súťaží v roku 2016: 
Majstrovstvá Európy v Endure, Medzinárodné 
seriály SR v Motokrose, Medzinárodné seriály 
SR v Endure  1 000,- €

U Z N E S E N I E   č. 102/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
a) Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie 
zo štátneho rozpočtu – Výzva číslo V. Prezídia 
Policajného zboru 2016, z rozpočtovej kapitoly 
MV SR za účelom realizácie projektu: „Zníže-
nie dopravnej nehodovosti na území mesta 
Púchov“ v celkovej výške výdavkov na projekt 
výške 17 950.-€
b) Spolufinancovanie predmetného projektu 
z vlastných zdrojov – z rozpočtu mesta  mini-
málne vo výške 5 % z celkových výdavkov na 
projekt.

U Z N E S E N I E   č. 103/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
berie na vedomie, že
odpredaj pozemku parcela KN-C č. 2195/5 
druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 
68m2  v katastrálnom území Púchov, ktorý bol 
zameraný na základe geometrického plánu č. 
096/2016 vyhotoveného Stanislavom Brtišom  
z  časti pozemku parcela KN-C č. 2195/2 druh 
pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 341 
m2   žiadateľom Miroslavovi Ondráškovi a man-
želke Márii Ondráškovej, obaja bytom Námestie 
slobody 1405/22, 020 01 Púchov  je prípadom 
hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 
8., písm. e) zákona o majetku obcí,
Zdôvodnenie: Ide o odpredaj pozemku, kto-
rý Mesto Púchov dlhodobo  nevyužíva, ktorý 
bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľov 
a ktorý im zabezpečí účelnejšie využívanie  po-
zemku v ich vlastníctve. 

U Z N E S E N I E   č. 104/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
odpredaj pozemku parcela KN-C č. 2195/5 
druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 
68m2  v katastrálnom území Púchov, ktorý bol 
zameraný na základe geometrického plánu č. 
096/2016 vyhotoveného Stanislavom Brtišom  
z  časti pozemku parcela KN-C č. 2195/2 druh 
pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 
341m2   žiadateľom Miroslavovi Ondráškovi 
a manželke Márii Ondráškovej, obaja bytom 
Námestie slobody 1405/22, 020 01 Púchov za 

kúpnu cenu  3 ,- €/m2 , t. j. za celkovú kúpnu 
cenu   204 ,- €, slovom : dvestoštyri eur.

U Z N E S E N I E   č. 105/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
berie na vedomie, že
odpredaj pozemku parcela KN-C č. 2195/6 
druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 
81 m2  v katastrálnom území Púchov, ktorý bol 
zameraný na základe geometrického plánu č. 
096/2016 vyhotoveného Stanislavom Brtišom  
z  časti pozemku parcela KN-C č. 2195/2 druh 
pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 341 
m2   žiadateľovi Ľuborovi Malovcovi,  bytom 
Vajanského 149, 020 01 Púchov  je prípadom 
hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 
8., písm. e) zákona o majetku obcí.
Zdôvodnenie: Ide o odpredaj pozemku, kto-
rý Mesto Púchov dlhodobo  nevyužíva, ktorý 
bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľa a 
ktorý mu zabezpečí účelnejšie využívanie  po-
zemku v jeho vlastníctve. 

U Z N E S E N I E   č. 106/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
odpredaj pozemku parcela KN-C č. 2195/6 
druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 
81 m2  v katastrálnom území Púchov, ktorý bol 
zameraný na základe geometrického plánu č. 
096/2016 vyhotoveného Stanislavom Brtišom  
z  časti pozemku parcela KN-C č. 2195/2 druh 
pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 341 
m2   žiadateľovi Ľuborovi Malovcovi, Vajanské-
ho 149, 020 01 Púchov za kúpnu cenu  3 ,- €/m2 
, t. j. za celkovú kúpnu cenu   243 ,- €, slovom : 
dvestoštyridsaťtri eur.

U Z N E S E N I E   č. 107/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
berie na vedomie, že
odpredaj pozemku parcela KN-C č. 2195/2 druh 
pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 192 
m2  v katastrálnom území Púchov, ktorý bol 
zameraný na základe geometrického plánu č. 
096/2016 vyhotoveného Stanislavom Brtišom  
ako zostatok pozemku parcela KN-C č. 2195/2 
druh pozemku trvalé trávnaté porasty o výme-
re 341 m2   žiadateľom Ivanovi Kršekovi a man-
želke Dane Kršekovej, obaja bytom Okružná 
1427/50, 020 01 Púchov  je prípadom hodným 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. 
e) zákona o majetku obcí.
Zdôvodnenie: Ide o odpredaj pozemku, kto-
rý Mesto Púchov dlhodobo  nevyužíva, ktorý 
bezprostredne susedí s pozemkami žiadateľov 
a ktorý im zabezpečí účelnejšie využívanie  po-
zemkov v ich vlastníctve. 

U Z N E S E N I E   č. 108/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
odpredaj pozemku parcela KN-C č. 2195/2 druh 
pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 192 
m2  v katastrálnom území Púchov, ktorý bol 
zameraný na základe geometrického plánu č. 
096/2016 vyhotoveného Stanislavom Brtišom  
ako zostatok pozemku parcela KN-C č. 2195/2 
druh pozemku trvalé trávnaté porasty o výme-
re 341m2   žiadateľom Ivanovi Kršekovi a man-
želke Dane Kršekovej, obaja bytom Okružná 
1427/50, 020 01 Púchov za kúpnu cenu  3,- €/
m2, t. j. za celkovú kúpnu cenu   576,- €, slovom 
: päťstosedemdesiatšesť eur.

U Z N E S E N I E   č. 109/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
berie na vedomie, že
odpredaj pozemku parcela KN-C č. 1608/207 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 264 m2  v katastrálnom území Horné 
Kočkovce, ktorý bol zameraný na základe geo-
metrického plánu č. 097/2016 vyhotoveného 
Ing. Gabrielom Vankom ml.  z  časti pozemku 
parcela KN-C č. 1608/29 druh pozemku zasta-
vané plochy a nádvoria o výmere 2079 m2   ži-
adateľom Ing. Mariánovi Kurtinovi a manželke 
Mgr. Andree Kurtinovej, obaja bytom Záskalie 
1670/30, 020 01 Púchov  je prípadom hodným 

osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) 
zákona o majetku obcí.
Zdôvodnenie: Ide o odpredaj svahovitého po-
zemku, ktorý Mesto Púchov dlhodobo  nevyuží-
va a zosúladenie právneho stavu so skutkovým 
stavom, nakoľko na predmetnom pozemku sú 
uložené inžinierske siete a vstupy k pozemkom 
žiadateľov. Uvedený pozemok žiadatelia v dob-
rej viere dlhodobo užívali od roku 2010  spolu 
s rodinným domom č.s. 1670 a okolitými po-
zemkami, ktoré odkúpili od predchádzajúceho 
vlastníka a až v roku 2015 zistili, že predmetný 
pozemok je vo vlastníctve Mesta Púchov a ne-
tvorí súčasť odkúpenej lokality.

U Z N E S E N I E   č. 110/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
 odpredaj pozemku parcela KN-C č. 1608/207 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 264 m2  v katastrálnom území Horné 
Kočkovce, ktorý bol zameraný na základe geo-
metrického plánu č. 097/2016 vyhotoveného 
Ing. Gabrielom Vankom ml.  z  časti pozemku 
parcela KN-C č. 1608/29 druh pozemku zasta-
vané plochy a nádvoria o výmere 2079 m2   ži-
adateľom Ing. Mariánovi Kurtinovi a manželke 
Mgr. Andree Kurtinovej, obaja bytom Záskalie 
1670/30, 020 01 Púchov  za kúpnu cenu  7,- €/
m2 , t. j. za celkovú kúpnu cenu   1848,- €, slovom 
: jedentisícosemstoštyridsaťosem eur.

U Z N E S E N I E   č. 111/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
berie na vedomie, že
zriadenie vecného bremena spočívajúceho v 
práve uloženia inžinierskych sietí – kanalizácie 
so šachtami s pásmom ochrany v šírke 1,5m 
od vonkajšieho pôdorysného okraja uložené-
ho potrubia na obidve strany, práve vstupu za 
účelom prevádzkovania, opravy a údržby na 
pozemkoch: parcela KN-C č. 1708/1 druh po-
zemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 
2179 m2, parcela KN-C č. 631/7, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 942 m2, 
parcela KN-C č. 631/1, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 2734 m2, parcela 
KN-C 
č. 1114/13, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 879 m2 a parcela KN-C 
č. 1114/14, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1892 m2 v katastrálnom 
území Púchov v rozsahu vyznačenom v ge-
ometrickom pláne č. 38/2016 vyhotovenom 
GeoID s.r.o., v prospech Považskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s., Nová 133, 017 01 Považská 
Bystrica, IČO: 36 672 076  je prípadom hodným 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. 
e) zákona o majetku obcí.
Zdôvodnenie: Ide o investičnú akciu Považskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s. – Prekládka kana-
lizácie Dom dôchodcov v Púchove.

U Z N E S E N I E   č. 112/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
zriadenie vecného bremena spočívajúceho v 
práve uloženia inžinierskych sietí – kanalizácie 
so šachtami s pásmom ochrany v šírke 1,5m 
od vonkajšieho pôdorysného okraja uložené-
ho potrubia na obidve strany, práve vstupu za 
účelom prevádzkovania, opravy a údržby na 
pozemkoch: parcela KN-C č. 1708/1 druh po-
zemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 
2179 m2, parcela KN-C č. 631/7, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 942 m2, 
parcela KN-C č. 631/1, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 2734 m2, parcela 
KN-C č. 1114/13, druh pozemku zastavané plo-
chy a nádvoria o výmere 879 m2 a parcela KN-C 
č. 1114/14, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1892 m2 v katastrálnom 
území Púchov v rozsahu vyznačenom v ge-
ometrickom pláne č. 38/2016 vyhotovenom 
GeoID s.r.o., v prospech Považskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s., Nová 133, 017 01 Považská 
Bystrica, IČO: 36 672 076 za odplatu stanovenú 
Mestským zastupiteľstvom Púchov vo výške 
1,-€ slovom: jedno euro.

UZNESENIA zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Púchove, konaného dňa 20. 9. 2016
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Víťazná premiéra volejbalistov pod hlavičkou MŠK Púchov

Naši chlapci na tomto turnaji štartova-
li po prvýkrát minulý rok, keď obsadili 
tretie miesto. Za účasti minuloročné-
ho víťaza, VSC Fatra Zlín a ligových 
družstiev VK Nové Mesto nad Váhom, 
VK Spartak Komárno, PU Prešov a do-
máceho celku VK Bystrina SPU Nitra, 
obsadili bez prehry prvé miesto, keď 
vo finále zdolali práve družstvo domá-
cich 2:1 (hralo sa na dva víťazné sety).
Okrem výhry, ktorá nás všetkých sa-
mozrejme potešila, bol pre nás dôleži-
tý fakt, že sme si mali možnosť tesne 
pred začiatkom sezóny zmerať sily 
s niektorými účastníkmi našej ligy, 
čo nám ukázalo silné a slabé stránky 
súperov, ale zároveň aj naše. Neme-
nej potešujúce bolo, že za najlepšieho 
hráča turnaja bol vyhlásený náš hráč, 
Alex Pusztay, na čom však malo záslu-
hu celé družstvo, ktoré je perspektív-
ne a preto aj po odchode minuloroč-
ných opôr podáva výkony, ktoré nám, 
ako verím, zabezpečia účasť na majs-
trovstvách Slovenska starších žiakov. 

Družstvo tvorili hráči: Turčáni Ma-
tej, Pusztay Alex, Hromada Matúš, 
Šomko Martin, Cíbik Stano, Oliver a 
Patrik Pišojovci, Gabko Emil, Štefánik 
Juraj a Maslák Alexej, tréner Ivan Štef 
ko a Martin Dvorský.

Najbližšie sa naši chlapci predstavia v 
domácom prostredí v prvom ligovom 
kole 8. 10. 2016, keď vo volejbalovej 
hale MŠK Púchov privítajú práve druž-
stvo Nitry.

PaedDr. Ivan Štefko

25. septembra 2016 sa v priestoroch ŠH SPU Nitra uskutočnil turnaj vo volejbale star-
ších žiakov. Išlo už o ôsmy ročník Memoriálu o putovný pohár Štefana Szalaya, ktorý bol 
dlhoročným volejbalovým funkcionárom a trénerom.

U Z N E S E N I E   č. 113/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
berie na vedomie, že
zriadenie vecného bremena spočívajúceho v 
práve uloženia inžinierskych sietí – STL plyno-
vej prípojky na pozemku  parcela KN-C č. 1712 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 4661 m2, v katastrálnom území Pú-
chov v rozsahu vyznačenom v geometrickom 
pláne č. 78/2016 vyhotovenom Ing. Zuzanou 
Gardoňovou v prospech SPP – distribúcia, a.s., 
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 
910 739  je prípadom hodným osobitného 
zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona 
o majetku obcí.
Zdôvodnenie: Ide o zriadenie vecného breme-
na v prospech tretej osoby na základe žiadosti 
Ing. Miroslava Hachlinca, Námestie Slobody 
1405/18, 020 01  Púchov, ktorý požiadal SPP 
– distribúciu, a.s. o preloženie a zapojenie ply-
nárenského zariadenia k rodinnému domu č.s. 
1009 na pozemku parcela KN-C č.  915 v kata-
strálnom území Púchov, ktorého je vlastníkom 
a ktorý bezprostredne susedí s parcelou KN-C 
č. 1712 druh pozemku zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere 4661 m2. Zriadenie vecného 
bremena je podmienkou zo strany SPP – dis-
tribúcia , a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bra-
tislava, IČO: 35 910 739 k povoleniu vykonať 
ostrý prepoj medzi plynárenským zariadením, 
ktoré Ing. Miroslav Hachlinec vybudoval ako 
preložku a distribučnou sieťou prevádzkova-
nou SPP – distribúcia, a.s.

U Z N E S E N I E   č. 114/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
zriadenie vecného bremena spočívajúceho v 
práve uloženia inžinierskych sietí – STL plyno-
vej prípojky na pozemku  parcela KN-C č. 1712 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 4661m2, v katastrálnom území Pú-
chov v rozsahu vyznačenom v geometrickom 
pláne č. 78/2016 vyhotovenom Ing. Zuzanou 
Gardoňovou v prospech SPP – distribúcia, a.s., 
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 
910 739  za odplatu stanovenú znaleckým 
posudkom  č. 283/2016 vyhotoveným Ing. 
Zuzanou Jurigovou vo výške 17,- €, slovom : 
sedemnásť eur .

U Z N E S E N I E   č. 115/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
berie na vedomie, že
predĺženie nájmu  pozemku parcela KN-C č. 
1207/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
19 m2 v katastrálnom území Púchov v pro-
spech žiadateľa Mgr. Miloslava Strmenského, 
Obrancov mieru 1086/22, 020 01 Púchov na 
dobu 3 rokov s účinnosťou od 01.01.2017 je 
prípadom hodným osobitného zreteľa v zmys-
le § 9a, ods. 8., písm. b) zákona o majetku obcí.
Zdôvodnenie: Ide o predĺženie  nájmu pozem-
ku, na ktorom má žiadateľ postavenú garáž vo 
svojom vlastníctve  na dobu 3 rokov. Žiadateľ 
predmetný pozemok užíval dlhodobo aj v mi-
nulosti na základe  uzatvorených nájomných 
zmlúv s Mestom Púchov. 

U Z N E S E N I E   č. 116/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
predĺženie nájmu na pozemok parcela KNC 
č. 1207/6 zastavané plochy a nádvoria  o vý-
mere 19 m2 v katastrálnom území Púchov v 
prospech Mgr. Miloslava Strmenského, Obran-
cov mieru 1086/22, 020 01 Púchov  na dobu  
3 rokov, s účinnosťou od 01.01.2017, za cenu  
57,- €/rok. 

U Z N E S E N I E   č.  117/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a   v e d o m i e
Správu náčelníka MsP, informáciu o činnosti 
MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s.r.o., Pod-
niku technických služieb mesta, s.r.o., MEDIA-
LU Púchov, s.r.o., MEDIAL TV, s.r.o., MEDIAL IN, 
s.r.o., MŠK Púchov s.r.o. a MsÚ Púchov.

Mgr. Rastislav HENEK
primátor mesta Púchov

Veľká cena Púchova očakávala slovenskú plaveckú špičku

Plavci súťažili v dvadsiatich individuál-
nych disciplínach a jednej zmiešanej 
štafete. Hlavným rozhodcom bola Edi-
ta Kucejová, púchovská rozhodkyňa, 
ktorá má skúsenosti aj z plaveckého 
rozhodovania zahraničných súťaží. 
Plavcov na púchovskej plavárni prišli 
pri slávnostnom otvorení podporiť 
aj predstavitelia nášho mesta z radov 
poslancov mestského zastupiteľstva, 
ako aj riaditeľ Mestského športového 
klubu Štefan Ondrička. V úvodnej reči 
poprial dobré športové výkony prete-
károm aj primátor mesta Púchov, pán 
Rastislav Henek. Emotívny úvod pre-
tekov zabezpečila už tradične hymna 
Slovenskej republiky v prevedení spev 
a flauta. 
Samotný priebeh priniesol niekoľko 
vynikajúcich úspechov, ako napríklad 
100 metrov voľný spôsob žilinského 
plavca Vladimíra Štefánika v čase 
päťdesiat sekúnd, deväťdesiatsedem 
stotín alebo 100 metrov polohový 
pretek plavkyne Silvie Lászlovej z 
UK Bratislava v čase jedna minúta, päť 
sekúnd a dvadsaťdva stotín. Oba tieto 
výkony vyniesli plavcom ohodnotenie 
– najlepší výkon prvej polovice prete-
kov, ktorý tradične usporiadatelia oce-
ňujú aj finančnou prémiou. 

Nestratili sa ani púchovskí plavci. Na-
príklad Lea Kmošenová získala viace-
ro medailových umiestnení. Pochvala 
patrí aj ostatným domácim plavcom 
za výborné výkony. 
Veľká cena Púchova končila v neskor-
ších večerných hodinách. Napriek tomu 
odchádzali všetci športovci aj tréneri 
spokojní a ďakovali za bezproblémový 
priebeh. Organizátori plaveckých pre-
tekov v Púchove dokázali, že trinástka 
nemusí byť vždy nešťastné číslo.

Ivan Hyžák, 
predseda Plaveckého klubu Púchov

13. ročník Veľkej ceny Púchova zorganizoval 1. októbra v krytej plavárni 
Plavecký klub Púchov. Podľa očakávania sa pretekov zúčastnila súčasná 
slovenská plavecká špička. Okúsiť púchovský bazén prišlo 300 preteká-
rov z viac ako tridsiatich klubov a oddielov z celého Slovenska.  
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Adresa: Dvory 1932/18 (pasáž na 1. poschodí)  
              020 01  Púchov
Telefón: 0908 228 828

Web: www.infinitipuchov.sk 
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6. liga muži

Futbalové súťaže riadené Oblastným futbalovým zväzom 

Dolné Kočkovce doma hladko, Lysá naprázdno

Delegačná listina Oblastného futbalového zväzu na 9. októbra
6. liga muži – 10. kolo o 14.30
Bolešov – Ilava (Pastorek, R), Dulov – Považská Bystri-
ca (Milčík, Brna), Horná Poruba – Košecké Podhradie 
(Zigo, D. Janček), Košeca – Papradno (Zvak, Tomášek), 
Podmanín – Lysá (Bielik, R), Tuchyňa – Jasenica (Ca-
baj, Kováč), D. Kočkovce – Udiča (Koleno, Galbavý)
7. liga muži – 10. kolo o 14.30
Lazy pod Makytou – Malé Lednice (Juríček, O. Komor-
ník), Dolná Mariková – Pružina (Škrovánek, Uhrín), 
Dolná Breznica – Sverepec (Mihálik, A. Pecuš), Kolačín 
– Praznov (D. Komorník, Petrušek), Pruské – Dohňany 
(Migát), Podvažie – Visolaje (Orálek, Kováčik), Šebeš-
ťanová – Kvašov (Borčický, Vavrík)
8. liga muži – 8. kolo o 14.30

Kameničany – Prejta (Bagin), Vrchteplá – Červený Ka-
meň (Mako), Mikušovce – Dynamo Orlové (Hriadel), 
Hradčan Lednica – Tŕstie (Brundza), Bolešov B – Ho-
rovce B (v sobotu o 14.00 – Kováčik), Bodiná – Fan 
Club Púchov (Folučka)
6. liga dorast – 8. kolo o 11.45
Mikušovce – udiča (Brundza, Hriadel), Tuchyňa – Sve-
repec (v sobotu o 14.30 – Bielik, Kapila), Dolné Koč-
kovce – Jasenica (Galbavý, Koleno), Dohňany – Lysá 
(Juríček, Proč), Plevník má voľno
4. liga starší žiaci SEVER – 8. kolo o 10.00
Plevník – Pružina (Mako), Prečín – Sverepec (Vavrík, 
Rojko), Domaniža  - Papradno (Škrovánek), Jasenica 
– udiča (Borčický), Dolná Mariková má voľno

4. liga starší žiaci JUH – 8. kolo o 10.00
Lazy pod Makytou – Ilava (o 11.45 – O. Komorník), 
Horná Poruba – Borčice/Bolešov (Bagin), Lednica 
– Beluša (Cabaj), Ladce – Dohňany (Pastorek)
4. liga mladší žiaci – 8. kolo o 10.00
Kolačín – Dubnica (Zigo), Dolné Kočkovce – Ilava 
(Galbavý), Fan Club Púchov má voľno
Prípravky 
Stred – dohrávka 4. kola, 8. 10. o 11.30
Beluša (Vavrík)
Juh – dvojzápasy, 8. 10. o 10.30 a 11.30
Borčice – Horná Poruba (v Bolešove – Petrušek), Lad-
ce – Ilava (Škrovánek), Dubnica – Košeca (D. Janček), 
Dulov – Kolačín (v L. Rovniach – D. Komorník)

D. Kočkovce – Bolešov 5:1 (2:1)
Dolnokočkovania namaškrtený dobrými výsledka-

mi v posledných kolách začali proti Bolešovu útočne, 
a keďže hostia odpovedali rovnakou zbraňou, diváci 
boli svedkami zaujímavého stretnutia. Gólový účet 
stretnutia otvoril už v 13.minúte kanonier Pšenák, 
ktorý po rýchlej akcii upratal do siete Frnkov center 
– 1:0. Hostia kontrovali nepresnou strelou Bartáka, 
no v 23. minúte sa opäť tešili domáci. Frnka strelou z 
30 metrov do prázdnej bránky potrestal fatálnu chy-
bu hosťujúceho brankára pri rozohrávke – 2:0. V 36. 
minúte sa dočkali aj hostia, keď domáci zadáci ne-
ustrážili Janiša, ktorý z hranice pokutového územia 
znížil na 2:1. V úvode druhého polčasu hostia zatla-
čili, ale skórovať mohol domáci, keď Šedík mieril len 
do brvna. Dvadsať minút pred koncom bol na konci 
akcie dvojice Frnka Pšenák domáci kanonier, ktorý 
svojim druhým gólom zvýšil na 3:1. Na 4:1 zvýšil v 78. 
minúte svojim tretím gólom opäť Pšenák. A aby toho 
nebolo málo, v záverečnej minúte vyslal Pšenák na 
bránku Bolešova propagačnú strelu, ktorá však skon-
čila na prekvapenie v sieti – 5:1. 

Lysá – Košeca 1:4 (0:3)
Favorizovaní Košečania začali pod Makytou ako z 

partesu a už po troch minútach sa ujali vedenia gó-
lom Mihálika. Keď v 17. minúte zvýšil Bortel už na 0:2, 
bolo jasné, že domácim sa body vzďaľujú míľovými 
krokmi. Neubehla ani polhodina z prvého polčasu a 
po priamom kope sa v pokutovom území najlepšie 
zorientoval opäť Bortel a hostia viedli 0:3. Košečania 
aj po treťom góle ovládali hru, ale prekonať domáce-
ho brankára sa im už do prestávky nepodarilo. V dru-
hom polčase sa obraz hry nezmenil, Košečania ex-
celovali a pol hodinu pred koncom stretnutia zvýšil 
Jaroslav Palček na 0:4. V závere Košečania ubrali plyn, 
čo využili v záverečnej minúte Lysania na kozmetické 
prikrášlenie výsledku. Autorom jediného gólu Lysej 
bol A. Zlocha – 1:4. 

  Pov. Bystrica – Ilava 4:0 (2:0)
Líder šiestej ligy od úvodného hvizdu nazna-

čil, kto bude v stretnutí tvrdiť muziku. Už v tretej                    
minúte hosťujúci brankár Kis len s námahou vytlačil 
na brvno strelu z hlavy Almásyho, lopta sa odrazila k 
Bielikovi, ten ju však nedokázal upratať do siete. Po 
štvrťhodine sa Považskobystričania pohrali s obra-
nou Ilavy a Valient poslal domácich do vedenia – 1:0. 
Neubehli ani dve minúty a Valient si najvyššie vysko-
čil na center z kopačky Vadovského a druhýkrát pre-

konal brankára hostí – 2:0. Do prestávky mali domáci 
ešte niekoľko tutoviek, no buď nemali presnú mušku, 
alebo výborne zasiahol brankár Ilavy. Tlak domácich 
pokračoval aj po obrátke, no na gól si diváci muse-
li počkať až do 72. minúty, kedy Bielik hlavou zvýšil 
na 3:0. Už o štyri minúty predviedol streleckú lahôd-
ku Vadovský, ktorý ďalekonosnou strelou vymietol  
pavučinky v hornom rohu hosťujúcej bránky – 4:0. 
Ďalšie stopercentné šance už domáci nepremenili, a 
tak Ilavčania dosiahli vzhľadom na priebeh stretnutia 
„prijateľný“ výsledok.  

Papradno – H. Poruba 2:1 (1:0)
V kvalitnom stretnutí predviedli obe mužstvá futbal 

plný zaujímavých akcií. Už v siedmej minúte napria-
hol k strele Tóth, s jeho projektilom si však Smolka v 
bránke hostí poradil. Stopercentnú šancu na otvore-
nie skóre mal v 18. minúte hosťujúci Jánoško, no ten 
svoj sólový nájazd na domáceho gólmana zakončil 
trestuhodne nepresnou strelou. Hostia pohrozili v 
20.minúte priamym kopom Dražkovca, s ktorým si 
však Hromadík v domácej bránke poradil. Po polho-
dine hry sa domáci Černošík pohral so súperovými 
obrancami, jeho presný center našiel Lokšíka, kto-
rý poslal domácich do vedenia – 1:0. Domáci si aj v 
druhom polčase vytvorili niekoľko šancí, no sedem    
minút pred koncom udreli hostia. Čurík z priameho 
kopu vyrovnal na 1:1. Päť minút pred koncom hosťuj-
úca obrana zastavila v pokutovom území Šmulíka ne-
dovoleným spôsobom a J. Galko z pokutového kopu 
strhol vedenie na stranu domácich – 2:1. Vyrovnať 
mohol dve minúty pred koncom Jánoško, no zblízka 
mieril iba do žrde.  

Jasenica – Podmanín 0:2 (0:1)
Nováčik z Podmanína potvrdil vý-

bornú fazónu a zaslúžene si z Jaseni-
ce odviezol všetky tri body. Rýchlosť 
a bojovnosť hostí slávila úspech už 
po štvrť hodine, kedy domáca obra-
na vyrobila faul v pokutovom území 
a P. Gardian poslal Podmaníncov z 
penalty do vedenia – 0:1. Hostia po-
tom bez väčších problémov držali 
jednogólové vedenie, po obrátke 
však opäť zatlačili a ukázali, prečo sú 
v horných poschodiach tabuľky. Päť 
minút pred koncom kopal priamy 
kop R. Sovík, na jeho center si vysko-
čil M. Kostelanský a poistil zaslúžené 
víťazstvo nováčika – 0:2. 

K. Podhradie – Dulov 0:0 
Domáci mohli ísť do vedenia už v 

úvodnej minúte, ale strelu Szücsa vykopol domáci 
obranca z bránkovej čiary. Domáci mali viac z hry, 
no nedokázali sa strelecky presadiť, na strane Dulova 
stálo neraz aj šťastie. Ani v druhom polčase nedo-
kázali domáci prekonať obranu hostí, nepresadili sa 
dokonca ani počas štvrťhodinovej presilovky, keď po 
druhej žltej karte musel predčasne pod sprchy hos-
ťujúci Slabý. 

Udiča – Tuchyňa 1:0 (0:0)
Už v tretej minúte mohol domácich fanúšikov rozja-

sať Súlovský, ale jeho strelu po Dánekovej prihrávke 
stečovala hosťujúca obrana do tyče. Gólom neskon-
čil ani Dánekov únik, jeho prihrávku v 15. minúte 
včas zastavili hosťujúci obrancovia. Ďalšie šance spá-
lili Udičania v 25. a 29. minúte, a tak si na gól museli 
počkať až do druhého polčasu. V ňom mali niekoľko 
sľubných šancí, no rozhodnúť musela až v záverečnej 
minúte penalta, ktorú premenil T. Drblík – 1:0.   
1. Pov. Bystrica 9 7 2 0 26:8 23
2. Košeca 9 6 3 0 31:10 21
3. Podmanín 9 6 2 1 29:14 20
4. K. Podhradie 9 5 3 1 14:7 18
5. D. Kočkovce 9 5 2 2 25:16 17
6. Dulov 9 4 1 4 12:20 13
7. Tuchyňa 9 2 5 2 22:20 11
8. Udiča 9 3 2 4 18:20 11
9. H. Poruba 9 3 0 6 25:22 9
10. Papradno 9 2 2 5 12:18 8
11. Bolešov 9 2 2 5 15:25 8
12. Jasenica 9 2 2 5 11:23 8
13. Lysá 9 1 1 7 14:32 4
14. Ilava 9 1 1 7 10:29 4

Futbalisti Lysej (v čiernom) vyšli doma s Košecou naprázdno. 
FOTO archív Púchovských novín
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Výsledkový servis futbalových súťaží

7. liga muži

8. liga muži

4. liga starší žiaci - SEVER

Prípravky

6. liga dorast

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk

STRED
5. kolo: Streženice - Hradčan Lednica 2:2 (0:2), Tr-

ník, Jurík – Šimo,  Chudada, Hradčan Lednica - Stre-
ženice 0:2 (0:0), Škripec, Rídzik.
1. Beluša 8 8 0 0 52:6 24
2. Visolaje 10 6 1 3 31:22 19
3. Streženice 10 5 2 3 20:25 17
4. Horovce B 10 4 1 5 13:33 13
5. Hr. Lednica 8 1 2 5 11:23 5
6. Horovce A  8 0 0 8 8:26 0

SEVER
4. kolo: Podmanín – Šebešťanová 1:4 (0:4), Podma-

nín – Domaniža 0:10 (0:9), Podmanín – Sverepec 2:3 
(1:2), Šebešťanová – Domaniža 1:10 (0:5), Sverepec 
– Šebešťanová 2:3 (1:3), Domaniža – Sverepec 9:1 
(5:0), D. Mariková – Pov. Bystrica 2:0 (1:0), D. Mariko-
vá – Prečín 3:0 (1:0), Pov. Bystrica – Praznov 9:0 (3:0), 
Prečín - Praznov 0:5 (0:3).
1. Domaniža 14 13 0 1 108:7 39
2. Pov. Bystrica 14 11 1 2 84:15 34
3. D. Mariková 14 9 2 3 45:24 29
4. Šebešťanová 14 7 1 6 34:58 22
5. Sverepec 14 4 3 7 21:46 15
6. Podmanín 14 4 1 9 24:60 13
7. Praznov 14 2 0 12 25:77 6
8. Prečín 14 1 2 11 12:66 5

JUH
5. kolo: Borčice – Košeca 0:0, Košeca - Borčice 1:3 

(1:1).
6. kolo: Košeca – Ladce 5:1 (1:0), Dubnica – Kolačín 

1:1 (0:1), H. Poruba  - Dulov 0:1 (0:0), Ilava - Borčice 
0:3 (0:0), Dulov - H. Poruba 4:0 (2:0), Kolačín - Dubnica 
1:2 (1:2), Ladce – Košeca 1:8 (1:3), Borčice – Ilava 2:3 
(0:1), .
1. Dubnica 12 11 1 0 97:6 34
2. Ilava 12 8 1 3 37:24 25
3. Košeca 12 7 2 3 33:14 23
4. Borčice 12 7 2 3 20:23 23
5. Kolačín 12 5 2 5 18:22 17
6. Dulov 12 4 0 8 19:42 12
7. Ladce 12 1 1 10 11:67 4
8. H. Poruba 12 0 1 11 7:44 1

7. kolo: Dohňany – Mikušovce 1:0 (1:0), Jánoško, 
Lysá – D. Kočkovce 1:4 (1:2), Repka –Lacko 2, Kováčik, 
vlastný, Jasenica – Tuchyňa 3:2 (2:0), Sverepec – Plev-
ník 3:1 (1:0), Udiča mala voľno.
1. Udiča 6 6 0 0 27:1 18
2. Sverepec 6 5 0 1 26:12 15
3. Plevník 7 4 0 3 26:17 12
4. D. Kočkovce 6 3 1 2 15:11 10
5. Tuchyňa 7 3 0 4 16:20 9
6. Dohňany 6 2 1 3 6:14 7
7. Lysá 6 2 0 4 17:23 6
8. Jasenica 6 2 0 4 11:24 6
9. Mikušovce 6 0 0 6 2:24 0

7. kolo: Jasenica – D. Mariková 9:2 (4:2), Udiča – Do-
maniža 6:0 (2:0), Papradno – Prečín 9:0 (4:0), Sverepec 
– Plevník 10:2 (4:0), Pružina mala voľno.
1. Udiča 6 6 0 0 29:1 18
2. Pružina 6 5 0 1 26:4 15
3. Jasenica 6 4 0 2 32:6 12
4. Papradno 6 4 0 2 30:10 12
5. Domaniža 6 4 0 2 19:24 12
6. Plevník 7 2 0 5 21:41 6
7. Sverepec 6 1 1 4 13:18 4
8. Prečín 6 1 0 5 6:40 3
9. D. Mariková 7 0 1 6 9:41 1 

4. liga mladší žiaci
7. kolo: Dubnica - D. Kočkovce 3:0 kontumačne, 

hostia neprišli, FC Púchov /Lúky – Kolačín 0:2 (0:1), 
Ilava mala voľno.
1. Dubnica 5 5 0 0 71:3 15
2. Kolačín 5 4 0 1 14:19 12
3. D. Kočkovce 5 2 0 3 11:31 6
4. FC Púchov 6 1 0 5 8:26 3
5. Ilava 5 1 0 4 4:29 3

4. liga starší žiaci - JUH
7. kolo: 
Ladce – Lazy 4:0 (1:0), Dohňany – Hradčan Ledni-

ca 0:4 (0:0), A. Hochla 2,  Matúš, Ivaniš, Beluša – H. 
Poruba 19:0 (9:0), D. Sehnoutek 6, Štefún 6, Slávik 3, 
Bednár 2,  Lamačka, Synák, Borčice /Bolešov – Košeca 
0:9 (0:4), Ilava mala voľno.
1. Hr. Lednica 6 6 0 0 39:1 18
2. Beluša 6 5 1 0 65:1 16
3. Košeca 7 4 1 2 25:16 13
4. Ilava 6 4 0 2 36:17 12
5. Ladce 6 3 0 3 36:13 9
6. Lazy 6 2 2 2 25:10 8
7. Dohňany 6 2 0 4 22:15 6
8. H. Poruba 7 0 0 7 3:82 0
9. Borčice 6 0 0 6 1:97 0

9. kolo: Šebešťanová – Lazy 1:4 (0:1), Mácsai 3, 
Kmošena, Kvašov – Podvažie 1:1 (0:1), . vlastný, Viso-
laje – Pruské 0:0, Dohňany – Kolačín 4:1 (1:1), Pavlis, 
Jancík, Zigo, Lukajka,  Praznov – D. Breznica 0:1 (0:0), 
P. Ilavský, Sverepec – D. Mariková 1:1 (1:1), Pružina 
– M. Lednice 2:0 (0:0). 
1. Kvašov 9 7 2 0 24:6 23
2. Dohňany 9 6 2 1 28:13 20
3. Pruské 9 5 1 3 26:14 16
4. Kolačín 9 5 1 3 16:17 16
5. Pružina 9 4 2 3 14:12 14
6. Visolaje 9 3 4 2 19:11 13
7. Lazy 9 4 1 4 21:19 13
8. Podvažie 9 4 1 4 18:20 13
9. Sverepec 9 4 1 4 11:18 13
10. Šebešťanová 9 2 3 4 18:19 9
11. D. Mariková 9 2 3 4 17:22 9
12. D. Breznica 9 2 1 6 13:20 7
13. Praznov 9 1 2 6 10:24 5
14. M. Lednice 9 1 2 6 11:31 5

7. kolo: Bodiná – Kameničany 2:2 (1:0), FC Púchov 
– Bolešov B 13:0 (6:0), Pavlis 3, Novosedliak 3, Koyš 3, 
Remiš 2, Burianec, Makas, Horovce B – Hradčan Led-
nica 1:0 (0:0), Chupáč, Trstie – Mikušovce 0:6 (0:1), Or-
lové – Vrchteplá 1:1 (0:0), Č. Kameň – Prejta 2:6 (1:3). 
1. Mikušovce 7 7 0 0 23:2 21
2. Kameničany 7 4 2 1 17:9 14
3. FC Púchov 7 4 1 2 25:11 13
4. Horovce B 7 4 0 3 14:13 12
5. Trstie 7 3 3 1 15:17 12
6. Orlové 7 3 2 2 10:10 11
7. Prejta 7 3 1 3 19:16 10
8. Bodiná 7 3 1 3 13:13 10
9. Bolešov B 7 2 1 4 7:28 7
10. Vrchteplá 7 1 3 3 13:14 6
11. Hr. Lednica 7 1 0 6 6:12 3
12. Č. Kameň 7 0 0 7 7:24 0

5. liga muži
Chocholná – Horovce 0:6 (0:3)
Horovčania vychytili jeden zo svojich dobrých dní a 
vyhrali rozdielom dvoch tried. Do vedenia šli po štvrť 
hodine gólom Balockého – 0:1. Na 0:2 zvyšoval šesť 
minút pred koncom polčasu vlastným gólom Lukša 
a o tri minúty pridal P. Štrbák tretí gól hostí – 0:3. Po 
obrátke zvýšil v 73. minúte Balocký na 0:4, štyri min-
úty pred koncom Pilný na 0:5 a minútu pred koncom 
dokonal domácu skazu Kormendy – 0:6. 
Góly: 15. a 73. Balocký, 39. vlastný (Lukša, 42. P. Štr-
bák, 86. Pilný, 89. Körmendy.
Rozhodoval Jančovič, ŽK: Körmendy, Siekel, 150 di-
vákov.  
Zostava Horoviec: Cúcik – Buček, Körmendy, Baloc-
ký, P. Štrbák, S. Pavlovič, Brix (Pilný, Siekel (Gorelka), 

Kučo, M. Štrbák, N. Pavlovič (Škrapko).

Z. Kostoľany - Streženice 4:0 (2:0)
Zemianske Kostoľany podávajú v tejto sezóne vý-

sledky ako na hojdačke. V jednom stretnutí dokážu 
inkasovať dvojciferný počet gólov, o týždeň neskôr 
zase na domácom trávniku súperov valcujú. V prípa-
de Streženíc zahrala hráčom z hornej Nitry do kariet 
aj maródka už i tak zdecimovaných Streženičanov. I 
preto bolo stretnutie od začiatku jednoznačnou zále-
žitosťou Zemianskych Kostolian, ktorý už po piatich 
minútach opečiatkovali brvno hosťujúcej bránky. V 
20. minúte nestačila hosťujúca obrana na rýchlosť 
domáceho Liptaja, ktorý s prehľadom poslal domá-
cich do vedenia – 1:0. O ďalšie dve minúty si na ide-
álny center Zvala najvyššie vyskočil Liptaj a domáci 
viedli 2:0. Domáci si ešte do prestávky vypracovali 
ďalšie dve tutovky, no raz nemali presnú mušku a 
druhýkrát sa vyznamenal brankár Streženíc Janták. V 
réžii domácich sa niesol aj druhý polčas a hostia len 
výborným zákrokom brankára Jantáka môžu ďako-
vať, že neodišli s väčším debaklom. Brankár Streženíc 
zneškodnil šance Jarošinca, Maslonku i Mokoša. Ne-
stačil však už na rýchlu kombinačnú akciu domácich, 
ktorú gólovo zakončil svojim tretím gólom Liptaj 
– 3:0. Skazu Streženíc dokonal v 67. minúte strelou z 
uhla Lamžo – 4:0. Aj potom pokračoval domáci tlak, 
Streženice však vďaka Jantákovi i kope šťastia už ne-
inkasovali ani napriek vylúčeniu Hriša po druhej žltej 
karte tri minúty pred koncom.   

Zostava Streženíc: Janták – Struharňanský, Hrišo, 
Bernhauser, Miroslav Lamžo, Mikas, Vavrík (Krajči), 
Michal Šesták, Martin Lamžo, Frnka, E. Medňanský.

Ostatné výsledky 9. kola: Kanianka – Stará Turá 
3:0, Ladce – Cígeľ 2:1, Uhrovec – Opatová nad Váhom 
2:1, Trenčianska Turná – Brvnište 0:2, Veľké Uherce 
– Plevník 7:1, Podolie – Bošany 1:4
1. Kanianka 9 8 1 0 28:6 25
2. Cígeľ 9 8 0 1 24:11 24
3. Veľké Uherce 9 5 3 1 24:11 18
4. Opatová 9 5 2 2 21:11 17
5. Uhrovec 9 5 2 2 21:17 17
6. Z. Kostoľany 9 5 0 4 21:28 15
7. Horovce 9 4 2 3 27:12 14
8. Brvnište 9 3 4 2 16:15 13
9. Chocholná 9 4 0 5 9:21 12
10. Stará Turá 9 3 2 4 17:17 11
11. Ladce 9 3 2 4 11:13 11
12. Bošany 9 3 1 5 16:17 10
13. Plevník 9 2 3 4 17:24 9
14. Streženice 9 0 4 5 10:21 4
15. Podolie 9 1 0 8 8:26 3
16. Tr. Turná 9 0 0 9 7:27 0
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TIPOS 3. liga muži

Po smoliarskej remíze v Gabčíkove 
stratili Púchovčania post lídra

2. liga starší dorast

2. liga mladší dorast

I. liga starší žiaci - U15I. liga starší žiaci - U14

Gabčíkovo - MŠK Púchov 0:0
Treťoligoví futbalisti MŠK Púchov stratili prvé body 

na súperových ihriskách až v stredajšom predohrá-
vanom 19. kole v Gabčíkove. Treba však jedným dy-
chom povedať, že Púchovčania mali bližšie k víťaz-
stvu, pripravila ich oň iba strelecká smola a skvelý 
výkon domáceho brankára. Napriek tomu mali úvod-
nú šancu domáci futbalisti už v piatej minúte, kedy 
sa ich útočníkom nepodarilo doraziť do siete loptu 
poskakujúcu na malom vápne Púchovčanov. Potom 
však už prevzali iniciatívu futbalisti MŠK, ktorých 
kombinačná hra narobila domácim poriadne pro-
blémy. Gabčíkovčania neraz nevedeli, kde im hlava 
stojí, no v domácej bránke stále výborný Rengel, 
ktorý postupne zlikvidoval stopercentné príležitosti 
Gajdošíka, Vanáka a Luhové-
ho. A keď sa už Púchovčanom 
domáceho brankára prekonať 
podarilo, lopte sa v ceste do 
siete postavilo brvno. V dru-
hom polčase poslal domáci 
tréner na ihrisko svojho žolíka 
– skúseného Belkovicsa, ktorý 
mal už po desiatich minútach 
na trávniku na kopačke stoper-
centnú šancu. Po peknom sóle 
a obohratí dvoch obrancov Pú-
chova však z vyloženej pozície 
nemieril presne. Belkovics mal 
aj ďalšiu šancu, no v 63. minúte 
mu ju zneškodnil brankár MŠK 
Letko. Púchovčania vsadili na 
rýchle protiútoky, po ktorých 
domácich neraz len šťastie 
zachránilo od inkasovania. V 
dramatickom stretnutí vynikali 
Púchovčania herným umením, 
domáci sa naopak prekoná-
vali v bojovnosti a obetavosti. 
Kvalitnému stretnutiu k doko-
nalosti chýbalo iba gólové ko-
renie, domáci vytúženú remízu 
napokon zubami-nechtami 
udržali. 

Rozhodoval Fehér, ŽK: Boráros - Brezničan, 250 di-
vákov. 

Zostava MŠK Púchov: Letko - Mynář, Brezničan, 
Riška, Vanák, Zavadzan (Pastorek), Gamboš. Luhový, 
Buček (Rosina), Bielik, Gajdošík. 

Ostatné výsledky predohrávaného19. kola: Led-
nické Rovne – Beluša 0:2, Zlaté Moravce B – Komárno 
2:0, Nemšová – Veľké Ludince, Dubnica nad Váhom – 
Topoľčany 0:3, Galanta – Dunajská Streda B 1:2, Nové 
Zámky – Šaľa 2:2, Veľký Meder – Šurany – odložené 
na 5. októbra

9. kolo: Púchov mal voľno, Šaľa – Veľké Ludince 
3:0, Nové Zámky – Dubnica nad Váhom 0:1, Veľký Me-
der – Nemšová 0:0, FC Horses – Lednické Rovne 1:2, 
Neded – Komárno 0:3, Dunajská Streda B – Topoľčany 
1:1, Šurany – Beluša 1:1, Zlaté Moravce B – Gabčíkovo 
2:0, Galanta – Horná Nitra 6:1
1. Komárno 12 8 2 2 34:12 26
2. MŠK Púchov 12 7 4 1 21:8 25
3. L. Rovne 12 7 3 2 24:16 24
4. D. Streda B 13 7 3 3 16:11 24

9. kolo: MŠK Púchov – Zlaté Moravce 5:0 (2:0), 
Martin Červený 3, Daniel Valašík, Filip Buček, Horná 
Nitra – Karlova Ves 5:1, Skalica – Myjava 0:1, Komárno 
– Petržalka 2:0, SDM Domino – Levice 1:2, Inter Brati-
slava – Malacky 2:1, Lokomotíva Trnava – Gabčíkovo 
1:2, Topoľčany – Považská Bystrica 2:1, Dubnica nad 
Váhom – Nové Zámky 8:0
1. Myjava 11 10 1 0 49:7 31
2. Skalica 11 9 0 2 44:10 27
3. Inter 11 8 0 3 39:13 24
4. MŠK Púchov 11 7 2 2 37:13 23
5. Topoľčany 11 7 0 4 20:20 21
6. Zl. Moravce 11 6 1 4 24:20 19
7. Horná Nitra 11 6 0 5 40:25 18
8. P. Bystrica 10 5 1 4 25:19 16
9. Loko. Trnava 11 5 1 5 20:23 16
10. Karlova Ves 10 5 1 4 16:19 16
11. Dubnica 11 4 3 4 28:18 15
12. Gabčíkovo 11 3 3 5 22:24 12
13. Malacky 10 3 3 4 16:18 12
14. Petržalka 10 4 0 6 18:23 12
15. Komárno 11 3 1 7 32:44 10
16. Domino 11 1 2 8 13:28 5
17. Levice 11 1 1 9 8:57 4
18. N. Zámky 11 0 0 11 3:73 0

9. kolo: MŠK Púchov – Zlaté Moravce 0:1 (0:1), 
Lokomotíva Trnava – Gabčíkovo 1:0, SDM Domino 
– Levice 4:0, Komárno – Petržalka 0:2, Horná Nitra 
– Karlova Ves 5:0, Skalica – Myjava 0:4, Inter Bratisla-
va – Malacky 8:0, Dubnica nad Váhom – Nové Zámky 
4:0, Topoľčany – Považská Bystrica 6:2
1. Myjava 11 9 2 0 36:4 29
2. Inter 11 9 1 1 43:7 28
3. Horná Nitra 11 7 2 2 35:19 23
4. Petržalka 10 7 2 1 23:10 23
5. Zl. Moravce 11 7 1 3 20:17 22
6. Gabčíkovo 11 7 0 4 25:14 21
7. Trnava 11 5 5 1 23:10 20
8. Domino 11 6 1 4 28:15 19
9. Komárno 11 5 1 5 18:22 16
10. Topoľčany 11 4 2 5 22:22 14
11. Dubnica 11 4 1 6 19:19 13
12. Karlova Ves 10 3 2 5 17:22 11
13. Skalica 11 1 4 6 10:18 7
14. Levice 11 2 1 8 11:40 7
15. Nové Zámky 11 2 1 8 12:49 7
16. MŠK Púchov 11 2 0 9 16:29 6
17. Malacky 10 0 5 5 6:28 5
18. P. Bystrica 10 1 1 8 11:30 4

6. kolo: Slovan Bratislava – Senica 4:0, FC Petržal-
ka – MŠK Púchov 0:0, Zlaté Moravce – Inter Brati-
slava 1:0, Norná Nitra – Karlova Ves 1:2, AS Trenčín 
– FC Nitra 0:2, Levice – Myjava 3:0, Trnava – Dunajská 
Streda 1:0
1. Slovan  6 5 1 0 34:4 16
2. Karlova Ves 6 5 1 0 13:2 16
3. Senica 6 5 0 1 26:6 15
4. Nitra 6 4 1 1 26:4 13
5. D. Streda 6 4 0 2 16:8 12
6. AS Trenčín 6 3 1 2 21:9 10
7. Inter 6 2 1 3 2:3 7
8. Levice 6 2 1 3 5:8 7
9. Trnava 6 2 1 3 5:14 7
10. Petržalka 6 2 1 3 3:12 7
11. Zl. Moravce 6 2 0 4 6:21 6
12. MŠK Púchov 6 1 2 3 8:11 5
13. Myjava 6 0 0 6 4:17 0
14. Horná Nitra 6 0 0 6 2:52 0

6. kolo: Petržalka – MŠK Púchov 2:1 (1:0), Palček, 
Horná Nitra – Karlova Ves 1:1, Slovan Bratislava – Se-
nica 2:0, Zlaté Moravce – Inter Bratislava 1:2, Trenčín 
– Nitra 2:4, Trnava – Dunajská Streda 3:1, Levice – My-
java 2:1
1. Slovan 6 6 0 0 24:4 18
2. Inter 6 5 1 0 19:5 16
3. Nitra 6 5 0 1 40:5 15
4. D. Streda 6 5 0 1 38:4 15
5. Trnava 6 5 0 1 19:9 15
6. Senica 6 3 0 3 17:10 9
7. Trenčín 6 3 0 3 13:15 9
8. Karlova Ves 6 2 2 2 10:10 8
9. Petržalka 6 1 1 4 3:12 4
10. Myjava 6 1 1 4 4:19 4
11. Zl. Moravce 6 1 0 5 3:21 3
12. Levice 6 1 0 5 4:23 3
13. MŠK Púchov 6 1 0 5 4:29 3
14. Horná Nitra 6 0 1 5 3:35 1

5. Topoľčany 13 7 2 4 24:18 23
6. Galanta 12 6 3 3 25:12 21
7. Beluša 13 5 5 3 16:13 20
8. Zl. Moravce  12 5 3 4 19:13 18
9. V. Ludince 13 4 5 4 17:20 17
10. Šaľa 13 4 4 5 15:13 16
11. Veľký Meder 11 4 3 4 11:17 15
12. Šurany 11 4 2 5 22:26 14
13. Gabčíkovo 12 4 2 6 10:14 14
14. Horná Nitra 11 3 3 5 14:19 12
15. FC Horses 11 3 3 5 14:22 12
16. Nemšová 11 3 2 6 14:20 11
17. Nové Zámky 11 2 2 7 14:21 8
18. Dubnica 12 2 2 8 11:23 8
19. Neded 13 2 1 10 10:33 7

Napriek niekoľkým šanciam sa v Gabčíkove nepodarilo domáceho brankára 
prekonať ani Marekovi Gajdošíkovi (v červenom drese). Púchovčania stratili dva 
body...                            Snímka archív
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Plný zásah mužov ŠHK na Záhorí

Stolný tenis

Bedminton

7. liga muži
Sedmerovec C – Miracles Dubnica 10:8, Mišík, 

Mazán, Galko, Miloš Šelinga po 2, 2 štv. – Jakuš, Heš-
tera po 4, Dol. Kočkovce C – Milochov B 7:11, M. 
Gombár 3, Crkoň 2, Hudec 1, 1 štv. – B. Mihálik, Ho-
rečný, Duško po 3, M. Mihálik 1, 1 štv. 3. ZŠ Dubni-
ca – Púchov A  5:13, Trenčan, Schmiedl po 2, 1 štv. 
– Gombár, Juriga st. po 4, Kalus, Urban po 2, 1 štv., 
Pružina B – N. Dubnica E 14:4, Valášek 4, D. Olšov-
ský 3, Topor, J. Kozák po 2, Petrovič 1, 2 štv. – Kulina, 
Vinczeová po 2, Púchov B – Udiča 2:16, Bučko, Far-
kas po 1 – M. Vaňko, Beník po 4, L. Vaňko, Turiak po 3, 
2 štv.,   JoLa Dubnica – Nozdrovice B 9:9, Rojkovič 4, 
Kminiak 2, Zajac 1, 2 štv. – Didek, Vavrík po 3, Koštialik 
2, Zemanovič 1.
1. Pružina B  2 2 0 0 26:10 6
2. Sedmerovec C  2 2 0 0 24:12 6
3. Nozdrovice B  2 1 1 0 27:9 5
4. JoLa DCA   2 1 1 0 22:14 5
5. Udiča   2 1 0 1 22:14 4
6. D. Kočkovce C  2 1 0 1 20:16 4
7. Púchov A  2 1 0 1 18:18 4
8. Milochov B  2 1 0 1 15:21 4
9. N. Dubnica E  2 1 0 1 14:22 4
10. ZŠ Dubnica   2 0 0 2 13:23 2
11. Púchov B  2 0 0 2 2:34 2
12. Miracles DCA   1 0 0 1 8:10 1
13. TTC PB E  1 0 0 1 5:13 1

Púchovčanka Olívia Kadlecová a Trenčan Andrej 
Turek si vybojovali prvenstvá na kvalifikačnom
kole Grand Prix skupiny Západ mladšieho žiactva 
(U13) v bedmintone. Kvalifikačný turnaj usporia-
dal bedmintonový klub BKR Púchov v Športcen-
tre v Púchove. Mladí púchovskí bedmintonisti po-
tvrdili kvalitu najmä dievčenskej kategórii, kde si 
vybojovali tri postupové miesta (okrem víťazky aj 
Nikola Jágriková a Ella Klačanská), medzi chlapca-
mi si postup zo štvrtého miesta vybojoval Lukáš 
Vojtek. 

Poradie
Dvojhra chlapci: 1. Adama Turek (BK MI Tren-

čín), 2. Šimon Fraštia (BPB Bratislava), 3. Martin 
Gabrhel (Sokol Ilava), 4. Lukáš Vojtek (BKR Pú-
chov),... 13. Matej Plevák (BKR Púchov). 

Dvojhra dievčatá: 1. Olívia Kadlecová (BKR 
Púchov), 2. Lýdia Zaťková (AC UNIZA Žilina), 3. 
Emma Orságová (CEVA Trenčín), 4. Nikola Jágriko-
vá, 5. Ella Klačanská),... 7. Emma Žiačiková, 9. Lea 
Skorkovská (všetky BKR Púchov).

Štvorhra chlapci: 1. Fraštia, Gunda (BPR Brati-
slava), 2. Ondrejčák, Streharski (BPR Bratislava), 3. 
Plevák, Vojtek (BKR Púchov)

Štvorhra dievčatá: 1. Kadlecová, Orságová 
(BKR Púchov, CEVA Trenčín), 2. Jágriková, Skorkov-
ská (BKR Púchov), 3. Vojtíšková, Zaťková (M-Šport 
Trenčín, AC UNIZA Žilina)

Zmiešaná švorhra: 1. Gunda, Orságová (BPR 
Bratislava, CEVA Trenčín), 2. Streharski, Ďurčatová 
(BPR Bratislava), 3. Ondrejčák, Klačanská (BPR Bra-
tislava, BKR Púchov).          pok   

2. liga muži
HK 91 Senica – ŠHK Púchov 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)
Góly Púchova: 3. Panáček (Flašík), 11. Hulák (Zem-

ko), 43. Panáček (Hulák, Zemko), 46. Zemko (Hulák)
Strely na bránku: 48/24, Vylúčenia: 2/6, Presilov-

ky: 1/0, Oslabenia: 0:0
Rozhodcovia: Adamec – Šefčík, Purgat
Púchovčania si vymenili poradie zápasov a na stret-

nutie vycestovali na Záhorie. O cennom víťazstve ho-
kejistov spod Lachovca rozhodla produktivita trojice 
Panáček, Hulák, Zemko. Panáček si na svoje konto 
pripísal dva góly, Hulák so Zemkom pridali po góle 
a dvoch asistenciách. Púchovčania si odviezli všetky 
body i napriek tomu, že domáci ich prestrieľali 48:24. 
V bránke Púchova podal výborný výkon brankár Ku-
čík, ktorý zneškodnil 45 striel súpera. 

Ostatné výsledky 3. kola: 
HC Bratislava – Iskra Partizánske 9:6, Levice – Dyna-

max Nitra 6:0, Piešťany – Dolný Kubín 5:4 pp, Prievid-
za – Dubnica 6:4
1. HC Bratislava  3  3  0  0  0  30:9  9 
2. Piešťany  3  1  1  1  0  16:14  6 
3. ŠHK Púchov  3  2  0  0  1  14:13  6 
4. Levice  3  2  0  0  1  13:14  6 
5. D. Kubín  3  1  0  1  1  19:18  4 
6. Partizánske  3  1  0  1  1  19:21  4 
7. Dubnica  3  1  0  0  2  16:17  3 
8. Prievidza 3  1  0  0  2  12:15  3 
9. Senica  3  0  1  0  2  10:15  2 
10. Nitra  3  0  1  0  2  9:22  2
I. liga juniori
5. kolo: MŠK Púchov – HK Havrani Piešťany 5:2 
(1:1, 4:1, 0:0), Luhový 3, Gálik, Dilkov
6. kolo: MŠK Púchov – HOBA Bratislava 5:3 (0:2, 
3:1, 2:0), Gálik, Kubinec, Marušinec, Dilkov, Mičuda
1. Martin.  5  4  0  0  0  1  24:10  12 
2. MŠK Púchov  5  4  0  0  0  1  25:13  12 
3. Michalovce  5  3  0  0  0  2  16:20  9 
4. Prešov  5  2  0  0  0  3  27:23  6 
5. HOBA BA  5 1  0  0  1  3  14:22  4 
6. Piešťany  5  0  1  0  0  4  17:35  2 
I. liga dorast
5. kolo: MŠK Púchov – MHK Dubnica nad Váhom 
5:2 (2:1, 1:0, 2:1), Deneš 2, Černota 2, Krajč, Považ-
ská Bystrica – Topoľčany 1:4
6. kolo: MŠK Púchov – HC Topoľčany 4:3 pp (3:1, 
0:1, 0:1, 1:0), Deneš 2, Ladecký, Hudík, Považská Bys-
trica – Partizánske 2:3
1. Topoľčany 5  3  0  2  0  23:12  11 
2. MŠK Púchov  6  1  2  0  2  19:17  7 
3. Dubnica  4  2  0  0  2  16:11  6 
4. Partizánske  4  2  0  0  2  12:15  6 

3. liga muži 
Historická premiéra stolných tenistov Dolných Koč-

koviec v tretej lige nevyšla. V úvodnom kole najvyyšej 
krajskej súťaže mužov podľahli za stolmi najväčšieho 
favorita súťaže TTC Považská Bystrica 1:17. O jediný 
bod sa postaral Roman Škrabko. V drese Považsko-
bystričanov nastúpil aj minuloročný extraligista Pe-
ter Konrád. 

TTC Považská Bystrica – Slovan Dolné Kočkovce 
17:1 (Roman Škrabko)

5. P. Bystrica  4  1  0  0  3  10:25  3 
KADETI
7. kolo: Gladiators Trnava – MŠK Púchov 3:2 (1:0, 
2:0, 0:2), Krajč, Ladecký, Topoľčany – HOBA Bratisla-
va 4:4, Levice – Skalica 1:11
8. kolo: MŠK Púchov – Skalica 1:1 (0:0, 1:0, 0:1), 
Urban, Piešťany – Hoba 2:7, Topoľčany – Trnava 0:7
1. Trnava  8  7  1  0  58 : 19  15 
2. MŠK Púchov  8  6  1  1  64 : 14  13 
3. Skalica  7  4  2  1  37 : 16  10 
4. HOBA BA  8  3  1  4  39 : 34  7 
5. ŠKP BA  6  3  0  3  26 : 17  6 
6. Topoľčany 8  2  1  5  36 : 48  5 
7. Piešťany  6  1  0  5  36 : 41  2 
8. Levice  7  0  0  7  8 : 115  0 

I.  liga starší žiaci
8. HT: MŠK Púchov – HKM Zvolen 3:5 (2:1, 0:1, 

1:3), Halušková 2, Šmigura
Martin – Liptovský Mikuláš 4:6, B. Bystrica – Luče-

nec 8:0, Žilina – Brezno 2:4, Považská Bystrica mala 
voľno
1. MŠK Púchov  6  4  0  2  36:21  8 
2. L. Mikuláš  6  3  2  1  41:27  8 
3. Zvolen  6  4  0  2  39:28  8 
4. Žilina  6  4  0  2  25:19  8 
5. P. Bystrica  6  3  1  2  31:34  7 
6. B. Bystrica  6  3  0  3  27:21  6 
7. Martin 6  3  0  3  25:23  6 
8. Brezno  7  1  1  5  33:44  3 
9. Lučenec  5  0  0  5  8:48  0 

7. HT: MŠK Púchov – Zvolen 3:3 (1:1, 0:1, 2:1), 
Ondrášik, Jonák, Veteška

Martin – Liptovský Mikuláš 8:2, Banská Bystrica 
– Lučenec 6:4, Žilina – Brezno 1:2, Považská Bystrica 
mala voľno
1. Martin  6  5  0  1  40:15  10 
2. Brezno  7  5  0  2  40:20  10 
3. MŠK Púchov  6  4  1  1  37:13  9 
4. Zvolen  6  3  2  1  37:19  8 
5. Žilina  6  3  0  3  22:17  6 
6. L. Mikuláš  6  2  1  3  21:30  5 
7. B. Bystrica  6  2  0  4  16:37  4 
8. Lučenec  5  1  0  4  16:30  2 
9. P. Bystrica  6  0  0  6  14:62  0 

I. liga mladší žiaci
6. HT: HKM Zvolen – MŠK Púchov 4:4 (1:1, 2:2, 

1:1), Hajas 2, Brežný, Hudík
L. Mikuláš – Martin 1:8, Lučenec – Banská Bystrica 

6:4, Breznov – Žilina 2:10, P. Bystrica mala voľno
5. HT: HKM Zvolen – MŠK Púchov 4:21 (1:7, 2:3, 

1:11), Pobežal 7, Hazala, Buček, Ťapko 2, Urban, Pa-
lan 2, Luhový 2, Kľučka, Žondor 2, Vrtiel 2

Gólový účet juniorov Púchova otvoril v stretnutí s Piešťanmi Norbert Gálik (na snímke vľavo). Púchovčania zvíťa-
zili nad Piešťanmi v stretnutí 1. ligy juniorov 5:2.            FOTO: Miroslav Mikáč
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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

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

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

ODOL 3 
zubná pasta

75 ml
 

             1,39  

    0,79 €

Domestos
čistič WC
750 ml
 1,69 

1,29 €

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

Ajax
univerzálny
čiastiaci
prostriedok
1 l
2,19 

1,59  €

SYOSS
farba na vlasy
250 ml
rôzne druhy

4,45  

2,99 € 

SYOSS
šampón na vlasy
500 ml

4,45 

2,99 €

Naturella
hygienické vložky 
klasik 

1,35 

0,89 €

Kahanec olejový, 110 g
0,39

0,28 €

....a ďalšie druhy kahancov za nízke ceny!

Rex  
prací prášok 
1,4 kg
20 praní 

4,19 

1,99 €

tekutý gél 
na pranie

 1,32 l  
20 praní 

4,19 

1,99 €

Plošná inzercia
v Púchovských novinách

celá strana  (204 x 270 mm):  100 eur  1/2 strany:  70 eur
1/3 strany:  50 eur   1/4 strany:  40 eur   1/8 strany:  36 eur
Cena pri jednorazovom zadaní inzercie. Pri opakovanom zadaní - zľavy. Ceny sú uvádzané bez DPH.

Náklad 8000 ks týždenne
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SPOMIENK A
Dňa 9. 10. 2016 si pripomí-
name 10. výročie, čo nás 
navždy opustil manžel, otec, 
dedko, svokor 
Milan TVAROŽEK.
Kto ste ho poznali, venujte 
mu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú 
manželka, dcéry, zaťovia 
a vnúčatá.

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, spo-
mienku a poďakovanie do Púchovských novín 
a Púchovskej televízie podať prostredníctvom 
elektronického formulára na webstránke 
www.puchovskenoviny.sk alebo osobne v bu-
dove Mestského úradu Púchov na prízemí 
v kancelárii prvého kontaktu. 

Podnikateľská inzercia: 
inzercia@puchovskenoviny.sk

SPOMIENK A
Dňa 2. 10. sme si pripo-
menuli 13. výročie úmrtia 
našej babky, matky a pra-
babky Anny IŽVOLTOVEJ
z Horných Kočkoviec.
S úctou spomína 
syn s rodinou.

SPOMIENK A
V neznámy svet odišla si 
späť, zaplakal každý, kto ťa 
mal rád. Odišla si od nás, 
zostali sme v žiali,
No vždy budeš žiť v srdciach 
tých, ktorí ťa milovali.
Už je to druhá jeseň, čo 
znela v Mestečku tá smutná 
pieseň. Čas plynie, nevráti čo vzal, ostali len 
spomienky a v srdciach žiaľ.
Dňa 30. 9. sme si pripomenuli 2. smutné výročie 
úmrtia našej drahej Janky PREKOPOVEJ, 
rod. Fujeríkovej z Mestečka.
S láskou spomínajú manžel, dcéry Janka, syn To-
máš s manželkou, rodičia, brat s rodinou, svokra, 
švagrovia a celá rodina, ktorá ťa mala rada.
Spomeňte si s nami. 

bový byt na Obrancov mieru , voľný od 1. novembra 
2016. Tel: 0903 215 340.

KÚPABYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim záhradu alebo chatku s elektrikou. 0902 
213 262.

RÔZNE 
• Predám slovenskú rezanú  kapustu. Na objednáv-
ku. Cena 1 kg čistej váhy 0,49 €. Tel. 0904  474  899.
• ODSTÚPIM ZABEHNUTÝ BUTIK NA MORAVSKEJ 
ULICI. VOLAŤ LEN SERIOZNY ZÁUJEMCA. 
MOB: 0918481544.

SLUŽBY
• Odborná masáž  –  odblokovanie bolesti. 
Tel. 0908 183 215.
• POZOR! Akcia -20 % do 31. 12. 2016. RENOVÁCIA 
modernou nemeckou technológiou vám ponúka 
čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše staré 
dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. 
Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. 
Tel. 0907 422 113. I-159
• Stavebné práce, krovy, strechy, sadrokartón.  
Tel. 0907 877 880. I-156
• Zateplenie fasád rod. domov a plochých striech. 
Tel. 0911 689 723. I-178
• Stavebné práce, výstavba rod. domov, obklady, 
dlažby, rekonštrukcie bytov, domov, nebyt. priesto-
rov, panelák. schodíšť, maľby, nátery, stierky, omiet-
ky, zámkové dlažby. Tel. 0911 689 723. I-176
• Tesárske a pokrývačské práce, altánky, prístrešky. 
Tel. 0918 427 134. I-177
• Kosenie tráv, výrub stromov, čistenie pozemkov. 
Tel. 0907 877 880. I-155

ZAMESTNANIE
• Prijmeme mäsiara do malej rodinnej mäsovýrobne 
v Púchove. Ide o výrobu mäsových výrobkov. Skú-
senosti výhodou, uprednostnení budú nefajčiari. 
 Tel. 0918 469 791. E-mail: jankovic.p@centrum.sk.
• Prijmem čašníčku, tel. 0905 247 521.
• Gastronomická spoločnosť v Púchove príjme do 
pracovného pomeru pracovníka na skrátený pra-
covný úväzok  na dokladanie jedál a nápojov pra-
covná doba Pondelok až Piatok od 10.00 hod do 
14.00 hod. Tel. 0907 826 577.

DARUJEM
• Starenka daruje 5 roztomilých mačiatok. Sú troj-
mesačné: 3 žltobiele a 2 strakaté, hnedé. Mačiatka 
už samostatne jedia. Púchov, ul. Keblianska. Tel. 042/ 
4675241.

OZNAM: 
• Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov:
4. - 10. 10. 2016, Horné Kočkovce: ul. Hurbanova, 
ul. Kukučínova, ul. Hečkova. Od 4. do 7. 10. 2016 
ul. Továrenská (pri predajni mäsa), Vŕšok (pod býv. 
zber. surovinami).

• ZO SZZP Púchov oznamuje, že ďalší poradenský 
deň bude 24. 10. 2016 od 14.00 hod. v kancelárii ZO 
SZZP (bývalý kataster na Námestí slobody 1400). 
Prihlásiť sa môžete do 20. 10. 2016, na adrese Ján 
Petro, Obrancov mieru 1152/5, tel. 0949 103 709.

• Liga proti reumatizmu na Slovensku MP Pú-
chov poriada pobyt v kúpeľoch Nimnica pre svo-
jich členov, ale aj nečlenov. Termín 2. - 9. 11. 2016. 
Ubytovanie v KD Salus. Cena pobytu v jednolôžko-
vých izbách v KD Salus s 21 procedúrami je 205 €, 
cena v dvojlôžkových izbách je 230 €. Členom po-
skytujeme príspevok.

SPOMIENK A
Slza v oku, v srdci žiaľ,  čo 
drahé nám bolo, osud vzal.
Dňa 6. októbra uplynú tri 
roky, čo nás navždy opustila 
naša drahá 
Ľudmila Doleželová.
Nič viac ti nemôžeme dať, 
len kytičku kvetov a tíško na 
Teba spomínať.
S láskou spomína manžel a deti s rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám 3-izbový byt v centre Púchova oproti Bille. 
Informácie na tel. č. 0908 517 094.
• Predám nezrekonštruovaný byt na Rožáku v Pú-
chove, 63 m², 3-izbový. Cena 60 000 eur, dohoda. 
Tel. 0905 359 104.
• Predám podzemnú garáž za VÚB. Cena dohodou. 
Tel. 0905 247 521.
• Predám jednoizbový byt v pôvodnom stave v os. 
vlastníctve v Lednických Rovniach. Výmera bytu 
57,99 m².  Kontakt: 0905 740 127
• Predám záhradu s chatkou o rozlohe cca 300 m²  
v oblasti Potôčky. Cena dohodou

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do dlhodobého prenájmu nezariadený 3-iz-

• Podnik technických služieb mesta s. r. o., prosí 
občanov, aby PET fľašiam od nápojov zmenšili objem 
stlačením a vyfúknutím vzduchu pred vhodením do 
žltej nádoby. Zamedzíme tým preplňovaniu nádob 
a šetríme prostriedky za vývoz. V rámci triedeného 
zberu papiera je potrebné menšie kartónové obaly 
rozobrať a vhodiť do modrej nádoby. Väčšie obaly je 
potrebné rozložiť, fóliu a polystyrén vhodiť do žltej 
nádoby a rozložený kartónový obal vložiť medzi dve 
separačné nádoby. Zabránime tým rozfukovaniu a 
znečisťovaniu okolia separačných nádob. Pokúsme 
sa spoločnými silami udržať naše prostredie čistejšie.
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