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Mohli by ste sa nám v úvode roz-
hovoru predstaviť a prezradiť nie-
čo zo svojho životopisu?
Volám sa Štefan Ondrička mám 
35 rokov a od narodenia bývam v 
Púchove, momentálne v Horných 
Kočkovciach. Som ženatý a mám tri 
krásne deti. Čo sa týka môjho živo-
topisu - základnú školu som absol-
voval na ZŠ Komenského, následne 
som pokračoval na SPŠ Odevná a 
mám vyštudovanú Fakultu prie-
myselných technológií v Púchove, 
aktívne som hrával futbal za FK Ma-
tador Púchov, taktiež podnikám a 
momentálne som konateľom MŠK 
Púchov, s. r. o.

Čo Vás viedlo a motivovalo prihlá-
siť sa na funkciu konateľa MŠK 
Púchov?
Ako som spomínal, od malička som 
bol hráčom futbalového klubu Ma-
tador Púchov a k tomuto areálu 
mám vytvorený silný vzťah. Preto, 
keď bola možnosť prihlásiť sa na 
funkciu konateľa, neváhal som ani 
sekundu. A som veľmi rád, že sa mi 
podarilo uspieť vo výberovom ko-
naní. Verím, že vloženú dôveru do 
mojej osoby oplatím svojou aktív-
nou prácou. 

Konateľom MŠK (ešte predtým vo 
funkcii prokuristu) ste viac ako 5 
mesiacov. Ako hodnotíte za ten 
čas fungovanie mestského špor-
tového klubu?
Už aj pre Púchovskú televíziu a pri 
komunikácii s poslancami som ho-
voril, že situáciu v MŠK Púchov je 
treba hlavne stabilizovať. Keďže v 
poslednom období boli medziľud-
ské vzťahy naštrbené, čo podľa môj-
ho názoru spôsobovalo komunikač-

né nedorozumenia. Vzhľadom na 
veľkosť areálu MŠK bolo nutné začať 
realizovať nutné opravy do majetku 
a taktiež investovať do zveľadenia 
športovísk pod našou správou, aby 
slúžili občanom v čo najväčšom roz-
sahu. 

Blíži sa rok 2017 a tým aj prípra-
va rozpočtu. Čo patrí medzi Vaše 
najväčšie priority, napríklad v ob-
lasti investícií?
Medzi naše najväčšie priority patrí 
určite realizácia absorpčného odsá-
vania vzduchu na zimnom štadióne, 
čím sa eliminuje vytváranie hmly. 
Na futbalovom štadióne je v havarij-
nom stave tribúna, do ktorej zateká 

z viacerých strán. Pracujeme aj na 
vízii vybudovania umelej trávy, to 
je jednoznačne naša najväčšia prio- 
rita. Chlapci na rozvíjanie svojho 
talentu a na skvalitnenie tréningo-
vého procesu takéto ihrisko potre-
bujú. V dnešnej dobe ho už majú aj 
väčšie slovenské „dediny“, preto je 
smutné, že za tie roky sa to v Púcho-
ve nepodarilo zrealizovať. Opäť sa 
bude zrejme otvárať grant Hattrick z 
UEFA na budovanie ihrísk s umelým 
povrchom. Našou snahou je preto 
takýto grant určite získať.

Prejdime k športovej činnosti. 
Futbal sa po Vašom príchode 
veľmi rýchlo stabilizoval. Muži 

hrajú o špičku tabuľky, taktiež sa 
celkom darí aj mládeži. Čomu to 
pripisujete najviac?
Veľmi ma teší, že situácia na futbale 
sa dokázala stabilizovať a dokonca v 
krátkom čase krok po kroku aj rásť. 
Určite veľkú zásluhu má na tom ma-
nažér futbalu Marek Šimáček, jasne 
ukázal, že jeho skúsenosti aj napriek 
nižšiemu veku prinášajú ovocie. Veľ-
kým pozitívom je aj rozšírenie počtu 
družstiev prípraviek malých detí. Je 
za tým naštartovanie náborov do 
futbalových tried na našich školách 
a škôlkach.

Ako hodnotíte situáciu v hokeji?
V púchovskom hokeji je zreteľne 
vidno, že sa dlhodobejšie kon-
cepčne pracuje s mládežou. Naše 
mládežnícke kategórie jednoznačne 
prevyšujú svojím hokejovým ume-
ním klasické hokejové bašty. V tom-
to trende chceme naďalej pokračo-
vať. Tento rok sme po dlhšom čase 
prihlásili juniorov a som v očakávaní 
ako prispeje obnovenie juniorov ku 
lepšiemu prechodu z dorasteneckej 
kategórie do mužov.  

Úspešne sa dotiahla aj transfor-
mácia volejbalu pod krídla MŠK 
Púchov. Ako hodnotíte tento 
krok? 
Je pravda, že transformáciu mládež-
níckeho volejbalu máme úspešne 
za sebou. Avšak ešte nás čaká veľa 
práce, aby sme volejbal nastavili na 
našu požadovanú úroveň. Chlapci 
už aj hrajú svoje zápasy pod kríd-
lami MŠK Púchov. Uvidíme, ako sa 
im pod novou značkou bude dariť.  
Verím, že úspešne.

Zhováral sa Lukáš Ranik

Štefan Ondrička: Najväčšou prioritou 
je umelá tráva na futbalovom štadióne

Konateľ MŠK Púchov Ing. Štefan Ondrička.
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Zo správy o činnosti MŠK Púchov v roku 2016
MŠK Púchov v rámci realizácie údrž-
by majetku MŠK Púchov vykonal 
niekoľko investícií. V mesiaci júl sa 
uskutočnilo na krytej plavárni kom-
pletné vymaľovanie interiéru. Tak-
tiež sa zrealizovali nové antikorové 
nášľapy na rebríkoch pri vstupe do 
bazéna. Opravila sa klimatizač-
ná jednotka v miestnosti pre klub 
dôchodcov. V zimnom štadióne pre-
behla výmena všetkých dverí v spr-
chách, došlo k výmene žiariviek na 
osvetlení zimného štadióna, taktiež 
prebehla oprava rolby. 
Od 1. septembra prešla posilňovňa 
naspäť pod krídla MŠK. Na zimnom 
štadióne bola uskutočnená výmena 
okopových dosiek na ľadovej plo-
che. Zrealizovala sa oprava dlažby 
pred bočným vchodom na zimnom 
štadióne. Taktiež sa zrealizovalo 
kompletne vymaľovanie interiéru 
zimného štadióna. Na futbalovom 
štadióne sa inštalovali noví reklamní 
partneri, vymaľovanie interiéru trib-
úny a zábradlia na tribúnach, výme-
na a doplnenie chýbajúcich sedadiel 
na všetkých tribúnach, kultivácia po-
mocného ihriska.  
 
Prevádzka letného kúpaliska v se-
zóne 2016
Od 25. 6. 2016 do 4. 9. 2016 sa usku-
točnila prevádzka otvoreného ba-
zéna MŠK. Oproti minulému roku, 
vzhľadom na zhoršené počasie v 
druhej polovici prázdnin, bola ná-
vštevnosť nižšia. V tejto sezóne 
prišlo na letné kúpalisko 14 214 ná-
vštevníkov, z toho najviac 11. 7. a to 
1075 ľudí. Nakoľko počasie počas 
leta nebolo ideálne, zaviedli sme no-
vinku a to otvorenie krytej plavárne 
počas nepriaznivého počasia. Táto 
novinka sa po prvýkrát zrealizovala 
12. augusta 2016.

Športová činnosť MŠK Púchov:
FUTBAL  
- v mesiaci júl prebiehal tréningový 
proces všetkých vekových kategórií, 
vrátane mužov, na novú majstrovskú 
sezónu
- príchod nových trénerov s najvyššou 
trénerskou licenciou UEFA EURO PRO
- skvalitnenie a zjednotenie metodiky 
tréning. procesu v mládež. mužstvách
- nábor nových detí do kategórie prí-
praviek (v minulosti jedna predprí-
pravka, v súčasnosti sú tri)
- vzdelávanie trénerov a zvyšovanie 
ich trénerských licencií
- v mužskej kategórii sme výborne 
vstúpili do majstrovskej sezóny, keď 
po prvých 8. kolách sme boli bez pre-
hry na prvom mieste; po 12. kole sme 
na treťom mieste tabuľky
- 21. 9. 2016 sa uskutočnil na mest-
skom futbalovom štad. zápas 3. kola 
Slov. pohára, kde náš klub MŠK Pú-
chov hostil aktuálneho majstra a ví-
ťaza Slovenského pohára - AS Trenčín
 
HOKEJ
- vo všetkých hokejových triedach sa 
začalo s tréningovým procesom
- od 1. 9. odštartovali majstrovské zá-
pasy žiackych kategórií tried 5, 6, 7, 8 
a kadetov
- od 17. 9. odštartovala súťaž aj kate-
górie dorastu a juniorov  

VOLEJBAL
- mládež. volejbal sa úspešne transfor-
moval pod krídla MŠK Púchov; volej-
balový oddiel má 68 členov 
- od 1. 8. prebieha tréningový proces 
všetkých mládežníckych kategórií
-   súťaž starších žiakov začala v októbri
- súťaž mladších žiakov štartuje v 
priebehu novembra, sú rozdelení do 
dvoch kategórií: MINI a MIDI

Ing. Štefan Ondrička, konateľ
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nie a prišli ste sem, aby sme mohli 
spoločne osláviť Vaše životné ju-
bileum a zároveň si pripomenuli, 
akú významnú úlohu v našom 
živote ako seniori zastávate. Vaše 
životné skúsenosti a vedomosti 
majú v súčasnosti veľký význam 
nielen pri výchove detí a mládeže, 
ale svojimi radami podopretými 
životnou praxou máte čo povedať 
aj nám – ľuďom v produktívnom 
veku. 
Mesto Púchov má snahu aspoň 
čiastočne uľahčiť a spríjemniť 

Primátor mesta Rastislav Henek sa 
18. októbra stretol so seniormi a ju-
bilantmi v dome kultúry a k ich sviat-
ku im venoval nasledovný príhovor:

„Vážení spoluobčania, 
milí jubilanti,

som veľmi rád, že práve v tento 
mesiac – v októbri, ktorý je Mesia-
com úcty k starším mám tú česť a 
potešenie sa s Vami osobne stret-
núť a podať si s Vami ruku. Ďaku-
jem Vám, že ste prijali moje pozva-

Lacnejšia elektrina občanom Púchova 

Október - Mesiac úcty k starším

meste, prípadne ste využili mož-
nosť zníženia nákladov na ener-
gie, ktorou vás oslovil Slovenský 
plynárenský priemysel minulý 
týždeň v priestoroch nášho diva-
dla. Chcem Vás ubezpečiť, že mo-
jou snahou je znížiť Vaše náklady 
na život v tomto meste a zároveň 
sa postarať o to, aby ste sa tu cítili 
bezpečne a príjemne.
Prajem Vám všetko najlepšie, milí 
oslávenci, hlavne zdravie a krásne 
prežitie nielen dnešného dňa, ale 
celého nastávajúceho obdobia.“

seniorom ich život v Púchove 
a jeho častiach a aj preto napr.  
s účinnosťou od 1. 11. 2016 bude 
MHD v Púchove pre seniorov nad 
65 rokov, ktorí sú držiteľmi karty, 
bezplatná. Neviem, či ste postreh-
li, ale od soboty máme nové auto-
busy, ktoré sú žlté a volajú sa Včiel-
ky a ja verím, že sa v nich budete 
pri cestovaní cítiť príjemne, veselo 
a dopravíte sa nimi bezplatne v 
Púchove tam, kam potrebujete. 
Verím, že Vašim peňaženkám po-
mohlo aj zníženie parkovného v 

Podnik techn. služieb mesta dokončil v Ihrišťoch betonáž a náter zábradlia, 
ktoré bolo nainštalované namiesto poškodených panelov ponad potok.

Nové zábradlie v mestskej časti Ihrište
Výhercom tomboly akcie 
Lacnejšia elektrina obča-
nom Púchova, ktorú zor-
ganizovalo mesto Púchov 
spolu so Slovenským ply-
nárenským priemyslom, 
sa stal Jozef  VALENTA. 
Darčekový poukaz na 
rekreačný pobyt v  Lip-
tovskom Hrádku pre dve 
osoby si prevzal 21. 10. 
z  rúk riaditeľa Mestského 
bytového podniku, s. r. o. 
Ing. Ivana Andrejčíka.



5fámy a fakty

Šéfredaktor Púchovských listov Varga opäť klame

V  Púchovských listoch č. 38 vyšiel článok s  ná-
zvom „Radnica si počas štátneho smútku vyrobi-
la hanbu“ od Radoslava Vargu. Vraj „Púchovská 
radnica si vyrobila celoslovenskú hanbu, keďže 
štátna vlajka na budove mestského úradu zosta-
la počas celého dňa nepohnutá.“ Navštívili sme 
vedúceho Právno-organizačného oddelenia MsÚ 
Púchov Mgr. Radoslava Machana s otázkou:  
Ako to vlastne bolo, naozaj si radnica vyrobila 
celoslovenskú hanbu?
No neviem, kto by sa mal hanbiť viac. Článok 
okrem povrchného prístupu k téme a z toho vy-
plývajúceho mylného hodnotenia obsahuje aj 
vyslovené klamstvo. Ale po poriadku. Aj takú na 
prvý dojem samozrejmú vec ako je štátna vlaj-
ka upravuje samostatný zákon (pozn.: zákon č. 
63/1993 Z. z. o štátnych symboloch). Pri podrob-
nejšom čítaní tohto inak nedlhého zákona, ktoré 

žitia zástavy vo forme koruhvy, kde pruhy  sloven-
skej trikolóry sú umiestnené na rozdiel od zástavy 
vertikálne a práve na zvislé umiestňovanie je ko-
ruhva určená – zjednodušene možno povedať, že 
koruhva je zvislá forma zástavy, používaná najmä 
tam, kde zástava tak nemá možnosť vyniknúť. No 
a presne túto formu štátnej zástavy majú obyva-
telia možnosť vidieť vztýčenú na mestskom úra-
de. Čím sa však tieto tri formy štátneho symbolu 
líšia je, že vlajka sa v  prípade štátneho smútku 
spúšťa do pol žrde a čierna vlajka sa pri nej už ne-
vyvesuje, keďže vyjadrenie smútku symbolizuje 
práve spustenie vlajky. Zástava a koruhva naopak 
zostávajú na svojom mieste, keďže ich z ich pova-
hy nemožno čiastočne spustiť a dopĺňajú sa čier-
nou zástavou na znak vyjadrenia smútku. Koniec 
– koncov, také bolo aj usmernenie z Ministerstva 
vnútra SR.

A ako to bolo počas 
štátneho smútku 
v Púchove?
Na priečelí Mestské-
ho úradu sú umiest-

nené dva 

stožiare určené na 
vlajkovú výzdobu – 
na jednom sa nachá-
dza štátna koruhva a 
na druhom koruhva 
mestská. Umiest-

nené sú tak ako káže zákon - v rovnakej výške 
vedľa seba, pričom štátna koruhva je z čelného 
pohľadu umiestnená vľavo. No a čierna zástava 
bola pri štátnom smútku umiestnená v rámci 
možností tak, aby bola zreteľne viditeľná a ade-
kvátne vo vzťahu k štátnej koruhve vo vertikál-
nom umiestnení.  Mestský úrad tak svoju povin-
nosť určite nezanedbal ako to tvrdí tento bývalý 
mestský multifunkcionár a vlajková výzdoba 
bola na mestskom úrade upravená v rámci mož-
ností úradu správne.

by iste zvládol pri trochu vôle aj Radoslav Varga, 
sa však možno dočítať, že štátna vlajka a  štátna 
zástava sú dve rôzne formy jedného zo štátnych 
symbolov a spôsob a situácie, kedy sa používajú 
sú rôzne. Vlajka sa vztyčuje na vlajkový stožiar a je 
teda možné ju spúšťať, zatiaľ čo zástava je vždy 
pevne spojená so žrďou alebo priečnym rahnom 
– spoločné však majú to, že pruhy trikolóry sú 
umiestnené vodorovne.  Aby to bolo ešte trochu 
komplikovanejšie, zákon pozná aj možnosť pou-

Vo svojom  článku Radoslav Varga tvrdí, že 
čierna zástava bola vyvesená až na poludnie. 
Je to pravda?
Ak aj možno pri problematike používania štátnych 
symbolov pripustiť zo strany Radoslava Vargu lax-
ný prístup k téme, tak jeho tvrdenie o vyvesení 

čiernej zástavy až tesne predpoludním, teda až 
štyri hodiny po začiatku štátneho smútku je len 
sprostým klamstvom – v každom prípade je to 

však výsmechom všetkým občanom, ktorí videli 
čiernu zástavu vyvesenú už pred ôsmou hodi-
nou rannou. 

Nedá mi ešte pripomenúť, že ak Radoslav Varga 
nie je schopný faktograficky korektne spracovať 
ani pomerne banálny článok na tému používania 

vlajky, zástavy a koruhvy – hoci pri významnej a 
v tomto prípade aj smutnej udalosti – a vyslove-
ne pri tom aj klame, akú hodnovernosť informácií 
možno očakávať pri iných témach resp. ním pre-
zentovaných „kauzách“. Radoslav Varga si však 
svoju domácu úlohu v každom prípade splnil a 
aj tento týždeň sa mu podarilo za cenu klamstva 
vytvoriť aspoň jeden negatívny článok na adresu 
súčasného vedenia mesta. Či je jeho motiváciou 
zatrpknutosť z toho, že po voľbách prišiel o svoje 
početné funkcie alebo niečo iné, už nechám na po-
súdenie čitateľov. 
Mnohí Slováci nerozlišujú medzi slovami „zástava“ 
a „vlajka“. Novinár by však mal byť dostatočne vz-
delaný a mal by byť schopný tieto slová rozlišovať. 
Najmä vtedy, keď chce niekoho obviňovať a oho-
várať. Naviac dnes v čase internetu si aj nevzdelaný 
laik ľahko môže nájsť na webe vysvetlenie rozdielu 
medzi týmito slovami. Púchovčania si už dávno 
všimli, že novinár Radoslav Varga sa neštíti žiadnej 
špinavosti. Ale, že pre svoje osobné ciele zneužije 
aj takú citlivú udalosť ako je pohreb prezidenta re-
publiky, už naozaj prekračuje všetky hranice sluš-
nosti a etiky. Uvádzať nepravdivé informácie a zne-
užívať ich na osočovanie politických protivníkov 
v čase, keď ľudia smútia za bývalou hlavou štátu, je 
odporný novinársky hyenizmus.

Zhováral sa Slavomír Flimmel

Bývalý šéfredaktor Púchovských novín Radoslav Varga sa stále nevie zmieriť s tým, že sa musí ži-
viť ako súkromný novinár. Vo svojich novinách Púchovské listy a webe www.puchov.eu opäť lživo 
zaútočil na svojho bývalého živiteľa – púchovskú radnicu.

Mgr. Radoslav Machan, vedúci Právno-organi-
začného oddelenia MsÚ Púchov.
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Na slávnosť boli pozvaní okrem dnešných a bý-
valých zamestnancov aj zástupcovia zriaďovateľa 
školy – primátor Rastislav Henek, viceprimátor Ro-
man Hvizdák a Viera Češková poverená vedením 
Oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Púchov. 
V kultúrnom programe žiaci školy hosťom recitova-
li, spievali, tancovali a zahrali hudobné skladby pre 
akordeón, klavír a saxofón. S príhovormi vystúpili 
súčasná riaditeľka školy Viera Flimmelová a aj prvá 
riaditeľka školy Emília Šipulová. Primátor mesta 
zablahoželal škole k jubileu, pochválil prácu uči-
teľov a výsledky žiakov. Prisľúbil škole nové okná 
a zateplenie fasády, ktoré mesto plánuje dať do 
rozpočtu na budúci kalendárny rok. Dojemná situ-
ácia vznikla, keď s dnešnou riaditeľkou vystúpila jej 
bývalá triedna učiteľka Mária Strmenská a spolu si 
poďakovali a vyslovili vzájomné uznanie a úctu. Po 
oficiálnej časti nasledovalo občerstvenie a voľná 
zábava až do noci. Bývalí i dnešní učitelia a nepeda-
gogickí zamestnanci  pri premietaní starých fotiek 
a prezeraní školských kroník mali na čo spomínať. 

Z príhovoru riaditeľky školy Viery Flimmelovej:
Takmer polovička môjho života je spojená s touto 
školou - pri jej otváraní 24. septembra 1976 som 
bola jej šiestačkou, neskôr učiteľkou a teraz som jej 
riaditeľkou. Aj keď si už nedokážem vybaviť vôňu 
jej novoty pred 40–timi rokmi, pokúsim sa aspoň 
porovnať v čom vidím rozdiely. 
Vtedy sme mali „Budovateľku“, teraz máme „Go-
razdku“. V celej škole sme nemali žiadny počítač, 
ani interaktívnu tabuľu či tablety. Mali sme len oby-
čajné tabule s klasickými kriedami. Neučili sme sa 
geografiu a biológiu, ale zemepis a prírodopis. Pr-
váci mali zrkadielko, dnešní majú hneď žiacku kniž-
ku. Vedeli sme „gavariť pa rusky“, dnes vedia deti 

Základná škola Gorazdova oslavovala štyridsiatku

„speak in english“. Na telesnú výchovu sme mali 
všetci jednotné biele tričká a väčšina z nás nielenže 
cvičila, ale telesnú mala aj rada. Robili sme referá-
ty na papier, dnes robia deti prezentácie v power 
pointe. Skákali sme na chodbách gumu, oni hrajú 
kiny a pogy, zbierali sme známky a odznaky, dneš-
né deti zbierajú kartičky hokejistov z NHL. V škole 
sme sa cez prestávky skôr navzájom rozprávali, než 
by každý sám počúval hudbu cez slúchadla zo svoj-
ho mobilu.
Najdôležitejšia úloha školy, resp. nás učiteľov, sa 
ale ani po celé tie desiatky rokov nezmenila. Naučiť 
žiakov čítať, písať, počítať, vedieť sa orientovať v 
mape, poznať najdôležitejšie letopočty z histórie, 
ovládať fyzikálne vzorce a chemické značky, sklo-
ňovať, časovať, a že slová PROSÍM a ĎAKUJEM majú 
stále tú istú váhu. Za 40 rokov, sme toto všetko do-
kázali naučiť 3 685 absolventov. Dnes sú z nich le-
kári, právnici, inžinieri, remeselníci, predavačky, ku-
chárky, upratovačky, ale i učitelia, ktorí pôsobia na 
tejto škole. Pevne verím, že tak ako my si pamätá-
me svojich žiakov, oni si pamätajú meno aspoň 
jedného svojho učiteľa, ktorý ich v živote učil, ktorý 
ich v živote formoval. V mojom živote bola takou-
to pani učiteľkou Marienka Strmenská, ktorá bola 
nielen mojou triednou pani učiteľkou, ale dokáza-
la vo mne objaviť a rozvinúť aj športové nadanie. 
Chcela by som sa jej pri tejto príležitosti poďakovať.
Počas 40-ročnej histórie v škole pracovalo a žiakov 
formovalo 153 pedagogických a 72 nepedago-
gických zamestnancov, na ich čele stálo niekoľko 
riaditeľov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj školy, za čo im 
patrí vďaka. Mňa osobne s každým z nich spája nie-
čo iné. Mojou prvou riaditeľkou na tejto škole bola 
Emília Šipulová, od ktorej mám podpísané vysved-
čenie od šiesteho po ôsmy ročník. Laco Horňák 

bol riaditeľom, ktorý ma prijímal do práce na tejto 
škole ako učiteľku a Igor Chovanec bol riaditeľom, 
ktorý mi odovzdával v roku 2002 riaditeľské žezlo.
Z tohto miesta by som chcela kyticou vďaky oceniť 
ešte jednu pani učiteľku, ktorá je rekordérkou tejto 
školy. Je ňou Marika Segešová, ktorá tu strávila ne-
uveriteľných 39 rokov a jej rukami prešlo nespočet-
né množstvo žiakov.
Prajem tejto škole v budúcich rokoch veľa, veľa 
žiakov, vynikajúcich učiteľov, vychovávateľky i 
nepedagogických zamestnancov akí tu boli a sú 
tu i dnes. Chcem poďakovať všetkým mojim kole-
gom, ktorí sa starostlivo podieľali na príprave tejto 
krásnej oslavy. A budove školy - keďže je ženského 
rodu - prajem, aby sa čoskoro mohla obliecť do no-
vých šiat. Myslím, že už ich potrebuje. 

-sf-

Pred 40. rokmi bola v Púchove slávnostne otvorená Základná škola 
na Ulici budovateľov, dnes známa pod menom ZŠ Gorazdova. 
V piatok 21. októbra sa konala v priestoroch školy oslava jej štyridsiatky.
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Používate pri práci monitor? 

Dbajte na svoje oči

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ NA ZMIERNENIE ÚNAVY 
PRI PRÁCI SO ZOBRAZOVACÍMI JEDNOTKAMI: 
Prestávka musí byť zaradená skôr ako začne kle-
sať pracovný výkon. V druhej polovici zmeny má 
byť viac prestávok. Monotónna práca vyžaduje 
väčší počet kratších prestávok. Časté zmeny po-
lohy tela zmierňujú únavu

TELESNÉ CVIČENIA
V prestávkach je odporúčané vykonávať rôzne 
telesné cvičenia, najmä relaxačné a preťahovacie. 

ZRAKOVÉ CVIČENIA 
Palming 
Prikladanie dlaní na zavreté oči – palming (z angl. 
palm - dlaň) má za účel vyvolať tzv. „optický pôst“. 
Počas neho dochádza k regenerácii farbív sietnice, 
k relaxácii okohybných svalov, dúhovky a šošovky.

Relaxačné cvičenia zraku
Majú za úlohu uvoľniť okohybné svaly. Je vhodné 
sledovať pomaly očami líniu horizontu z jednej 
strany na druhú a naspäť. V prípade, že táto mož-

nosť nie je, môžeme okohybné svaly relaxovať tak, 
že očnými guľami akoby kreslíme nekonečno, teda 
ležaté osmičky. 

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

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

Aplikácia týchto rád zmierňuje príznaky zrakovej 
únavy (napr. pálenie očí, pocit suchých očí, silnejšie 
prekrvenie spojoviek, pocit zaujatosti hlavy, zníženú 
ostrosť zraku, mihanie pred očami, slzenie očí), stabi-
lizuje výkon a zlepšuje subjektívne vnímanie únavy.    
 
Dostatočne dlhý spánok v noci je najvhodnejší pro-
striedok na predchádzanie neprimeranej únavy. 
Okuliare určené špeciálne pre prácu so zobrazova-
cími jednotkami majú ohniskovú vzdialenosť 60 až 
80 cm!

MUDr. Viliam Bršiak

V literárnej kaviarni Župného domu tentokrát o holokauste 
Minulotýždňový štvrtkový podvečer sa konala druhá zo série prednášok „Myšlienkovo“, ktoré majú priblížiť verej-
nosti rôzne výnimočné a v niektorých prípadoch aj málo prediskutovávané témy a udalosti. V Podivnom barónovi 
zarezonovali ťažké témy: holokaust, rasová neznášanlivosť a predsudky, ktoré medzi ľuďmi neustále vznikajú. 

Prednáška začala semiotikou rasizmu a extrémiz-
mu. Podľa prednášateľa Mareka Vatraľa na začiatku 
celej problematiky stojí xenofóbia, ktorá je ozna-
čovaná ako strach z poznania niečoho cudzieho 
a môže viesť k rasizmu. S rasizmom a rasistickým 
uvažovaním sa stretávame pri odsudzovaní farieb 
pleti, vierovyznania, či sexuálnej orientácie. „Ľudí už 
nesúdime podľa skutkov, ale výzoru a vonkajších 
znakov,“  spomína vo svojom výklade prednášajúci 
Marek Vatraľ. 
Počiatky rasizmu sa datujú už v období staroveku, 

kedy sa jednotlivé národy vyvyšovali nad ostat-
né. Hlavnou podstatou rasizmu je nadraďovanie 
totálne intolerantným spôsobom. Postupným 
prierezom sa prednáška dostala až k samotnému 
vrcholu rasizmu, ktorým bol holokaust. Toto slovo 
neoznačuje len termín „horiaca obeť“, ale je podpí-
sané najmä krvavým vyvražďovaní šiestich miliónov 
Židov a ďalších niekoľko miliónov Rómov, Poliakov 
a homosexuálov. Dodnes sa navštevujú koncentrač-
né tábory, ktoré zostali ako smutná spomienka na 
toto obrovské ľudské zlyhanie. 

Prednáška bola spojená aj s premietaním takmer 
50-minutového dokumentárneho filmu, ktorý bol 
natočený v roku 2002 a má názov „Young, Nazi, 
Proud“. Bol ukážkovým príkladom toho, ako ľahko 
je manipulovateľný mladý človek bez racionálneho 
rozmýšľania. Podobným podujatím, ktoré v sebe 
nesie tému rasovej neznášanlivosti je festival „Jeden 
svet“, ktorý by sa mal konať v novembri práve v pú-
chovskej literárnej kaviarni Podivný barón. 

B. Krchňavá

UPOZORNENIE NA PODVODNÍKOV
Upozorňujeme občanov 
Púchova, aby nedávali 
peniaze podozrivým 
osobám, ktoré sa vydá-
vajú za nepočujúcich 
a oslovia ich s takouto 
výzvou na liste papiera, 
akú vidíte vedľa na 
obrázku. 

JE TO PODVOD! 
Kontaktujte políciu. 

Eva Ondrášková, 
predsedníčka ANEPS Púchov
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Chorobnosť v okrese 
Púchov sa nezmenila

Polícia informuje

Starčeka a starenku okradol Lučenčan o 
3210 eur, hrozí mu päť rokov väzenia

Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície z Považ-
skej Bystrice obvinil z prečinu porušovania domovej 
slobody a prečinu krádeže 59-ročného Kolomana 
z Lučenca. Obvinený pod zámienkou, že je pracov-
ník poisťovne, oslovil v Púchove 87-ročnú majiteľku 
domu, že jej priniesol preplatok 100 eur a požiadal ju, 
aby ho pustila dnu kvôli uzatvoreniu novej zmluvy. 
Starenka mu uverila a muža dnu vpustila. Stretol sa aj 
s jej manželom, 90-ročným majiteľom domu. Aj tomu 
povedal, že im nesie peniaze, ale že potrebuje vydať 
z 500 eurovej bankovky. Starý pán šiel do spálne a 

vrátil sa s peňaženkou, kde mal 3000 eur a z kabá-
ta priniesol 200 eur. Tieto peniaze položil na kachle, 
čo Koloman využil a vzal ich. Taktiež využil moment 
prekvapenia a starčekovi vytrhol peňaženku s 3000 
eurami a ušiel. Majiteľovi spôsobil celkovú škodu 
3.210 eur. Považskobystrickí policajti muža vypát-
rali a stotožnili ho. Nie je pre políciu neznámy. Ide o 
muža, ktorý bol niekoľkokrát súdne trestaný. Dopúš-
ťal sa majetkovej ale aj násilnej trestnej činnosti. Za 
uvedené skutky Kolomanovi hrozí trest odňatia slo-
body na jeden až päť rokov.               KR PZ Trenčín 

Na cestách Púchovského okresu sa v 41. kalendár-
nom týždni stali tri dopravné nehody. Jedna mala 
tragické následky, zomrel pri nej chodec. Ďalšia do-
pravná nehoda si vyžiadala ľahké zranenie.  

V utorok 11. októbra sa stala dopravná nehoda na 
ceste III/1944 v belušskej miestnej časti Hloža. Vo-
dička osobného motorového vozidla značky Škoda 
Octavia nevenovala dostatočnú pozornosť vede-
niu vozidla a pri prejazde podjazdom popod teleso 
diaľnice D1 prešla s vozidlom cez protismernú časť 
vozovky vľavo mimo cestu, kde narazila do kovovej 
brány rodinného domu. Pri nehode došlo k ľahkému 
zraneniu vodičky, pričom následne sa vodička pod-
robila testu na  alkohol. Policajti jej v dychu namerali 
3,58 promile alkoholu.  

O dva dni neskôr sa stala dopravná nehoda na ces-

te III/1946 v obci Mojtín. Vodič osobného motorové-
ho vozidla Renault Trafic nevenoval na ceste z Belu-
še pozornosť prenosnému dopravnému značeniu, 
prešiel po kanalizačnom poklope, ktorý sa vzpriečil 
a poškodil palivovú nádrž vozidla. Automobil pre- 
šiel do protismeru a narazil do oplotenia rodinného 
domu. Pri nehode sa nikto nezranil, alkohol u vodiča 
nezistili. 

Dopravná nehoda s tragickým koncom sa stala v 
rovnaký deň (13. 10.) v Dolnej Breznici. Vodič auto-
mobilu Audi A3 neprispôsobil rýchlosti vzdialenosti, 
na ktorú mal výhľad a zachytil pravou časťou auto-
mobilu chodca v tmavom oblečení a bez reflexných
prvkov. Pri zrážke došlo k zraneniam chodca, ktorým 
na mieste podľahol. K zraneniam iných osôb nedošlo, 
alkohol zistený nebol.                KR PZ Trenčín

Pri nehode v D. Breznici zomrel chodec

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia sa 
v minulom týždni v porovnaní s predchádzajúcim 
takmer nezmenila. Kým v 41. kalendárnom týždni 
sa pohyboval na úrovni 1664 ochorení na 100.000 
obyvateľov, v minulom týždni to bolo 1665 ocho-
rení na 100.000 obyvateľov. Pre akútne respiračné 
ochorenia však museli v minulom týždni uzavrieť 
jednu materskú školu v Púchovskom okrese. 

Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji 
nahlásili minulý týždeň úradu verejného zdra-
votníctva 6177 akútnych respiračných ochorení, 
čo predstavuje chorobnosť 1712 ochorení na 
100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádza-
júcim týždňom chorobnosť stúpla o 7 percent.           
Z celkového počtu ochorení bolo 645 ochorení 
na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Chríp-
ková chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim 
týždňom klesla o 3,81 percenta.

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné 
ochorenia bola minulý týždeň v Trenčianskom 
kraji v okrese Bánovce nad Bebravou, kde dosiah-
la úroveň 2158 ochorení na 100.000 obyvateľov. 
Najnižšia chorobnosť bola v okrese Partizánske 
(1594 ochorení na 100.000 obyvateľov). Informo-
val Regionálny úrad verejného zdravotníctva v 
Trenčíne.         (pok)  

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v 
Púchovskom okrese klesla v septembri medzime-
sačne o 0,13 percenta na úroveň 4,83 percenta. 
Nezamestnanosť v okrese Púchov bola v septem-
bri opäť najnižšia v Trenčianskom samosprávnom 
kraji a siedma najnižšia na Slovensku.  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny evidoval 
koncom septembra v Púchovskom okrese 1298 
uchádzačov o zamestnanie, z nich bolo 680 žien. 
Aj napriek poklesu miery nezamestnanosti pre-
trváva negatívny trend vysokej nezamestnanosti 
mladých ľudí. Z celkového počtu nezamestna-
ných v Púchovskom okrese (1298) bolo až 440 
mladších ako 30 rokov, čo je viac ako tretina všet-
kých nezamestnaných. Z nich 276 mladších ako 
25 rokov. Viac ako 55 rokov malo v septembri 228 
uchádzačov o zamestnanie.

Z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie 
v okrese Púchov bolo 78 osôb so zdravotným 
postihnutím, traja uchádzači prepustení v rámci 
hromadného prepúšťania a štyria mladiství. Úrad 
práce evidoval tiež 161 nezamestnaných – absol-
ventov škôl. Z nich 94 bolo absolventov stredných 
škôl a 67 absolventov vysokých škôl. 

V celokrajskom meradle klesla evidovaná miera 
nezamestnanosti v septembri na 6,56 percenta a 
bola o 0,07 percenta nižšia, ako v predchádzajú-
com mesiaci. Najvyššia nezamestnanosť bola v 
TSK v septembri v okrese Prievidza, kde dosiahla 
hodnotu 8,71 percenta. Nasledovali okresy Par-
tizánske (7,67 percenta), Považská Bystrica (7,01 
percenta), Bánovce nad Bebravou (6,46 percen-
ta), Nové Mesto nad Váhom (5,77 percenta), Ilava 
(5,71 percenta), Trenčín (5,29 percenta), Myjava 
(4,95 percenta) a Púchov (4,83 percenta).

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti na 
Slovensku poklesla v septembri medzimesačne o 
0,01 percenta na úroveň 9,42 percenta. Najvyššia 
bola v okrese Rimavská Sobota (25,39 percenta), 
najnižšia v okrese Galanta (3,75 percenta).        (r)

Nezamestnanosť klesla

Opakovane každý rok dopravná polícia zazname-
náva v období Sviatku všetkých svätých a Pamiatky 
zosnulých, zvýšenú intenzitu cestnej premávky v 
okolí cintorínov a na cestách, ktoré k nim vedú. Práve 
v tomto období možno na cestách očakávať aj viac 
vozidiel, a to i  vozidiel v horšom technickom stave, 
viac chodcov oblečených v tmavom odeve, viac star-
ších chodcov či cyklistov, ako aj viac zaparkovaných 
áut v okolí cintorínov a na príjazdových komuniká-
ciách k nim. 

Na cesty sa vydávajú i vodiči, ktorí jazdievajú zried-
kavejšie a teda majú aj menej vodičských skúseností, 
alebo sú už vo vyššom veku. Polícia apeluje najmä na 
túto kategóriu vodičov, aby dbali na zvýšenú opatr-
nosť pri vedení vozidla, respektíve, aby zvážili či je 
pre nich nevyhnutná cesta na cintorín vlastným mo-
torovým vozidlom, alebo aby požiadali inú 
vo vedení motorového vozidla zručnejšiu 
osobu o odvoz. 

Rovnako je potrebné mať na pamäti, že 
prišla jeseň a teda obdobie charakteris-
tické náhlymi zmenami počasia a že sa v 
tomto období vo zvýšenej miere vyskytujú 
hmly, počasie býva sychravé, skôr sa stmie-
va resp. ráno býva dlhšie tma.

 V súvislosti s tým chce Krajský dopravný 
inšpektorát v Trenčíne požiadať všetkých 
vodičov motorových vozidiel, chodcov a 
cyklistov, aby sa pred, počas a aj bezpro-
stredne po  sviatkoch k sebe správali ohľa-
duplne, aby tieto sviatky boli pre všetkých 

naozaj pokojnou spomienkou na blízkych zosnulých. 
Je naozaj potrebné si uvedomiť, že pravidlo vidieť 
a byť videný je životne dôležité nielen pre vodičov, 
ale najmä pre chodcov a že mať ako chodec na sebe 
viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený
reflexný bezpečnostný odev pomôže často predísť
mnohým tragédiám. 

 Netreba zabúdať ani na to, že naše autá nie sú vý-
kladnými skriňami a že sa žiaľ nájdu ľudia, ktorí aj v 
takomto sviatočnom čase pri cintorínoch vykrádajú 
zaparkované vozidlá. Krajský dopravný inšpektorát v 
Trenčíne zároveň upozorňuje účastníkov cestnej pre-
mávky, že v nasledujúcich dňoch bude vo zvýšenej 
miere vykonávať kontroly preventívneho charakteru 
na cestách v okolí cintorínov a hlavných cestných ťa-
hoch .                  KR PZ Trenčín 

Blížia sa Sviatky všetkých svätých a Pamiatka 
zosnulých, na cesty vyrazia sviatoční vodiči
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Na slovíčko s riaditeľkou MŠ, ul. Požiarna 1292/5 Katarínou Tomanovou
Katarína Tomanová je vo funkcii riaditeľky Materskej školy na Požiarnej 
ulici štrnásť rokov. Považuje sa za empatickú, priateľskú osobu, rada roz-
dáva radosť a pozitívne myslenie. Svoj voľný čas trávi tak trochu netra-
dične - na divadelných doskách. Veľa zaujímavostí o sebe samej a o pred-
školskom zariadení, ktoré vedie, sa dozviete v nasledujúcom rozhovore. 

Pani riaditeľka, mohli by ste sa predstaviť čita-
teľom Púchovských novín? 
Volám sa Katarína Tomanová a pracujem vo funkcii 
riaditeľky MŠ, ul. Požiarna 1292/5 v Púchove. Táto 
materská škola bola otvorená 1. septembra 1967. 
Sama som túto škôlku kedysi ako dieťa navštevo-
vala, podľa kroniky v roku 1969. Bola som jedným z 
prvých detí, ktoré do nej chodili a preto mám k nej 
vybudovaný citový vzťah. Po rokoch som sa vrátila 
späť do tejto škôlky najskôr ako učiteľka a po čase aj 
ako riaditeľka. Som rodená Púchovčanka a žijem tu 
takmer celý život. Som veľmi aktívny človek a mám 
pestrý život. Patria doň, samozrejme, moje dve deti. 
Staršia dcéra Petra je právnička a žije v Bratislave. 
Mladší syn Maťko navštevuje základnú školu. 

Ako by ste sa charakterizovali? Aký ste typ človeka? 
Veľmi dlho som nad touto otázkou premýšľala. Pr-
vou vlastnosťou je, že som spoločenská. Myslím si, 
že som aj empatická a dokážem sa ľuďom prispô-
sobiť. Ďalej by som o sebe povedala, že som pria-
teľská, dokážem viesť ľudí a viem ich tiež nadchnúť 
pre nejakú spoločnú vec. V tejto práci je to dôležité, 
pretože ako kolektív musíme vždy ťahať za jeden 
povraz, aby nám všetko fungovalo.

Aké sú vaše najväčšie pracovné úspechy?
Keď som do MŠ nastúpila v roku 2002, tak sa vo veľ-
kom rušili materské školy. Naša škôlka mala byť tiež 
jednou z nich. Boli tu aj vnútorné problémy, ktoré 
sa však zmenili, odkedy som vo funkcii. Myslím si, že 
máme v Púchove vybudované veľmi dobré meno. 
Vidím, že záujem zo strany rodičov každým rokom 
rastie. To považujem za najväčší úspech. Teším sa, že 
si tu navzájom rozumieme, poznáme sa a žijeme v 
jednom veľkom kolektíve. Bez dobrého pracovného 
týmu by sme nemohli dosahovať výborné výsledky.

Aké máte pracovné plány s MŠ na Požiarnej? 
V roku 2008 sme spolu s mestskou architektkou Ing. 
Danielou Šicovou vypracovali projekt školskej zá-
hrady. Keď som sem v roku 2002 prišla, na školskom 

dvore nebolo absolútne nič. Bol pustým, zarasteným 
miestom, ktoré bolo plné kríkov a stromov. Postup-
ne od roku 2008 dobudovávame školský dvor. Minu-
lý rok sa nám podarilo vybudovať futbalové ihrisko, 
tento rok sme sa zapojili do súťaže nadácie Tesco, 
ktorú sme aj vyhrali a získali 1300 eur. Vďaka týmto 
peniazom a tiež naším finančným prostriedkom 2 % 
z daní rodičov budeme do decembra pracovať na 
tom, aby sme školský dvor doplnili novými hracími 
prvkami. V druhom polroku by sme chceli dvor ešte 
dobudovať do predstavy, ktorú sme si naplánovali. 

Máte prichystané nejaké novinky pre deti  tento 
školský rok? 
Materské školy prešli novou reformou a od sep-
tembra tohto roku bol zavedený inovovaný Štátny 
vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie 
v materských školách. Pribudli vzdelávacie okruhy, 
teraz ich je sedem a nové úlohy, ktoré sa v jednot-
livých okruhoch museli vypracovať. Dotvorili sme 
náš školský vzdelávací program „Šťastný dráčik“. 
Veci, ktoré sa predtým mohli deti naučiť až na zá-
kladnej škole, sa presunuli už do výučby materskej 
školy (rôzne pokusy, bádateľské činnosti, merania a 
iné). Tento rok je tiež jubilejné 50. výročie našej škôl-
ky, v druhom polroku by sme chceli zorganizovať 
pre rodičov detí akadémiu. Budú tu mať možnosť 
spoznať napríklad bývalé učiteľky, riaditeľky a ľudí, 
ktorí v škôlke pracovali. 

Koľko detí momentálne navštevuje škôlku? Sú 
plné triedy?
Naša škôlka je zaplnená do posledného miesta. Na-
vštevuje ju 91 detí vo vekovom rozptyle od troch do 
šiestich rokov. Sme zároveň najstaršou štvortried-
nou škôlkou v Púchove. Tento rok sme otvorili dve 
elokované triedy, ktoré boli vybudované pri ZŠ Ko-
menského. Od 1. septembra sme teda až šesťtried-
nou materskou školou. Túto elokovanú časť navšte-
vuje 30 detí a som veľmi rada, že je súčasťou našej 
škôlky. Každoročne sme mávali veľa žiadostí, no 
nemohli sme vyhovieť všetkým rodičom. Dnes je, 

vďaka tomuto „vysunutému pracovisku“, situácia 
výrazne lepšia. 

Prečo ste si vybrali túto prácu?
Ako dieťa som sa nevedela rozhodnúť, čomu by 
som sa chcela v živote venovať. Moja mama bola 
učiteľkou a od tohto povolania ma dosť odhovárala. 
Keď som chodila do ôsmeho ročníka základnej ško-
ly, tak som doma mame povedala, že by som chce-
la byť učiteľkou v škôlke. Dnes si myslím, že som si 
vybrala správne. Práca, ktorú robím, ma veľmi baví. 
Som tu rada a to je dôležité. 

Akým koníčkom sa venujete vo voľnom čase? 
Svoj voľný čas venujem dlhé roky divadlu. Od roku 
1994 aktívne pracujem a hrávam v púchovskom 
Divadle „M“,  bola som spolu s niektorými mojimi 
kolegyňami aj pri jeho zrode. Špecifikom nášho di-
vadla je hranie rozprávok pre deti. Som taktiež jeho 
vedúcou a zabezpečujem najmä organizačné veci. 
Druhým koníčkom je čítanie. Rada si vyberám naše 
slovenské autorky.  

Prezradíte vaše životné motto, ktorým sa riadite? 
Mám myšlienku, ktorej sa držím a mohla by byť  
reálne mojím mottom: „Pokiaľ chceš lásku, musíš lás-
ku rozdávať. Potom sa vráti naspäť k tebe a môžeš ju 
prijať. “ Druhým je, že sa snažím vždy myslieť, čo naj-
pozitívnejšie.      
   

Za rozhovor poďakovala Barbora Krchňavá 
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Uvítanie detí 
do života 
21. 10. 2016
Župný dom v Púchove

Anna Jancíková Filip Polko Kaia FuzákováHana Janíková

Kristína Crkoňová Laura Palátová Lea Kortmanová Matej Polacký

Adam Novosád

 Alžbeta Loduhová

Matias Vojtovič Natália Cieslárová Sabina Šusteková

Alexander Adamčík
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Uplynulá sobota patrila mažoretkám a 
mažoretkovému športu. V  STC aréne sa 
konal štvrtý ročník memoriálu na počesť 
Janky Jakubíkovej, ktorá bola zakladateľ-
kou mažoretiek v Púchove. Táto priateľská 
nepostupovaná súťaž privítala niekoľko 
malých aj veľkých formácií, akými sú na-
príklad pom-pom, baton, či happy moms, 
v ktorej sa predstavili aj mamičky mažo-
retiek. Usporiadateľmi tohto memoriálu 
na pamiatku bývalej vedúcej mažoretiek 
bolo Mesto Púchov, CVČ Včielka a Asociá-
cia mažoretkového športu. 
Janka Jakubíková bola ústrednou posta-
vou, ktorá viedla púchovské mažoretky už 
od samého začiatku. Pred viac ako dvad-
siatimi rokmi prišla s myšlienkou založiť 
mažoretkový tím, ktorý sa pomaly vyvíjal 
a začal dosahovať úspechy a vyhrávať sú-
ťaže. Na počesť „tety Janky“, ako ju všetci 
volali, sa týmto memoriálom pripomína 
pamiatka na ňu a jej dlhoročnú úspešnú 
prácu. 
Memoriálu sa zúčastnilo až 600 mažo-
retiek zo 16 súborov, ktoré boli takmer 
z celého Slovenska. Neuveriteľný bol aj 
počet 170-tich odtancovaných choreo-
grafií v rôznych formáciách. „Keď sme za-
čínali s touto súťažou, zúčastnených bol 
omnoho menší počet. Pamätám si, že na 
prvý ročník v roku 2012 prišlo desať sú-
borov. Postupne sa tento memoriál stal 
medzi mažoretkami veľmi obľúbeným. 
Púchov sa súťažiacim páči a myslím si, 
že sa memoriálu každoročne veľmi radi 
zúčastňujú,“ povedala o súťaži Ľudka 
Bučková- Kvaššayová, ktorá bola hlavnou 
organizátorkou a zanietene pokračuje 
ďalej v stopách bývalej vedúcej Janky Ja-
kubíkovej. 
Domáce Nelly, ktoré zbierajú umiestnenia 
na celosvetových súťažiach sa na memo-
riáli predviedli v plnej paráde. Pozbierali 
niekoľko medailových umiestnení a pre 
všetky tímy, ktoré sa zúčastnili sú veľkou 
konkurenciou. 

B. Krchňavá, Foto: S. Flimmel

Mažoretkový memoriál Janky Jakubíkovej 
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Diagnóza F 630. Gamblerstvo. Štátny 
smútok. Michal Kováč – prvý sloven-
ský prezident v ére samostatnosti SR. 
Môže mať toto všetko nejakú súvislo-
sť? Môže. F 630 je vo verejnosti známa 
ako diagnóza – patologické hráčstvo, 
gamblerstvom je slangovo nazývaný 
práve tento ľudský neduh, no a štátny 
smútok bol vyhlásený vládou SR na 
štvrtok 13. októbra 2016  (od 8.00 do 
17.00) v súvislosti s úmrtím Michala 
Kováča. Neviem koľkí ľudia si uvedo-
mili jednu dosť dôležitú vec a to, že 
bol „stopnutý“ hazard na Slovensku. 
Áno bol a to pod hrozbou pokuty v 
rozsahu od 3 300 až do 16 000 eur. 
Bolo možné len zverejňovanie vý-
sledkov. Hazard teda dostal „STOP“. 
Bohužiaľ, iba na jeden deň a, bohuži-
aľ, pri tak smutnej udalosti akou bolo 
úmrtie Michala Kováča. 
Patologické hráčstvo – gamblerstvo 
je problémom rozšíreným po celom 
Slovensku, ale na druhej strane „tečú“ 
z neho peniaze – príjmy a výnosy ako 
do štátnej kasy, tak aj do tých mest-
ských a obecných. Štatistika za rok 
2014 ukazuje sumu 2,5 miliardy euro. 
Áno, toto boli ochotní „pustiť“ Slováci 
v hazarde cez automaty, kasína, stáv-
kové kancelárie alebo aj internetové 
stávky. V roku 2015 sme to prekonali 
cca o ešte nejakých 500 miliónov viac. 

Výnos prevádzkovateľov bol väčší 
ako 700 miliónov eur a do štátneho 
rozpočtu „pritieklo“ 169 miliónov eur. 
Chce sa mi napísať, že aké pekné čís-
lo, ono je to však veľmi smutné číslo 
a preto sa mi teraz natíska otázka pri-
ority. Čo je pre štát, verejnú správu a 
samosprávu dôležité, príjem z takejto 
činnosti do rozpočtu alebo ľudský 
osud? Zničené existencie jednotlivcov 
a celých rodín alebo výnos? Súčasnosť 
núti spoločnosť a aj jednotlivca mys-
lieť a chovať sa trhovo a ekonomicky. 
Nie je výrazná spoločenská požiadav-
ka na funkčnú rodinu alebo záchranu 
jednotlivca. Alebo je? Žijeme v demo-
kratickom systéme a preto si každý 
môže robiť ako sa hovorí „čo chce“. V 
niektorých prípadoch. Trebárs aj hrať a 
všetko prehrať. Aj to čo nie je jeho ale-
bo je to spoločné. Je to jeho vec. Táto 
otázka nie je až taká verejne „omieľa-
ná“ a u politikov „detto“. Aj keď všetka 
česť napr. poslancom NR SR Budajovi 
a Jurinovej. Tých som zachytil v „tv“ 
na tohtoročnej októbrovej schôdzi 
NR SR, ako tento problém spomínali. 
Mestá s touto pliagou bojujú už dlho, 
niektoré majú už aj dobré výsledky. V 
takej Bratislave sa znížil počet takých-
to prevádzok o 23, v Košiciach o 20. V 
Púchove je situácia v tomto smere skôr 
stabilizovaná. Správne poplatky, ktoré 

prišli do mestskej kasy za rok 2014 a 
2015 boli rovnaké 16 500 eur ročne a 
výťažok za rok 2014 bol 90 230 eur a 
za minulý rok 2015 bol dokonca vyšší 
114 287 eur.  Z tohto hľadiska by mes-
to mohlo byť spokojné. Určite ale nie 
napríklad rodiny gamblerov a zrejme 
ani gambleri samotní, lebo automaty 
peniaze skôr zoberú ako dajú. 
Parlament, vláda, ale aj samospráva a 
verejná správa by mohli a mali zaujať 
oveľa razantnejšie stanovisko. Povole-
nie a vydávanie licencií na prevádzko-
vanie „hazardu“ vydáva ministerstvo 
financií SR a táto činnosť je zastrešená 
zákonom č.171 z r. 2005.

Gamblerstvo okrem toho, že je štátom 
legálne povolená a tolerovaná „droga“, 
je aj proste metla ľudstva, podobne 
ako napríklad iné „legálne“ drogy ako 
alkohol a cigarety. 
Ozaj, možno sa raz dostaneme k štatis-
tikám, o koľko miliónov prišiel sloven-
ský hazard za jeden deň, keď sme sa na 
Slovensku lúčili s bývalým preziden-
tom SR Michalom Kováčom... dovtedy 
(a aj potom) ale hazard a stávky určite 
pôjdu ďalej a nerušene svojou vlast-
nou cestou. 

Peter Mikušec  (autor je ext. študent 
politológie TN univerzity A. Dubčeka)

„Pribrzdený“  hazard na jeden deň

Ilustr. foto. 

Blíži sa sviatok Všetkých svätých, polícia odporúča  
Opakovane každý rok dopravná po-
lícia zaznamenáva v období sviatku 
Všetkých svätých a  Pamiatky zos-
nulých, zvýšenú intenzitu cestnej 
premávky v  okolí cintorínov a  na 
cestách, ktoré k  nim vedú. Práve 
v  tomto období možno na cestách 
očakávať aj viac vozidiel, a to i  vo-
zidiel v  horšom technickom stave, 
viac chodcov oblečených v tmavom 
odeve, viac starších chodcov či cyk-
listov, ako aj viac zaparkovaných áut 
v okolí cintorínov a na príjazdových 
komunikáciách k nim. 

Na cesty sa vydávajú i  vodiči, ktorí 
jazdievajú zriedkavejšie a teda majú 
aj menej vodičských skúseností, 
alebo sú už vo vyššom veku. Polícia 
apeluje najmä na túto kategóriu 
vodičov, aby dbali na zvýšenú opa-
trnosť pri vedení vozidla, respektíve, 
aby zvážili či je pre nich nevyhnutná 
cesta na cintorín vlastným motoro-
vým vozidlom, alebo aby požiadali 
inú vo vedení motorového vozidla 
zručnejšiu osobu o odvoz. 

Rovnako je potrebné mať na pa-

mäti, že prišla jeseň a teda obdobie 
charakteristické náhlymi zmenami 
počasia a  že sa v  tomto období vo 
zvýšenej miere vyskytujú hmly, po-
časie býva sychravé, skôr sa stmieva 
resp. ráno býva dlhšie tma.

 V  súvislosti s  tým chce Krajský do-
pravný inšpektorát v Trenčíne poži-
adať všetkých vodičov motorových 
vozidiel, chodcov a cyklistov, aby sa 
pred, počas a  aj bezprostredne po  

sviatkoch k  sebe správali ohľadupl-
ne, aby tieto sviatky boli pre všet-
kých naozaj pokojnou spomienkou 
na blízkych zosnulých. Je naozaj 
potrebné si uvedomiť, že pravidlo 
vidieť a byť videný je životne dôle-
žité nielen pre vodičov, ale najmä 
pre chodcov a že mať ako chodec na 
sebe viditeľne umiestnené reflexné 
prvky alebo oblečený reflexný bez-
pečnostný odev pomôže často pre-
dísť mnohým tragédiám. 

 Netreba zabúdať ani na to, že naše 
autá nie sú výkladnými skriňami a že 
sa žiaľ nájdu ľudia, ktorí aj v takomto 
sviatočnom čase pri cintorínoch vy-
krádajú zaparkované vozidlá. 

Krajský dopravný inšpektorát v Tren-
číne zároveň upozorňuje účastníkov 
cestnej premávky, že v  nasledujú-
cich dňoch bude vo zvýšenej mie-
re vykonávať kontroly na cestách 
v  okolí cintorínov a  hlavných cest-
ných ťahoch preventívneho charak-
teru.

            Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Trenčíne 

Ilustr. foto. 
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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.
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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

Predpredaj vstupeniek v pokladni kina:     pondelok, utorok:                    10 .00 - 12.00 
                     streda, štvrtok, piatok:           16.00 - 20.00
                     sobota, nedeľa:                          vždy hodinu pred každým predstavením 
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Čierny havran 
Cena menu od 3,70 Є
Utorok: 25. 10.
Kapustová s údeným kolenom 
1. Panenka v slaninke plnená sušenou 
paradajkou, špenátové rizoto 
2. Hovädzie varené, paradajková 
omáčka, knedľa
3. Vyprážaná bravčová pečeň, zemia-
kové pyré, kyslá uhorka 

Streda: 26. 10.
Hovädzí vývar s pečeň. haluškami 
1. Hovädzí Pfeffer steak, pečené 
šampiňóny, opekané zemiaky 
2. Kuracia India s kokosovým mlie-
kom, ryža 
3. Cisársky trhanec 

Štvrtok: 27. 10.
Kelová so zemiakmi 
1. Bravčový steak s mladými fazuľka-
mi, americké zemiaky 
2. Zabíjačkový tanier 
3. Morčacie rizoto so syrom, domáca 
čalamáda

Piatok: 28. 10.
Polievka: Špenátová s vajcom 
1. Filety zo pstruha s parenou zeleni-
nou, pečený zemiak 
2. Bravčové na šampiňónoch, ryža 
3. Bryndzové halušky, zakysanka 

Happy burger 
Cena menu 3,50 Є
Utorok: 25. 10.
Fazuľová s klobáskou
1. Srbský rezeň, zemiaková kaša, 
obloha 
2. Hov. varené na šampiňónoch, ryža
3. Ľadový šalát s vyprážanou tortilou

Streda: 26. 10.
Hŕstková so zeleninou
1. Krkovička a La Grande, ½ ryža, ½ 
hranolky, obloha
2. Kuracie prsia s čínskou zeleninou, 
ryža
3. Burger s grilovaným kuracím 
mäsom, hranolky

Štvrtok: 27. 10.
Polievka: Krémová cesnaková s opeče-
ným chlebom
1. Vykostené vyprážané kuracie steh-
no, zemiaková kaša, obloha
2. Bravčové soté s baby karotkou, ryža
3. Zeleninový šalát s marinovaným 
kuracím mäsom

Piatok: 28. 10.
Špenátová
1. Bylinkové kuracie prsia, ryža, obloha
2. Pečená krkovička, zem. kaša, obloha
3. Zeleninový šalát s plnenými kura-
cím prsiami

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,70 Є
Utorok: 25. 10.
Brokolicová so syrovými knedličkami 
Lososová krémová 
1. Morčacie medailóniky na bylinkách, 
gratinované zemiaky, zeleninové 
obloženie 
2.Divinové ragú s dubákmi, dusená 
ryža, kapustový šalát 
3. Šošovicový prívarok s vajíčkom
Dezert: Pomarančové rezy 

Streda: 26. 10.
Slepačí vývar s fridátovými rezancami 
Talianska so syrom 
1. Kurací plátok na rošte s ajvarom, 
dusená ryža, zeleninové obloženie 
2. Plnená paprika, varená knedľa
3. palacinky s lesným ovocím 
Dezert: Dobošové rezy 

Štvrtok: 27. 10.
Mrkvová s vločkami
Karfiolová s krutónmi 
1. Morčacie diabolské soté, zemiakové 
hranolky, zeleninové obloženie 
2. Bravčové stehno na hamburský 
spôsob, zemiakové pyré
3. Šopský šalát 
Dezert: Ananásové rezy 

Piatok: 28. 10.
Hovädzí vývar s bylinkovými haluš-
kami 
Šajtlava 
1. Kurací rezeň v mrkvovom cestíčku, 
varené zemiaky, zeleninové obloženie 
2. Hovädzie kocky na zelenom korení, 
slovenská ryža, zeleninové obloženie 
3. Dubákové krupoto 
Dezert: Čokoládová roláda 

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky:
Hovädzí vývar s rezancami 
Šampiňónové kapučíno 
Kelová s krúpami a údeným mäsom 

Hlavné jedlá:
1. Karbonátok so syrom, zemiaková 
kaša, kapustovo-mrkvový šalát 
2. Dukátové buchtičky, šodó, ovocný 
šalát 
3. Kurací rezeň v trojobale, zemiakový 
šalát s majonézou 
4. Bravčové karé na hubách, tarhoňa, 
kyslá uhorka 
5. Bravčová panenka v slaninovom ka-
bátiku, tagliatelle, smotanová omáčka 
s tymianom 
6. Hovädzí varený plátok, varená kne-
dľa, paradajková omáčka s bazalkou
7. Pstruh na mlynársky spôsob, 
listový šalát s feniklom, opekané baby 
zemiaky 

Metropolis
Cena menu od 3,40 Є 
Utorok: 25. 10.
Fazuľová s údeným mäsom a 
cestovinou 
1. Bavorský závitok, ryža, uhorka 
2. Pivárske zemiakové placky (bar. 
rohy, syr) zakysanka 
3. Ryžový nákyp s ovocím 

Streda: 26. 10.
Cesnaková, šunka a vajce 
1. Morčací rezeň, zemiaková kaša, 
zeleninový šalát 
2. Prírodná hovädzia roštenka, tekvi-
cový prívarok, kapusta
3. Ovocné guľky s opraženou 
strúhankou 

Štvrtok: 27. 10.
Slepačí vývar s mäsom a haluškami 
1. Maďarský guláš, knedľa
2. Pečené bravčové koleno, varené 
zemiaky 
3. Zeleninový šalát s grilovanými 
kuracími nugetkami a nivou 

Piatok: 28. 10.
Kulajda 
1. Čevapčiči, varené zemiaky, tatárska 
omáčka,
2. Kurací perkelt, maslové halušky
3. Parené buchty s lekvárom a mako-
vou posýpkou  

Reštaurácia Váh
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 25. 10.
Hlivová so zemiakmi a zeleninou 
Kelová s klobásou 
1. Mexické kur. soté, ryža, hranolky
2. Žobrácke vrecko (br. stehno, klobá-
sa, slanina, cibuľa, zemiaky, lečo)
3. Bravčový „Cordon bleu“, zemiaková 
kaša, kapustový šalát 
4. Cviklové rizoto s parmezánom (b. 
víno, maslo, smotana), paradajky 

Streda: 26. 10.
Fazuľová s rezancami 
Bavorská 
1.  Drotárska brav. kapsa (klobása, 
kápia, feferóny), dusená ryža, hranolky 
2. Grilovaný encián, americké zemiaky, 
brusnicový dressing 
3. Pečená jaternicová kaša, opekané 
zemiaky, kyslá uhorka 
4. Čokoládové palacinky s tvarohom
 
Štvrtok: 27. 10.
Brokolicový krém so syrom
Morčacia s mäsom a rezancami 
1. Morčacie rezne na orientálny 
spôsob (cuketa, baklažán, kukurica, 
paradajka), dusená ryža, hranolky 
2. Kurací popkorn s pečenými ze- 
miakmi, bylinkový dressing 

3. Plnené zemiakové lokše s kuracou 
pečeňou, lahôdková kukurica 
4. Pohánka s jablkami, orechmi a 
škoricou 

Piatok: 28. 10.
Gulášová 
Zeleninový vývar s ružičkovým kelom 
a karotkou 
1. Kuracie prsia „Orava“, dusená ryža, 
hranolky, syrovo-cesnakový dressing 
2. Prírod. brav. rezeň, dusená ryža, 
teplá brokolica so syrom 
3. Hovädzie líčka na červenom víne 
s brusnicami, kysnuté knedle 
4. Vyprážaný syr v trojakom cestíčku, 
varené zemiaky, tatárska omáčka 

Športcentrum 
Cena menu od 3,70 Є 
Utorok: 25. 10.
Cesnačka so šunkou, syrom a 
krutónmi 
Slepačí vývar s rezancami 
1. Kurací steak na víne, hráškové pyré, 
americké zemiaky 
2. Maďarský bravčový paprikáš 
s kyslou smotanou, knedľa
3. Špagety s hubovo-špenátovým 
ragú a syrom
4. Bravčová panenka plnená slivkou v 
slanine s dijonskou horčicou, ryža 

Streda: 26. 10.
Paradajková s cestovinou 
Slepačí vývar s rezancami 
1. Kuracie prsia na masle s bylinkami, 
zeleninová ryža, šalát
2. Musaka – zapekané zemiaky s cuke-
tou, hovädzím mäsom a ovčím syrom
3. Zeleninová roláda so syrom v 
lístkovom ceste, šalát s cviklou 
4. Losos pečený so slaninou a zeleni-
nou, bylinkové zemiaky, šalát 

Štvrtok: 27. 10.
Hrachová s párkami
Hovädzí vývar s rezancami 
1. Kari rizoto s basmati ryžou a kura-
cím mäsom 
2. Bravčový Čiernohorský rezeň so 
syrom, zemiaková kaša, uhorka 
3. Žemľovka s jablkami, tvarohom a 
lesným ovocím 
4. Grilovaný losos so špargľou a ho-
landskou omáčkou, zemiaková kaša
 
Piatok: 28. 10.
Hubová krémová so smot. a krutónmi 
Hovädzí vývar s rezancami 
1. Zeleninový fitness šalát s gril. kura-
cím mäsom, celozrnná bageta 
2. Guláš s hovädzím a bravčovým 
mäsom, knedľa 
3. Vyprážané šampiňóny, varené 
zemiaky, tatárska omáčka
4. Viedenský teľací rezeň na masle, 
opekané zemiaky, šalát 

Pizza pub Nosice
Cena menu: 3,30 Є 
Utorok 25. 10.
Šampiňónová s mrveničkou
1. Čevapčiči, zemiaky, tat.omáčka, 
cibuľka, horčica
2. Parené buchty s lekvárom a makom

Streda 26. 10.
Slepačí vývar
1. Mexický guláš, ryža
2. Bryndzové pirohy so slaninkou

Štvrtok 27. 10.
Boršč
1. Zapekané rezne so syrom, zemiaky
2. Zeleninové lečo s klobáskou a 
vajíčkom

Piatok 28. 10. 
Brokolicový krém
1. Moravský vrabec, kapusta, zemia-
kové knedle
2. Vypráž. šampiňóny, zemiaky, tatarka

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 3,90 Є 
Utorok: 25. 10.
Boršč, chlieb 
Zverinový vývar so špenátovými 
haluškami a zeleninou 
1. Hyd. karbonátok, zem. pyré, obloha 
2. Segedínsky guláš, domáca knedľa 
3. Špenátové fusilli s cesnakom, 
parmezán 

Streda: 26. 10.
Gulášová polievka, chlieb 
Slep. vývar s mäskom, zelen. a rezancami 
1. Kuracie „chilli con carne“ (kukurica, 
fazuľa), dusená ryža 
2. Bravčový steak s fazuľovými strukmi 
a slaninkou, americké zemiaky 
3. Dukát. buchtičky s vanilk. krémom 

Štvrtok: 27. 10.
Stúčková na kyslo, chlieb 
Hov. vývar s pečeňovými haluškami 
1. Kurací rezeň „Černohor“, zemiakové 
pyré, kyslá uhorka
2. Divinový tokáň na červenom víne, 
domáca knedľa 
3. Špagety „Carbonara“ (vajíčko, 
smotana, cesnak, slaninka, syr)

Piatok: 28. 10.
Dubáková polievka, chlieb 
Slepačí vývar s mäskom a rezancami 
1. Morčací rezník „Rossini“ (kur. pečeň, 
cibuľka), dus. ryža, obloha 
2. Španielsky vtáčik (hovädzie mäso, 
vajíčko, uhorka, slaninka, klobáska), 
dusená ryža, zeleninové obloženie 
3. Falošný „Cézar“ šalát s kuracím 
mäsom, bagetka 

0944 351 783
zastavaná plocha 144 m

pozemok  749m
Dohňany

NOVOSTAVBA
NA PREDAJ

www.abstavebniny.sk

2

2
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OZNAM MsÚ PÚCHOV:   
Nevyzdvihnutú podporu individuálneho bývania si môžu občania  
prevziať počas úradných hodín v pokladni mestského úradu.    
 Po:  7.15 – 11.00  a 12.00 – 14.30    
 St:  7.15 – 11.00  a 12.00 – 16.00 
 Ut, št, pi:  7.15 – 11.00  a 12.00 – 14.00    

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

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

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

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

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

Poľnopotreby Salaj 
Dňa 19. 10. 2016 sme zahá-
jili predaj drevín, ovocných 
stromov, orechov, ruží a 
drobného ovocia. 

Tovar možno zakúpiť v našich predajniach:
Beluša, ul. Farská, pri kostole: 042/4624601
Považská Bystrica, ul. Lánska: 0944 936 500  

Útulok OZ Hafkáči 

KONTAKT: 
0911 290 983  

facebook.com/hafkaci
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Majstrovstvá Európy v karate WUKF
V talianskom Montichiari sa uskutočnili v dňoch 12. až 16. októbra 2016 Majs-
trovstvá Európy World Union of Karate Federations. WUKF je druhá najsilnejšia 
svetová federácia karate vo svete a vzhľadom na veľmi podobné pravidlá s WKC 
a WTKA je pre púchovských karatistov najdôležitejším európskym turnajom 
športového charakteru.
V tomto roku sa z Centra voľného času pri ZŠ Gorazdova z Púchova na Majstrov-
stvách Európy zúčastnili iba dvaja pretekári. Michal Kunst v kategórii kata junio-
rov a Tomáš Čvirik v kategórii kata žiakov. Nakoľko v rámci WUKF sa nesúťaží so 
zbraňami, obaja prišli o možnosť štartovať v ďalších disciplínach, v ktorých sú 
obaja veľmi silní – Kobudo long weapon a Kobudo short Weapon. Michal Kunst 
pripojil k zlatu zo súťaže kata družstiev z Majstrovstiev sveta v Dubline ďalšie dve 
v strieborné medaily za druhé miesta v súťaži kata Rengokai jednotlivcov aj v 
kata družstiev. Druhý Púchovčan v slovenskej reprezentácii, Tomáš Čvirik, získal 
dve štvrté miesta v kata družstiev aj jednotlivcov starších žiakov. 
Tomáš s Michalom dosahovali v priebehu celého roku najlepšie výsledky z druž-
stva Púchova. Uvidíme, ako sa mu bude dariť na budúci rok.

František Komora

22. 10. 2016, Slávia UK B - Púchov 3:1  
(27,-24,24,16) a 0:3 (-18,-16,-20) 

V oslabenej zostave len 8 hráčok, bez libera a do-
konca aj bez trénera, ktorého iba deň pred zápasom 
horúčka prinútila ležať v posteli, cestovali ženy 1. VK 
Púchov v treťom kole 1. ligy na palubovku Slávie UK 
Bratislava B. 

Prvé tri set boli veľmi vyrovnané, Púchovčanky do-
kázali kompenzovať svoje chyby v poli úspešnými 
útokmi, preto sa sety rozhodovali až v koncovkách, 
dvakrát sa radovali domáce, raz hostky.

Vo štvrtom sete urobili naše ženy príliš veľa chýb, 
čo znamenalo, že prvý zápas vyhrali domáce 3:1. 
Prestávka medzi zápasmi ukľudnila Púchovčanky, 
predviedli svoj štandardný výkon a hladko vyhrali 
druhý zápas v pomere 0:3 na sety.

Zostava 1. VK: Kováčiková, Crkoňová, Pišojová, 
Gašpárková P., Tlaskalová, Gašpárková M., striedali: 
Gabrišová, Kukučková.

1. liga juniorky, 22. 10. 2016 (hala gymnázia)  
Púchov - Stropkov 0:3 (-19,-10,-17) a 0:3 (-22,-18,-22) 

V prvom zápase tohtoročnej sezóny 1. ligy junioriek 
nastúpil Púchov proti minuloročnému víťazovi vý-
chodnej skupiny, ale na hre to nebolo veľmi vidno. 
Napriek tomu domáce urobili neprimerane veľa 
vlastných chýb, najmä na príjme podania a pri obra-
ne v poli. Súper tak až príliš ľahko vyhral prvý zápas.

Druhý zápas sa púchovčanky zlepšili vo všetkých 
činnostiach, prvú polovicu setov dokoncia viedli o 
1 - 2 body, ale ešte stále robili chyby v koncovkách, 
ktoré ich stáli lepší výsledok.

Zostava 1. VK: Šerá, Luhová, Ďurkechová, Kollári-
ková, Hološková K., Kucháriková, libero Zágorová, 
striedala: Vardžáková.

Výsledok 3. kola - staršie žiačky / skupina Zá-
pad: 22. 10. 2016, Piešťany - Púchov 3:0 (4,12,14) 
a 3:0 (3,12,15) 
         Michal Suchánek

1. VK Púchov - volejbal ženy

1. VK Púchov - OTVÁRA novú prípravku volejbalu 
pre dievčatá vo veku 3. - 6. ročníka základnej školy 

Prvý tréning bude vo štvrtok 4. 11. o 16:00 v telocvični ZŠ Mládežnícka (vchod zozadu). 

BUĎ rýchlejšia, zdravšia a šikovnejšia v pohybe vďaka tréningu volejbalu.
Nauč sa jeden z najkrajších kolektívnych športov, spoznaj nové kamarátky a buduj svoje sebavedomie. 
Tak neváhaj a príď medzi nás.
Volejbal = ideálny kolektívny bezkontaktný šport pre dievčatá.

Prihlásiť sa dá aj kedykoľvek neskôr, na hociktorom tréningu: pondelky a štvrtky, o 16:00 v ZŠ Mládežnícka, 
viac informácií priamo na tel. čísle 0905 262 613 alebo na www.volleypuchov.sk.
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3. liga muži
Až v šiestom kole tretej stolnotenisovej ligy mužov 

sa dočkali stolní tenisti Dolných Kočkoviec premiéro-
vého víťazstva v najvyššej krajskej súťaži. Za domáci-
mi stolmi si v oblastnom derby najskôr zaknihovali 
prehru s Ladcami, v popoludňajšom ďalšom derby 
zdolali rezervu N. Dubnica najtesnejším rozdielom. 

5. kolo: Slovan Dolné Kočkovce – Ladce 3:15, 
Blaško 2, štvorhra

6. kolo: Slovan Dolné Kočkovce – Nová Dubni-
ca B 10:8, Blaško 4, Janiš 3, Michalec 1, J. Škrabko 1, 
štvorhra
1. P. Bystrica 5 5 0 0 83:7 15
2. Ladce  6 4 0 2 54:54 14
3. Bystričany  4 4 0 0 59:13 12
4. Bošany B  5 3 1 1 53:37 12
5. Trenčín B  5 2 1 2 50:40 10
6. Drietoma  5 2 1 2 39:51 10
7. Lazany  4 1 2 1 36:36 8
8. V. Uherce B  6 0 2 4 42:66 8
9. N. Dubnica B  6 1 0 5 31:77 8
10. STK PD  3 2 0 1 29:25 7
11. Karpatia PD  3 2 0 1 29:25 7
12. Partizánske B  4 1 1 2 32:40 7
13. Stará Turá  5 1 0 4 30:60 7
14. D. Kočkovce 5 1 0 4 27:63 7

5. SATES liga
N. Dubnica D – Dol. Kočkovce B 10:8, Košík 3, 

Pšenková, Pšenka, Lászlová po 2, 1 štv. – J. Škrabko, 
P. Majdán po 3, Fedora 1, 1 štv., Dubnica – Medeko 
PB 8:10, Topák 4, Gereg 3, Bezecný 1 – Lipa, Lauš, Filí-
pek, Pauer po 2, n2 štv., Pružina A – Lysá 9:9,  TTC PB 
C – Slovan PB A 15:3, J. Bačík 4, L. Bačík, Zemanová, 
Uríková po 3, 2 štv. – P. Gálik 2, Kvaššay 1, Pruské B 
– Ladce B 2:16, Černej, Burdej po 1 – V. Popelka, I. 
Hrevuš, Hromek po 4, Gajdošík 2, 2 štv., Pruské A – N. 
Dubnica C 14:4, Kopačka 4, Jaro Šatka, Ondruška po 
3, Joz. Šatka 2, 2 štv. – Janiga 2, Oravec, Frohn po 1
1. TTC PB C  3 3 0 0 38:16 9
2. Pruské A  3 2 1 0 36:18 8
3. N. Dubnica D  3 2 1 0 29:25 8
4. Ladce B  3 2 0 1 31:23 7
5. Lysá   3 1 1 1 30:24 6

Stolní tenisti Dolných Kočkoviec si v tretej lige pripísali historicky prvé víťazstvo. V oblastnom derby zdolali  rezer-
vu Novej Dubnice a bodovo k tomu prispel aj Matej Janiš.          FOTO: Milan Podmaník

Dolné Kočkovce s historickou treťoligovou výhrou
Krajské a oblastné stolnotenisové súťaže dospelých

6. Medeko PB   3 1 1 1 27:27 6
7. Dubnica   3 1 0 2 26:28 5
8. N. Dubnica C  3 1 0 2 23:31 5
9. D. Kočkovce B  3 1 0 2 23:31 5
10. Slovan PB   3 1 0 2 21:33 5
11. Pružina   3 0 1 2 22:32 4
12. Pruské B  3 0 1 2 18:36 4
6. REKONT liga
Dol. Moštenec – Červ. Kameň 12:6, I. Bírošík 4, Baláž 
3, I. Melicherík, Ľ. Melicherík po 2, 1 štv. – Jakúbek 
3, Ľ. Dohňanský, D. Dohňanský po 1, 1 štv., Ladce C 
– Sedmerovec B 11:7, Kvasnica 4, Sňahničan 3, Piš-
ta, Jankovský st. po 1, 2 štv. – Štefanec 3, Mazán, M. 
Šelinga ml. po 2, Milochov A – Dohňany 6:12, Ku-
novský 3, Benko 2, Lutišan 1 – Junga 4, M. Baška, R. 
Baška, Hološko po 2, 2 štv., TTC PB D – Slovan PB B 
8:10, Čelko st. 3, Martaus 2, Ďurana, Lieskovský po 1, 
1 štv. – Hlubina, Žilinčík, Jurčík, Kvaššay po 2, Babušík 
1, 1 štv., Zliechov – Šebešťanová 16:2, J. Vicen, M. 
Vicen po 4, Kameništiak 3, Krcheň, D. Mišík st. po 2, 1 
štv. – J. Petrík 1, 1 štv., Nozdrovice A – Dol. Mariko-
vá 12:6, J. Letko, Didek, Otruba po 3, Češko 2, 1 štv. 
– Striženec 4, Žiačik 1, 1 štv.
1. D. Moštenec   3 3 0 0 36:18 9
2. Zliechov   3 2 1 0 38:16 8
3. TTC PB D  3 2 0 1 31:23 7
4. Ladce C  3 2 0 1 30:24 7
5. Dohňany   3 2 0 1 30:24 7
6. Slovan PB B  3 2 0 1 28:26 7
7. Milochov   3 1 0 2 28:26 5
8. Sedmerovec B  3 1 0 2 24:30 5
9. Nozdrovice   3 1 0 2 24:30 5
10. Č. Kameň   3 1 0 2 23:31 5
11. Dol. Mariková   3 0 1 2 22:32 4
12. Šebešťanová   3 0 0 3 10:44 3
7. liga
Udiča – TTC PB E 12:6, M. Vaňko, Harvánková, Beník, 
Ignácik ml. po 3 – Babčan 2, Kulichová, Dujsíková po 
1, 2 štv., N. Dubnica E – Nozdrovice B 8:10, Janiga 
4, Vinczeová 2, Kulina 1, 1 štv. – Zamanovič, Koštia-
lik po 3, Didek 2, Blažíček 1, 1 štv., Púchov A – JoLa 
Dubnica 3:15, Ochotnícky 2, Gombár 1 – Rojkovič 4, 

Kminiak, Zajac po 3, Lalinský 2, Hebr 1, 2 štv.,  Milo-
chov B – Púchov B 14:4, B. Mihálik, Horečný, Duško 
po 4, Hojdík 1, 1 štv. – Bučko, Bris, Farkas po 1, 1 štv., 
Miracles Dubnica – Pružina B 9:9, Jakuš, Heštera po 
3, R. Fatrsík 1, 2 štv. – Sádecký 4, Vrábel, D. Olšovský 
po 2, Petrovič 1, 3. ZŠ Dubnica – voľno, Sedmero-
vec C – Dol. Kočkovce C 13:5, Galko 4, Mišík, Miloš 
Šelinga po 3, Minárik 1, 2 štv. – M. Gombár 2, Hudec, 
Crkoň, F. Škrabko po 1.
1. JoLa DCA  5 4 1 0 64:26 14
2. Nozdrovice B  5 4 1 0 60:30 14
3. Pružina B  5 4 1 0 59:31 14
4. Sedmerovec C  4 4 0 0 47:25 12
5. Milochov B  5 3 0 2 49:41 11
6. Udiča   5 2 0 3 47:43 9
7. Púchov A  5 2 0 3 42:48 9
8. N. Dubnica E  5 2 0 3 39:51 9
9. D. Kočkovce C  4 2 0 2 36:36 8
10. Miracles DCA   4 1 1 2 37:35 7
11. Púchov B  5 0 0 5 11:79 5
12. TTC PB E  4 0 0 4 25:47 4
13. ZŠ Dubnica   4 0 0 4 24:48 4

Najväčší podiel na historickom prvom víťazstve Dol-
ných Kočkoviec v tretej lige mal Daniel Blaško, ktorý v 
derby s Novou Dubnicou vyhral všetky štyri svoje stret-
nutia.                     FOTO: Milan Podmaník Kto s kým za stolmi

5. SATES liga - 4. kolo, 28. 10. o 18.00 hodine
Dolné Kočkovce B – Nová Dubnica C (27. 10.), Lad-

ce B – Pruské A, Slovan Pov. Bystrica A – Pruské B (o 
17.30), Lysá pod Makytou – TTC Pov. Bystrica C, Me-
deko Pov. Bystrica – Pružina A (o 17.30), N. Dubnica 
D – Dubnica A

6. REKONT liga  - 4. kolo, 28. 10. o 18.00 hodine
Červený Kameň – Nozdrovice A, Šebešťanová 

– Dolná Mariková, Slovan PB B – Zliechov (o 17.30), 
Dohňany – TTC Pov. Bystrica D (o 17.00), Sedmerovec 
B – Milochov A, Dolný Moštenec – Ladce C 

7. liga - 6. kolo, 28. 10. o 18.00 hodine
TTC Považská Bystrica E – Dolné Kočkovce C, ZŠ 

Dubnica – Sedmerovec C, Púchov B – Miracles Dub-
nica, JoLA Dubnica – Milochov B, Nozdrovice B – Pú-
chov A (o 18.30), Udiča – Nové Dubnica E, Pružina B 
má voľno
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TIPOS 3. liga muži

Muži MŠK si napravili chuť, Veľkému Mederu nadelili päťku

I. liga starší žiaci - U14

Najmä po centrovaných loptách hrozilo brankárovi Veľkého Medera zo strany Púchovčanov (v bielom) neustále 
nebezpečenstvo. Futbalisti MŠK Púchov napokon zvíťazili 5:0.          FOTO: Milan Podmaník 

Púchov – Veľký Meder 5:0 (2:0)
Po minulotýždňových streleckých suchotách si fut-

balisti MŠK Púchov na domácom trávniku napravili 
streleckú reputáciu a so súperom z dolnej polovice 
tabuľky vyhrali takmer rozdielom dvoch tried. Do-
mácim však zatrnulo už po necelých piatich minú-
tach, kedy brankár Letko z odkopu trafil hosťujúceho
Kalmára, ktorý sa však už k lopte nedostal. V šiestej 
minúte dostal domáci Gajdošík loptu do siete Veľké-
ho Medera, gól však pre ofsajd neplatil. O dve minúty 
centrovanú loptu domáceho Piláta, ktorá letela evi-
dentne mimo ihriska, hosťujúci gólman nezmyselne 
vrátil späť do hry a pre Gajdošíka nebolo problé-
mom upratať loptu do prázdnej bránky – 1:0. Hostia 
to skúšali najmä z väčších a stredných vzdialeností, 
prvá strela zamestnala domáceho brankára Letka až 
po dvadsiatich minútach, kedy si poradil so strelou 
Mészárosa. Podobne ako pri strelách hosťujúcich Kal-
mára a Tótha sa však lopta do domácej siete nedosta-
la. Po polhodine hry mohol zvýšiť domáce vedenie 
Gajdošík, hlavou však mieril nad bránku. Desať minút 
pred koncom polčasu zakončil sľubný únik Pilár pá-
dom. Tri minúty pred polčasovým hvizdom dôsledne 
čítal hru Brezničan, vystihol zlú rozohrávku hostí a 
samostatný únik zakončil presnou strelou k tyči – 2:0. 
V tej istej minúte mohol zvýšiť Buček, s jeho tvrdou 
strelou si hosťujúci brankár poradil. 

V druhom polčase mali prvú šancu hostia, Milinko-
vič však po priamom kope hlavičkoval mimo bránky. 
V 58. minúte domáci jasali tretíkrát, keď dôsledný 
Gamboš vypichol loptu súperovmu hráčovi, jeho pri-
hrávka našla Brezničana, ktorého oblúčik skončil tre-
tíkrát v sieti Veľkého Medera – 3:0. O desať minút ne-
skôr mieril Brezničan z uhla iba do žrde, štvrť hodinu 
pred koncom však už Brezničan zužitkoval prihrávku 
z krídla a svojim tretím gólom zvýšil na 4:0. V 77. mi- 
núte sa zaskvel domáci brankár Letko po strele Més-
zárosa, na druhej strane mieril domáci Luhový presne 
a lopta z jeho hlavy smerovala od tyče do siete – 5:0. 
Päť minút pred koncom mohol prikrášliť výsledok na 
poltucet Buček, mieril však iba do obrancu. Púchov-
čania hrou potešili hŕstku vyzimených divákov. 

Góly: 42., 58. a 75. Brezničan, 8. Marek Gajdošík, 81. 
Luhový.

Rozhodovala Matulová, ŽK: Zavadzan, Brezničan 
– Székely, Hanzel, 150 divákov.

Zostava Púchova: Letko – Riška, Luhový, Zavadzan, 
Vanák, Gamboš, Brezničan (Pastorek), Buček, Mynář, 
Marek Gajdošík (Svorada), Pilát. Tréner J. Vágner. 

Zostava Veľkého Medera: Székely – Milinkovič, 
Bolega, Hanzel (Kákics), Pöthe, Bíró, Ntsogo, Kalmár 
(Vígh), T. Tóth, Mészáros, Gagič (M. Tóth). Tréner Á. 
Gögh.  

Ostatné výsledky 12. kola: Komárno – Dubnica 
1:0, Gabčíkovo – Nové Zámky 1:3, Lednické Rovne 
– Galanta 3:2, Nemšová – Horná Nitra 3:1, Neded 
– Šurany 1:3, Veľké Ludince – Zlaté Moravce B 0:2, 
Beluša – FC Horses 2:1
1. Komárno 15 10 3 2 38:12 33
2. L. Rovne 15 10 3 2 32:20 33
3. MŠK Púchov 15 9 4 2 28:10 31
4. Topoľčany 15 9 2 4 29:20 29
5. D. Streda B 15 8 4 3 20:12 28

6. Galanta 15 7 3 5 29:18 24
7. Zl. Moravce B 15 7 3 5 24:16 24
8. Beluša 15 6 5 4 19:17 23
9. V. Ludince 15 5 5 5 19:22 20
10. Šurany 15 6 2 7 28:32 20
11. Šaľa 15 5 4 6 19:18 19
12. Gabčíkovo 15 5 3 7 15:18 18
13. Horná Nitra 15 5 3 7 20:26 18
14. FC Horses 15 5 3 7 18:27 18
15. V. Meder 15 5 3 7 16:27 18
16. Nemšová 15 5 1 9 19:27 16
17. Nové Zámky 15 3 2 10 19:27 11
18. Dubnica 15 3 2 10 13:27 11
19. Neded 16 2 1 13 15:44 7

Program 13. kola: Horná Nitra – Lednické Rovne, 
Dubnica nad Váhom – Nemšová, Veľký Meder – Bel-
uša, Nové Zámky – MŠK Púchov (v sobotu 29. 10. 
o 14.00), Duslo Šaľa – Komárno, FC Horses – Veľké 
Ludince, Galanta – Gabčíkovo, Zlaté Moravce-Vráble 
B – Topoľčany, Šurany – Dunajská Streda B

9. kolo: MŠK Púchov – Baník Horná Nitra 2:1 
(0:0), Vyhnička 2, Myjava – Trnava 0:4, Karlova Ves 
– Slovan Bratislava 1:3, Levice – Zlaté Moravce 1:5, Ni-
tra – Petržalka 2:1, Dunajská Streda – Senica 2:0
1. D. Streda 9 8 0 1 46:5 24
2. Nitra 9 7 1 1 44:7 22
3. Trnava 9 7 1 1 28:11 22
4. Slovan 9 7 0 2 28:8 21
5. Inter 8 6 1 1 29:11 19
6. Senica 9 4 1 4 18:12 13
7. Trenčín 8 4 0 4 15:20 12
8. Zl. Moravce 9 4 0 5 13:23 12
9. Karlova Ves 9 2 3 4 11:14 9
10. MŠK Púchov 9 3 0 6 11:34 9
11. Levice 9 2 0 7 9:33 6
12. Myjava 9 1 2 6 5:26 5
13. Petržalka 9 1 1 7 5:18 4
14. Horná Nitra  9 0 2 7 6:46 2

Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk
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2. liga starší dorast

2. liga mladší dorast

I. liga starší žiaci - U15

Ďalšia prehra mužov ŠHK, v tabuľke 
klesli na predposlednú priečku

HOKEJ

2. liga muži 
6. kolo:  HC Bratislava – ŠHK Púchov 9:4 (3:0, 2:2, 

4:2)
Góly ŠHK: 29. Slávik (Viedenský, Bajtala), 38. Zemko 

(Viedenský), 47. Slávik, 53. Faktor (Plavecký, Slávik)
Rozhodovali: Goga – Michna, Poláčik, 300 divákov, 

Vylúčenia 9:5, Presilovky 0:3
Zostava ŠHK Púchov: Crkoň, Ninis – Dobiaš, Fak-

tor, Flašík, Kuchta, Matušú, Martinák – Bajtala, Be-
znák, Kubín, Plavecký, Slávik, Štubňa, Sušanin, Valter, 
Viedenský, Zemko

Na ružinovskom zimnom štadióne sa domáci ujali 
vedenia v šiestej minúte a v prvej tretine inkasovali 
ešte dvakrát. Púchovčania sa ani napriek niekoľkým 
šanciam v prvom polčase nedokázali strelecky pre-
sadiť. Keď po piatich minútach druhej tretiny zvýšili 
domáci Gronom na 4:0, šanca na body sa posunula 
do teoretickej roviny. Trošku ich oživili góly Slávika a 
Zemka, no necelé dve minúty pred druhou prestáv-
kou zvýšil na 5:2 opäť Gron. V záverečnej tretine 
dvomi rýchlymi gólmi zobrali Púchovčanom vietor z 
plachiet Simom a opäť Gron a i keď následne kontro-
vali hostia gólmi Slávika a Faktora, hladké víťazstvo 
napokon poistili Bratislavčania ďalšími dvomi gólmi. 

Ostatné výsledky 6.kola: Iskra Partizánske – HK 91 
Senica 7:4, MŠK Hviezda Dolný Kubín – MHK Dubnica 
nad Váhom 8:4, HC Dynamax Nitra – HC Prievidza 4:3 
pp, HC Levice – ŠHK 37 Piešťany 4:1
1. HC Bratislava  6  5  0  0  1  51:20  15 
2. Piešťany  6  3  1  1  1  28:23  12 
3. Levice  6  4  0  0  2  24:27  12 
4. Dolný Kubín  6  3  0  1  2  37:30  10 
5. Dubnica  6  3  0  0  3  35:32  9 
6. Prievidza  6  2  1  1  2  26:28  9 
7. Partizánske  6  2  0  1  3  32:35  7 
8. Nitra  6  1  2  0  3  22:34  7 
9. ŠHK Púchov  6  2  0  0  4  26:36  6 
10. Senica  6  0  1  1  4  24:40  3

I. liga juniori
11. kolo: HK Havrani Piešťany – MŠK Púchov 4:10 
(1:3, 1:5, 2:2), Gálik 4, Sanna 2, Mičuda, Štěpán, Haj-
ský, Weissabel
Prešov – Michalovce 4:3
12. kolo: HOBA Bratislava – MŠK Púchov 6:4 (3:2, 
0:1, 3:1), Hajský 2, Mičuda, Gálik
1. Martin  8  7  0  0  0  1  39:15  21 
2. Púchov  9  6  0  0  0  3  40:25  18 
3. Prešov  10  5  0  0  0  5  49:43  15 
4. Michalovce  10  5  0  0  0  5  39:46  15 
5. HOBA BA  8  3  0  0  1  4  33:35  10 
6. Piešťany  9  0  1  0  0  8  28:64  2 

I. liga dorast
11. kolo: HC Topoľčany – MŠK Púchov 5:4 pp (2:0, 
1:2, 1:2, 1:0), Krajč 2, Smolka
Partizánske – Považská Bystrica 4:2,
12. kolo: MŠK Púchov – HK Iskra Partizánske 1:4 
(0:2, 1:0, 0:2), Haluška, Dubnica – Topoľčany 6:4,
1. Topoľčany 10  6  1  2  1  44:25  22 
2. Partizánske  10  5  1  0  4  30:29  17 
3. Dubnica  9  5  0  0  4  36:25  15 
4. MŠK Púchov  11  3  2  2  3  34:33  15 
5. P. Bystrica  9  1  0  0  8  21:53  3 

KADETI
12. kolo: MŠK Púchov – HOBA Bratislava 6:3 (5:2, 
0:1, 1:0), Slugeň 2, Mišák 2, Andráško, Rusnák
ŠKP Bratislava – Gladiators Trnava 3:4, Skalica – To-

poľčany 7:1, Levice – Piešťany 5:6
1. Trnava 13  11  1  1  88:34  23 
2. MŠK Púchov  12  8  3  1  90:31  19 
3. Skalica  12  7  3  2  61:33  17 
4. ŠKP BA  12  5  2  5  61:41  12 
5. HOBA BA  12  5  1  6  57:50  11 
6. Topoľčany 13  3  2  8  65:78  8 
7. Piešťany  10  3  0  7  57:59  6 
8. Levice  12  0  0  12  17:170  0 

I. liga starší žiaci
8. HT: MŠK Púchov – MHA Martin 10:3 (1:1, 4:1, 

5:1), Moravanský 3, Putala, Mišák, Bubela, Hajas, L. 
Halušková, Mišák, R. Halušková

Brezno – Zvolen 7:8, Žilina – Liptovský Mikuláš 5:5, 
Banská Bystrica – Považská Bystrica 6:2, Lučenec mal 
voľno
1. MŠK Púchov  9  7  0  2  64:28  14 
2. B. Bystrica  9  6  0  3  45:30  12 
3. Zvolen  9  6  0  3  55:44  12 
4. Žilina  9  5  1  3  38:30  11 
5. Martin  9  5  0  4  43:40  10 
6. L. Mikuláš  9  3  3  3  53:49  9 
7. P. Bystrica  9  3  1  5  40:56  7 
8. Brezno  9  2  1  6  48:55  5 
9. Lučenec  8  0  0  8  13:67  0 
7. HT: MŠK Púchov – MHC Martin 1:7 (1:2, 0:3, 0:2), 
Žemla
Brezno – Zvolen 5:3, Žilina – Liptovský Mikuláš 5:1, 
Banská Bystrica – Považská Bystrica 4:4, Lučenec mal 
voľno
1. Martin 9  8  0  1  71:18  16 
2. Brezno  9  7  0  2  54:24  14 
3. MŠK Púchov  9  6  1  2  51:21  13 
4. Zvolen  9  5  2  2  62:26  12 
5. Žilina  9  4  0  5  33:39  8 
6. L. Mikuláš  9  3  1  5  28:43  7 
7. B. Bystrica  9  2  1  6  23:54  5 
8. Lučenec  8  2  0  6  26:52  4 
9. P. Bystrica  9  0  1  8  18:89  1
I. liga mladší žiaci
6. HT: MHA Martin – MŠK Púchov 4:1 ((2:0, 0:1, 
1:0), Hudík
Zvolen – Brezno 10:2, L. Mikuláš – Žilina 0:4, Považská 
Bystrica – Banská Bystrica 5:11, Lučenec mal voľno
1. Martin 9 8 0 1 71:21 16
2. MŠK Púchov 9 6 1 2 47:21 13
3. Žilina 9 6 1 2 51:35 13
4. Zvolen 9 4 2 3 70:47 10
5. L. Mikuláš 9 4 1 4 42:32 9
6. B. Bystrica 9 3 1 5 42:39 7
7. Pov. Bystrica 9 3 0 6 68:60 6
8. Lučenec 8 3 0 5 30:55 6
9. Brezno 9 0 0 9 17:118 0
5. HT: MHA Martin – MŠK Púchov 4:10 (1:5, 3:3, 
0:2), Pobežal 7, Kľučka, Hazala, Luhový
Zvolen – Brezno 6:1, L. Mikuláš – Žilina 2:6, Považská 
Bystrica – Banská Bystrica 2:8, Lučenec mal voľno
1. MŠK Púchov 9 8 1 0 140:38 17
2. B. Bystrica 9 8 1 0 100:30 17
3. Martin 9 6 0 3 69:48 12
4. Žilina 9 6 0 3 62:51 12
5. L. Mikuláš 9 4 0 5 53:77 8
6. Zvolen 9 3 0 6 57:64 6
7. Lučenec 8 2 0 6 28:102 4
8. P. Bystrica 9 1 0 8 42:85 2
9. Brezno 9 1 0 8 27:83 2

MŠK Púchov – Horná Nitra 2:1 (2:1), Matejka, 
Karlova Vesa – Slovan Bratislava 0:0, Myjava – Spar-
tak Trnava 0:2, Nitra – Petržalka 2:2, Dunajská Streda 
– Senica 0:3, Levice – Zlaté Moravce-Vráble 1:1, Inter 
Bratislava – AS Trenčín – odložené
1. Senica 9 8 0 1 36:8 24
2. Slovan 9 6 2 1 37:5 20
3. Nitra 9 5 2 2 30:8 17
4. Karlova Ves 9 5 2 2 13:5 17
5. Trenčín 8 5 1 2 28:10 16
6. Inter 8 4 1 3 7:3 13
7. Trnava 9 4 1 4 9:15 13
8. MŠK Púchov 9 3 3 3 15:14 12
9. D. Streda 9 4 0 5 17:20 12
10. Petržalka 9 3 2 4 8:20 11
11. Levice 9 2 3 4 9:13 9
12. Zl. Moravce 9 2 1 6 9:28 7
13. Myjava 9 2 0 7 12:23 6
14. Horná Nitra 9 0 0 9 5:63 0

12. kolo: Karlova Ves Bratislava – MŠK Púchov 
2:1 (1:1), Hurta, Malacky – Komárno 2:0, Lokomo-
tíva Trnava – Inter Bratislava 0:3, Gabčíkovo – Nové 
Zámky 9:1, Petržalka – Považská Bystrica 0:3, Levice 
– Topoľčany 0:1, Zlaté Moravce-Vráble – Dubnica nad 
Váhom 0:0, Myjava – SDM Domino 6:0
1. Myjava 14 13 1 0 60:8 40
2. Skalica 13 10 0 3 48:13 30
3. Inter 14 10 0 4 45:15 30
4. Topoľčany 14 9 0 5 23:22 27
5. Zl. Moravce 14 8 2 4 29:23 26
6. MŠK Púchov 14 7 2 5 40:22 23
7. P. Bystrica 14 7 2 5 37:23 23
8. Karlova Ves 14 7 2 5 23:27 23
9. Malacky 14 6 4 4 25:20 22
10. Gabčíkovo 14 6 3 5 36:26 21
11. Horná Nitra 13 6 1 6 41:29 19
12. Dubnica 14 5 4 5 32:20 19
13. Petržalka 14 6 1 7 21:27 19
14. Lok. Trnava 14 5 2 7 21:29 17
15. Komárno 14 4 1 9 37:50 13
16. Domino 14 1 2 11 16:40 5
17. Levice 14 1 1 12 11:66 4
18. N. Zámky 14 0 0 14 4:89 0

12. kolo: Karlova Ves Bratislava – MŠK Púchov 
5:1 (0:1), Baláž, Zlaté Moravce-Vráble – Dubnica nad 
Váhom 1:0, Levice – Topoľčany 0:6, Malacky – Komár-
no 1:1, Petržalka – Považská Bystrica 5:1, Gabčíkovo 
– Nové Zámky 8:0, Lokomotíva Trnava – Inter Bratisla-
va 0:3, Myjava – SDM Domino 3:0, Horná Nitra - Ska-
lica - odložené
1. Myjava 14 12 2 0 52:5 38
2. Inter 14 11 1 2 49:13 34
3. Petržalka 14 10 2 2 34:14 32
4. Gabčíkovo 14 10 0 4 44:15 30
5. Zl. Moravce 14 9 1 4 23:18 28
6. Lok. Trnava 14 7 5 2 28:15 26
7. SDM Domino 14 8 1 5 33:18 25
8. Topoľčany 14 7 2 5 33:23 23
9. Horná Nitra 13 7 2 4 37:28 23
10. Karlova Ves 14 5 3 6 26:27 18
11. Komárno 14 5 3 6 20:26 18
12. Dubnica 14 5 1 8 27:23 16
13. Malacky 14 1 6 7 11:36 9
14. Skalica 13 1 5 7 13:22 8
15. Levice 14 2 2 10 12:54 8
16. P. Bystrica 14 2 1 11 13:41 7
17. Nové Zámky 14 2 1 11 12:61 7
18. MŠK Púchov 14 2 0 12 18:46 6
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6. liga muži

Futbalové súťaže riadené Oblastným futbalovým zväzom 

Okresné derby rozhodli D. Kočkovce v nadstavenom čase

Prípravky
STRED - dohrávka: Horovce A – Hradčan Lednica 

4:2 (2:1), Machara 3, T. Cíbik –L. Matúš, Chudada.
1. Beluša 10 10 0 0 65:8 30
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 10 1 2 7 14:36 5
6. Horovce A  10 1 0 9 13:32 3

Futbalisti Dolných Kočkoviec (v červených dresoch) v okresnom derby ohrozovali súperovho brankára v prvom 
polčase najmä po rohových kopoch. Dolnokočkovania si napokon poradili v okresnom derby s Lysou 3:2. 

             FOTO: Milan Podmaník 

Najmä v prvom polčase sa o rozruch pred bránkou Lysej staral dolnokočkov-
ský krídelník Frnka (vpravo).                        FOTO: Milan Podmaník 

D. Kočkovce – Lysá 3:2 (1:0)
Domáci nastúpili v novučičkých dresoch, no bez 

kanoniera Pšenáka a na ich hre to bolo poznať. Ne-
zainteresovaný divák by nepovedal, že hrá mužstvo 
z hornej polovice tabuľky s posledným tímom súťa-
že. Lysania v úvodnej dvadsaťminútovke v podstate 
nepustili domácich pred svoje pokutové územie, 
spoľahlivo zbierali nakopávané lopty domácich a 
poriadne podkurovali pred pokutovým územím Dol-
ných Kočkoviec. Svoje šance však Drdák, Veteška ani 
A. Zlocha nevyužili. Z domácich zaujala iba Šedíko-
vá strela, ktorú vytlačil na roh hosťujúci brankár. Po 
necelej polhodine už ale prevzali iniciatívu domáci 
a najmä výborne hrajúci Frnka ťahal po ľavom krídle 
jeden útok za druhým. Dve jeho krížne strely zne-
škodnil výborne chytajúci Fojtek, v 32. minúte však 
volil po rohu namiesto strely Frnka prihrávku a Mišík 
prestrelil všetko čo pred ním stálo – 1:0. Úvod dru-
hého polčasu patril Lysej a hneď v úvode A. Zlocha 
hlavou vyrovnal – 1:1. Do druhého polčasu už na-
stúpil aj Pšenák, ktorý sa zapísal do streleckej listiny 
v 79. minúte, keď premenil pokutový kop – 2:1. V 85. 
minúte po zaváhaní domácich zadákov po rohovom 
kope vyrovnal L. Panáček. Dolnokočkovania však re-
mízu odmietli v nastavenom čase, kedy Fedor zblízka 
usmernil loptu do siete – 3:2. 

Bolešov – Dulov 2:0 (1:0) 
Bolešovčania šli do vedenia už po ôsmich minú-

tach, kedy hosťujúcemu brankárovi vypadla lopta po 
tvrdej strele Šišaju a pre Veselého nebolo problémom 
dokopnúť loptu do siete – 1:0. O štyri minúty mohli 
domáci zvýšiť, ale Barták mieril tesne vedľa bránky. 
Hostia si v prvom polčase vypracovali jedinú šancu, 
štyri minúty pred koncom ju však trestuhodne spálili. 
Úvod druhého polčasu patril opäť Bolešovčanom a 
už v 53. minúte sa po peknej akcii D. Bartáka so Šán-
dorom dostala lopta k Veselému, ktorý chladnokrvne 
prekonal brankára – 2:0. Veselý mohol dať aj tretí gól, 
zoči – voči brankárovi Dulova však neuspel. 

Podmanín – K. Podhradie 7:1 (2:0)
Nováčik opäť dokázal, že je príjemným oživením 

súťaže a ambície hrať na špici potvrdil stopercentne. 
Už v štvrtej minúte sa ujal vedenia gólom D. Pilára 
– 1:0. Napriek tlaku a šanciam skórovali domáci až 
v 41. minúte, autorom gólu bol P. Gardian – 2:0. Po 
obrátke pridal tretí domáci gól v 60. minúte P. Kos-
telanský – 3:0. Marušinec síce znížil na 3:1, no potom 
sa rozbehol gólostroj Podmanína a tromi gólmi D. Pi-
lára a jedným Kubiša dokonal deštrukciu Košeckého 
Podhradia. 

H. Poruba – Ilava 8:1 (4:0)  
Okresné derby bolo jedno-

značnou záležitosťou Hornej 
Poruby. V 13. minúte otvoril 
skóre A. Staňo, na 2:0 zvyšoval o 
päť minút Jánoško, v 35. minúte 
zvýšil na 3:0 Hetflajš a polčasové
skóre uzavrel Papp – 4:0. V 59. 
minúte zvýšil Jánoška na 5:0, 
o dve minúty Hetflajš na 6:0.
Vzápätí sa do streleckej listiny 
zapísal Jáňa, Dražkovec sedem 
minút pred koncom upravil na 
7:1 a posledné slovo patrilo do-
mácemu Pučekovi, ktorý speča-
til na 8:1.  

Tuchyňa – Papradno 9:1 
(3:0)

Domáci rozobrali Papradňan-
cov „na súčiastky“. Skóre otvoril 
po piatich minútach Štefula a 
ten istý hráč zvýšil v 41. minúte 
na 2:0. Minútu pred prestávkou 
pridal Mikoláš tretí domáci gól – 
3:0. Po obrátke síce Galko znížil 
na 3:1, no potom už strieľali iba 
domáci. Trikrát sa do streleckej 
listiny zapísal Adamovic, po jed-

nom góle pridali Eliáš, Štefula a Bartoš – 9:1. 
Udiča – Jasenica 0:0
Domáci mali viac z hry, vypracovali si niekoľko šan-

cí, M. Drblík, Cesnárik či T. Drblík skórovať nedokázali. 
A keďže šance spálil aj hosťujúci Janáček, rozišli sa 
mužstvá deľbou bodov.  

Košeca – Považská Bystrica 3:2 (2:1)
V šlágri druhého s prvým šli do vedenia domáci už 

v 19. minúte gólom Bortela – 1:0. Na 2:0 zvyšoval po 
necelej polhodine Pružinec. Zaskočeným Považsko-
bystričanom sa podarilo skorigovať gólom Valienta 
z pokutového kopu v 36. minúte. Hneď po obrátke 
však Pružinec zvýšil na 3:1 a hostia skorigovali osem 
minút pred koncom gólom Otradovca – 3:2. 
1. P. Bystrica 12 9 2 1 33:12 29
2. Košeca 12 8 3 1 40:16 27
3. Podmanín 12 8 2 2 42:19 26
4. D. Kočkovce 12 7 2 3 33:23 23
5. K. Podhradie 12 6 3 3 19:17 21
6. Tuchyňa 12 5 5 2 39:22 20
7. Bolešov 12 5 2 5 23:27 17
8. H. Poruba 12 5 0 7 36:26 15
9. Dulov 12 4 2 6 13:26 14
10. Udiča 12 3 3 6 19:23 12
11. Jasenica 12 3 3 6 15:31 12
12. Papradno 12 3 2 7 16:33 11
13. Ilava 12 1 2 9 14:43 5
14. Lysá 12 1 1 10 19:43 4
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Delegačná listina na 30. októbra

FUTBAL - 5. liga muži 

7. liga muži

4. liga mladší žiaci

Horovčania ratovali výhru v závere, 
Strežničania opäť doma nevyhrali

6. liga muži – 13. kolo o 14.00
Jasenica – Bolešov (Folučka, Galbavý, Rojko), 

Lysá pod Makytou – Udiča (Brundza, Meluch), Pa-
pradno – Dolné Kočkovce (Brna, Kováč), Košecké 
Podhradie – Tuchyňa (Škrovánek, Hriadel, Pasto-
rek), MŠK Považská Bystrica – Podmanín (v sobo-
tu o 15.00 na umelej tráve v PB – Zigo, D. Janček, 
Koleno), Ilava – Košeca (Juríček, Kapila, D. Janček), 
Dulov – Horná Poruba (Bielik, M. Pecuš)

7. liga muži – 13. kolo o 14.00
Visolaje – Lazy pod Makytou (J. Pecuš, A. Pecuš), 

Dohňany – Kvašov (Lamžo, Petrušek), Praznov 
– Šebešťanová (Tomášek, Uhrín), Sverepec – Pod-
važie (Cabaj, Orálek), Pružina – Pruské (Koleno, O. 
Komorník), Dolná Mariková – Dolná Breznica (Mi-
gát, Mihálik), Kolačín má voľno

8. liga muži – 11. kolo o 14.00
Horovce B – Kameničany (v sobotu – M. Pecuš), 

Tŕstie – Fan Club Púchov (D. Komorník), Dynamo 
Orlové – Bodiná (Zvak), Červený Kameň – Bolešov 
B (Zigo). Prejta – Hradčan Lednica (Kováčik), Vrch-
teplá – Mikušovce (Mako)

10. kolo: Ilava  - FC Púchov 1:4 (1:2), Cabúková 2, 
Janoško, Ježovicz, Kolačín - D. Kočkovce 2:3 (0:2), Hu-
dec 3, Dubnica mala voľno.
1. Dubnica 8 8 0 0 93:4 24
2. Kolačín 8 4 0 4 17:38 12
3. Ilava 8 3 0 5 11:34 9
4. D. Kočkovce 8 3 0 5 14:39 9
5. FC Púchov 8 2 0 6 13:33 6

V druhom polčase stretnutia s Chocholnou-Velčicami Streženičania (v čierno-bielych dresoch) zubami-nechtami 
bránili jednogólové vedenie. Napokon sa im ho udržať nepodarilo a Streženičania ani po 12. kole nepoznajú v tejto 
sezóne chuť víťazstva.             FOTO: Milan Podmaník 

Horovce – Bošany 1:0 (0:0)
V chladnom počasí predvádzali obe mužstvá v pr-

vom polčase podpriemerný futbal. Ako prví sa osme-
lili hostia, no Murko mieril do oblakov. Horovčania 
postupne zvyšovali obrátky, no narážali na pozornú 
obranu Bošancov. Strelecké pokusy Brixa, Kebisa a 
Körmendyho nenarobili hosťujúcemu brankárovi 
mnoho roboty. Po polhodine mohli ísť domáci do 
vedenia, keď strela Patrika Štrbáka poriadne zamest-
nala hosťujúceho gólmana. Pár minút pred prestáv-
kou zobudila hŕstku divákov pekná hlavička Balocké-
ho. Ani po nej však lopta v sieti neskončila, a tak išli 
mužstvá do kabín bez streleného gólu. Druhý polčas 
odštartovali domáci tlakom a hralo sa prakticky iba 
na polovici Bošian. Loptu do siete sa však nepodarilo 
dostať ani Siekelovi, Balockému či M. Štrbákovi. Od-
mena za aktívnu hru prišla pre domácich v poslednej 
chvíli, v 90. minúte po Štrbákovom rohu Kučo tečoval 
loptu do siete – 1:0. Za neutíchajúcu túžbu po troch 
bodoch si domáci víťazstvo zaslúžili. 

Gól: 90. Kučo.
Rozhodoval Remeň, ŽK: Pirťan, Hodál, 50 divákov.
Zostava Horoviec: Cúcik – Buček, Körmendy, Ba-

locký, S. Pavlovič (61. M. Štrbák), R. Brix (N. Pavlovič), 
Siekel, Kučo, P. Štrbák, Kebis (Pilný), Škrapko. 

Zostava Bošian: Bačík – Boháčik (Guniš), Královič, 
Kalina, Tkáč, Kostolný, Mikloš, Kapusta, Murko, Sák 
(Lalinský), Pirťan (Hodál).

Streženice – Chocholná-Velčice 1:1 (1:0) 
Mužstvá zo spodnej polovice tabuľky predvádzali 

iba priemerný futbal. Domáci mohli ísť do vedenia 
v ôsmej minúte, Šprta však sám pred hosťujúcim 
brankárom vystrelil veľmi slabo. Hostia pohrozili v 
17. minúte, Lobíkovi sa však chybu domácej obrany 
potrestať nepodarilo a mieril iba do žrde. Už o mi- 
nútu spálil ešte väčšiu šancu hostí J. Michalec, ktorý z 
piatich metrov prestrelil domácu bránku. Po polhodi-
ne sa domáci dočkali gólu. Najskôr hosťujúci obran-
ca mieril hlavou do vlastného brvna a z následného 
rohu poslal Šprta domácich do vedenia – 1:0. Hosťu-
júci J. Michalec mohol vyrovnať päť minút pred kon-
com, no výborný Hrišo v domácej bránke zázračne 

zachránil. V druhom polčase sa domáci zamerali na 
ubránenie jednogólového vedenia a čelili jednému 
útoku hostí za druhým. Streženičania neinkasovali 
len vďaka nepresným strelám hostí, ale najmä skve-
lým zákrokom Hriša v domácej bránke, ktorý povy-
rážal či pochytal aj nemožné. Bolo len otázkou času, 
kedy domáca obrana kapituluje. Hostia sa dočkali v 
78. minúte, kedy po rohovom kope Gvizd vsietil vy-
rovnávajúci gól – 1:1. Domáci mali v závere aj kus 
šťastia, keď päť minút pred koncom zasiahol Hrišo 
po gólovej strele Tuhárskeho. Streženiciam sa ani v 
dvanástom kole nepodarilo zvíťaziť...  

Góly: 32. Šprta – 78. Gvizd.
Rozhodoval Boledovič, bez ŽK, 100 divákov.
Zostava Streženíc: Hrišo – Struhárňanský, Ľ. Med-

ňanský, Adamička (Janták), Filiač, Hudec, Martin 
Lamžo (Vavrík), Michal Šesták, Horemuž (D. Štrbák), 
Šprta, E. Medňanský. 

Zostava Chocholnej-Velčíc: Drgo – Smolík, Gvizd, J. 
Cingel, Bariš, Lukša, Lobík, Tulpik, J. Michalec (Tuhár-
sky), A. Michalec, Sabadka

Ostatné výsledky 12.kola: Stará Turá – Trenčian-
ska Turná 0:2, Kanianka – Zemianske Kostoľany 1:1, 
Cígeľ – Opatová nad Váhom 4:1, Brvnište – Podolie 
3:2, Plevník-Drienové – Uhrovec 5:3, Ladce – Veľké 
Uherce 1:0
1. Kanianka 12 9 3 0 33:9 30
2. Cígeľ 12 10 0 2 32:17 30
3. V. Uherce 12 7 3 2 31:15 24
4. Horovce 12 6 3 3 31:13 21
5. Opatová 12 6 2 4 25:17 20
6. Uhrovec 12 6 2 4 27:26 20
7. Z. Kostoľany 12 6 2 4 25:31 20
8. Brvnište 12 5 4 3 24:21 19
9. Ladce 12 4 3 5 13:15 15
10. Plevník 12 3 5 4 27:32 14
11. Chocholná 12 4 2 6 13:27 14
12. Bošany 12 4 1 7 19:21 13
13. Stará Turá 12 3 3 6 18:23 12
14. Tr. Turná 12 2 1 9 14:30 7
15. Streženice 12 0 5 7 14:28 5
16. Podolie 12 1 1 10 11:32 4

12. kolo: Šebešťanová – Dohňany 1:0, Kvašov – Vi-
solaje 1:1 (1:1), Bielik – Kujaník, Pruské – Sverepec 
1:0, Podvažie – Praznov 3:2, Kolačín – Pružina 2:1, 
Lazy pod Makytou – Dolná Mariková 3:2 (3:2), Ciesar, 
Martinko, Kmošena
1. Kvašov 11 8 3 0 29:7 27
2. Kolačín 12 8 1 3 27:19 25
3. Pruské 11 7 1 3 34:17 22
4. Dohňany 11 5 3 3 24:19 18
5. Podvažie 11 5 3 3 21:21 18
6. Visolaje 11 4 5 2 22:13 17
7. Pružina 11 5 2 4 22:18 17
8. Lazy 11 5 1 5 24:23 16
9. Šebešťanová 11 3 2 6 19:24 11
10. Sverepec 11 3 2 6 10:22 11
11. D. Mariková 11 2 3 6 22:29 9
12. D. Breznica 11 2 2 7 15:26 8
13. Praznov 11 0 2 9 9:40 2
Malé Lednice odstúpili zo súťaže, výsledky anulovali. 

8. liga muži
10. kolo: Kameničany – Vrchteplá 6:1, Mikušovce 

– Prejta 5:2,Lednica – Č. Kameň 2:2, Kislan, Černoško, 
Bolešov B – Orlové 5:2, Bodiná – Trstie 1:2 (0:1), FC 
Púchov – Horovce B 1:2 (1:1), Klučka.
1. Mikušovce 10 10 0 0 39:6 30
2. Horovce B 10 7 0 3 24:17 21
3. Trstie 10 6 3 1 25:21 21
4. Kameničany 10 6 2 2 29:13 20
5. FC Púchov 10 6 1 3 32:14 19
6. Orlové 10 4 2 4 16:21 14
7. Prejta 10 4 1 5 24:27 13
8. Bodiná 10 3 1 6 16:25 10
9. Bolešov B 10 3 1 6 14:36 10
10. Vrchteplá 10 2 3 5 18:22 9
11. Hr. Lednica 10 1 1 8 10:20 4
12. Č. Kameň 10 0 1 9 9:34 1
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Hruška
Čerešňa

4,61 € 
40 %, 0,7 l 40 %, 0,7 l 

                Gin
Morský vlk

4,61 € 

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

rýchly LTE internet 
pre váš domov

Vyberte si svoju rýchlosť!

LTE doma S
až do 12/1 Mbit/s

mesačne
9,99 €

až do 25/2 Mbit/s
LTE doma M

mesačne
14,99 €

až do 70/5 Mbit/s
LTE doma L

mesačne
19,99 €

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

SWAN CENTRUM

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

0650 123 456 – nonstop linka, puchov@swan.sk
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STRATY A NÁLEZY
• Našla sa náušnica zo žltého kovu, pri kostole. Tel. 
0904 587 291.
• Dňa 14. 10. doobeda sme stratili zväzok kľúčov na 
trase od Jednoty COOP (cez Požiarnu) cestou k Bille. 
Prosíme nálezcu volať  tel. 042/4632707.

OZNAMY: 
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2016 (sobota) v čase od 7.30 do 15.30 bude pre-
rušená dodávka elektrickej energie v Púchove, 
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Streženická cesta. 

• SEE, Distribúcia Žilina oznamuje, že dňa 
11. 11. 2016 (piatok) v čase od 7.30 do 
16.30 bude prerušená dodávka elektrickej 
energie v Púchove, ul. Športovcov č. 890. 
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zmluvy s viazanosťou na 12 alebo 24 mesiacov a sú garantované počas celej doby viazanosti. 
Ponuka platí do 31. 12. 2016, a to pre nových aj existujúcich zákazníkov, ktorí využívajú služby 
spoločnosti SWAN, a.s., bez viazanosti. Ceny sú uvedené s DPH. Viac informácií získate na 
nonstop linke 0650 123 456 alebo na www.swan.sk.

rýchly LTE internet 
pre váš domov

Vyberte si svoju rýchlosť!

LTE doma S
až do 12/1 Mbit/s

mesačne
9,99 €

až do 25/2 Mbit/s
LTE doma M

mesačne
14,99 €

až do 70/5 Mbit/s
LTE doma L

mesačne
19,99 €

K službe LTE doma L WiFi router ZDARMA (pri 24-mesačnej viazanosti)
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PODNIK TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA, s. r. o., 
PRIJME DO ZAMESTNANIA MURÁROV, TESÁROV.
Podmienkou je prax a vodičský preukaz skupiny B a C. 
V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte p. Šulíka: 0907 982 903.
Žiadosť a štruktúrovaný životopis zašlite na adresu spoločnosti: 
Podnik technických služieb mesta, s. r. o., Športovcov 890, 020 01 Púchov.

Podnik technických služieb mesta s.r.o., prosí všetkých 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.
Súčasne upozorňujeme občanov, že v rámci triedeného zberu papiera je potrebné menšie kartó-
nové obaly rozobrať a vhodiť do modrej nádoby. Väčšie obaly napr. od spotrebičov 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 a krajšie.
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POĎAKOVANIE
Úprimne z celého srdca ďakujeme všetkým 
príbuzným, známym a kamarátom, ktorí sa 
prišli rozlúčiť na poslednej ceste s naším milo-
vaným otcom, manželom a dedkom 
p. Jozefom JAKUBÍKOM, dňa 14. 10. 2016.
Ďakujeme všetkým za kvetinové dary, zmier-
nenie nášho veľkého žiaľu a prejavy sústrasti.
Naša veľká vďaka taktiež patrí pohrebnej služ-
be ADVENT za dôstojnú rozlúčku.

Manželka, synovia a dcéra. 

SPOMIENK A
Kto Ťa poznal, ten chá-
pe našu bolesť, ten vie, 
čo sme v Tebe stratili. 
Dňa 20. 10. 2016 uply-
nie už 20 rokov, čo nás 
navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, otec, 
starý otec a svokor
pán Slavoj KOVÁŘ.
S láskou a úctou spomínajú:  manželka, syno-
via s rodinami a ostatná rodina.

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

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

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY 
NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

RýCHLA ZDRAV. POHOTOVOSť 155
PRE DOSPELýCH 4605 319

po – pia: 15.30–7.00 / so – ne: nepretržite
DETSKÁ POHOTOVOSť 4605 200 

po – pia: 15.30–22.00 / so – ne: 8.00–22.00
ZUBNÁ POHOTOVOSť 042/ 46 053 13 

BLAHOŽELANIE
Kedysi ste si prstienky dali a už je to pár rokov. 
Večnú lásku ste si sľubovali a ten sľub nikdy 
nezobrali ste späť. Tak ako kedysi, tak aj dnes 
Vám v srdci zvony znejú. A spolu s nami šťas-
tie, lásku k Vášmu výročiu prajú.
22. 10.  bol ten deň, kedy si naši drahí ro-
dičia Evka a Peter Knapkovci pripomenuli 
50. výročie svadby. Zároveň 1. 10. oslávila 
naša drahá mamička 70. narodeniny. 
Za všetku Vašu lásku a pohladenie, ktoré 
nám stále dávate ďakujeme a do ďalších 
rokov veľa zdravia prajeme.
Dcéry s rodinami. Za všetkých sladkú pusu 
babinke a dedenkovi posielajú najmenšie 
vnúčatká Rebečka a Jakubko.
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BLAHOŽELANIE
Kedysi ste si prstienky dali a už je to pár rokov. 
Večnú lásku ste si sľubovali a ten sľub nikdy 
nezobrali ste späť. Tak ako kedysi, tak aj dnes 
Vám v srdci zvony znejú. A spolu s nami šťas-
tie, lásku k Vášmu výročiu prajú.
22. 10.  bol ten deň, kedy si naši drahí rodičia 
Evka a Peter Knapkovci pripomenuli 
50. výročie svadby. Zároveň 1. 10. oslávila 
naša drahá mamička 70. narodeniny. 
Za všetku Vašu lásku a pohladenie, ktoré 
nám stále dávate, ďakujeme a do ďalších 
rokov veľa zdravia prajeme.
Dcéry s rodinami. Za všetkých sladkú pusu 
babinke a dedenkovi posielajú najmenšie 
vnúčatká Rebečka a Jakubko

SPOMIENK A
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo 
drahé nám bolo, osud 
vzal. Dňa 29.10.2016 uply-
nie jeden rok, čo nás na-
vždy opustila naša drahá 
mama, babka a prababka  
Margita  ŠTRBÁKOVÁ.
S láskou spomína dcéra 
Anna s rodinou a celá rodina, ktorá Ťa mala rada.

práce  – vysávanie, čistenie a p. Tel. 0911 942 483.
• Kúpim šteniatko bernského salašníckeho psa ako 
darček pod vianočný stromček. Tel. 0903 171 844.
• 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 SERIÓZNY ZÁUJEMCA. 
Tel. 0918 481 544.
• Ak si na ZDŠ ul. Budovateľov (dnes Gorazdova) 
ukončil 8. ročník v r. 1981 (tr. uč. M. Weiss, M. Muš-
ková, M. Bartošová) alebo 9. ročník v r. 1982 (tr. uč. 
M. Mušková) POZýVAME ťA NA STRETNUTIE dňa  
19. novembra 2016 (sobota) o 16.00 v PIZZA PUBE 
na Novonosickej ul. 1146/47. 
Účasť potvrďte na tel.: 0905 359 344, 0918 345 425, 
0948 354 138 alebo mailom: tejajo1@gmail.com,  
zuzka@tai-com.eu (pozri Facebook „Stretnutie spo-
lužiakov zo ZDŠ, po tridsiatich piatich rokoch.“)
• Predám detskú postieľku s matracom a chráno-
čom na matrac s motívom žirafa (30 €), detský nosič 
Chicco so špec. chráničom chrbtice a možnosťou 
prebaľovania bez vyzlečenia, nový (30 € ), detský 
kočík Concord fusion trojkomb., farba mocca (390 
€), detskú sedačku na klik na bicykel (5 €), tel. 0904 
854 775.  

SLUŽBY
• Rekonštrukcie bytových jadier, bytov  a kúpeľní.
Tel. 0918 542 411.
• 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
• V Halens nakúpite jesenné bundy a kabáty už od 
19,99 eur. Možnosť objednávok z katalógu Klingel.
Dvory 1938/14, č. t. 0904 352 652.
• Rekonštrukcia bytov a kúpeľní. Tel: 0904 628 324.
• Maľby, stierky, lacno. Tel: 0902 238 168.

ZAMESTNANIE
• Prijmem čašníčku, tel. 0905 247 521.   
• Ponúkam lesné práce  a brigády. Tel. 0903 948 047.
• Prijmem predajcu elektroinštalačného materiálu 
do obchodu v Púchove, požad. SŠ vzdelanie s výuč-
ným listom §21. Záujemcovia z PÚ a blízkeho okolia 
hláste sa na 0903 802 993, sladekasyn@sladekasyn.sk.
• Taxi služba STANISLAV MIKA hľadá na TPP vodi-
ča taxi služby. Tel. 0908 874 874, info@sbtaxi.sk.
• PENZIÓN KORONA prijme recepčnú na dohodu. 
Pracovná doba od 16.30 – 20.30 hod. Vek 25 - 45 
rokov.  Vyžadujem príjemný vzhľad a vystupovanie, 
ovládanie angl. a nem. jazyka. Vhodná  je uchádzač-
ka, ktorá býva v blízkosti centra mesta. Tel:  0903 530 
115. E-mail: korona@koronadv.com.
• Hľadám upratovačku do rodinného domu, 1 x za 2 
týždne. Ponúkaný plat 5 eur /hod.  Vyžadujem pre-
cíznosť. E-mail:  kudlejpe@stonline.sk.

• Prijmeme mäsiara do malej rodinnej mäsovýrobne 
v Púchove. Ide o výrobu mäsových výrobkov.   Tel. 
0918 469 791. E-mail: jankovic.p@centrum.sk.

HĽADÁM PRÁCU
• Hľadám upratovacie alebo pomocné práce v čase 
od 8,00 -14,00 hod. Tel. 0911 899 433.

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám 3-izbový byt v Beluši, 65 m², s balkónom,  
na 4. poschodí s výťahom. Tel. 0944 130 723.
• Predám 3-izbový byt,  67 m² s loggiou v Púchove.
• Predám záhradu s chatkou o rozlohe cca 300 m²  
 v oblasti Potôčky. Cena dohodou. Tel. 0905 295 622.
• Predám 3-izbový byt v centre Púchova oproti Bille. 
Informácie na tel. č. 0908 517 094.
• 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 740 172.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Hľadám podnájom v Beluši a blízkom okolí, prí-
padne v Púchove. Tel. 0903 171 844.

• Dám do prenájmu 1-izbový zariadený byt na 
Chmelinci vrátane internetu. Cena 290 €.  Ihneď.
Tel. 0944 481 361.
• D ám do dlhodobého prenájmu nezariadený 3-iz-
bový byt na Obrancov mieru , voľný od 1. novembra 
2016. Tel. 0903 215 340.
• Dám do prenájmu 1-izbový byt, nezariadený.  
Tel. 0910 966 346.

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim záhradu alebo chatku s elektrinou. 0902 
213 262.

RÔZNE 
• Hľadám zodpovednú pani, slečnu na výpomoc v 
domácnosti.  1 x týždenne cca 5 hod. bežné domáce 
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tie, lásku k Vášmu výročiu prajú.
22. 10.  bol ten deň, kedy si naši drahí rodičia 
Evka a Peter Knapkovci pripomenuli 
50. výročie svadby. Zároveň 1. 10. oslávila 
naša drahá mamička 70. narodeniny. 
Za všetku Vašu lásku a pohladenie, ktoré 
nám stále dávate, ďakujeme a do ďalších 
rokov veľa zdravia prajeme.
Dcéry s rodinami. Za všetkých sladkú pusu 
babinke a dedenkovi posielajú najmenšie 
vnúčatká Rebečka a Jakubko

SPOMIENK A
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo 
drahé nám bolo, osud 
vzal. Dňa 29.10.2016 uply-
nie jeden rok, čo nás na-
vždy opustila naša drahá 
mama, babka a prababka  
Margita  ŠTRBÁKOVÁ.
S láskou spomína dcéra 
Anna s rodinou a celá rodina, ktorá Ťa mala rada.

práce  – vysávanie, čistenie a p. Tel. 0911 942 483.
• Kúpim šteniatko bernského salašníckeho psa ako 
darček pod vianočný stromček. Tel. 0903 171 844.
• 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 SERIÓZNY ZÁUJEMCA. 
Tel. 0918 481 544.
• Ak si na ZDŠ ul. Budovateľov (dnes Gorazdova) 
ukončil 8. ročník v r. 1981 (tr. uč. M. Weiss, M. Muš-
ková, M. Bartošová) alebo 9. ročník v r. 1982 (tr. uč. 
M. Mušková) POZýVAME ťA NA STRETNUTIE dňa  
19. novembra 2016 (sobota) o 16.00 v PIZZA PUBE 
na Novonosickej ul. 1146/47. 
Účasť potvrďte na tel.: 0905 359 344, 0918 345 425, 
0948 354 138 alebo mailom: tejajo1@gmail.com,  
zuzka@tai-com.eu (pozri Facebook „Stretnutie spo-
lužiakov zo ZDŠ, po tridsiatich piatich rokoch.“)
• Predám detskú postieľku s matracom a chráno-
čom na matrac s motívom žirafa (30 €), detský nosič 
Chicco so špec. chráničom chrbtice a možnosťou 
prebaľovania bez vyzlečenia, nový (30 € ), detský 
kočík Concord fusion trojkomb., farba mocca (390 
€), detskú sedačku na klik na bicykel (5 €), tel. 0904 
854 775.  

SLUŽBY
• Rekonštrukcie bytových jadier, bytov  a kúpeľní.
Tel. 0918 542 411.
• 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
• V Halens nakúpite jesenné bundy a kabáty už od 
19,99 eur. Možnosť objednávok z katalógu Klingel.
Dvory 1938/14, č. t. 0904 352 652.
• Rekonštrukcia bytov a kúpeľní. Tel: 0904 628 324.
• Maľby, stierky, lacno. Tel: 0902 238 168.

ZAMESTNANIE
• Prijmem čašníčku, tel. 0905 247 521.   
• Ponúkam lesné práce  a brigády. Tel. 0903 948 047.
• Prijmem predajcu elektroinštalačného materiálu 
do obchodu v Púchove, požad. SŠ vzdelanie s výuč-
ným listom §21. Záujemcovia z PÚ a blízkeho okolia 
hláste sa na 0903 802 993, sladekasyn@sladekasyn.sk.
• Taxi služba STANISLAV MIKA hľadá na TPP vodi-
ča taxi služby. Tel. 0908 874 874, info@sbtaxi.sk.
• PENZIÓN KORONA prijme recepčnú na dohodu. 
Pracovná doba od 16.30 – 20.30 hod. Vek 25 - 45 
rokov.  Vyžadujem príjemný vzhľad a vystupovanie, 
ovládanie angl. a nem. jazyka. Vhodná  je uchádzač-
ka, ktorá býva v blízkosti centra mesta. Tel:  0903 530 
115. E-mail: korona@koronadv.com.
• Hľadám upratovačku do rodinného domu, 1 x za 2 
týždne. Ponúkaný plat 5 eur /hod.  Vyžadujem pre-
cíznosť. E-mail:  kudlejpe@stonline.sk.

• Prijmeme mäsiara do malej rodinnej mäsovýrobne 
v Púchove. Ide o výrobu mäsových výrobkov.   Tel. 
0918 469 791. E-mail: jankovic.p@centrum.sk.

HĽADÁM PRÁCU
• Hľadám upratovacie alebo pomocné práce v čase 
od 8,00 -14,00 hod. Tel. 0911 899 433.

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám 3-izbový byt v Beluši, 65 m², s balkónom,  
na 4. poschodí s výťahom. Tel. 0944 130 723.
• Predám 3-izbový byt,  67 m² s loggiou v Púchove.
• Predám záhradu s chatkou o rozlohe cca 300 m²  
 v oblasti Potôčky. Cena dohodou. Tel. 0905 295 622.
• Predám 3-izbový byt v centre Púchova oproti Bille. 
Informácie na tel. č. 0908 517 094.
• 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 740 172.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Hľadám podnájom v Beluši a blízkom okolí, prí-
padne v Púchove. Tel. 0903 171 844.

• Dám do prenájmu 1-izbový zariadený byt na 
Chmelinci vrátane internetu. Cena 290 €.  Ihneď.
Tel. 0944 481 361.
• D ám do dlhodobého prenájmu nezariadený 3-iz-
bový byt na Obrancov mieru , voľný od 1. novembra 
2016. Tel. 0903 215 340.
• Dám do prenájmu 1-izbový byt, nezariadený.  
Tel. 0910 966 346.

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim záhradu alebo chatku s elektrinou. 0902 
213 262.

RÔZNE 
• Hľadám zodpovednú pani, slečnu na výpomoc v 
domácnosti.  1 x týždenne cca 5 hod. bežné domáce 
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POĎAKOVANIE
Úprimne z celého srdca ďakujeme všetkým 
príbuzným, známym a kamarátom, ktorí sa 
prišli rozlúčiť na poslednej ceste s naším milo-
vaným otcom, manželom a dedkom 
p. Jozefom JAKUBÍKOM, dňa 14. 10. 2016.
Ďakujeme všetkým za kvetinové dary, zmier-
nenie nášho veľkého žiaľu a prejavy sústrasti.
Naša veľká vďaka taktiež patrí pohrebnej služ-
be ADVENT za dôstojnú rozlúčku.

Manželka, synovia a dcéra. 

SPOMIENK A
Kto Ťa poznal, ten chá-
pe našu bolesť, ten vie, 
čo sme v Tebe stratili. 
Dňa 20. 10. 2016 uply-
nie už 20 rokov, čo nás 
navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, otec, 
starý otec a svokor
pán Slavoj KOVÁŘ.
S láskou a úctou spomínajú:  manželka, syno-
via s rodinami a ostatná rodina.

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

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

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY 
NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

RýCHLA ZDRAV. POHOTOVOSť 155
PRE DOSPELýCH 4605 319

po – pia: 15.30–7.00 / so – ne: nepretržite
DETSKÁ POHOTOVOSť 4605 200 

po – pia: 15.30–22.00 / so – ne: 8.00–22.00
ZUBNÁ POHOTOVOSť 042/ 46 053 13 

BLAHOŽELANIE
Kedysi ste si prstienky dali a už je to pár rokov. 
Večnú lásku ste si sľubovali a ten sľub nikdy 
nezobrali ste späť. Tak ako kedysi, tak aj dnes 
Vám v srdci zvony znejú. A spolu s nami šťas-
tie, lásku k Vášmu výročiu prajú.
22. 10.  bol ten deň, kedy si naši drahí rodičia 
Evka a Peter Knapkovci pripomenuli 
50. výročie svadby. Zároveň 1. 10. oslávila 
naša drahá mamička 70. narodeniny. 
Za všetku Vašu lásku a pohladenie, ktoré 
nám stále dávate, ďakujeme a do ďalších 
rokov veľa zdravia prajeme.
Dcéry s rodinami. Za všetkých sladkú pusu 
babinke a dedenkovi posielajú najmenšie 
vnúčatká Rebečka a Jakubko

SPOMIENK A
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo 
drahé nám bolo, osud 
vzal. Dňa 29.10.2016 uply-
nie jeden rok, čo nás na-
vždy opustila naša drahá 
mama, babka a prababka  
Margita  ŠTRBÁKOVÁ.
S láskou spomína dcéra 
Anna s rodinou a celá rodina, ktorá Ťa mala rada.

práce  – vysávanie, čistenie a p. Tel. 0911 942 483.
• Kúpim šteniatko bernského salašníckeho psa ako 
darček pod vianočný stromček. Tel. 0903 171 844.
• 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 SERIÓZNY ZÁUJEMCA. 
Tel. 0918 481 544.
• Ak si na ZDŠ ul. Budovateľov (dnes Gorazdova) 
ukončil 8. ročník v r. 1981 (tr. uč. M. Weiss, M. Muš-
ková, M. Bartošová) alebo 9. ročník v r. 1982 (tr. uč. 
M. Mušková) POZýVAME ťA NA STRETNUTIE dňa  
19. novembra 2016 (sobota) o 16.00 v PIZZA PUBE 
na Novonosickej ul. 1146/47. 
Účasť potvrďte na tel.: 0905 359 344, 0918 345 425, 
0948 354 138 alebo mailom: tejajo1@gmail.com,  
zuzka@tai-com.eu (pozri Facebook „Stretnutie spo-
lužiakov zo ZDŠ, po tridsiatich piatich rokoch.“)
• Predám detskú postieľku s matracom a chráno-
čom na matrac s motívom žirafa (30 €), detský nosič 
Chicco so špec. chráničom chrbtice a možnosťou 
prebaľovania bez vyzlečenia, nový (30 € ), detský 
kočík Concord fusion trojkomb., farba mocca (390 
€), detskú sedačku na klik na bicykel (5 €), tel. 0904 
854 775.  

SLUŽBY
• Rekonštrukcie bytových jadier, bytov  a kúpeľní.
Tel. 0918 542 411.
• 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
• V Halens nakúpite jesenné bundy a kabáty už od 
19,99 eur. Možnosť objednávok z katalógu Klingel.
Dvory 1938/14, č. t. 0904 352 652.
• Rekonštrukcia bytov a kúpeľní. Tel: 0904 628 324.
• Maľby, stierky, lacno. Tel: 0902 238 168.

ZAMESTNANIE
• Prijmem čašníčku, tel. 0905 247 521.   
• Ponúkam lesné práce  a brigády. Tel. 0903 948 047.
• Prijmem predajcu elektroinštalačného materiálu 
do obchodu v Púchove, požad. SŠ vzdelanie s výuč-
ným listom §21. Záujemcovia z PÚ a blízkeho okolia 
hláste sa na 0903 802 993, sladekasyn@sladekasyn.sk.
• Taxi služba STANISLAV MIKA hľadá na TPP vodi-
ča taxi služby. Tel. 0908 874 874, info@sbtaxi.sk.
• PENZIÓN KORONA prijme recepčnú na dohodu. 
Pracovná doba od 16.30 – 20.30 hod. Vek 25 - 45 
rokov.  Vyžadujem príjemný vzhľad a vystupovanie, 
ovládanie angl. a nem. jazyka. Vhodná  je uchádzač-
ka, ktorá býva v blízkosti centra mesta. Tel:  0903 530 
115. E-mail: korona@koronadv.com.
• Hľadám upratovačku do rodinného domu, 1 x za 2 
týždne. Ponúkaný plat 5 eur /hod.  Vyžadujem pre-
cíznosť. E-mail:  kudlejpe@stonline.sk.

• Prijmeme mäsiara do malej rodinnej mäsovýrobne 
v Púchove. Ide o výrobu mäsových výrobkov.   Tel. 
0918 469 791. E-mail: jankovic.p@centrum.sk.

HĽADÁM PRÁCU
• Hľadám upratovacie alebo pomocné práce v čase 
od 8,00 -14,00 hod. Tel. 0911 899 433.

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám 3-izbový byt v Beluši, 65 m², s balkónom,  
na 4. poschodí s výťahom. Tel. 0944 130 723.
• Predám 3-izbový byt,  67 m² s loggiou v Púchove.
• Predám záhradu s chatkou o rozlohe cca 300 m²  
 v oblasti Potôčky. Cena dohodou. Tel. 0905 295 622.
• Predám 3-izbový byt v centre Púchova oproti Bille. 
Informácie na tel. č. 0908 517 094.
• 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 740 172.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Hľadám podnájom v Beluši a blízkom okolí, prí-
padne v Púchove. Tel. 0903 171 844.

• Dám do prenájmu 1-izbový zariadený byt na 
Chmelinci vrátane internetu. Cena 290 €.  Ihneď.
Tel. 0944 481 361.
• D ám do dlhodobého prenájmu nezariadený 3-iz-
bový byt na Obrancov mieru , voľný od 1. novembra 
2016. Tel. 0903 215 340.
• Dám do prenájmu 1-izbový byt, nezariadený.  
Tel. 0910 966 346.

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim záhradu alebo chatku s elektrinou. 0902 
213 262.

RÔZNE 
• Hľadám zodpovednú pani, slečnu na výpomoc v 
domácnosti.  1 x týždenne cca 5 hod. bežné domáce 

SPOMIENKA
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo 
drahé nám bolo, osud vzal. 
Dňa 29. 10. 2016 uplynie 
jeden rok, čo nás navždy 
opustila naša drahá mama, 
babka a prababka
 Margita ŠTRBÁKOVÁ.
S láskou spomína dcéra 
Anna s rodinou a celá 
rodina, ktorá ťa mala rada. 
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