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sa v stánku s mestským erbom varil 
vianočný punč, z ktorého výťažok 
pôjde na rehabilitácie pre  Karolín-
ku Garajovú. Dopoludnie odštarto-
vala folklórna skupina zo Strečeníc 
-  Štepnická skala, neskôr sa pridala 
známa, slovenská kapela Janais. 
Ozajstným mikulášskym darčekom 
bolo pre deti vystúpenie dvoch škri-
atkov Lola a Piškóta na snehu, ktorý 
mali pripravenú zábavnú, zimnú 
animáciu. Moment, ktorý robí Mi-
kulášsky jarmok ešte čarovnejším 
je rozsvietenie živého, vianočného 
stromčeka, ktorý sa nachvíľu stal 
centrom pozornosti a pýchou Pešej 
zóny. Rozsvietil ho primátor mesta 
so všetkými návštevníkmi jarmo-
ku spoločným odpočítavaním. Pri 
stromčeku už netrpezlivo čakal na 
deti Mikuláš v sprievode čertov a 
anjelov, ktorý im rozdávali sladkos-
ti. Fotografovanie detí s bradatým 
pánom v červenom dalo poslednú 
bodku za Mikulášskym jarmokom, 
ktorý bol aj tento rok plný úžasnej 
predvianočnej atmosféry. 

B. Krchňavá, Foto: Z. Návojová

13. ročník podujatia slávnostne ot-
voril primátor mesta Rastislav Henek, 
ktorý všetkých privítal a poďakoval 
organizátorom za skvelú prípravu. 
Decembrové počasie doslova vyšlo 
na jednotku a na pešiu zónu zasvie-
tili aj slnečné lúče. Program na pódiu 
bol štedrý, ako sa na správneho Mi-
kuláša patrí. Vystupovali deti z pú-
chovských materských a základných 
škôl, Centra voľného času Včielka, 
či Základnej umeleckej školy. Reci-
tovali mikulášske básničky, vinše a 
všade navôkol bola cítiť blížiaca sa 
vianočná atmosféra. V stánkoch sa 
návštevníci mohli zahriať vareným 
vínom, medovinou, či ochutnať rôz-
ne rozvoniavajúce dobroty. Ako po 
minulé roky aj na trinástom ročníku 

Púchovský  Mikulášsky  jarmok 
Prvá decembrová sobota patrila 
tradičnému Mikulášskemu 
jarmoku, ktorý sa aj tento rok 
konal na pešej zóne. 



spravodajstvo 3

Pozvánka na MsZ 
V súlade so zákonom SNR 

č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení  
§ 13, ods. 4, písm. a/       

z v o l á v a m  

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO, 
ktoré sa uskutoční dňa

6. decembra 2016 (utorok) 
o 10.00 h, 

v koncertnej sieni v Malom žup-
nom dome na Župnom námestí  

v Púchove.

PROGRAM:
Návrh – Plán legislatívnej čin-
nosti Mestského zastupiteľstva 
Púchov na rok 2017
Návrh - Rozpočet Mesta Púchov 
na rok 2017 a výhľad na roky 
2018 a 2019
Návrh  - VZN č. 4/2016 o poplat-
ku za znečisťovanie ovzdušia 
malým zdrojom znečisťovania 
ovzdušia
Návrh – úprava k Rokovaciemu 
poriadku Mestského zastupi-
teľstva Púchov (z r. 2015)
Návrh - Dodatok č. 3 k VZN č. 8/ 
2012 o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na vyme- 
dzenom území mesta Púchov.
Návrh - Dodatok č. 1z roku 2016 
k VZN č. 3/2014 o miestnych 
daniach pre mesto Púchov 
Projekt elektronizácie práce 
MsZ
Návrh - Úprava rozpočtu Mesta 
Púchov na rok 2016
Zmluvy o zverení majetku do 
správy
Zmluvy o poskytnutí finančné-
ho príspevku v zmysle Zásad 
podpory malého a stredného 
podnikania v meste Púchov
Správa o výsledkoch a podm-
ienkach výchovno–vzdelávacej 
činnosti škôl za školský rok 
2015/2016
Zmena členov komisií MsZ 
Púchov 
Informácia o investičných 
akciách
Dotácie
Predaj, kúpa 
Nájom
Správa náčelníka MsP, infor-
mácia o činnosti MESTSKÉHO 
BYTOVÉHO PODNIKU, s. r. o., 
Podniku technických služieb 
mesta, s. r. o., MEDIAL Púchov, 
s. r. o., MEDIAL TV, s. r. o., MEDIAL 
IN, s. r. o., MŠK Púchov s. r. o. 
a MsÚ Púchov
Rôzne
Diskusia a interpelácie

Mgr. Rastislav Henek,
primátor  mesta Púchov

bol štedrý aj mrazivý
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Zo správy o činnosti troch mediálnych spoločností mesta

Po dlhoročnom pôsobení Radoslava Vargu v  pú-
chovských médiách nastúpili v  roku 2015 nový 
konateľ spoločností Anton Školek a  šéfredaktorka 
novín a  televízie Tatiana Moravcová. V  roku 2016 
sa šéfredaktorom Púchovských novín stal Slavomír 
Flimmel a Púchovskú televíziu prevzal Peter Galovič. 
Finančná situácia mestských mediálnych spoloč-
ností ako celku, najmä však najstaršej a  najväčšej 
MEDIAL Púchov s. r. o., je dlhodobo veľmi neuspo-
kojivá. Podľa interného auditu zo dňa 14. 11. 2016 
má spoločnosť dlhodobo vlastné imanie záporné  
(t. j. záväzky spoločnosti prevyšujú jej majetok). 
Napríklad ku koncu roka 2012 mala záporné vlast-
né imanie v sume -34.962 eur. O rok neskôr (31. 12. 
2013) mala spoločnosť napriek mimoriadnym na-
vyšovaním tzv. ostatných kapitálových fondov zo 
strany mesta až na sumu 56.430 eur vlastné imanie 
stále záporné, a to –29.429 eur. Mesto Púchov pod 
vedením Mariána Michalca zrejme chcelo prekryť 
úpadok spoločnosti a koncom roka 2014 vložilo do 
ostatných kapitálových fondov ďalších 25.000 eur. 
Napriek tomu ostalo vlastné imanie MEDIAL Pú-
chov s. r. o. záporné (-6.394 eur). Neuhradená strata 
MEDIAL Púchov s.r.o. za obdobie do 31. 12. 2014  
bola v celkovej výške -93.161 eur. Zlú finančnú situá-
ciu sa nepodarilo zlepšiť ani v roku 2015 a problémy 
pretrvávajú aj v roku 2016.
V tejto situácii konateľ spoločností JUDr. Anton 
Školek na pokyn jediného spoločníka pristúpil  
k organizačným zmenám a dohodou rozviazal 
pracovné zmluvy s nasledovnými pracovníkmi:  
MEDIAL Púchov, s. r. o. - Peter Krankuš (pracuje 
ďalej pre TV Považie vo vysielacom pracovisku 
PúTV), Jana Kuchtová,  MEDIAL TV, s. r. o. - Miloš 
Žatko, Tatiana Moravcová (pracuje ďalej na zákla-
de zmluvy o dielo v  PN),  MEDIAL IN, s. r. o. - Ve-
ronika Klobučníková, Peter Hudák (pracuje ďalej 
pre TV Považie vo vysielacom pracovisku PúTV).  
Vo všetkých troch mediálnych spoločnostiach 
ostal pracovať na trvalý pracovný pomer jeden 

MEDIAL Púchov, s. r. o., MEDIAL TV,  
s. r. o. a MEDIAL IN, s. r. o. sú tri mest-
ské spoločnosti, prostredníctvom 
ktorých mesto vydáva Púchovské 
noviny a vysiela Púchovskú televíziu.

pracovník.
Vydavateľom Púchovských novín je MEDIAL Pú-
chov, s. r. o. Od 1. 10. 2016 redakcia Púchovských 
novín pracuje v organizačnej štruktúre:
Slavomír Flimmel - šéfredaktor PN, komunálne spra-
vodajstvo, fotograf,  Tatiana Moravcová – externá 

jazyková a  grafická re-
daktorka, inzercia, Mi-
lan Podmaník - externý 
športový redaktor, Bar-
bora Krchňavá - externá 
redaktorka pre kultúru a 
školstvo.
Z  dôvodov úspory fi-
nančných prostried-
kov redakcia opustila  
31. 10. 2016 svoje pôvod-
né priestory. Redakcia 
Púchovských novín vyu-
žívala spoločne priestory 
s  Púchovskou televí-
ziou s rozlohou 230 m².  
MEDIAL TV, s. r. o. zrušil 
prenájom priestorov s 
rozlohou 199 m². Pone-

chal si len vysielacie pracovisko (21 m² - dáva do 
prenájmu TV Považie) a sklad s archívom (10 m²). 
MEDIAL Púchov, s. r. o. má v prenájme dve malé kan-
celárie pre redakciu Púchovských novín s celkovou 
plochou 20 m².
Od augusta 2016 výrobu a vysielanie Púchovskej 
televízie zabezpečuje spoločnosť MEDIA POVA-
ŽIE, s.r.o. z  Považskej Bystrice prostredníctvom TV 
Považie za cenu 3.550 eur za mesiac. Zmluvy má 
uzavreté zatiaľ na dobu určitú (do 31. 12. 2016), ale 
očakáva sa, že budú predĺžené aj na ďalšie obdobie.
Skupina poslancov MsZ pod vedením predsedu 
Ekonomickej komisie Daniela Laka minulý mesiac 
iniciovala vznik novej spoločnosti Púchovská kul-
túra, s. r. o. Nová mestská spoločnosť bude od 1. ja-
nuára 2017 zabezpečovať vydávanie Púchovských 
novín, vysielanie Púchovskej televízie a navyše zo-
berie pod svoje krídla aj zamestnancov a činnosti 
Domu kultúry a  Župného domu. Mestské zastu-
piteľstvo schválilo za konateľa spoločnosti Miloša 
Svobodu. Pohľadávky a záväzky „starých“ Medialov 
bude od nového roku vysporiadavať nový konateľ 
spoločností Peter Žiačik.

RNDr. Slavomír Flimmel, 
poverený vedením spoločností skupiny MEDIAL

Staré priestory redakcie PúTV a PN využívajú dôchodcovia a zdravotne postihnutí.

Staré štúdio Púchovskej televízie v lete 2016.

Nová redakcia 
Púchovských novín 
(SOV na Námestí slobody).
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Pohoda pre Váš nákup

tel.: 0915 353 459
e-mail: puchov@naturhouse.sk  www.naturhouse.sk

OTVORENÉ: 
Pondelok - Štvrtok
9:30 - 21:30

Piatok - Sobota
9:00 - 02:00
Nedeľa 
zatvorené

Kontakt: 0948 489 223

inzerát stonožka 88x132 mm .indd   1 18. 11. 2016   13:55:39

Kaderníctvo 
Nikol

Novootvorené pánske, dámske a 
detské kaderníctvo NIKOL
vás pozýva a ponúka vám 

komplexnú starostlivosť 
o vaše vlasy:

Poradenstvo
- Strihy - rôzne techniky
- Farbenie - klasické, rôzne techniky
- Melír - odfarbovanie
- Melír - viacfarebný
- Trvalá preparácia
- Svadobné a spoločenské účesy
- Regeneračné a relaxačné masáže hlavy 
s produktami BIOLAGE

Nájdete nás v Púchove na Moravskej 682/3. 
Tešíme sa na každú jednu návštevu.

Objednať sa môžete na tel. 091 577 168

ŠPECIALISTA 
NA CHOVATEĽSTVO
A AKVARISTIKUGM centrum

MAJKA  FASHION 
POZOR, MIMORIADNA AKCIA!
NA VŠETOK TOVAR ZĽAVA  -20 %
Ponúkame: 
-dámsky, pánsky, detský tovar
-spodnú bielizeň, 
-rifle, 
-mikiny, 
-dámske šaty, blúzky, 
-detské tepláky, súpravy, 
-nohavice 
-bundy, 
-elegantné ako aj športové kabelky,  
a  mnoho ďalšieho tovaru za super 
ceny pre celú rodinu. 

AKCIA  PLATÍ  LEN  DO  10. 12. 2016!!!

   POZOR, MIMORIADNA AKCIA!

   NA VŠETOK TOVAR -20 %



spravodajstvo PÚCHOVSKÉ NOVINY6

a komunizmu. Takisto bol prichys-
taný dokument o študentoch, kto-
rý navštívili koncentračný tábor v 
poľskom Osvienčim. Po zhliadnutí 
všetkých pripravených projekcií po-
kračovala voľná diskusia. 
V druhom, popoludňajšom bloku 
bol Župný dom otvorený pre širokú 
verejnosť. „Festival slobody voláme 
preto festivalom slobody, lebo si 
myslíme, že sloboda nie je zadar-

Festival slobody je multižánrový 
medzinárodný festival, ktorý priná-
ša pohľad na obdobie neslobody na 
Slovensku. Za obdobia neslobody 
sú považované roky fašizmu, naci-
zmu, ale aj neskoršieho socializmu 
a komunizmu. Počas celého dňa (1. 
12. 2016) bolo v podkroví Župného 
domu pripravených niekoľko zau-
jímavých filmov, ukážok a  diskusií. 

Tento rok sa festival konal v dvoch 
mestách - v Bardejove a v Púchove. 
Celodenná filmová prehliadka je tiež 
vyvrcholením mesiaca november, 
kedy si pripomíname Deň boja za 
slobodu a demokraciu, či 27. výro-
čie udalostí zo 17. novembra 1989. 
Organizátorom celého festivalu bol 
Ústav pamäti národa v spolupráci s 
apolitickým, nezávislým občianskym 
združením Puchovo dedičstvo. 
Festival slobody bol rozdelený na 
dva bloky. Dopoludnie bolo vyhra-
dené pre základné a stredné školy. 
Na žiakov čakali štyri krátke filmy, 
ktoré poukazovali na prenasledo-
vania ľudí počas obdobia nacizmu 

mo, a tak by sme ju chceli osláviť,“ 
priblížil hlavnú myšlienku Slavomír 
Zrebný, ktorý bol jedným z organi-
zátorov. Je tiež režisérom dokumen-
tárneho filmu Stopy v snehu, ktorý 
bol súčasťou filmového maratónu. 
Poslednú bodku za festivalom dala 
česko-slovenská snímka s názvom 
Učiteľka. Počas celého dňa sa festiva-
lu zúčastnilo približne 170 divákov. 

-bak-

O Festival slobody bol v Púchove záujem Nové hrobové miesta 
na cintoríne v Púchove

Podnik technických služieb 
mesta, s. r. o.  prijíma žiados-
ti na prenájom hrobových 
miest na mestskom cintorí-
ne v Púchove, ktoré vznikli po 
výrube drevín v novej časti cin-
torína. Voľných je cca 50 hrobo-
vých miest. 
Z doručených žiadostí bude 
uskutočnený výber losovaním.
Termín predkladania žiadostí 
do 31. 12. 2016.

V Dubnici otvorili nový expedičný sklad hotových výrobkov pre Continental 
1. decembra bol v areáli priemyselné-
ho parku v Dubnici nad Váhom otvo-
rený nový expedičný sklad hotových 
výrobkov spoločnosti Continental 
Púchov. Výška investície sa pohybuje 
na úrovni 30 miliónov eur. Investorom 
je spoločnosť Invest4SEE, od ktorej si 
Continental bude prenajímať sklad 
na 15 rokov. V distribučnom centre 
nájde zamestnanie do 130 ľudí, pre-
vádzka bude štvorzmenná. Celková 
plocha skladových priestorov, ktorú 
bude Continental využívať, je takmer 
70-tisíc metrov štvorcových. Kapacita 
skladu je 250-tisíc nákladných pneu-
matík, operovať v ňom bude asi 25 
vysokozdvižných vozíkov. Do areálu 
denne príde asi 125 kamiónov, po-

lovica z nich bude prevážať hotovú 
výrobu z púchovského závodu, po-
lovica bude expedovať tovar k zá-
kazníkom. S expedíciou nákladných 
pneumatík zo skladu v Dubnici nad 
Váhom začína Continental 2. januára 
2017. Distribučné centrum bude zá-
sobovať nákladnými pneumatikami 
zákazníkov prvej výbavy a náhradnej 
spotreby v Európe, Blízkom východe, 
Severnej Afrike, ale aj USA, Ázii a Aus-
trálii. 
Continental momentálne skladuje 
hotové výrobky priamo v púchov-
skom areáli. Sklad však kapacitne ne-
postačuje pre osobné ani nákladné 
pneumatiky.                        

Zdroj: Continental
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gnostiku materiálov s moderným a 
unikátnym prístrojovým vybavením. 
Neodmysliteľnou súčasťou výskumnej 
infraštruktúry sú tiež novodobudova-
né laboratória pre numerickú analýzu 
a simuláciu technologických procesov. 
Kvalitu Fakulty priemyselných techno-
lógií v Púchove potvrdzuje aj hodnote-
nie nezávislej agentúry ARRA, v ktorom 
sa FPT každoročne umiestňuje v  rade 
24 hodnotených technických fakúlt 
Slovenskej republiky v prvej desiatke.“

Fakulta priemyselných technológií oslávila 20 rokov

Prítomným sa prihovoril aj Dr.h.c. Ing. 
Štefan Rosina, predseda Dozornej 
rady Matador Holding, a. s.: „Zmeny 
spoločenských a  politických pomerov, 
zvlášť po vzniku samostatného Sloven-
ska priniesli aj do priemyslu oživenie 
a rozvoj. Ukázala sa potreba vzdeláva-
nia. Matador a podniky v regióne usilo-
vali o kvalifikovanú pracovnú silu cestou 
učňovských, stredných a vysokých škôl. 
Spolupráca s  VŠE prostredníctvom de-
tašovaného pracoviska ukázala cestu 
vysokoškolského vzdelávania. Na zákla-
de skúseností iniciovali sme v roku 1976 
založenie Fakulty s technologickým za-
meraním v spolupráci so Žilinskou uni-
verzitou. Tam fakulta získala skúsenosti, 
s ktorými vstúpila do novej Trenčianskej 
univerzity v roku 1997. Teší ma osobne 
úspech fakulty a som pyšný na každého 
absolventa, bakalára, inžiniera, dokto-
ranta a želám fakulte úspech.“
Po krátkom kultúrnom programe fa-
kulta odovzdala prítomným hosťom 
ocenenia k 20. výročiu vzniku fakulty. 
Nasledovala módna prehliadka štu-
dentov študijného programu Textilná 
technológia a návrhárstvo. Po nej pri-
šiel na rad slávnostný prípitok a  pre- 

hliadka nového prístrojového vybave-
nia fakulty.
Fakulta priemyselných technológií je 
výnimočná predovšetkým priamou 
väzbou na priemyselnú prax. Pripra-
vuje absolventov pre potreby praxe v 
rámci perspektívnych študijných pro-
gramov vo všetkých troch stupňoch 
vysokoškolského štúdia. Svojím za-
meraním predstavuje unikát v rámci 
SR vo výchove odborníkov v oblasti 
materiálového inžinierstva so špecia- 
lizáciou na priemyselne významné 
materiály a kompozity, dizajn, envi-
ronmentálne inžinierstvo, numerickú 
analýzu a simuláciu technologických 
procesov. Fakulta disponuje špičko-
vým technickým vybavením a kva-
litným laboratórnym zázemím, ktoré 
zahŕňa 20 špecializovaných a výučbo-
vých laboratórií, ateliéry a päť moder-
ných učební informačných technoló-
gií. Fakulta má tiež vlastnú knižnicu 
odbornej literatúry so študovňou. Ab-
solventi fakulty patria medzi 6 % naj-
lepšie zarábajúcich absolventov všet-
kých vysokých škôl na Slovensku. 

Zdroj: www.fpt.tnuni.sk, -sf-

Aula fakulty sa uplynulý týždeň na-
plnila čestnými hosťami, zamest-
nancami a študentmi školy, ktorí si 
na úvod vypočuli príhovor dekana 
fakulty prof. Ing. Jána Vavru, PhD., 
v ktorom okrem iného povedal: „Fa-
kulta priemyselných technológií v Pú- 
chove vznikla v roku 1996 pod Ži-
linskou univerzitou v Žiline a v roku 
1997, keď vznikla Trenčianska uni-
verzita, bola k nej ako jedna z fakúlt 
pričlenená. Fakulta za 20 rokov svojej 
existencie vychovala 1848 absolven-
tov, z toho 671 bakalárov, 1083 absol-
ventov inžinierskeho štúdia a 94 ab-
solventov doktorandského štúdia. Na 
FPT sa habitovalo 18 docentov, inau-
gurovalo 8 profesorov a titul Dr.h.c. 
navrhla fakulta štyrom významným 
odborníkom z praxe a školstva, ktorí 
sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj fa-
kulty. FPT je zameraná na výchovu 
odborníkov v oblastiach techniky 
významných materiálov – kovov, po-
lymérnych materiálov, silikátových 
materiálov a textilu, v kombinácii so 
zameraním na výpočtové modelova-
nie a simuláciu, enviromentálne inži-
nierstvo a priemyselný dizajn. Fakulta 
je výnimočná predovšetkým priamou 
väzbou na priemyselnú prax a rozvoj 
úzkej spolupráce s priemyselnými 
partnermi bol vždy jej prioritou... V 
roku 2016 bolo na fakulte otvorené 
Centrum pre testovanie kvality a dia- 

FTP Univerzity A. Dubčeka v Trenčíne je výnimočná predovšetkým priamou väzbou na priemyselnú prax

0944 351 783
zastavaná plocha 144 m

pozemok  749m
Dohňany

NOVOSTAVBA
NA PREDAJ

www.abstavebniny.sk

2

2
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Mestská polícia

Polícia informuje

Zoťatý strom poškodil automobil

Chorobnosť na respiračné 
ochorenia opäť stúpla

Polícia pátra po nezvestnom R. Galkovi
Policajti z Považskej Bystrice žiadajú občanov o 

pomoc pri pátraní 
po nezvestnom 
20-ročnom Roma-
novi Galkovi z Pú-
chova. Naposledy 
ho videli v utorok 
22. novembra o pol 
štvrtej hodine nad- 
ránom. Odvtedy 
nie je známy jeho 
súčasný pobyt a ani 
kontakty s inými 
osobami. 

Roman je vysoký 

asi 167 cm, štíhlej postavy. Má  krátke hnedé rov-
né vlasy a hnedé oči. Na brade má krátke upravené 
strnisko. Zdanlivý vek je asi 22 rokov. Oblečené mal 
šedé rifle, bundu s kapucňou škoricovej farby. Obu-
té mal čierne tenisky. So sebou mal modrý ruksak s 
červeným nápisom NIKE. Zvláštnym znamením je 
neudržiavaný chrup. 

Akékoľvek informácie, ktoré by smerovali k vypá-
traniu hľadanej osoby môže verejnosť oznámiť na 
najbližší policajný útvar alebo na bezplatnú poli-
cajnú linku 158, prípadne na Obvodné oddelenie 
Policajného zboru Púchov č. tel. 0961283955, alebo 
priamo na kriminálnu políciu v Považskej Bystrici  č. 
tel. 0961263370. 

KR PZ Trenčín 

Na cestách Púchovského okresu sa v predchádzajú-
com kalendárnom týždni stali dve dopravné nehody. 
Nikto pri nich nezomrel ani neutrpel ťažké zranenia, 
jeden človek sa zranil ľahko. 

Ešte vo štvrtok 22. novembra krátko pred devia-
tou hodinou ráno sa stala dopravná nehoda na ces-
te III/1941 mimo obce v katastrálnom území obce 
Hoštiná. Vodička viedla osobné motorové vozidlo 
značky Fiat Stilo po ceste v smere od 
Hoštinej do obce Ihrište. Pri prejazde 
ľavotočivou zákrutou sa v dôsledku 
neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim 
schopnostiam dostala s vozidlom do 
šmyku, následne prešla s vozidlom cez 
protismernú časť vozovky mimo cestu, 
kde prednou časťou vozidla narazila do 
stromu a po tomto bolo vozidlo odra-
zené späť vpravo na cestu. Pri nehode 
došlo k ľahkému zraneniu vodičky, al-
kohol zistený nebol.   

V rovnaký deň krátko po desiatej ho-
dine dopoludnia sa stala dopravná ne-
hoda na ceste II/507 pred obcou Nimni-
ca. Pri zrezávaní stromu v blízkosti cesty 
osoba, ktorá túto činnosť vykonávala, 

neprispôsobila svoju činnosť tak, aby neohrozila bez-
pečnosť a plynulosť cestnej premávky, pričom zreza-
ný strom padol na vozovku, kde v tom čase jazdilo 
po ceste nákladné motorové vozidlo Peugeot Boxer, 
ktoré viedol vodič v smere od Považskej Bystrice do 
Púchova. Konáre stromu poškodili čelné sklo a pravú 
časť vozidla Peugeot. Pri nehode k zraneniam osôb 
nedošlo, alkohol nezistili.                 KR PZ Trenčín 

Nepozornosť vodičky bola príčinou dopravnej nehody medzi Hoštinou a Ihrišťom. Vyžiadala si, našťastie, iba       
ľahké zranenie.                     FOTO: KR PZ Trenčín

Ja nič, ja muzikant?
Na oddelenie mestskej polície prijali v utorok 27. 

novembra telefonické oznámenie, podľa ktorého 
malo dôjsť k zadymeniu priestorov starého domu 
kultúry na Štefánikovej ulici. Po príchode hliadky 
na miesto už príslušníci Hasičského a záchranné-
ho zboru hasili tlejúce odevné zvršky a paplón, 
ktoré boli pod schodmi do jednej z predajní v 
budove. Podľa hasičov nedošlo k zraneniu a ani k 
poškodeniu budovy. 

Neďaleko miesta zásahu bol 55-ročný bezdo-
movec naposledy žijúci v Beluši, ktorý hliadku in-
formoval, že paplón a oblečenie tam priniesol on 
a schoval sa do prázdneho priestoru pod schod-
mi. Následne zaspal a zobudil sa popoludní na 
štipľavý dym. Keď zistil, že pochádza z tlejúceho 
paplóna, miesto rýchlo opustil. Hliadku informo-
val, že nie je zranený a že on pod schodmi nefajčil 
a nevie vysvetliť, ako došlo k zapáleniu paplóna 
a odevných zvrškov. Keďže bezdomovec ležal v 
strede priestoru pod schodišťom, je nepravde-
podobné, že by niekto paplón zapálil ohorkom z 
cigarety z vonku. Hliadka preto nariadila mužovi 
upratať verejné priestranstvo, z miesta vyhotovila 
fotodokumentáciu.  

Priemerná chorobnosť na akútne respiračné 
ochorenia v minulom týždni v Púchovskom okre-
se stúpla o viac ako 120 prípadov na 100.000 
obyvateľov a dosiahla úroveň 1654 ochorení na 
100.000 obyvateľov. Bola štvrtá najvyššia spo-
medzi všetkých deviatich okresov Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. 

Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili v minulom 
týždni 5840 akútnych respiračných ochorení, cho-
robnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom 
stúpla len veľmi mierne. Najvyššia chorobnosť na 
akútne respiračné ochorenia v TSK bola minulý 
týždeň v okrese Bánovce nad Bebravou, najnižšia 
v Ilavskom okrese.   

Chorobnosť na chrípku stúpla  minulý týždeň 
v Trenčianskom kraji o 17,74 percenta. Vekovo 
špecifická chorobnosť na chrípku bola najvyššia
u detí od šesť do štrnásť rokov.  Pre chrípku mu-
seli minulý týždeň prerušiť školskú dochádzku v 
dvoch materských a jednej základnej škole v TSK.. 
Ani jedna z nich nebola v Púchovskoom okrese. 

(r)
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Už od malička si deti zvykajú na televízor, počítač, tablet... Deti v predškol-
skom veku sa hýbu toľko, že im rodičia nestačia. Keď začnú chodiť do školy, 
s pohybom to ide často dolu vodou. Kde sú tie časy, keď sa deti naháňali po 
vonku a vyliezli na každý strom?

Keďže sa deti dosť nasedia v škole, po škole by mali 
mať maximum prirodzeného pohybu. Veď predsa 
nikto nechce, aby bolo ešte viac krivých chrbtíc a 
obezity u malých detí. Aby sa deti odlepili od obra-
zovky a pohli kostrou, dospelí musia pohnúť rozu-
mom! Organizátor projektu Pohni kostrou nezisko-
vá organizácia Orbis Institute sa snaží spojiť pohyb  
s tým, čo deti baví – s  digitálnymi technológiami. 
Odmenou pre nás všetkých budú zdravé deti.  
Cieľom projektu podporeného Národným športo-
vým centrom je propagácia športu a aktívneho po-
hybu medzi deťmi a mladými ľuďmi.

Súťaž o najlepšie video so športovou aktivitou “Po-
hni kostrou! Povedz áno športu” bola určená pre  
žiakov základných škôl a športové kluby. Hodnotil sa 
originálny nápad, kreatívne spracovanie, akčnosť a 
dynamika videa. Porota vybrala dve víťazné videá za 
základné školy a jedno za športové kluby pre každý 
región Slovenska. Keďže video žiakov ZŠ Mládež-
níckej patrilo medzi dve najlepšie v našom regióne, 
29.  novembra sa v dvoch telocvičniach tejto školy 
uskutočnil interaktívny event s využitím projektu 
BikeLab. Ďalšou odmenou bude tiež profesionálne 
video na odprezentovanie víťaznej školy a jej špor-
tových aktivít. 

www.pohnikostrou.sk, foto: S. Flimmel 

Projekt Pohni kostrou na ZŠ Mládežnícka

Obvodné kolo technickej olympiády základných škôl
Obvodné kolo technickej olympiády kategórie A 
a B sa konalo 1. decembra na ZŠ Mládežnícka Pú-
chov. Technickej olympiády sa zúčastnilo sedem 
základných škôl: Mládežnícka, Slovanská, J. A. Ko-
menského Púchov, Sv. Margity Púchov, Lysá pod. 
Makytou, E. Schreibera Lednické Rovne, ZŠ Beluša.
Kategórie A sa ako súťaže dvojíc zúčastnilo 20 žia-
kov 8. a 9. ročníka ZŠ. Teoretickú časť vypracovali 
samostatne a  získané bodové ohodnotenie sa 
sčítalo s  bodovým ohodnotením praktickej časti. 
Prvé miesto a postup na krajské kolo si vybojovala 
dvojica Kristián Kopp a Ivan Mičuda zo ZŠ Beluša. 
Na druhom mieste skončila dvojica Matej a Adam 
Hírešovci zo ZŠ E. Schreibera Lednické Rovne, tretí 
boli Martin Kahák a Martin Opat zo ZŠ Mládežnícka 
Púchov.
Kategórie B sa ako súťaže jednotlivcov zúčastnilo 
12 žiakov 5. a 7. ročníka ZŠ. Teoretickú aj praktickú 
časť riešili každý samostatne. Prvé miesto a postup 
do krajského kola získal Miroslav Mihálik zo ZŠ s MŠ 
Slovanská. Druhé miesto obsadil Viliam Kozánek 
a tretie Jakub Henek obaja zo ZŠ Mládežnícka Pú-
chov.
Krajské kolo Technickej olympiády sa koná 2. febru-
ára 2017 na SOŠ Piešťanská Nové mesto n. Váhom.

-sf-

Školský dvor ZŠ Mládežnícka s novým altánom  
Nový altánok pre žiakov pribudol minulý týždeň aj pri Základnej škole 
Mládežnickej. Viaceré slovenské školy majú dobrú skúsenosť s využi-
tím netradičných foriem vyučovania práve v exteriéroch školy. Altánok 
môže okrem vyučovania slúžiť aj pri hrách v školskom klube a rôznych 
mimoškolských aktivitách.                                                                                 -r-
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Do svojich 13 rokov si žil s  rodičmi v  Bratislave.  
V roku 1998 ste sa presťahovali do Púchova, odkiaľ 
pochádza rodina tvojho otca. Pravdepodobne väč-
šinu svojho športového života si strávil na cestách 
po celom svete. Aký máš vzťah k nášmu mestu?
Pamätám si Púchov z detstva, kedy sme sem cho-
dili za dedkom a  babkou. Spomínam si najmä na 
vianočné obdobie, ešte sa kúrilo uhlím - tá vôňa mi 
pripomína detstvo v Púchove. Otcova rodina síce 
pochádza z  Turca, ale môj pradedo sa ako sudca 
presťahoval v 19. storočí do Púchova. Dal si posta-
viť dom, kde s  bratom Martinom teraz žijeme. Pri 
rekonštrukcii domu sme sa snažili čo najviac zacho-
vať z pôvodného stavu, pretože si predkov vážime 
a chceme toto dedičstvo zachovať aj pre potomkov.

Kto ťa v detstve motivoval, aby si sa dal na cyklisti-
ku? Bol tvojím vzorom otec?
Otec ako bývalý cyklista mi dal základy cyklistické-
ho myslenia a venoval nám s bratom množstvo času 
a energie. Nemôžem nespomenúť aj strýka Tibora, 
ktorý nám pomáhal s  tréningom a mamu, ktorá 
nám tiež veľa obetovala. Ale hlavná motivácia vy-
chádzala zo mňa a brata Martina. Spolu sme tréno-
vali, spolu sme súťažili a navzájom sme si pomáhali. 
Hneď po strednej škole sme spolu odišli do Južnej 
Afriky, samému by mi to nebolo ľahké. Keď sme išli 
dvaja, tak sme sa tešili, že bude zábava. Spätne vi-
dím, že bolo pre mňa v cyklistike najdôležitejšie, že 
sme ju robili s bratom spolu dvaja.

Už v kategórii juniorov si patril medzi svetovú špič-
ku. Vo svetovom pohári v roku 2003 si skončil cel-
kovo na druhom mieste. Veľký úspech si dosiahol  
v zimnom triatlone, keď si sa stal v roku 2004 junior-
ským majstrom Európy.
Vtedy som si ani neuvedomoval, čo to znamená 
byť majster Európy. Bola to hlavne zábava. Oproti 

cestnej cyklistike bol zimný triatlon (bežky, horský 
bicykel a  beh) vítaným spestrením celej sezóny. 
Svetový pohár je úplne iná kategória, 10 až 11 pre-
tekov za rok a nám s bratom sa podarilo dosiahnuť 
2. a 4. miesto, čo bol vtedy veľký úspech.

O  tri roky neskôr (2007) si už bol majster sveta  
v pretekoch cestnej cyklistiky s hromadným štar-
tom do 23 rokov. V tomto roku si bol tiež vyhlásený 
za najlepšieho slovenského cyklistu roka (potom 
ešte v rokoch 2009 a 2010).
Po úspechu v juniorskom svetovom pohári sme 
s bratom čakali ponuky z dobrých tímov, ale nep-
richádzali. S Martinom sme odišli na dva roky do 
Južnej Afriky a zažili asi najkrajšie roky svojho živo-
ta. Tam si nás všimol tím Wiesenhof – Felt a posu-
nul nás na lepšie preteky. Keď sme potom prišli na 
majstrovstvá sveta do 23 rokov, boli sme omnoho 
lepšie pripravení ako naši vrstovníci. Vtedy mi veľ-
mi pomohol brat, ktorý si to v pelotóne oddrel a ja 
som už len špurtoval pre víťazstvo. Vďaka tomuto 
titulu sme sa dostali do vrcholovej cyklistiky, vtedy 
si nás všimli. Podpísali sme dvojročnú zmluvu s ne-
meckým tímom Milram,  vďaka tomu som mohol 
ísť o rok na Tour de France. Víťazstvo v roku 2007 
malo pre môj život najväčšiu váhu, pretože nás 
s bratom obidvoch posunulo úplne hore.

Šesťkrát si sa zúčastnil na najslávnejších cyklistic-
kých pretekoch sveta Tour de France (2008 - 2014), 
kde si sa najlepšie umiestnil v  roku 2011 na de-
vätnástom mieste v celkovom poradí. Začiatky na 
Tour však boli asi dosť ťažké – pracovať ako domes-
tik na hlavné hviezdy...
Nikdy som dovtedy trojtýždňové preteky nešiel, 
takže môj základný cieľ na prvej Tour bol vôbec ju 
dokončiť. V kráľovskej etape sa mi podarilo dostať 
sa do úniku a vyhrať horskú prémiu na Col de la 

Peter Velits: 
Šport naučí človeka inak sa pozerať na svet

Croix de Fer vo výške vyše 2000 metrov. Bol to je-
den z najkrajších okamihov mojej kariéry.

Ako prvý Slovák si obsadil pozíciu na stupňoch ví-
ťazov v konečnom hodnotení na pretekoch Grand 
Tour. Bolo to roku 2010, keď si získal tretie miesto 
na pretekoch španielskej Vuelty. Po dopingovom 
prehrešku Španiela E. Mosqueru si sa dokonca po-
sunul na druhé miesto.
Pôvodne som nemal v pláne ísť v tom roku Vueltu. 
S Martinom sme boli vo výbornom tíme HTC a mal 
som cieľ vybojovať si pozíciu na Tour. Lenže tesne 
pred Tour som padol a zlomil si kľúčnu kosť. Takže 
na Tour som nešiel, bol som doma, oddýchol som 
si a na konci roka som šiel na Vueltu. Do Španielska 
som prišiel v takej forme, že ma to samého prekva-
pilo. Obrovskou výhodou pre mňa bolo, že som 
mal opäť pri sebe Martina. Po druhom týždni som 
bol medzi desiatimi najlepšími a časovka ma po-
sunula na tretie miesto. Vtedy sme si s Martinom 
povedali, že to do Madridu už musíme vydržať.

V roku 2012 si sa stal celkovým víťazom etapových 
pretekov Okolo Ománu.
Niekedy som bol v pretekoch blízko víťazstva, ale 
nakoniec to nedopadlo dobre a skončil som druhý 
alebo tretí. Vtedy ma to mrzí, ale potom to radšej 
vytesním z pamäti a radšej si spomínam na víťaz-
stvá ako v pretekoch Okolo Ománu.

V rokoch 2012 - 2014 si sa stal trikrát majstrom sve-
ta v tímovej časovke, čo sa ti podarilo ako prvému 
cyklistovi na svete.
Úspech v tímovej časovke je niečo úplne iné, iné 
pocity, bolo to veľmi pekné. Otec mi vždy hovorie-
val, že tímová časovka je najväčšia cyklistická dri-
na, niekedy sa nazýva tiež disciplínou pravdy. Naj-
radšej spomínam na rok 2013 vo Florencii. Stratili 

V profesionálnom pelotóne 
vybojoval celkovo sedem 
víťazstiev, osemkrát štarto-
val na podujatí Grand Tour, 
z toho šesťkrát na Tour de 
France. Je niekoľkonásobný 
majster sveta. Najúspešnejší 
púchovský športovec Peter 
Velits oznámil pred týždňom 
ukončenie svojej športovej 
kariéry.
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V Púchovskom magazíne
uvidíte aj tieto reportáže:

• Rekonštrukcia železnice pokračuje 
• Mimoriadne MsZ v Púchove
• Edukačné schody 
• Púchov je 4. najkrajšie mesto Slovenska 
• Múzy opäť spájali 
• Návrat divadla Makyta
• Púchovské čarbanice
• Yes Event 
• Veľká cena Púchova v krasokorčuľovaní
• Tenis Odema Benet cup
Premiéra vždy v piatok o 18.00 h, reprízy každý deň o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00 h

DECEMBER 2016
08. 12., štvrtok,  NA CESTE: RUMUNSKO - cestovateľský večer 
Kaviareň Podivný barón,  18: 30
10. 12., sobota, KREATÍVNY WORKSHOP - vianočné ozdoby
Kaviareň Podivný barón, 17: 00
11. 12., nedeľa, NEDEĽNÉ PREMIETANIE - Charlie Chaplin: Kid
Kaviareň Podivný barón, 17: 00
16. 12., piatok, FAREBNÝ SVET - vernisáž a koncert, podkrovie ŽD, 18: 30

ŽUPNÝ DOM_BOD KULTÚRY PÚCHOV

www.zupnydom.sk

sme dvoch cyklistov už v polovici trate a ostali sme 
len štyria. Bolo to skutočne veľmi náročné a predsa 
sa nám podarilo vyhrať.

Profesionálnu cyklistiku opúšťaš ako 31-ročný.  
Vo veku, keď sú viacerí športovci vo svojej vrchol-
nej forme. Naozaj je tvoje rozhodnutie definitívne 
a vylučuješ návrat k vrcholovému športu? 
V  cestnej cyklistike keď niekto vypadne, tak je 
takmer nulová šanca sa vrátiť. Výnimkou bol Con-
tador. Neviem si predstaviť seba, žeby som sa o to 
pokúsil.

Ako 15-ročný študent púchovského gymnázia 
si uviedol v  dotazníku, že chceš byť v  dospelosti 
športovcom a podnikateľom. Spolu s bratom Mar-
tinom si pred niekoľkými rokmi rozbehol vlastnú 
značku športového oblečenia a s rodinou vlastníš 
a prevádzkuješ horský hotel. Zdá sa, že všetko sa ti 
darí podľa plánu.
My s  bratom máme možno výhodu oproti iným 
športovcom, že sa na koniec športovej kariéry už 
niekoľko rokov pripravujeme. Máme tri roky ob-
chod, teda nehrozí, že nebudeme mať čo robiť. 
Média sú prekvapené, že náhle končím s vrcholo-
vým športom, ale tento proces bol dlhodobý. Po 
minuloročnej operácii artérie na nohe som sa na 
bicykli len trápil a rozhodnutie skončiť mi nakoniec 
prišlo veľmi jednoduché. Teraz cítim svoj koniec 
v cyklistike ako úľavu. Niečo síce končí, ale ja sa te-
ším na nové výzvy. Na podnikaní sa mi páči hlavne 
nezávislosť a sloboda.

Tlačové agentúry uvádzajú, že začiatkom januára 
očakávaš narodenie syna. Prekvapilo ma tvoje vy-
jadrenie, že ho nebudeš orientovať na cyklistiku.
Nie, že by som nechcel, aby bol cyklista, ale nebu-
dem ho do ničoho nútiť. Nech si vyberie sám cestu 
akú chce. Prial by som mu, aby bol profesionálny 
športovec, pretože šport naučí človeka inak sa po-
zerať na svet. Šport dokáže pomôcť človeku rozví-
jať dobré vlastnosti ako húževnatosť a pracovitosť, 
ktoré potom môže využiť aj v ďalšom živote.

Zhováral sa Slavomír Flimmel Peter Velits s bratom (dvojičkou) Martinom. 
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Nezvyčajný komorný koncert
Posledný novembrový podvečer si na svoje pri-
šli všetci priaznivci klavírneho umenia. V Ma-
lom župnom dome sa konal komorný koncert, 
ktorý zorganizovala Základná umelecká škola 
v Púchove v spolupráci so Spolkom koncert-
ných umelcov s podporou Fondu na podporu 
umenia. Podobné komorné koncerty sa  ko-
najú vo viacerých slovenských mestách. 

Koncert bol špecifický štvorručnou hrou na kla-
vír, ktorá je veľmi zriedkavá. Návštevníkom sa 
predstavilo klavírne duo – Ida Černecká spolu s 
Františkom Perglerom, ktorý spolu hrávajú od 
roku 1998. Obaja umelci účinkujú na domácich 
i zahraničných koncertných pódiách. V ich reper-
toári sú známe skladby od Beethovena, Schu-
berta, či Schumanna. Na komornom koncerte v 
Púchove odzneli v štvorručnom prevedení Mo-
zartove sonáty, Bizetove Detské hry, či náročné 
Rachmaninove skladby. 
„Štvorručná hra je veľmi ťažký typ komornej 
hry. Hovorí sa, že nič nie je ťažšie, ako keď majú 
dva tóny zaznieť naraz. Ovládať dva klavíry je 
omnoho ľahšie, pretože každý hrá sám. Z pro-
fesionálneho hľadiska je hra na jednom klavíri 
štvorručne veľmi náročná. Musím povedať, ale 

že tým, aká je hra neobvyklá má omnoho viac 
priaznivcov, ako klasická sólová hra na klavíri,“ 
prezradila po odohranom koncerte umelkyňa Ida 
Černecká, ktorá patrí k najvýznamnejším osobnos-
tiam slovenského interpretačného umenia. 

Barbora Krchňavá

Vyplnený kupón vystrihnite a vhoďte do schránky 
v galérii vestibulu domu kultúry (divadla). 
Podporte našich súťažiacich svojím hlasom 

a budete zaradení do žrebovania 
o 3 x 2 vstupenky do kina. 

Vernisáž Púchovčana Michala Žilinského 
Počas uplynulého týždňa sa v podkroví Župného 
domu konala vernisáž mladého, talentovaného 
umelca Michala Žilinského, ktorá mala názov 
„Znovuzanikanie“. Predstavila návštevníkom päť 
konceptov, ktoré vznikali počas autorovho štúdia 
na vysokej škole. Doposiaľ boli všetky výstavy 
najmä o klasických maľbách a klasickom výtvar-
níctve. Táto bola netradičná, veľmi jedinečná a 
moderná, pretože spojila perokresbu s koncep-
tuálnym umením. Kurátorom celej výstavy bol 
viceprimátor Roman Hvizdák. 
Michal Žilinský študuje v Brne a je žiakom pred-
posledného ročníka magisterského štúdia. Celá 

výstava bola postavená na koncepte aspektu času, 
straty času a vnímania plynutia určitého časové-
ho obdobia. „Pre mňa je najdôležitejší moment 
zastavenia. Výstava je konceptuálne zložená 
z videí, ktoré predstavujú súčasné médium a z 
kresieb, ktoré majú pre mňa až kontemplatívny 
charakter. Človek sa môže postaviť pred video 
a vidieť plynutie času, pričom na kresbe je čas 
nejakým spôsobom zamrznutý, “ prezrádza viac 
o svojich dielach Michal. 
Výstava je pre verejnosť sprístupnená v podkroví 
Župného domu do 11. decembra. 

Barbora Krchňavá

Michal Žilinský (vľavo) s kurátorom výstavy Romanom Hvizdákom.



       

PROGRAM

KINO
Piatok 2.    15.30 h -3D    Nedeľa  4. 15.30 h

VAIANA (animovaný) 
Pred tritisíc rokmi sa po nekonečných vodách Tichého oceánu plavili prastarí moreplavci a objavovali nové ostrovy Oceánie 
… potom ale ich plavby na celé tisícročie ustali … a nikto nevie prečo. Od tvorcov Zootropolis  a Ľadové kráľovstvo. 7+,  
USA – Saturn –107´– slovenský dabing. Vstupné 3,50 – 2 D, 5 € - 3 D.

Piatok 2.    17.30 h    Sobota  3.  17.30 h

SANTA JE STÁLE ÚCHYL (čierna komédia)                                                                                                    
Billy Bob Thornton sa predstavuje v jednej zo svojich najlepších filmových úloh. Odpudivo neodolateľný zlodej Willie je stále 
alkoholik, stále sukničkár a už zase na dne. Znovu si teda oblečie kostým Santu  a neochotne spojí sily s bývalým parťákom 
Markusom, aby na Vianoce vykradli centrálu jednej  skorumpovanej chicagskej charity. Po viac ako jedenástich rokoch 
vzniklo pokračovanie Santu, ktorý je všetko, len nie ľudomil. 12 +, USA – Magic Box Slovakia   – 81´ -  titulky. Vstupné 3,50  

Sobota  3.  19.30 h    Nedeľa  4.  17.30 h - 3D

UNDERWORLD:KRVAVÉ VOJNY (akčný horor)
Už po piatykrát si Kate Beckinsale oblečie kostým Selene a v pokračovaní filmovej série Underworld s podtitulom Krvavé 
vojny sa pokúsi zastaviť odveký boj medzi Lykanmi a Upírmi. 15+, USA – Itafilm  – 91´-  titulky.Vstupné 4 € - 2 D, 5,50 € - 3 D

MIKULÁŠSKY MARATÓN V KINE: 2 €/1 FILM
Utorok 6.  15.30 h

TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV (animovaný, rodinný)
Čo robia vaši štvornohí miláčikovia, keď nie ste doma? Odpoveď na otázku, ktorou  sa trápi každý psíčkar, nájdete v animo-
vanej komediálnej lahôdke Tajný život maznáčikov. Max a Katie sú spriaznené duše, tí absolútne najlepší kamoši na svete. 
Čo na tom, že Max je pes a Katie človek? MP, USA  – CinemArt   – 90´-  slovenský dabing. Vstupné 2 €.

Utorok 6.  17.15 h

TROLLOVIA (anim., dobrodr., komédia)
Trollovia sú vždy veselí a šťastní škriatkovia, ktorí najviac zo všetkého milujú hudbu, tanec a spev. Jedinou ich vážnejšou 
starosťou sú Bergeni. Tí si totiž myslia, že môžu byť šťastní iba vtedy, keď budú mať Trolla v žalúdku. Bohužiaľ však už dlhú 
dobu žiadneho na jedálničku nemali. Trolliemu kráľovi Peppymu se totiž podarí aj so všetkými jeho poddanými utiecť a 
založiť vlastné veselé mestečko Trollíkovo, ktoré sa Bergenom nedarí nájsť... MP - USA-  CinemArt - 92´- slovenský dabing. 
Vstupné  2 €.

Utorok 6.  19.00 h

ROZPRÁVKY PRE EMU (komédia, romantický)
Peter Miller žije a pracuje už niekoľko rokov v Londýne. Jeho zabehnutý rytmus života jedného dňa preruší správa z Prahy, 
ktorú považuje za omyl alebo zlý vtip. Je otcom osemročnej Emy a po nehode matky - aj jej jedinou šancou, ako sa vyhnúť 
detskému domovu. Nutnosť spolužitia s dcérou, o ktorej existencii doposiaľ nemal ani tušenie, prevráti Petrovi život doslova 
hore nohami… MP – ČR – Continentalfilm  –  100´  - česká verzia. Vstupné 2 €

Streda  7.   17.30 h

JAMES WHITE (dráma)
Newyorčan, ľahkomyseľný dvadsiatnik so sebadeštruktívnymi sklonmi. Povaľač, ktorý napriek svojej inteligencii nie je 
schopný si udržať prácu. Prežíva na gauči svojej matky Gail, ktorá jeho životný štýl neschvaľuje a naviac bojuje s rakovinou. 
James rieši situáciu útekom k sexu a drogám až do tej chvíle, kým nezačne byť Gailin stav naozaj vážny a on sa musí posta-
viť tvárou v tvár realite, ktorú už nemôže len ignorovať. 15+, USA – ASFK – 85´-  titulky.Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   9.    17.30 h    Nedeľa  11.  17.30 h

KAMENE BOLESTI (romantická dráma)
Romantický príbeh ženy, ktorá hľadala vášeň a  lásku. Gabrielle (Marion Cotillard) je nevyrovnaná a emóciami zmietaná 
mladá žena. Obyvatelia dediny ju považujú za šialenú a jej správanie za škandalózne. Rodičia sa rozhodnú vydať ju za 
španielskeho prisťahovalca Josého v domnienke, že z Gabrielle urobí „počestnú ženu.“ Po potrate ju lekári pošlú na liečenie 
do švajčiarskych kúpeľov, kde stretáva veterána z vojny v Indočíne, Andrého. Ten znovu rozdúcha vášeň, ktorú Gabrielle 
pochovala hlboko vo svojom vnútri... 15 +,  Fr.  – Itafilm –  116 ´  -  titulky. Vstupné 3,50 €

Piatok   9.    19.45 h    Sobota  10.  17.30 h

VIANOČNÁ PÁRTY (komédia)  
Jediný spôsob, ako uloviť významného klienta a zachrániť firemnú pobočku pre zavretím, je usporiadať veľkolepý vianočný 
večierok, na ktorý nikdy nezabudnete. Na ktorý NIKDY NIKTO nezabudne! 15+, USA – Fórum film – 105´ - titulky. Vstupné 
3,50 €.

Sobota  10.  15.30 h    Nedeľa  11.  15.30 h

ANJEL PÁNA 2 (rodinná rozprávka)
Voľné pokračovanie úspešnej vianočnej rozprávky. Anjel Petronel stále pracuje pri  Nebeskej bráne, ale je presvedčený, že 
by si zaslúžil lepšie miesto. Jeho večný pokušiteľ, čert Uriáš, začne Petronela provokovať: Stačí odtrhnúť jabĺčko zo stromu 
Poznania a bude vedieť to, čo vie len sám Boh! A cesta k uznaniu a lepšiemu miestu bude voľná... MP – ČR,SR -  Magic 
Box - 90´- slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.

Streda 14.    19.30 h

LÍZA, LÍŠČIA VÍLA (komédia, fantasy, romant.)                                
Líza je ošetrovateľkou vdovy po japonskom veľvyslancovi. Jej jediným priateľom je duch japonského popového speváka a na 
svoje tridsiate narodeniny sa rozhodne, že nájde svoju životnú lásku. Avšak všetci jej obdivovatelia zomierajú pri rôznych ku-
rióznych nehodách hneď na prvom rande. Líza príde k záveru že je líščou vílou. Tá je podľa japonskej mytológie démon, ktorý 
muža najprv zvedie a následne zavraždí. Je to ale naozaj tak? 12+, Maď. –ASFK –  99 ´-  titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   16.  17.30 h    Sobota  17.  17.30 h

COLLATERAL BEAUTY (romantická dráma)
Všetkých nás niečo spája -  láska, čas, smrť. Túžime po láske, chceme viac času a bojíme sa smrti. Howard (Will Smith) 
je skvelý, kreatívny a charizmatický muž. Kedysi miloval život, teraz ho nenávidí. Zažije rodinnú tragédiu a stiahne sa do 
ústrania. Jeho kamaráti zostavia drastický plán, ako ho z ťažkej situácie dostať skôr, než stratí úplne všetko. Dotlačia ho 
do krajnosti, donútia ho čeliť pravde prekvapivými a hlboko ľudským spôsobom ... Film odhaľuje, ako i tá najväčšia strata 
môže priniesť krásne momenty a ako sa láska a smrť v živote prepletajú... 12+,  USA – Continentalfilm  – 128 ´- titulky. 
Vstupné 3,50 €. 

Piatok   16.  19.45 h    Nedeľa  18.  17.30 h

INKARNÁCIA (thriller, horor)                                                                                                              
Jedenásťročný Cameron (David Mazouz) sa zrazu začne správať zvláštne. Uzaviera sa vo svojej izbe, hovorí zvláštnymi 
pradávnymi jazykmi a vykazuje aj ďalšie príznaky posadnutosti. Hneď, ako to jeho matka (Carice van Houten) zbadá, spojí sa 
s odborníkmi z Vatikánu, ktorí za chlapcom vyšlú špecialistku na podobné prípady. Tá si na pomoc pozve Dr. Embera (Aaron 
Eckhart) a jeho tím. Dr. Ember má totiž jedinečnú schopnosť - pri liečbe posadnutých osôb vstupuje priamo do ich mysle a 
v nej čelí zosobnenému zlu spôsobujúcemu pomätenie mysle, vstúpi do jeho podvedomia, v ktorom démon drží chlapca v 
zajatí v imaginárnom svete snov. Ukáže sa, že diabolský protivník je oveľa silnejší, než Ember čakal... 15+, USA – CinemAret 
–  86 ´-  titulky. Vstupné 3,50.  

Sobota  17.  15.30 h    Nedeľa  18. 15.30 h

AŽ NA SEVERNÝ PÓL (animovaný, dobrodružný)
Pätnásťročná Saša je dcérou bohatých aristokratických rodičov v Rusku koncom 19. storočia. Sníva o ďalekom severe 
a smúti nad osudom svojho dedka Olukina, významného vedca a polárnika, ktorý sa doteraz nevrátil zo svojej poslednej ex-
pedície, na ktorej sa pokúsil dobyť severný pól. Olukin predal svoje poslanie výskumníka Saši, ale jej rodičia to neschvaľujú 
a už jej dohovárajú svadbu. Saša sa rozhodne vzoprieť svojmu osudu, utiecť z domu a nájsť svojho dedka...aj keby mala ísť 
až na severný pól. 12+,  Fr.,Dán.  – ASFK –81 ´- český dabing. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

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

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU (komédia)                                                                                         
Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je manželkou charizmatického a bohatého Pavla /Jiří Langmajer/ na plný úväzok. Ale 
len dovtedy, kým ju na prahu štyridsiatky roztomilým a korektným spôsobom nepožiada o rozvod. Keď nový život, tak s celou 
parádou! Film o láske, ktorá môže ľuďom pomôcť. Hlavne ľuďom, ktorí už stratili chuť, odvahu aj silu veriť, že by mohli byť 
ešte v živote šťastní. Vďaka náhodnému, takmer osudovému stretnutiu, prežijú Eliška s Božíčkom najšťastnejší kus svojho 
života, a to práve vtedy, keď už to ani jeden z nich nečakal. 12+,  ČR – CinemArt   - 97 ´- česká verzia. Vstupné 2 €.

Streda  21.   19.30 h    Piatok 23.    17.30 h    Nedeľa  25.  19.30 h - 3D

ROGUE ONE:A STAR WARS STORY (akčný, dobrodružný, sci-fi)   
Prvý zo série nových výpravných samostatných príbehov Star Wars. Výpravné dobrodružstvo netypických hrdinov, ktorí 
sa spoja v drsných časoch, aby sa vydali na nemožnú misiu, ktorej cieľom je ukradnúť plány najničivejšej zbrane Impéria 
- Hviezdy smrti. 7+, so slovenským  dabingom 23.12, 25.12.,  12+  s titulkami 21.12., – USA – Saturn – 137 ´. Vstupné 
3,50€ - 2 D, 5 € - 3 D.
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PRIPRAVUJEME:

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY 
A INÉ SUBJEKTY:

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

Piatok 2.     kinosála     8.30 hod.

TROLLOVIA
Trollovia sú vždy veselí a šťastní škriatkovia, ktorí najviac zo všetkého milujú hudbu, tanec a spev. Jedinou ich vážnejšou 
starosťou sú Bergeni. Tí si totiž myslia, že môžu byť šťastní iba vtedy, keď budú mať Trolla v žalúdku... 

Piatok 9.      kinosála     9.00 hod.

TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV
Max a Katie sú spriaznené duše, tí absolútne najlepší kamoši na svete. Čo na tom, že Max je pes a Katie človek? 

Pondelok 5.     kinosála        8.00 hod.
Utorok6.          kinosála      10.00 hod.

FANTASTICKÉ ZVERY A ICH VÝSKYT
Úplne nové čarodejnícke dobrodružstvo, ktoré nás vracia do sveta čarodejníkov a zvláštnych bytostí vytvoreného spisovateľ-
kou a autorkou príbehov o Harry Potterovi J. K. Rowlingovou.
 
Pondelok 5.     kinosála       10.00 hod.

STRAŠIDLÁ
Stretnutie s ľudským svetom, v ktorom platia iné pravidlá, než v tom rozprávkovom, prinesie rad komických i napínavých 
situácií. ..

Utorok 6.        kinosála       8.00 hod.
Streda 7.       kinosála      8.00 hod., 10.00 hod.
Štvrtok 8.      kinosála      8.00 hod.
Štvrtok 22.    kinosála      9.00 hod.

DEVÄŤ  ŽIVOTOV PÁNA FÚZIKA
Tom Brand je úspešný, bohatý podnikateľ, samoľúby miliardár pripravený obetovať čokoľvek. Aj lásku svojej rodiny. Neváži 
si manželku Laru, zanedbáva syna Davida a ignoruje prosby dcéry Rebeccy o jeho pozornosť. Tá má k 11. narodeninám 
jediné prianie: chce mačku... 

Streda 7.     kinosála     14.00 hod.

ZÁZRAKY Z NEBA
Príbeh vážne chorého dievčatka, ktoré po páde zo stromu nielenže prežilo, ale sa aj zázračne uzdravilo. Svetoznámy sku-
točný príbeh inšpirovaný neuveriteľnými udalosťami v rodine Beamových z USA. Organizované pre Združenie kresťanských 
seniorov Slovenska v Púchove.

Piatok 16.      kinosála     8.00 hod., 10.15 hod.

JACK REACHER:NEVRACAJ SA         
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...

1.1.2017    VÍTANIE NOVÉHO ROKA V PÚCHOVE: 
PACI PAC – program pre deti, slávnostný príhovor primátora mesta, hymna, ohňostroj, novoročný koncert  
skupiny  GLADIÁTOR. Info aj na osobitnom plagáte.

 8.1.2017    NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: 
Divadlo JAJA – DIVOŠKA   A RAMPTANTINTANTON, vstupné 2 €,  vstupenky v predaji od  1.12.2016 

14.1.2017  IX. MESTSKÝ BÁL  
vstupné 40 €, info aj na osobitnom plagáte. Vstupenky v predaji. 

Utorok 13.     park pred divadlom/vrátnica divadla  14:00 – 17:00 hod.

NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ STROMČEK PÚCHOVA   
...ako od babičky
Súťaž základných škôl mesta Púchov. Príďte udeliť svoj hlas vo vymedzenom čase jednému zo stromčekov. Hlasovací kupón 
si treba vyzdvihnúť na vrátnici (hlavný vchod) vo vymedzenom čase a vhodiť do pripraveného osudia. Vyhodnotenie súťaže 
bude o deň neskôr v rámci vyhodnotenia výtvarnej súťaže BOLO...JE...BUDE...  
  
Streda 14.      vestibul divadla      18.00 hod.

BOLO... JE ... BUDE...
Dom kultúry Púchov a Mesto Púchov Vás pozýva na  výstavu a vyhodnotenie prác z  okresnej výtvarnej súťaže ,,Bolo ...  je 
... bude ...“.  Práce budú vystavené od 1.12.2016  do 8. 1. 2017 a vyhodnotené 14.12. 2016 o 18:00 hod. spolu s odovzdá-
vaním cien výherným dielam.

Streda 14.      učebňa č.1     16.00-18.00 hod.

VIANOČNÝ TVORIVÝ WORKSHOP PRE DETI
Nechajte svoje dieťa (od 5 do 9 rokov) naplno rozvinúť fantáziu, podporte šikovnosť a umožnite mu vyrobiť si pekné vianočné 
dekorácie do detskej izbičky. Kurzovné vrátane materiálu a pomôcok 10 €. Viac info na osobitnom plagáte. Prihlášky, info 
0908 718 662, dkpuchov1@gmail.com. Kapacita obmedzená. 

Streda 14.     tanečná sála     19.15. hod.

SALSA ENERGY DANCE 
So sebou si prineste športové oblečenie, 30 € na zakúpenie permanentky na 10 vstupov. Info a prihlášky: 0908 718 662, 
dkpuchov1@gmail.com.

Štvrtok 15.     veľká sála     18.00 hod.

PAVEL  „HIRAX“  BARIČÁK
Motivačná prednáška. Štvrté  predvianočné stretnutie v Púchove. Hiraxove slová prepoja spevom a hrou na gitarách Juraj 
„Ďuri“ Hnilica a Michal Kulich. Vstupné 5 €, balkón 4 €. Info aj na osobitnom plagáte. 

Štvrtok  22.     učebňa č. 2     18.00 hod.

AL  – ANON
Nebuď len obeťou, ak sa ťa dotýka pitie alkoholu tvojho príbuzného a spoznaj uzdravujúci 12-krok.program.

Pondelok 26.     veľká sála     18.00 hod.

VESELIE...
Vianočná repríza reprezentačného programu Folklórneho súboru Váh k 45.výročiu založenia súboru. Vstupné 4 €.   

Sobota 31.     veľká sála       20.00-04.00 hod.

SILVESTER V DIVADLE
Príďte sa s nami poďakovať za starý a privítať nový rok. Skvelá zábava a program. Polnočný ohňostroj, popolnočný prípitok 
pod hviezdami, kapela BONITA (Považská Bystrica), DJ JERY GALÁNEK  (Púchov), tanečná skupina DVUZE, tombola. Mo-
deruje Richard VRABLEC. V cene prípitok, minerálka, víno, slávnostná večera, káva,  polnočný pohár šampusu, kapustnica, 
program... Vstupné 25 €, vstupenky v predaji.

Séria šiestich decembrových prednášok 
o znovuobjavovaní často zabúdaných hodnôt a priorít:
Piatok 2. učebňa č.1  18.00 hod.
SPOKOJNOSŤ /A POTOM I ŠŤASTIE/ 
MÔŽEME PREŽÍVAŤ KEĎ...
Sobota  3. učebňa č.1  18.00 hod.
... KEĎ DOKÁŽEM VYTVÁRAŤ A PREŽÍVAŤ 
VZŤAHY
Nedeľa 4. učebňa č.1  16.00 hod.
... KEĎ  MI NIE JE CUDZIE SLOVO 
ODPUSTENIE

Piatok 9. učebňa č.1  18.00 hod.                                                                                        
... KEĎ NEČAKÁM OD ŽIVOTA NEREÁLNE VECI                                                        
Sobota  10. učebňa č.1  18.00 hod.
...KEĎ DOKÁŽEM PRIJÍMAŤ SÁM SEBA 
A POZNÁM SVOJU  HODNOTU               
Nedeľa 11. učebňa č.1  16.00 hod.
...KEĎ HĽADÁM A NACHÁDZAM ZMYSEL 
SVOJHO ŽIVOTA   
Vstup na všetky prednášky voľný.

KLUB ZDRAVIA

Piatok 23.    15.30 h - 3D    Nedeľa  25.  15.30 h

SPIEVAJ (animovaná komédia)
Podnikavý chlapík Buster Moon má poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré zdedil po svojom otcovi. Všetko staví na jednu 
kartu - na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, akú svet ešte nevidel. A rovnako ako je pestré zloženie zvieracích súťažia-
cich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý sa rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga. Tvorcovia Mimoňov a Tajného života 
maznáčikov sa tentoraz vydali dobývať kiná s príbehom, ktorý vám pohladí nielen dušu, ale aj uši. MP – USA – CinemArt 
– 110 ´-  slovenský dabing. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D. 

Sobota 24.    NEPREMIETA SA !

Nedeľa  25.  17.30 h    Streda  28.    19.30 h

MANŽEL NA HODINU (rodinná komédia)       
Ďalšie osudy štvorice hráčov vodného póla, ktorí začali pracovať ako hodinoví manželia. Milanov (Bolek Polívka) vzťah k 
doktorke Eliške (Eva Holubová) sa sľubne vyvíja, a keď sa ju Milan konečne odhodlá požiadať o ruku, vyzerá to, že svadbe 
už nič nestojí v ceste. Teda okrem jednej „maličkosti“ – Milan je stále ženatý so Slovenkou Jankou (Zdena Studenková), 
matkou Kryštofa, s ktorou sa akosi zabudol rozviesť. Je tu však ešte jeden problém – návrat štvorice k hraniu vodného póla 
sa vôbec nedarí. Zostali už len traja – a to je akosi málo. Aby zachránili partiu a vytiahli kamaráta Jakuba (David Matásek) 
z depresií, sa Kryštof (Lukáš Latinák) rozhodne priviezť do bazéna akvabely a natrénovať s nimi vystúpenie... 12+,  ČR – 
Continentalfilm  –100´–česká verzia. Vstupné 3,50 €.

29.12.2016 – 2.1.2017 - DOVOLENKA, nepremieta sa, pokladňa zatvorená !

Streda  4. 1.2017    17.30 h

LA LA LAND (romantický, muzikál)
V Los Angeles, meste plnom nádejí a hviezd, Sebastian (Ryan Gosling) náhodou stretne Miu (Emma Stone) a spolu sa vydajú 
ďaleko za hranice stereotypu všedných dní – až do rozprávkovej krajiny splnených snov menom La La Land. Talentovaného 
jazzového pianistu a nádejnú herečku čaká vzrušujúce dobrodružstvo, ktoré sa ani náhodou nepodobá na ich skutočné 
životy. On už nebude musieť hrať po zastrčených nočných baroch pre ľudí, ktorí ho nepočúvajú a jej po jednom z mnohých 
neúspešných konkurzov konečne zavolajú, že majú pre ňu úlohu. Osud to zariadil tak, že spolu sa posunú tam, kam by sa 
jeden bez druhého nikdy nedostali. Sú bláznivo zamilovaní a ich cesta za šťastím práve začína... 12+,  USA  – Fórum film  
–128´– titulky. Vstupné 3,50 €.

Piatok 6.    17.30 h    Nedeľa  8.  19.30 h

ASSASIN´S CREED (akčný, dobrodružný)
Usvedčený vrah Callum Lynch (Michael Fassbender) je nedobrovoľne vyslobodený z cely smrti len preto, aby sa stal súčas-
ťou storočného boja medzi asasínmi, templármi a španielskymi inkvizítormi. Jeho novým väzením sa stáva tajné zariadenie 
Abstergo vybavené revolučnou technológiou Animus, ktorá odhaľuje v ľudskej DNA genetické spomienky a tým umožňuje 
vrátiť sa a prežiť spomienky predkov, ktoré boli doteraz stratené v minulosti. 12 +, USA – CinemArt –102´– titulky. Vstupné 
3,50 €.

Piatok 6.    19.30 h    Sobota 7.   19.30 h - 3D

PASAŽIERI (romant. sci-fi dráma)
Vesmírna loď Avalon putuje vesmírom s jasným cieľom - nájsť nový domov piatim tisíckam pasažierov hibernujúcich na jej 
palube. Po poruche systému sa však dvaja z nich nečakane prebudia o 90 rokov skôr. Jim (Chris Pratt) a Aurora (Jennifer 
Lawrence), medzi ktorými postupne vzniká niečo viac než priateľstvo, sa snažia vyriešiť záhadu poruchy, ktorá ich prebudila. 
Zisťujú však, že loď je v obrovskom nebezpečenstve. Podarí sa im zachrániť životy spiacich cestujúcich? 12+,  USA – Itafilm 
– minutáž dodatočne –titulky. Vstupné 4 € – 2 D, 5 € - 3 D.

Sobota 7.   17.30 h    Nedeľa  8.  17.30 h

TEMNÁ STRANA MESIACA (thriller)
Úspešný právnik Urs je príkladom a hviezdou svojej profesie. Má krásnu kariéru, krásnu a perfektné ženu, krásne a drahé 
auto, konto naplnené peniazmi. Samovražda jeho kolegu ním ale otrasie, veď on tiež žil takýto skvelý život. Stretáva krásnu 
dievčinu, ktorá vyznáva alternatívny spôsob života a zúčastní sa experimentu s halucinogénnymi hubkami... 15+,  Lux.,Nem. 
– Bontonfiolm  – 97´ - titulky. Vstupné 3,50 €.

KULTÚRA
Štvrtok 1.      vestibul divadla      od 16:00 hod.

BOLO... JE ... BUDE...
Pozývame Vás  na  výstavu a divácke ocenenie okresnej výtvarnej súťaže ,,Bolo ...  je ... bude ...“.  Práce môžete divácky 
hodnotiť od 1.12. do 13.12 2016 na hodnotiacich kupónoch, ktoré nájdete v Púchovských novinách alebo od 11.11.2016 
máte možnosť získať zdarma ako súčasť každej zakúpenej vstupenky na všetky naše podujatia vo vymedzenom čase. 
Podporte našich súťažiacich svojím hlasom a budete zaradení do žrebovania o 3x2 vstupenky do kina.  

Piatok 2.   budova SOV Nám.slobody -  bývalá kinosála  10.00 hod.

EFEKTÍVNE RODIČOVSTVO 
Ako prejaviť dieťaťu úctu a partnerský prístup, ako mať dobrý vzťah a zároveň vychovať z dieťaťa zodpovedné, tvorivé, 
logicky mysliace dieťa. Princípy výchovného štýlu efektívneho rodičovstva- vzťah založený na dôvere, úcte, rešpektovaniu 
pravidiel.

Sobota 3.     pešia zóna     10.00-16.00 hod.

XIII. MIKULÁŠSKY JARMOK V PÚCHOVE 
Čas jarmočných stánkov, vône chutných jedál, či vianočného punču je tu opäť. A čo uvidíte na javisku ?  Vystúpenie žiakov 
ZŠ, MŠ z Púchova, CVČ Včielka Púchov, ZUŠ Púchov, SMAJLÍK z DK, TK EVITA Púchov, spevácka skupina ŠTEPNICKÁ SKALA 
Streženice, súťaže s Mikulášom, adventný koncert JANAIS , LOLO A PIŠKÓT NA SNEHU – program pre deti,  rozsvietenie 
stromčeka  MIKULÁŠOM. Info aj na osobitných plagátoch.

Streda 7.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 
1x v týždni 1 hodinu. Platba dvojmesačne. Info: 0908718662. So sebou si prineste kurzový poplatok  18 €, balerínky, poho-
dlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková.

Streda 7.     veľká sála      19.00 hod.

HRADIŠTAN A JIŘÍ PAVLICA    
Ojedinelé hudobné zoskupenie s vysokou umeleckou i interpretačnou  úrovňou, nezvyčajne širokým žánrovým záberom a 
netradičným repertoárom, ktorého silným inšpiračným zdrojom bola najmä v počiatkoch jeho existencie ľudová tradícia. 
Vstupné 12 €, balkón 11 €.

Štvrtok  8.     učebňa č.2      18.00 hod.

VIANOČNÉ JEDLÁ                                                                  
Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc sú aj vianočné jedlá a koláče. V pokoji Vianoc si na nich pochutnávame, aby sme sa na ne 
zase po celý rok tešili. Ak hľadáte inšpirácie na zdravé vianočné jedlá , ste na správnom mieste. Dnes i  praktické ukážky...

Štvrtok  8.     zasadacia miestnosť I.poschodie     18.00 hod.

AL ANON
Príď medzi ľudí, ktorí sú postihnutí pitím alkoholu druhej osoby a uzdrav sa pomocou 12-krok.programu.

Nedeľa 11.     veľká sála      18.00 hod.

SVET PODĽA HELEN ALEBO  MAĽOVANIE KVAPIEK
Leporelo spomienok  zo života mladej dôchodkyne autorskej hry Divadla Makyta. Repríza. Vstupné 2 €.

Utorok 13.     kinosála      16.00 hod.

VIANOCE...
Keď vianočný plamienok sa rozhorí a všetci máme k sebe blízko, prajeme si, nech sa nám všetko vydarí a nikomu nie je 
v srdci úzko...Predvianočné stretnutie spestrené kultúrnym programom žiakov ZUŠ Púchov a CZŠ Sv.Margity v Púchove, 
spojené s prekvapením. Tešíme sa na Vás!

VIANOČNÝ KONCERT

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ZDRAVIA

KLUB MAMIČIEK

       

PROGRAM

KINO
Piatok 2.    15.30 h -3D    Nedeľa  4. 15.30 h

VAIANA (animovaný) 
Pred tritisíc rokmi sa po nekonečných vodách Tichého oceánu plavili prastarí moreplavci a objavovali nové ostrovy Oceánie 
… potom ale ich plavby na celé tisícročie ustali … a nikto nevie prečo. Od tvorcov Zootropolis  a Ľadové kráľovstvo. 7+,  
USA – Saturn –107´– slovenský dabing. Vstupné 3,50 – 2 D, 5 € - 3 D.

Piatok 2.    17.30 h    Sobota  3.  17.30 h

SANTA JE STÁLE ÚCHYL (čierna komédia)                                                                                                    
Billy Bob Thornton sa predstavuje v jednej zo svojich najlepších filmových úloh. Odpudivo neodolateľný zlodej Willie je stále 
alkoholik, stále sukničkár a už zase na dne. Znovu si teda oblečie kostým Santu  a neochotne spojí sily s bývalým parťákom 
Markusom, aby na Vianoce vykradli centrálu jednej  skorumpovanej chicagskej charity. Po viac ako jedenástich rokoch 
vzniklo pokračovanie Santu, ktorý je všetko, len nie ľudomil. 12 +, USA – Magic Box Slovakia   – 81´ -  titulky. Vstupné 3,50  

Sobota  3.  19.30 h    Nedeľa  4.  17.30 h - 3D

UNDERWORLD:KRVAVÉ VOJNY (akčný horor)
Už po piatykrát si Kate Beckinsale oblečie kostým Selene a v pokračovaní filmovej série Underworld s podtitulom Krvavé 
vojny sa pokúsi zastaviť odveký boj medzi Lykanmi a Upírmi. 15+, USA – Itafilm  – 91´-  titulky.Vstupné 4 € - 2 D, 5,50 € - 3 D

MIKULÁŠSKY MARATÓN V KINE: 2 €/1 FILM
Utorok 6.  15.30 h

TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV (animovaný, rodinný)
Čo robia vaši štvornohí miláčikovia, keď nie ste doma? Odpoveď na otázku, ktorou  sa trápi každý psíčkar, nájdete v animo-
vanej komediálnej lahôdke Tajný život maznáčikov. Max a Katie sú spriaznené duše, tí absolútne najlepší kamoši na svete. 
Čo na tom, že Max je pes a Katie človek? MP, USA  – CinemArt   – 90´-  slovenský dabing. Vstupné 2 €.

Utorok 6.  17.15 h

TROLLOVIA (anim., dobrodr., komédia)
Trollovia sú vždy veselí a šťastní škriatkovia, ktorí najviac zo všetkého milujú hudbu, tanec a spev. Jedinou ich vážnejšou 
starosťou sú Bergeni. Tí si totiž myslia, že môžu byť šťastní iba vtedy, keď budú mať Trolla v žalúdku. Bohužiaľ však už dlhú 
dobu žiadneho na jedálničku nemali. Trolliemu kráľovi Peppymu se totiž podarí aj so všetkými jeho poddanými utiecť a 
založiť vlastné veselé mestečko Trollíkovo, ktoré sa Bergenom nedarí nájsť... MP - USA-  CinemArt - 92´- slovenský dabing. 
Vstupné  2 €.

Utorok 6.  19.00 h

ROZPRÁVKY PRE EMU (komédia, romantický)
Peter Miller žije a pracuje už niekoľko rokov v Londýne. Jeho zabehnutý rytmus života jedného dňa preruší správa z Prahy, 
ktorú považuje za omyl alebo zlý vtip. Je otcom osemročnej Emy a po nehode matky - aj jej jedinou šancou, ako sa vyhnúť 
detskému domovu. Nutnosť spolužitia s dcérou, o ktorej existencii doposiaľ nemal ani tušenie, prevráti Petrovi život doslova 
hore nohami… MP – ČR – Continentalfilm  –  100´  - česká verzia. Vstupné 2 €

Streda  7.   17.30 h

JAMES WHITE (dráma)
Newyorčan, ľahkomyseľný dvadsiatnik so sebadeštruktívnymi sklonmi. Povaľač, ktorý napriek svojej inteligencii nie je 
schopný si udržať prácu. Prežíva na gauči svojej matky Gail, ktorá jeho životný štýl neschvaľuje a naviac bojuje s rakovinou. 
James rieši situáciu útekom k sexu a drogám až do tej chvíle, kým nezačne byť Gailin stav naozaj vážny a on sa musí posta-
viť tvárou v tvár realite, ktorú už nemôže len ignorovať. 15+, USA – ASFK – 85´-  titulky.Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   9.    17.30 h    Nedeľa  11.  17.30 h

KAMENE BOLESTI (romantická dráma)
Romantický príbeh ženy, ktorá hľadala vášeň a  lásku. Gabrielle (Marion Cotillard) je nevyrovnaná a emóciami zmietaná 
mladá žena. Obyvatelia dediny ju považujú za šialenú a jej správanie za škandalózne. Rodičia sa rozhodnú vydať ju za 
španielskeho prisťahovalca Josého v domnienke, že z Gabrielle urobí „počestnú ženu.“ Po potrate ju lekári pošlú na liečenie 
do švajčiarskych kúpeľov, kde stretáva veterána z vojny v Indočíne, Andrého. Ten znovu rozdúcha vášeň, ktorú Gabrielle 
pochovala hlboko vo svojom vnútri... 15 +,  Fr.  – Itafilm –  116 ´  -  titulky. Vstupné 3,50 €

Piatok   9.    19.45 h    Sobota  10.  17.30 h

VIANOČNÁ PÁRTY (komédia)  
Jediný spôsob, ako uloviť významného klienta a zachrániť firemnú pobočku pre zavretím, je usporiadať veľkolepý vianočný 
večierok, na ktorý nikdy nezabudnete. Na ktorý NIKDY NIKTO nezabudne! 15+, USA – Fórum film – 105´ - titulky. Vstupné 
3,50 €.

Sobota  10.  15.30 h    Nedeľa  11.  15.30 h

ANJEL PÁNA 2 (rodinná rozprávka)
Voľné pokračovanie úspešnej vianočnej rozprávky. Anjel Petronel stále pracuje pri  Nebeskej bráne, ale je presvedčený, že 
by si zaslúžil lepšie miesto. Jeho večný pokušiteľ, čert Uriáš, začne Petronela provokovať: Stačí odtrhnúť jabĺčko zo stromu 
Poznania a bude vedieť to, čo vie len sám Boh! A cesta k uznaniu a lepšiemu miestu bude voľná... MP – ČR,SR -  Magic 
Box - 90´- slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.

Streda 14.    19.30 h

LÍZA, LÍŠČIA VÍLA (komédia, fantasy, romant.)                                
Líza je ošetrovateľkou vdovy po japonskom veľvyslancovi. Jej jediným priateľom je duch japonského popového speváka a na 
svoje tridsiate narodeniny sa rozhodne, že nájde svoju životnú lásku. Avšak všetci jej obdivovatelia zomierajú pri rôznych ku-
rióznych nehodách hneď na prvom rande. Líza príde k záveru že je líščou vílou. Tá je podľa japonskej mytológie démon, ktorý 
muža najprv zvedie a následne zavraždí. Je to ale naozaj tak? 12+, Maď. –ASFK –  99 ´-  titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   16.  17.30 h    Sobota  17.  17.30 h

COLLATERAL BEAUTY (romantická dráma)
Všetkých nás niečo spája -  láska, čas, smrť. Túžime po láske, chceme viac času a bojíme sa smrti. Howard (Will Smith) 
je skvelý, kreatívny a charizmatický muž. Kedysi miloval život, teraz ho nenávidí. Zažije rodinnú tragédiu a stiahne sa do 
ústrania. Jeho kamaráti zostavia drastický plán, ako ho z ťažkej situácie dostať skôr, než stratí úplne všetko. Dotlačia ho 
do krajnosti, donútia ho čeliť pravde prekvapivými a hlboko ľudským spôsobom ... Film odhaľuje, ako i tá najväčšia strata 
môže priniesť krásne momenty a ako sa láska a smrť v živote prepletajú... 12+,  USA – Continentalfilm  – 128 ´- titulky. 
Vstupné 3,50 €. 

Piatok   16.  19.45 h    Nedeľa  18.  17.30 h

INKARNÁCIA (thriller, horor)                                                                                                              
Jedenásťročný Cameron (David Mazouz) sa zrazu začne správať zvláštne. Uzaviera sa vo svojej izbe, hovorí zvláštnymi 
pradávnymi jazykmi a vykazuje aj ďalšie príznaky posadnutosti. Hneď, ako to jeho matka (Carice van Houten) zbadá, spojí sa 
s odborníkmi z Vatikánu, ktorí za chlapcom vyšlú špecialistku na podobné prípady. Tá si na pomoc pozve Dr. Embera (Aaron 
Eckhart) a jeho tím. Dr. Ember má totiž jedinečnú schopnosť - pri liečbe posadnutých osôb vstupuje priamo do ich mysle a 
v nej čelí zosobnenému zlu spôsobujúcemu pomätenie mysle, vstúpi do jeho podvedomia, v ktorom démon drží chlapca v 
zajatí v imaginárnom svete snov. Ukáže sa, že diabolský protivník je oveľa silnejší, než Ember čakal... 15+, USA – CinemAret 
–  86 ´-  titulky. Vstupné 3,50.  

Sobota  17.  15.30 h    Nedeľa  18. 15.30 h

AŽ NA SEVERNÝ PÓL (animovaný, dobrodružný)
Pätnásťročná Saša je dcérou bohatých aristokratických rodičov v Rusku koncom 19. storočia. Sníva o ďalekom severe 
a smúti nad osudom svojho dedka Olukina, významného vedca a polárnika, ktorý sa doteraz nevrátil zo svojej poslednej ex-
pedície, na ktorej sa pokúsil dobyť severný pól. Olukin predal svoje poslanie výskumníka Saši, ale jej rodičia to neschvaľujú 
a už jej dohovárajú svadbu. Saša sa rozhodne vzoprieť svojmu osudu, utiecť z domu a nájsť svojho dedka...aj keby mala ísť 
až na severný pól. 12+,  Fr.,Dán.  – ASFK –81 ´- český dabing. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

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

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU (komédia)                                                                                         
Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je manželkou charizmatického a bohatého Pavla /Jiří Langmajer/ na plný úväzok. Ale 
len dovtedy, kým ju na prahu štyridsiatky roztomilým a korektným spôsobom nepožiada o rozvod. Keď nový život, tak s celou 
parádou! Film o láske, ktorá môže ľuďom pomôcť. Hlavne ľuďom, ktorí už stratili chuť, odvahu aj silu veriť, že by mohli byť 
ešte v živote šťastní. Vďaka náhodnému, takmer osudovému stretnutiu, prežijú Eliška s Božíčkom najšťastnejší kus svojho 
života, a to práve vtedy, keď už to ani jeden z nich nečakal. 12+,  ČR – CinemArt   - 97 ´- česká verzia. Vstupné 2 €.

Streda  21.   19.30 h    Piatok 23.    17.30 h    Nedeľa  25.  19.30 h - 3D

ROGUE ONE:A STAR WARS STORY (akčný, dobrodružný, sci-fi)   
Prvý zo série nových výpravných samostatných príbehov Star Wars. Výpravné dobrodružstvo netypických hrdinov, ktorí 
sa spoja v drsných časoch, aby sa vydali na nemožnú misiu, ktorej cieľom je ukradnúť plány najničivejšej zbrane Impéria 
- Hviezdy smrti. 7+, so slovenským  dabingom 23.12, 25.12.,  12+  s titulkami 21.12., – USA – Saturn – 137 ´. Vstupné 
3,50€ - 2 D, 5 € - 3 D.
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PRIPRAVUJEME:

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY 
A INÉ SUBJEKTY:

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

Piatok 2.     kinosála     8.30 hod.

TROLLOVIA
Trollovia sú vždy veselí a šťastní škriatkovia, ktorí najviac zo všetkého milujú hudbu, tanec a spev. Jedinou ich vážnejšou 
starosťou sú Bergeni. Tí si totiž myslia, že môžu byť šťastní iba vtedy, keď budú mať Trolla v žalúdku... 

Piatok 9.      kinosála     9.00 hod.

TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV
Max a Katie sú spriaznené duše, tí absolútne najlepší kamoši na svete. Čo na tom, že Max je pes a Katie človek? 

Pondelok 5.     kinosála        8.00 hod.
Utorok6.          kinosála      10.00 hod.

FANTASTICKÉ ZVERY A ICH VÝSKYT
Úplne nové čarodejnícke dobrodružstvo, ktoré nás vracia do sveta čarodejníkov a zvláštnych bytostí vytvoreného spisovateľ-
kou a autorkou príbehov o Harry Potterovi J. K. Rowlingovou.
 
Pondelok 5.     kinosála       10.00 hod.

STRAŠIDLÁ
Stretnutie s ľudským svetom, v ktorom platia iné pravidlá, než v tom rozprávkovom, prinesie rad komických i napínavých 
situácií. ..

Utorok 6.        kinosála       8.00 hod.
Streda 7.       kinosála      8.00 hod., 10.00 hod.
Štvrtok 8.      kinosála      8.00 hod.
Štvrtok 22.    kinosála      9.00 hod.

DEVÄŤ  ŽIVOTOV PÁNA FÚZIKA
Tom Brand je úspešný, bohatý podnikateľ, samoľúby miliardár pripravený obetovať čokoľvek. Aj lásku svojej rodiny. Neváži 
si manželku Laru, zanedbáva syna Davida a ignoruje prosby dcéry Rebeccy o jeho pozornosť. Tá má k 11. narodeninám 
jediné prianie: chce mačku... 

Streda 7.     kinosála     14.00 hod.

ZÁZRAKY Z NEBA
Príbeh vážne chorého dievčatka, ktoré po páde zo stromu nielenže prežilo, ale sa aj zázračne uzdravilo. Svetoznámy sku-
točný príbeh inšpirovaný neuveriteľnými udalosťami v rodine Beamových z USA. Organizované pre Združenie kresťanských 
seniorov Slovenska v Púchove.

Piatok 16.      kinosála     8.00 hod., 10.15 hod.

JACK REACHER:NEVRACAJ SA         
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...

1.1.2017    VÍTANIE NOVÉHO ROKA V PÚCHOVE: 
PACI PAC – program pre deti, slávnostný príhovor primátora mesta, hymna, ohňostroj, novoročný koncert  
skupiny  GLADIÁTOR. Info aj na osobitnom plagáte.

 8.1.2017    NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: 
Divadlo JAJA – DIVOŠKA   A RAMPTANTINTANTON, vstupné 2 €,  vstupenky v predaji od  1.12.2016 

14.1.2017  IX. MESTSKÝ BÁL  
vstupné 40 €, info aj na osobitnom plagáte. Vstupenky v predaji. 

Utorok 13.     park pred divadlom/vrátnica divadla  14:00 – 17:00 hod.

NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ STROMČEK PÚCHOVA   
...ako od babičky
Súťaž základných škôl mesta Púchov. Príďte udeliť svoj hlas vo vymedzenom čase jednému zo stromčekov. Hlasovací kupón 
si treba vyzdvihnúť na vrátnici (hlavný vchod) vo vymedzenom čase a vhodiť do pripraveného osudia. Vyhodnotenie súťaže 
bude o deň neskôr v rámci vyhodnotenia výtvarnej súťaže BOLO...JE...BUDE...  
  
Streda 14.      vestibul divadla      18.00 hod.

BOLO... JE ... BUDE...
Dom kultúry Púchov a Mesto Púchov Vás pozýva na  výstavu a vyhodnotenie prác z  okresnej výtvarnej súťaže ,,Bolo ...  je 
... bude ...“.  Práce budú vystavené od 1.12.2016  do 8. 1. 2017 a vyhodnotené 14.12. 2016 o 18:00 hod. spolu s odovzdá-
vaním cien výherným dielam.

Streda 14.      učebňa č.1     16.00-18.00 hod.

VIANOČNÝ TVORIVÝ WORKSHOP PRE DETI
Nechajte svoje dieťa (od 5 do 9 rokov) naplno rozvinúť fantáziu, podporte šikovnosť a umožnite mu vyrobiť si pekné vianočné 
dekorácie do detskej izbičky. Kurzovné vrátane materiálu a pomôcok 10 €. Viac info na osobitnom plagáte. Prihlášky, info 
0908 718 662, dkpuchov1@gmail.com. Kapacita obmedzená. 

Streda 14.     tanečná sála     19.15. hod.

SALSA ENERGY DANCE 
So sebou si prineste športové oblečenie, 30 € na zakúpenie permanentky na 10 vstupov. Info a prihlášky: 0908 718 662, 
dkpuchov1@gmail.com.

Štvrtok 15.     veľká sála     18.00 hod.

PAVEL  „HIRAX“  BARIČÁK
Motivačná prednáška. Štvrté  predvianočné stretnutie v Púchove. Hiraxove slová prepoja spevom a hrou na gitarách Juraj 
„Ďuri“ Hnilica a Michal Kulich. Vstupné 5 €, balkón 4 €. Info aj na osobitnom plagáte. 

Štvrtok  22.     učebňa č. 2     18.00 hod.

AL  – ANON
Nebuď len obeťou, ak sa ťa dotýka pitie alkoholu tvojho príbuzného a spoznaj uzdravujúci 12-krok.program.

Pondelok 26.     veľká sála     18.00 hod.

VESELIE...
Vianočná repríza reprezentačného programu Folklórneho súboru Váh k 45.výročiu založenia súboru. Vstupné 4 €.   

Sobota 31.     veľká sála       20.00-04.00 hod.

SILVESTER V DIVADLE
Príďte sa s nami poďakovať za starý a privítať nový rok. Skvelá zábava a program. Polnočný ohňostroj, popolnočný prípitok 
pod hviezdami, kapela BONITA (Považská Bystrica), DJ JERY GALÁNEK  (Púchov), tanečná skupina DVUZE, tombola. Mo-
deruje Richard VRABLEC. V cene prípitok, minerálka, víno, slávnostná večera, káva,  polnočný pohár šampusu, kapustnica, 
program... Vstupné 25 €, vstupenky v predaji.

Séria šiestich decembrových prednášok 
o znovuobjavovaní často zabúdaných hodnôt a priorít:
Piatok 2. učebňa č.1  18.00 hod.
SPOKOJNOSŤ /A POTOM I ŠŤASTIE/ 
MÔŽEME PREŽÍVAŤ KEĎ...
Sobota  3. učebňa č.1  18.00 hod.
... KEĎ DOKÁŽEM VYTVÁRAŤ A PREŽÍVAŤ 
VZŤAHY
Nedeľa 4. učebňa č.1  16.00 hod.
... KEĎ  MI NIE JE CUDZIE SLOVO 
ODPUSTENIE

Piatok 9. učebňa č.1  18.00 hod.                                                                                        
... KEĎ NEČAKÁM OD ŽIVOTA NEREÁLNE VECI                                                        
Sobota  10. učebňa č.1  18.00 hod.
...KEĎ DOKÁŽEM PRIJÍMAŤ SÁM SEBA 
A POZNÁM SVOJU  HODNOTU               
Nedeľa 11. učebňa č.1  16.00 hod.
...KEĎ HĽADÁM A NACHÁDZAM ZMYSEL 
SVOJHO ŽIVOTA   
Vstup na všetky prednášky voľný.

KLUB ZDRAVIA

Piatok 23.    15.30 h - 3D    Nedeľa  25.  15.30 h

SPIEVAJ (animovaná komédia)
Podnikavý chlapík Buster Moon má poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré zdedil po svojom otcovi. Všetko staví na jednu 
kartu - na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, akú svet ešte nevidel. A rovnako ako je pestré zloženie zvieracích súťažia-
cich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý sa rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga. Tvorcovia Mimoňov a Tajného života 
maznáčikov sa tentoraz vydali dobývať kiná s príbehom, ktorý vám pohladí nielen dušu, ale aj uši. MP – USA – CinemArt 
– 110 ´-  slovenský dabing. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D. 

Sobota 24.    NEPREMIETA SA !

Nedeľa  25.  17.30 h    Streda  28.    19.30 h

MANŽEL NA HODINU (rodinná komédia)       
Ďalšie osudy štvorice hráčov vodného póla, ktorí začali pracovať ako hodinoví manželia. Milanov (Bolek Polívka) vzťah k 
doktorke Eliške (Eva Holubová) sa sľubne vyvíja, a keď sa ju Milan konečne odhodlá požiadať o ruku, vyzerá to, že svadbe 
už nič nestojí v ceste. Teda okrem jednej „maličkosti“ – Milan je stále ženatý so Slovenkou Jankou (Zdena Studenková), 
matkou Kryštofa, s ktorou sa akosi zabudol rozviesť. Je tu však ešte jeden problém – návrat štvorice k hraniu vodného póla 
sa vôbec nedarí. Zostali už len traja – a to je akosi málo. Aby zachránili partiu a vytiahli kamaráta Jakuba (David Matásek) 
z depresií, sa Kryštof (Lukáš Latinák) rozhodne priviezť do bazéna akvabely a natrénovať s nimi vystúpenie... 12+,  ČR – 
Continentalfilm  –100´–česká verzia. Vstupné 3,50 €.

29.12.2016 – 2.1.2017 - DOVOLENKA, nepremieta sa, pokladňa zatvorená !

Streda  4. 1.2017    17.30 h

LA LA LAND (romantický, muzikál)
V Los Angeles, meste plnom nádejí a hviezd, Sebastian (Ryan Gosling) náhodou stretne Miu (Emma Stone) a spolu sa vydajú 
ďaleko za hranice stereotypu všedných dní – až do rozprávkovej krajiny splnených snov menom La La Land. Talentovaného 
jazzového pianistu a nádejnú herečku čaká vzrušujúce dobrodružstvo, ktoré sa ani náhodou nepodobá na ich skutočné 
životy. On už nebude musieť hrať po zastrčených nočných baroch pre ľudí, ktorí ho nepočúvajú a jej po jednom z mnohých 
neúspešných konkurzov konečne zavolajú, že majú pre ňu úlohu. Osud to zariadil tak, že spolu sa posunú tam, kam by sa 
jeden bez druhého nikdy nedostali. Sú bláznivo zamilovaní a ich cesta za šťastím práve začína... 12+,  USA  – Fórum film  
–128´– titulky. Vstupné 3,50 €.

Piatok 6.    17.30 h    Nedeľa  8.  19.30 h

ASSASIN´S CREED (akčný, dobrodružný)
Usvedčený vrah Callum Lynch (Michael Fassbender) je nedobrovoľne vyslobodený z cely smrti len preto, aby sa stal súčas-
ťou storočného boja medzi asasínmi, templármi a španielskymi inkvizítormi. Jeho novým väzením sa stáva tajné zariadenie 
Abstergo vybavené revolučnou technológiou Animus, ktorá odhaľuje v ľudskej DNA genetické spomienky a tým umožňuje 
vrátiť sa a prežiť spomienky predkov, ktoré boli doteraz stratené v minulosti. 12 +, USA – CinemArt –102´– titulky. Vstupné 
3,50 €.

Piatok 6.    19.30 h    Sobota 7.   19.30 h - 3D

PASAŽIERI (romant. sci-fi dráma)
Vesmírna loď Avalon putuje vesmírom s jasným cieľom - nájsť nový domov piatim tisíckam pasažierov hibernujúcich na jej 
palube. Po poruche systému sa však dvaja z nich nečakane prebudia o 90 rokov skôr. Jim (Chris Pratt) a Aurora (Jennifer 
Lawrence), medzi ktorými postupne vzniká niečo viac než priateľstvo, sa snažia vyriešiť záhadu poruchy, ktorá ich prebudila. 
Zisťujú však, že loď je v obrovskom nebezpečenstve. Podarí sa im zachrániť životy spiacich cestujúcich? 12+,  USA – Itafilm 
– minutáž dodatočne –titulky. Vstupné 4 € – 2 D, 5 € - 3 D.

Sobota 7.   17.30 h    Nedeľa  8.  17.30 h

TEMNÁ STRANA MESIACA (thriller)
Úspešný právnik Urs je príkladom a hviezdou svojej profesie. Má krásnu kariéru, krásnu a perfektné ženu, krásne a drahé 
auto, konto naplnené peniazmi. Samovražda jeho kolegu ním ale otrasie, veď on tiež žil takýto skvelý život. Stretáva krásnu 
dievčinu, ktorá vyznáva alternatívny spôsob života a zúčastní sa experimentu s halucinogénnymi hubkami... 15+,  Lux.,Nem. 
– Bontonfiolm  – 97´ - titulky. Vstupné 3,50 €.

KULTÚRA
Štvrtok 1.      vestibul divadla      od 16:00 hod.

BOLO... JE ... BUDE...
Pozývame Vás  na  výstavu a divácke ocenenie okresnej výtvarnej súťaže ,,Bolo ...  je ... bude ...“.  Práce môžete divácky 
hodnotiť od 1.12. do 13.12 2016 na hodnotiacich kupónoch, ktoré nájdete v Púchovských novinách alebo od 11.11.2016 
máte možnosť získať zdarma ako súčasť každej zakúpenej vstupenky na všetky naše podujatia vo vymedzenom čase. 
Podporte našich súťažiacich svojím hlasom a budete zaradení do žrebovania o 3x2 vstupenky do kina.  

Piatok 2.   budova SOV Nám.slobody -  bývalá kinosála  10.00 hod.

EFEKTÍVNE RODIČOVSTVO 
Ako prejaviť dieťaťu úctu a partnerský prístup, ako mať dobrý vzťah a zároveň vychovať z dieťaťa zodpovedné, tvorivé, 
logicky mysliace dieťa. Princípy výchovného štýlu efektívneho rodičovstva- vzťah založený na dôvere, úcte, rešpektovaniu 
pravidiel.

Sobota 3.     pešia zóna     10.00-16.00 hod.

XIII. MIKULÁŠSKY JARMOK V PÚCHOVE 
Čas jarmočných stánkov, vône chutných jedál, či vianočného punču je tu opäť. A čo uvidíte na javisku ?  Vystúpenie žiakov 
ZŠ, MŠ z Púchova, CVČ Včielka Púchov, ZUŠ Púchov, SMAJLÍK z DK, TK EVITA Púchov, spevácka skupina ŠTEPNICKÁ SKALA 
Streženice, súťaže s Mikulášom, adventný koncert JANAIS , LOLO A PIŠKÓT NA SNEHU – program pre deti,  rozsvietenie 
stromčeka  MIKULÁŠOM. Info aj na osobitných plagátoch.

Streda 7.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 
1x v týždni 1 hodinu. Platba dvojmesačne. Info: 0908718662. So sebou si prineste kurzový poplatok  18 €, balerínky, poho-
dlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková.

Streda 7.     veľká sála      19.00 hod.

HRADIŠTAN A JIŘÍ PAVLICA    
Ojedinelé hudobné zoskupenie s vysokou umeleckou i interpretačnou  úrovňou, nezvyčajne širokým žánrovým záberom a 
netradičným repertoárom, ktorého silným inšpiračným zdrojom bola najmä v počiatkoch jeho existencie ľudová tradícia. 
Vstupné 12 €, balkón 11 €.

Štvrtok  8.     učebňa č.2      18.00 hod.

VIANOČNÉ JEDLÁ                                                                  
Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc sú aj vianočné jedlá a koláče. V pokoji Vianoc si na nich pochutnávame, aby sme sa na ne 
zase po celý rok tešili. Ak hľadáte inšpirácie na zdravé vianočné jedlá , ste na správnom mieste. Dnes i  praktické ukážky...

Štvrtok  8.     zasadacia miestnosť I.poschodie     18.00 hod.

AL ANON
Príď medzi ľudí, ktorí sú postihnutí pitím alkoholu druhej osoby a uzdrav sa pomocou 12-krok.programu.

Nedeľa 11.     veľká sála      18.00 hod.

SVET PODĽA HELEN ALEBO  MAĽOVANIE KVAPIEK
Leporelo spomienok  zo života mladej dôchodkyne autorskej hry Divadla Makyta. Repríza. Vstupné 2 €.

Utorok 13.     kinosála      16.00 hod.

VIANOCE...
Keď vianočný plamienok sa rozhorí a všetci máme k sebe blízko, prajeme si, nech sa nám všetko vydarí a nikomu nie je 
v srdci úzko...Predvianočné stretnutie spestrené kultúrnym programom žiakov ZUŠ Púchov a CZŠ Sv.Margity v Púchove, 
spojené s prekvapením. Tešíme sa na Vás!

VIANOČNÝ KONCERT

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ZDRAVIA

KLUB MAMIČIEK

kultúra 13

KULTÚRA KINO

Predaj vstupeniek v pokladni kina:     
po, ut: 10 .00 - 12.00 st, št, pia: 16.00 - 20.00    so, ne: vždy hodinu pred každým predstavením 
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Ristorante Da Peppe
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 6. 12.
1. Pizza s tuniakovou pomazánkou a 
kaparami
2. Gnocchi v rajčinovo-smotanovej 
omáčke
3. Mäsový špíz so zemiakovou plackou 
a smaženou cibuľkou

Streda: 7. 12.
1. Pizza salami
2. Fettucine s lososom
3. Ryba z dennej ponuky v ľahkej 
rajčinovej omáčke s popučenými 
zemiakmi

Štvrtok: 8. 12.
1. Pizza s ricottou a špenátom 
2. Hráškové rizoto s parmezánom 
3. Kuracie mäsko v citrónovej omáčke 
s maslovými zemiakmi 

Piatok: 9. 12.
1. Pizza so šunkou a kukuricou
2. Penne s tuniakom, kaparami a 
olivami
3. Krevetky v pomarančovej omáčke 
s maslovými cestovinami 

Púchovčan 
Cena menu od 3,70 Є
Utorok: 6. 12.
Morčací vývar s mäsom, zeleninou a 
abecedou
1. Bratislavská hov. pečienka, knedľa
2. Hrbatý kurací rezeň, ryža, zeleni-
nový šalát

Streda: 7. 12.
Fazuľová so sušenými slivkami
1. Bravčový rezeň v smotanovo-šam-
piónovej omáčke, halušky
2. Vykostené kuracie stehno so 
syrovou kôrkou, opekané zemiaky, 
kyslá uhorka

Štvrtok: 8. 12.
Rajčinová so syrom a cestovinou
1. Domáci zabíjačkový tanier, kyslá 
kapusta, zemiaky
2. Medailónky z bravčovej panenky 
v syrovej omáčke, cestoviny farfalle

Piatok: 9.  12.
Karfiolová s karotkou a cestovinou
1. Černohorský kurací rezeň, zemiako-
vý šalát starosvetský
2. Bryndzové halušky so slaninkou

Happy burger 
V decembri bude reštaurácia zatvore-
ná, opätovné otvorenie v januári 2017.

Čierny havran 
Cena menu od 3,70 Є
Utorok: 6. 12.
Hŕstková 
1. Kurací steak s hokaidovým krémom 

a pečenými zemiakmi
2. Mäsové guľky v paradajkovej 
omáčke, knedľa
3. Bavorské špecle s prosciuttom, baby 
špenátom a šampiňónmi 

Streda: 7. 12.
Hovädzí vývar s rezancami 
1. Bravčový steak, BBQ omáčka, 
štuchané zemiaky
2. Pečené kur. stehno, ryža, kompót
3. Džemové palacinky, acidko 

Štvrtok: 8. 12.
Cakompak
1. Kurací rezeň plnený kapiou a nivou, 
varené zemiaky, tatárska omáčka
2. Pečená krkovica z jeleňa, sviečková 
omáčka, knedľa
3. Cestoviny so zeleninou 

Piatok: 9. 12.
Paradajková so syrom
1. Zubáč na grile, cestoviny s baby 
špenátom a smotanovou omáčkou
2. Vyprážaný oštiepok so šunkou, 
varené zemiaky, tatárska omáčka
3. Bravčové rizoto so syrom, čalamáda 

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,70 Є
Utorok: 6. 12.
Zeleninová so strúhaním
Paradajková so syrom
1. Morč. soté so šunkou a šampiňón-
mi, hranolky, ryža, zel. obloha
2. Hovädzia štefánska pečienka, 
slovenská ryža
3. Cestovinový šalát s krabími 
tyčinkami
Dezert: Karamelové rezy

Streda: 7. 12.
Hov. vývar s pečeňovými haluškami
Brokolicová krémová
1. Morčacie prsia zapekané so šunkou 
a syrom, bylinková ryža, zel. obloha
2. Hovädzí maďarský guláš, knedľa
3. Zapekané palacinky s tvarohom
Dezert: Viedenský zákusok

Štvrtok a piatok (8. 12. a 9. 12.)
Denné menu nevaria z dôvodu kona-
nia súkromnej akcie.

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: 
Cesnačka so šunkou a syrom, krutóny
Hŕstková s úd. mäsom a bulgurom
Demikát s haluškami 

Hlavné jedlá: 
1. Klopsy na paradajkovej omáčke s 
bazalkou, pene 
2. Jablká v škoricovom župane, šľahač-
ka, gaštanové pyré
3. Kuracie paličky v kukuričnej strú- 
hanke, šalát Coleslaw
4. Vyprážaný oštiepok, hranolky, 
domáca tatarská

5. Kuracie batôžky plnené praženicou 
na masle,  zem. kaša, reďkovkový šalát
6. Bravčová panenka plnená mletým 
mäsom v kabátiku, pučené zemiaky  
s tekvicou, bylinková omáčka
7. Jelenie ragú na hubách Judášove 
ucho s brusnicami, zemiakový knedlík 
plnený vlašskými orechami

Metropolis
Cena menu od 3,40 Є 
Utorok: 6. 12.
Kapustová
1. Máčaný morčací rezeň, zemiaková 
kaša, uhorka
2. Bravčové dusené na cesnaku, 
špenát, zemiakové knedle
3. Zeleninový šalát s vyprážanými 
kuracími nugetkami

Streda: 7. 12.
Zeleninová
1. Debrecínsky guláš, knedľa
2. Mäsové hašé, zemiaková kaša, šalát 
z červenej kapusty
3. Koložvárska kapusta, varené 
zemiaky

Štvrtok: 8. 12.
Paradajková s rezancami
1. Frankfurtská bravčová pečienka, 
tarhoňa, uhorka
2. Diabolská pochúťka, chleba vo vajci
3. Miešaný ovocný šalát s ananásom, 
jogurtová zálievka

Piatok: 2. 12.
Zatvorené  

Reštaurácia Váh
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 6. 12. 
Fazuľová kyslá
Kelová s klobásou a zemiakmi
1. Kuracie „čili“ soté (sušené slivky, 
kápa), dusená ryža, hranolky
2. Obrátené bravčové rezne s cibuľ-
kou, pečené zemiaky, kapustový šalát
3. Dolnozemský hovädzí guláš, 
kysnuté knedle 
4. Zapek. brokolica so syrom a smot. 
omáčkou s mandľami, zemiaky 

Streda: 7. 12.
Cesnak. s korbáčikom a krutónkami
Fazuľová so zeleninou a rezancami
1. Morčací steak s pečeným jablkom, 
dusená ryža, hranolky
2. Černohorský kurací rezeň, varené 
zemiaky, tatárska omáčka
3. Bravčové pliecko na hubách, tarho-
ňa, kyslá uhorka
4. Smotanový ryžový kopček s horú- 
cim lesným ovocím 

Štvrtok: 8. 12.
Novohradská hovädzia
Bryndzová s kúskami opeč. slaninky
1. Bravčové karé na grilovanej zeleni-
ne s bazalk. pestom, pučené zemiaky 
2. Pečené kač. stehno, dus. červená 

kapusta, kysnuté knedle/zemiakové 
lokše/varené zemiaky (výber)
3. Restovaná morčacia pečeň s 
brusnicami a tymiánom, dusená ryža, 
mrkvový šalát s pomarančom
4. Domáce dukátové buchtičky 
s vanilkovým krémom 

Piatok: 9. 12. 
Hŕstková s údeninou 
Zeleninová vývarová s cestovinou 
1. Bravčový steak so šunkou a bylinko-
vým maslom, dusená ryža, hranolky
2. Primátorský kurací rezeň, zemiako-
vá kaša, zeleninový šalát
3. Plnené oravské zemiaky (bryndza, 
syr), kyslá smot. s kôprom a slaninou
4. Treska na grile s cesnakom, tymiá-
nom a chilli, zemiaky s maslom

Športcentrum 
Cena menu od 3,70 Є 
Utorok: 6. 12. 
Tekvicová krémová Hokkaido
Hovädzí vývar so slaninovou kned-
ličkou
Kurací steak na zelenom korení, ryža, 
šalát s červenou repou
Bratislavské stehno na smotane, 
zemiaková knedľa
Špagety Aglio, Olio E Peperoncino s 
grilovanou cuketou a parmezánom
Parížsky morčací rezeň vo vajíčku na 
masle, opekané zemiaky, šalát

Streda: 7.12. 
Pórková s vajíčkom a zemiakmi
Hovädzí vývar s rezancami
Vyprážaná kuracia pečeň, zemiakové 
pyré s maslom, nakladaná zelenina 
Bravčová krkovička na víne so smota-
nou a cesnakom, cestoviny
Zemiaková placka plnená bryndzou a 
údeným oštiepkom
Bravčová panenka v slanine s ružičko-
vým kelom, americké zemiaky

Štvrtok: 8. 12. 
Frankfurtská s párkami, chlieb
Slepačí vývar s rezancami
Pečené kurča so slaninkou a horčicou, 
sezamová ryža
Bravčový vyprážaný rezeň, zemiakový 
šalát s majonézou 
Špenátové lasagne so syrom a karfio-
lom, rajčinový šalát 
Restovaný pikantný africký sumček, 
zemiakový šalát s majonézou 

Piatok: 9. 12. 
Údená s krúpami a pohánkou, chlieb
Zeleninový vývar s cestovinou 
Kuracie kúsky s dubákovou omáčkou, 
hrášková ryža, šalát 
Pikantný držkový paprikáš s kyslou 
smotanou, domáce halušky
Grécky šalát s olivami a dvomi druhmi 
syra, bagetka
Morčací steak s restovanou kačacou 
pečeňou, varené zemiaky s maslom

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 3,90 Є 
Utorok: 6. 12.
Šošovicová polievka na kyslo so 
zemiakmi, chlieb
Hov. vývar so špenátovými haluškami
1. Kurací plátok „Melba“ zapekaný so 
šunkou, syrom a broskyňou, dusená 
ryža, zeleninové obloženie
2. Hovädzie varené na dubákovej 
omáčke, domáca knedľa
3. Zemiaková baba s údeným mäskom 
a krúpami, kyslé mlieko 

Streda: 7. 12.
Dubáková polievka, chlieb
Hydinový vývar s cestovinou
1. Kurací Černohor, zemiakové pyré, 
kyslá uhorka
2. Hrachová kaša s domácou klobás-
kou, chrumkavá cibuľka, chlieb 
3. Caesar šalát

Štvrtok: 8. 12.
Hráškový krém, chlebové krutóny
Divinový vývar s pečeň. haluškami
1. Kuracie rezančeky na čínsky spôsob, 
dusená ryža
2. Divinové medailóniky na dubákoch, 
opekané zemiaky
3. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky  
s maslom, tatárska omáčka 

Piatok: 9. 12.
Minestrone, chlieb 
Slepačí vývar s mäskom a rezancami
1. Hyd. diabolská zmes, zem. placka
2. Bravčový závitok s kyslou kapustou 
a slaninkou, peč. zemiaky s cibuľkou
3. Dukát. buchtičky s vanilk. krémom 

Pizza pub Nosice  
Cena menu od 3,30 Є 
Utorok: 6. 12.
Hrachová s párkom
1. Karbonátok v zemiakovom prívarku, 
chlieb
2. Špagety so syrovou omáčkou 
a slaninkou

Streda: 7.12.
Zeleninová
1. Kotlíkový guláš, chlieb
2. Syrové karbonátky, zemiaky, tatár-
ska omáčka

Štvrtok: 8. 12.
Polievka: Bryndzová
1. Pečené kuracie stehno, ryža, 
kompót
2. Vyprážané šampiňóny, zemiaky, 
dressing

Piatok: 9. 12.
Slepačí vývar
1. Záhorácky závitok, zemiaky
2. Zemiakové placky so syrom
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Predstavia sa tanečníčky z
 

Vyplnené prihlášky pošlite na adresu : Sports & Training Centre s.r.o., Svätoplukova 1463, Púchov 020 01  alebo 
ich odovzdajte osobne na recepcii  ALEXANDRA ŠPORT HOTEL***,  ALEXANDRA HOTEL****, sTC pri  Bielej  
vode, prípadne  e-mailom prihlaska@stcpu.sk  Viac info na tel. čísle 042/2999 000

Uzávierka prihlášok  do 13.12. 2016

15.12. športová hala 
sTC ARÉNAŠtvrtok

od 15.00 -15.30 hod. registrácia, 16.15 hod. začiatok súťažných disciplín

Občianske združenie ART&SPORT
 v spolupráci s sTC, SCVČ a SMŠ Športovček pozýva všetky deti na

Vyhráva každý, kto príde v športovom oblečení, obuvi a v dobrej nálade.Nutný doprovod dospelej osoby!!! Vstup povolený len v športovej obuvi!

Prihlášky si môžete stiahnuť a vyplniť aj 
elektronicky cez  FB stránku “ sTC Púchov ” 
alebo webové stránky www.stcpu.sk 
a www.artsport.sk

Prihlášky
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PREDAJ A MONTÁŽ 
PLÁVAJÚCICH PODLÁH
VSTAVANÉ SKRINE 
NA MIERU

DVERE

VZORKOVÁ PREDAJŇA PLÁVAJÚCICH PODLÁH 
v rodinnom dome Pod Zábrehom

Pod Zábrehom 1577/47
020 01 Púchov

michalbalaz75@gmail.com 
0918 360 910

dovoz  zdarma

Podlahy 
od 6,70 €/m²

NOVO OTVORENÁ
TALIANSKA 
REŠTAURÁCIA 
V PÚCHOVE

Talianska kuchyňa                    Denné menu                     Pizza 

Námestie slobody 1402
020 01  Púchov
Tel.: 0919 088 149 

Otváracie hodiny 
Po:
Ut-St:
Pi: 
So:
Ne:  

zatvorené 
11:00 -14:00   16:30 -21:30
11:00 -14:00   16:30 -22:30
11:30 -14:00   16:30 -22:30
11:30 -14:00   16:30 -21:30 Prídte si vychutnať zážitok. 

Tešíme sa na vás! 

U Z N E S E N I E   č. 118/2016
MsZ Púchov s c h v a ľ u j e
vznik novej mestskej spoločnosti s ručením 
obmedzeným so 100 % vlastníctvom Mes-
ta Púchov, pod názvom Púchovská kultúra  
s. r. o. so sídlom Hoenningovo námestie 
2002, 020 01  Púchov s predmetom činnosti 
v rozsahu činností spoločností Medial Pú-
chov s. r. o, Medial TV s. r. o a Medial IN s. r. o. 
a ZZPO DK Púchov.

U Z N E S E N I E   č. 119/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
1) s c h v a ľ u j e  
a) menovanie štatutárneho orgánu – za 
konateľa mestskej spoločnosti Púchovská 
kultúra s. r. o., Hoenningovo námestie 2002, 
020 01 Púchov, 
Ing. Miloša Svobodu, na dobu určitú, pokiaľ 
bude schválený konateľ, ktorý vzíde z výbe-
rového konania, najneskôr do 31. 12. 2017,
b) menovanie členov dozornej rady mest-
skej spoločnosti Púchovská kultúra s. r. o., 
Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Pú-
chov, v zložení: Irena Kováčiková, Ivan 
Sadloň, Roman Hvizdák,
c) úhradu základného vkladu pre vytvore-
nie novej mestskej spoločnosti Púchovská 
kultúra s. r. o., Hoenningovo námestie 2002, 
020 01 Púchov,  v zákonnej výške 5 000,- 
EUR,
2) u k l a d á  jedinému spoločníkovi v za-

UZNESENIA Mestského zastupiteľstva v Púchove, konaného dňa 25. 11. 2016
stúpení primátorom mesta Púchov Mgr. 
Rastislavom Henekom  realizovať rozhod-
nutie MsZ Púchov na najbližšom Valnom 
zhromaždení spoločnosti Púchovská kul-
túra s. r. o., Hoenningovo námestie 2002, 
020 01 Púchov, tak aby vykonal všetky 
právne úkony súvisiace so zapísaním spo-
ločnosti do obchodného registra.

U Z N E S E N I E  č. 120/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
a) s c h v a ľ u j e  
menovanie štatutárneho orgánu – za ko-
nateľa spoločností: MEDIAL Púchov s. r. o., 
so sídlom Námestie slobody 1400, Púchov 
020 01, IČO: 36 330 272; MEDIAL TV, s. r. o., 
so sídlom Námestie slobody 1400/12, Pú-
chov 020 01, IČO: 44 040 504 a MEDIAL IN, 
s. r. o. so sídlom Námestie slobody 1401, 
Púchov 020 01, IČO: 44 040 610, Ing. Petra 
Žiačika na dobu určitú t. j. od 1. 1. 2017 do 
31. 12. 2017.
b) u k l a d á  jedinému spoločníkovi v za-
stúpení primátorom mesta Púchov Mgr. 
Rastislavom Henekom  realizovať rozhod-
nutie MsZ Púchov na najbližšom Valnom 
zhromaždení spoločností: MEDIAL Púchov 
s.r.o., so sídlom Námestie slobody 1400, Pú-
chov 020 01, IČO: 36 330 272; MEDIAL TV,  
s. r. o. so sídlom Námestie slobody 1400/12, 
Púchov 020 01, IČO: 44 040 504 a MEDIAL 
IN, s. r. o. so sídlom Námestie slobody 1401, 

Púchov 020 01, IČO: 44 040 610.

U Z N E S E N I E  č. 121/2016
MsZ Púchov s c h v a ľ u j e
odvolanie členov dozornej rady v spoloč-
nostiach MEDIAL Púchov s. r. o., so sídlom 
Námestie slobody 1400, Púchov 020 01, 
IČO: 36 330 272; MEDIAL TV, s. r. o. so síd-
lom Námestie slobody 1400/12, Púchov 
020 01, IČO: 44 040 504 a MEDIAL IN, s. r. o. 
so sídlom Námestie slobody 1401, Púchov 
020 01, IČO: 44 040 610, v zložení: JUDr. 
Jarmila Andreánska, Ing. Peter Žiačik a  
Bc. Cyril Crkoň.

U Z N E S E N I E  č. 122/2016
MsZ Púchov s c h v a ľ u j e 
menovanie členov dozornej rady v spoloč-
nostiach MEDIAL Púchov s. r. o., so sídlom 
Námestie slobody 1400, Púchov 020 01, 
IČO: 36 330 272; MEDIAL TV, s. r. o. so síd-
lom Námestie slobody 1400/12, Púchov 
020 01, IČO: 44 040 504 a MEDIAL IN, s. r. o. 
so sídlom Námestie slobody 1401, Púchov 
020 01, IČO: 44 040 610, v zložení: Irena 
Kováčiková, Ivan Sadloň a Roman Hvizdák.

U Z N E S E N I E   č. 123/2016
MsZ Púchov s c h v a ľ u j e
a) o d v o l a n i e 
štatutárneho orgánu – konateľov spoloč-
nosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o., 

Sedlišťská 1446/7, Púchov, IČO: 31 632 157 
-  Ing. Vladimíra Motúza a Ing. Andreja Ša-
mánka,
b) u k l a d á 
majoritnému spoločníkovi v zastúpení pri-
mátorom mesta Púchov Mgr. Rastislavom 
Henekom  realizovať rozhodnutie MsZ Pú-
chov na najbližšom Valnom zhromaždení 
spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK,  
s. r. o., Sedlišťská 1446/7, Púchov, 
IČO: 31 632 157.

U Z N E S E N I E   č. 124/2016
MsZ Púchov s c h v a ľ u j e
1) z r u š i ť
uznesenie Mestského zastupiteľstva Pú-
chov č. 79/2003 zo dňa 22. 8. 2003.
2) o d v o l a ť
stáleho zástupcu náčelníka Mestskej polí-
cie Púchov v súvislosti so zrušením uzne-
senia Mestského zastupiteľstva Púchov  
č. 79/2003 zo dňa 22. 8. 2003.
3) p o v e r i ť   
Ing. Gabrielu Ondrichovú v súčasnosti po-
verenú zastupovaním náčelníka Mestskej 
polície Púchov, vypracovať návrh nového 
Organizačného poriadku a Štatútu Mestskej 
polície Púchov v termíne do 6. 12. 2016.

Mgr. Rastislav HENEK 
primátor mesta Púchov
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Uplynulú sobotu privítali starší 
žiaci volejbalového oddielu MŠK 
Púchov na domácej palubovke 
súpera z Trenčína. Bol to súboj 
družstiev z opačných koncov ta-
buľky, keďže družstvo COP Tren-
čín je momentálne na poslednej 
priečke bez zisku bodu. 

Výkonnostný rozdiel bolo cítiť hneď 
od prvého setu a podľa trénera 
Ivana Štefka: „Tento druh zápasov 
spadá do kategórie tzv. povinného 
víťazstva“. Chlapci s týmto vedomím 
vstúpili do zápasu a v pomerne voľ-
nom hernom tempe vyhrali prvý set 
25:14. V druhom sete došlo k strie-
daniam, keďže bolo zrejmé, že hráči 
Trenčína sú skôr tréningový súper 
pre hráčov z lavičky, ako seriózna 
výzva pre základnú zostavu. Aj dru-
hý set zvládli Púchovčania výborne 
a zvíťazili 25:6. 
   V rovnakej zostave nastúpili aj do 
tretieho setu, ktorý vyhrali 25:9 a 
celý zápas 3:0. Hráči COP Trenčín boli 
po celý zápas v roli štatistov a drvivá 
väčšina nimi získaných bodov, boli 
nevynútené chyby domácich, ktorí 
pri tak priepastnom výkonnostnom 
rozdieli nedokázali udržať koncen-
tráciu a nasadenie na maximálnej 
úrovni.

MŠK VO 1970 Púchov – COP Tren-
čín 3:0 (14, 6, 9)
Zostava: Šomko, Pusztay, Turčáni, 
Pišoja P., Hromada, Cíbik (Zdražil, Šte-
fánik, Gabko, Kvasnica)

Do druhého zápasu nastúpili Pú-
chovčania v takmer základnej zosta-
ve, bez zraneného Olivera Pišoju a 
protihráčov zdolali jedným z histo-
ricky najväčších bodových rozdielov 
25:4. Zásluhu na tom malo výborné 
podanie, ale aj nasadenie, ktorým 
chceli odčiniť pomerne vysoký bodo-
vý zisk hráčov COP Trenčín z prvého 
setu prvého zápasu. Snaha hosťujú-
ceho trénera pomáhajúceho si oddy-

Súboj prvého s posledným v prospech volejbalistov MŠK Púchov
chovými časmi a povzbudzovaním sa 
výraznejšie neprejavila na výsledku a 
domáci zvíťazili 25:11. V treťom sete 
nebol obraz hry ničím odlišný od pre-
došlých setov. Chlapci vo voľnejšom 
tempe držali zápas pevne vo svojich 
rukách a tréner Trenčína viac-menej 
automaticky bral oddychové časy, aj 
keď mu bolo jasné, že vytúžený zvrat 
v zápase nie je možný. Tretí set skončil 
25:9 a celý zápas opäť 3:0.

MŠK VO 1970 Púchov – COP Trenčín 
3:0 (4, 11, 9)
Zostava: Šomko, Pusztay, Turčáni, 
Pišoja P.,Hromada, Cíbik.(Zdražil, Šte-
fánik, Gabko, Kvasnica)

Za účasti takmer 250 najlepších 
slovenských pretekárov z 50 klu-
bov sa posledný novembrový ví-
kend (25. – 27. 11. 2016) konali 
v Dolnom Kubíne Majstrovstvá 
Slovenskej republiky mladších žia- 
kov, kategória „B“, ročník narode-
nia 2004 a 2005.

Vo veľmi silnej konkurencii tejto ka-
tegórie sa predstavilo aj šesť preteká-
rov púchovského plaveckého klubu: 
Lea Kmošenová, Nina Hlubíková, 
Mário Hanták, Petronela Maráčková, 
Ina Jurgová a Adriana Cenigová, ktorí 
si z dvadsaťosem individuálnych 
štartov a jednej štafety zaplávali nie- 
len dvadsaťpäť osobných rekordov, 

ale aj vynikajúce umiestnenia. 
Najúspešnejšou našou reprezen-
tantkou bola Lea Kmošenová, kto-
rej sa podarilo vybojovať si až tri 
medailové pozície. Hneď v úvod-
ný deň sa s  časom 1:13,17 na 100 
m motýlik  postavila na bronzový 
stupienok. V sobotu v napínavých 
pretekoch v disciplíne 100 m voľ-
ný spôsob za čas 1:04,07 pokorila 
hranicu 500 bodov a tým potvrdila 
svoju účasť v Útvare talentovanej 
mládeže Slovenska a zároveň zís-
kala druhú bronzovú medailu. V 
nedeľu stála opäť na stupňoch ví-
ťazov a to striebornej priečke v naj-
rýchlejšej plaveckej disciplíne 50m 
voľný spôsob v čase 29,49! Okrem 

Plavci úspešní na majstrovstvách Slovenska v Dolnom Kubíne

Púchovčania v polovici decembra (15. 
12.) vycestujú na medzinárodný tur-
naj do Prešova, kde sa okrem kvalit-
ných zahraničných družstiev z Poľska, 
Českej Republiky, či Bieloruska stret-
nú s družstvami z východu Slovenska. 
„To nám poskytne výbornú prípravu 
a zároveň aj prehľad o družstvách, 
ktoré budú našimi súpermi na maj-
strovstvách Slovenska,“ hodnotí I. 
Štefko.

Najbližšie sa družstvo starších žia-
kov MŠK Púchov predstaví po dlhšej 
prestávke 28.1. 2017 na palubovke VK 
Nové Mesto nad Váhom
                                                          -r-, -is-

troch  medailových umiestnení si 
vyplávala dvakrát 5. miesto /200m 
voľný spôsob 2:24,67 a 100 m po-
lohové preteky 1:13,24/ a 10. Mies-
to v doplnkovej disciplíne na 100m 
znak /1:16,49/. Ďalšími  úspešnými 
našimi plavcami boli Mário Hanták 
so skvelým 5. miestom na 200m mo-
týlik /2:51,30/  a 8.miestom na 400m 
polohové preteky s takmer osem 
sekundovým osobákom /6:01,21/ a 
Petronela Maráčková , ktorá si zlep-
šením svojho rekordu o 13 sekúnd 
na 200m motýlik vyplávala 8.mies-
to a 9. miesto na 400m polohové 
preteky /6:29,12/, 12. miesto na 100 
m motýlik /1:27,03/. Dievčatá Nina 
Hlubíková /50 m a 100 m voľný spô-

sob, 100 m znak/, Ina Jurgová /100 
m a 200 m prsia/ a Adriana Cenigová 
/100 m prsia/ si vylepšili svoje zaplá-
vané osobné rekordy.
Všetkým mojim zverencom patrí 
veľká gratulácia za reprezentáciu 
nášho klubu aj mesta Púchov, ďaku-
jem im za drinu a odriekanie si z voľ-
ného času na úkor plávania  počas 
celej zimnej prípravy v tréningoch a 
na sústredení, a želám im ešte veľa 
„osobákov“ a krásnych umiestnení 
nielen na posledných pretekoch V. 
kola Slovenského pohára žiakov v 
Žiline, ale aj v ďalšej sezóne.
    

Dana Strelčíková, 
trénerka PK Matador Púchov
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TIPOS III. LIGA MUŽI

Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk

Umiestnenie futbalových družstiev MŠK Púchov po jesennej časti dlhodobých súťaží
Dohrávkou Beluše s Galantou v tretej futbalovej 

lige sa skompletizovali tabuľky dlhodobých futba-
lových súťaží dospelých a mládeže po jesennej časti 
ročníka 2016/2017. Prinášame vám tabuľky súťaží, v 
ktorých figurujú družstvá MŠK Púchov.

1. Komárno 18 13 3 2 45:13 42 15
2. MŠK Púchov 18 12 4 2 38:11 40 10
3. L. Rovne 18 12 3 3 37:23 39 12
4. Topoľčany 18 10 2 6 31:22 32 5
5. Beluša 18 9 5 4 25:17 32 8
6. Zl. Moravce B 18 9 4 5 31:21 31 1
7. D. Streda B 18 8 6 4 24:17 30 3
8. Veľké Ludince 18 8 5 5 26:24 29 -1
9. Galanta 18 8 3 7 31:24 27 0
10. Šaľa 18 6 5 7 21:20 23 -7
11. Gabčíkovo 18 6 3 9 17:22 21 -3
12. Šurany 18 6 3 9 30:38 21 -6
13. Horná Nitra 18 6 3 9 22:32 21 -3
14. FC Horses 18 6 3 9 19:31 21 0
15. Veľký Meder 18 6 3 9 18:31 21 -9
16. Nemšová 18 5 2 11 21:34 17 -7
17. Dubnica 18 4 3 11 17:30 15 -12
18. Nové Zámky 18 3 2 13 20:33 11 -13
19. Neded 18 2 2 14 18:48 8 -25

2. liga starší dorast
1. Myjava 17 15 2 0 68:13 47 20
2. Skalica 17 13 0 4 63:18 39 9
3. Inter 17 11 1 5 52:20 34 7
4. Zl. Moravce 17 9 3 5 32:28 30 3
5. Karlova Ves 17 9 2 6 32:30 29 2
6. P. Bystrica 17 8 4 5 47:25 28 4
7. Petržalka 17 9 1 7 30:28 28 4
8. Topoľčany 17 9 0 8 25:28 27 3
9. Malacky 17 7 5 5 28:23 26 -1
10. Horná Nitra 17 8 1 8 49:41 25 -2
11. Trnava 17 7 3 7 29:32 24 -3
12. MŠK Púchov 17 7 2 8 43:35 23 -1
13. Dubnica 17 6 4 7 35:24 22 -2
14. Gabčíkovo 17 6 4 7 37:31 22 -2
15. Komárno 17 4 3 10 43:62 15 -9
16. Domino 17 3 2 12 20:44 11 -13
17. Nové Zámky 17 2 0 15 9:92 6 -18
18. Levice 17 1 1 15 11:79 4 -20

2. liga mladší dorast
1. Myjava 17 14 3 0 61:10 45 18
2. Petržalka 17 13 2 2 49:17 41 17
3. Inter  17 13 1 3 55:19 40 13
4. Lok. Trnava 17 10 5 2 34:15 35 8
5. Horná Nitra 17 10 3 4 48:31 33 6
6. Zl. Moravce 17 10 2 5 27:23 32 5
7. Gabčíkovo 17 10 1 6 48:21 31 7
8. Domino 17 9 1 7 36:25 28 4
9. Topoľčany 17 8 3 6 39:28 27 3
10. Karlova Ves 17 6 3 8 35:37 21 -6
11. Dubnica 17 6 1 10 35:32 19 -5
12. Komárno 17 5 3 9 23:36 18 -6
13. Malacky 17 3 6 8 15:38 15 -12
14. P. Bystrica 17 4 1 12 19:42 13 -11
15. Skalica 17 1 8 8 15:26 11 -19
16. Nové Zámky 17 3 2 12 19:68 11 -13
17. Levice 17 2 2 13 13:71 8 -16
18. MŠK Púchov 17 2 1 14 19:51 7 -17

I. liga starší žiaci - U15
1. Senica 13 12 0 1 49:9 36 12
2. Slovan 13 9 3 1 52:7 30 9
3. Nitra 13 9 2 2 42:8 29 8
4. Trenčín 13 8 2 3 42:15 26 5
5. Trnava 13 8 1 4 26:17 25 1
6. Petržalka 13 6 3 4 14:21 21 3
7. Karlova Ves 13 5 3 5 14:13 18 -3
8. Inter 13 5 2 6 9:9 17 -1
9. D. Streda 13 5 2 6 22:26 17 -4
10. MŠK Púchov 13 3 3 7 16:27 12 -3
11. Levice 13 2 4 7 14:27 10 -8
12. Zl. Moravce 13 3 1 9 11:40 10 -8
13. Myjava 13 2 1 10 16:42 7 -11
14. Horná Nitra 13 0 1 12 6:72 1 -14

I. liga starší žiaci - U14
1. D. Streda 13 12 0 1 60:6 36 15
2. Trnava 13 11 1 1 58:14 34 10
3. Slovan 13 11 0 2 48:9 33 12
4. Nitra 13 10 1 2 54:10 31 10
5. Inter 13 7 1 5 32:19 22 4
6. Trenčín 13 7 1 5 23:24 22 1
7. Zl. Moravce 13 7 0 6 24:29 21 3
8. FK Senica 13 4 4 5 21:16 16 -8
9. Karlova Ves 13 3 4 6 15:23 13 -8
10. MŠK Púchov 13 3 2 8 12:49 11 -4
11. Myjava 13 1 3 9 5:34 6 -12
12. Horná Nitra 13 1 3 9 12:58 6 -9
13. Levice 13 2 0 11 11:58 6 -12
14. Petržalka 13 1 2 10 6:32 5 -13

I. liga mladší žiaci - U13
1. Slovan 13 12 0 1 238:42 36 18
2. Trenčín 13 11 0 2 172:49 33 15
3. Nitra 13 10 0 3 163:33 30 9
4. D. Streda 13 10 0 3 139:42 30 12
5. Trnava 13 9 0 4 188:60 27 9
6. Senica 13 9 0 4 117:70 27 9
7. Karlova Ves 13 6 1 6 98:92 19 1
8. Horná Nitra 13 6 0 7 104:110 18 -3
9. Inter 13 6 0 7 97:128 18 0
10. Levice 13 4 0 9 72:166 12 -9
11. MŠK Púchov 13 3 1 9 85:143 10 -11
12. Zl. Moravce 13 3 0 10 51:140 9 -12
13. Petržalka 13 1 0 12 26:301 3 -18
14. Myjava 13 0 0 13 37:211 0 -21

I. liga mladší žiaci - U12
1. Slovan 13 11 0 2 195:53 33 15
2. Nitra 13 10 1 2 218:54 31 10
3. Trenčín 13 10 1 2 136:72 31 13
4. Horná Nitra 13 8 2 3 146:73 26 5
5. Petržalka 13 8 2 3 66:63 26 5
6. MŠK Púchov 13 8 0 5 88:62 24 3
7. D. Streda 13 7 1 5 109:57 22 4
8. Inter 13 7 1 5 96:50 22 4
9. Trnava 13 7 0 6 118:103 21 3
10. Senica 13 5 0 8 74:121 15 -3
11. Zl. Moravce 13 3 0 10 45:124 9 -12
12. Karlova Ves 13 1 1 11 63:159 4 -14
13. Levice 13 1 1 11 34:184 4 -17
14. Myjava 13 0 0 13 27:240 0 -21

1. Trenčín 6 4 1 1 106:71 13 4
2. Horná Nitra 6 4 0 2 101:65 12 3
3. Senica 6 3 1 2 67:63 10 1
4. Myjava 5 1 1 3 48:81 4 -5
5. MŠK Púchov 5 0 1 4 39:81 1 -5

Prípravky U9 - A liga

1. Trenčín 6 5 0 1 216:74 15 6
2. Horná Nitra 6 5 0 1 213:76 15 6
3. MŠK Púchov 5 2 0 3 71:143 6 0
4. FK Senica 6 2 0 4 86:164 6 -3
5. Myjava 5 0 0 5 43:172 0 -9

Prípravky U10 - A liga

Prípravky U11 - A liga
1. Senica 6 4 0 2 90:85 12 3
2. Trenčín 6 4 0 2 79:83 12 3
3. MŠK Púchov 5 3 0 2 90:57 9 3
4. Horná Nitra 6 2 0 4 92:110 6 -3
5. Myjava 5 1 0 4 101:117 3 -6

Dlhú zimnú prestávku po skončení jesennej časti 
dlhodobých súťaží využívajú aj mládežnícke družstvá 
MŠK Púchov na prípravu v halách. Počas uplynulého 
víkendu privítala púchovská sTC Aréna šesť sloven-
ských a dve moravské družstvá vo vekovej kategórii 
U13 na medzinárodnom halovom turnaji. Škoda, že 
na rozdiel od väčšiny iných špičkových slovenských 
klubov nemajú Púchovčania (v červenom) k dispozí-
cii umelú trávnatú plochu... 
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Séria mužov ŠHK Púchov bez víťazstva pokračuje

Kto s kým na ľade?

2. liga muži
14. kolo: HC Dynamax Nitra – ŠHK Púchov 8:4 

(6:0, 1:0, 1:4)
Góly ŠHK: 45. Slávik (Zemko, Hulák), 46. Bajtala 

(Zemko, Hulák), 49. Plavecký (Zemko, Dobiaš), 59. 
Zemko (Flašík, Slávik)

Strely na bránku: 60:23, Vylúčenia: 6:6, Presilov-
ky: 0:0, Oslabenia: 1:0

Rozhodovali Vido – Konc, Hronský, 70 divákov
Nitrančania o svojom hladkom víťazstve rozhodli v 

podstate už v prvej tretine, ktorú po góloch Daniška 
(už v 33. sekunde), Klobučníka, Štefanku, Taroczyho, 
Golasa a Vraníka vyhrali 6:0. Tlak Nitry pokračoval aj 
v druhej tretine, kedy mali domáci streleckú preva-
hu v pomere 22:7, Crkoň v bránke Púchova však v 
druhej a tretej tretine doslova čaroval. Druhú tretinu 
vyhrali domáci jednogólovým rozdielom, a keď hneď 
v úvode záverečnej tretiny zvýšil Klobučník na 8:0, 
čakala hŕstka domácich divákov desať gólov v sieti 
Púchova. Hokejisti ŠHK však nehodili flintu do žita a v
záverečnej dvadsaťminútovke dokázali, že hokej hrať 
vedia. V posledných 15 minútach nasúkali domácim 
štyri góly, tromi asistenciami a jedným gólom sa za-
skvel najmä Zemko. Napriek pozitívnemu obratu v 
poslednej tretine natiahli Púchovčania hrozivú sériu 
prehier. 

Zostava ŠHK Púchov: Crkoň – Dobiaš, Flašík, Hu-
lák, Matušú – Bajtala, Kuchta, Panáček, Plavecký, Slá-
vik, Zemko

Ostatné výsledky 14. kola: Partizánske – Levice 
5:3, HC Bratislava – Piešťany 4:1, Dolný Kubín – Prie-
vidza 4:1, Senica – Dubnica nad Váhom 4:14
1. Dubnica  14  10  1  0  3  88:52  32 
2. DY. Nitra  14  8  2  0  4  62:61  28 
3. Bratislava  14  8  1  0  5  79:47  26 
4. Piešťany  14  7  1  3  3  59:47  26 
5. Dolný Kubín  14  6  1  2  5  60:52  22 
6. Partizánske  14  6  1  1  6  69:69  21 
7. Prievidza  14  5  1  2  6  59:63  19 
8. Levice  14  6  0  0  8  50:54  18 
9. Senica  14  2  2  1  9  52:85  11 
10. Púchov  14  2  0  1  11  47:95  7

I. liga juniori
20. kolo: MŠK Púchov – Penguins Prešov 2:5 (1:3, 
1:1, 0:1), Sanna, Štěpán
Martin Prešov 6:1, HOBA Bratislava – Piešťany 17:0
1. Martin  16  14  0  0  1  1  91:26  43 
2. Prešov  17  9  1  0  0  7  82:66  29 
3. Púchov  16  7  1  0  1  7  67:59  24 
4. Michalovce  15  8  0  0  0  7  60:68  24 
5. HOBA BA  16  6  1  0  2  7  76:69  22 
6. Piešťany  16  0  1  0  0  15  36:124  2 

I. liga dorast
Nadstavba
1. kolo: HK Brezno – MŠK Púchov 1:7 (0:2, 1:2, 0:3), 
Deneš 2, Smolka 2, Udovichenko, Domanický, Krajč    
Lučenec – P. Bystrica 1:10, Trebišov – Bardejov 6:2
2. kolo: HC Lučenec – MŠK Púchov 0:10 (0:5, 0:2, 
0:3), Domanický 3, Húska, Putala, Hudík, Ďuriš, La-
decký, Vanko, Urban, Brezno – Považská Bystrica 2:1
1. MŠK Púchov  2  2  0  0  0  17:1  6 
2. P. Bystrica  2  1  0  0  1  11:3  3 
3. Trebišov  1  1  0  0  0  6:2  3 
4. Brezno  2  1  0  0  1  3:8  3
5. Bardejov  1  0  0  0  1  2:6  0 
6. Lučenec  2  0  0  0  2  1:20  0

KADETI
20. kolo: MŠK Púchov – HK Levice 8:2 (2:1, 1:1, 
5:0), Rusnák 3, L. Halušková, Mišák, Urban, Hajas, 

2. liga muži - 15. kolo, 10. 12. o 19.00
ŠHK Púchov – HC Bratislava
1. liga juniori - 21. kolo, 10. 12. o 17.30
MHC Martin – MŠK Púchov (predohrávka)
1. liga dorast – nadstavba
3. kolo, 10. 12. o 14.00
MŠK Púchov – MŠK Trebišov
4. kolo, 11. 12. o 10.30
MŠK Púchov – MHK Humenné
Kadeti - 21. kolo, 6. 12. o 13.30
HK Gladiators Trnava – MŠK Púchov
22. kolo, 11. 12. o 13.30 
MŠK Púchov – HKM Skalica
I. liga starší žiaci
8. HT
18. kolo, 10. 12. o 9.00
HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov
7. HT
18. kolo, 10. 12. o 11.30
HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov
I. liga mladší žiaci
6. HT
18. kolo, 10. 12. o 9.00
MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystrica
5. HT
18. kolo, 10. 12. o 11.30
MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystrica

Lúkáš Zemko si v stretnutí s Nitrou pripísal do individuálnych štatistík štyri body za gól a tri asistencie. Púchovča-
nia však opäť vyšli naprázdno.               FOTO: Miroslav Mikáč

Omelka, Skalica – Piešťany 5:3, ŠKP Bratislava – To-
poľčany 8:1
1. MŠK Púchov  20  15  3  2  147:52  33 
2. Skalica 20  15  3  2  121:60  33 
3. Trnava 19  15  1  3  126:53  31 
4. ŠKP BA  20  8  2  10  97:74  18 
5. Topoľčany  20  7  2  11  109:117  16 
6. HOBA BA  19  7  1  11  78:87  15 
7. Piešťany  20  6  0  14  98:120  12 
8. Levice  20  0  0  20  30:243  0 

I. liga starší žiaci
8.HT:
17. kolo: MŠK Púchov – HT MHK 32 Liptovský 

Mikuláš 7:3 (2:1, 4:0, 1:2), M. Putala 2, L. Haluško-
vá 2, Šmigura, Mišák, Hajas, Banská Bystrica – Zvolen 
6:3, Martin – Považská Bystrica 5:2, Žilina – Lučenec 
– odložené na 12. 12., Brezno malo voľno
1. MŠK Púchov  15  12  1  2  90:37  25 
2. Martin 16  11  0  5  79:59  22 
3. B. Bystrica  15  9  2  4  81:46  20 
4. Zvolen  15  8  0  7  77:69  16 
5. Žilina  14  7  2  5  51:51  16 
6. L. Mikuláš  15  6  3  6  85:74  15 
7. P. Bystrica  15  6  1  8  73:81  13 
8. Brezno  15  3  1  11  73:92  7 
9. Lučenec  14  0  0  14  18:118  0 
7. HT:
17. kolo: MŠK Púchov – HT HKM 32 Liptovský Mi-
kuláš 6:1 (1:0, 2:1, 3:0), Lezzani, Bednár, Ondrašík, 
Vojtek, Hajas, Žemla, Banská Bystrica – Zvolen 1:5, 
Martin – Považská Bystrica 3:1, Žilina – Lučenec – od-
ložené na 12. 12., Brezno malo voľno
1. Martin 16  15  0  1  110:27  30 
2. MŠK Púchov  15  11  1  3  89:33  23 
3. Zvolen  15  10  2  3  108:36  22 
4. Brezno  15  10  0  5  94:44  20 
5. L. Mikuláš  15  5  1  9  54:71  11 
6. Žilina  14  5  1  8  50:70  11 
7. Lučenec  14  5  0  9  57:102  10 
8. B. Bystrica  15  2  2  11  30:90  6 
9. P. Bystrica  15  0  1  14  25:144  1 

I. liga mladší žiaci
6. HT:
17. kolo: HT MHK 32 Liptovský Mikuláš – MŠK 
Púchov 4:2 (1:0, 0:2, 3:0), Kováčik, Bodjan, Lučenec 
– Žilina 2:5, Zvolen – B. Bystrica 2:0, P. Bystrica – Mar-
tin 2:8, Brezno malo voľno
5. HT:
17. kolo: HT HKM 32 Liptovský Mikuláš – MŠK Pú-
chov 4:9 (2:3, 0:4, 2:2), Pobežal 6, Urban, Novotní-
ček, Hudec
Lučenec – Žilina 8:11, Zvolen – Banská Bystrica 3:9, 
Považská Bystrica – Martin 2:7, Brezno malo voľno
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Medzinárodný halový futbalový turnaj U13 v púchovskej sTC Aréne mal výbornú úroveň

K bronzovému stupienku chýbal
Púchovčanom kúsok šťastia

Futbalové nádeje Spartaka Trnava ovládli suve-
rénnym spôsobom medzinárodný halový futbalový 
turnaj mladších žiakov do 13 rokov. Zorganizoval ho 
MŠK Púchov a v púchovskej sTC Aréne sa predstavili 
mladí futbalisti z piatich slovenských a dvoch morav-
ských družstiev. 

Púchovčania ako usporiadatelia turnaja postavili 
dve družstvá – červených a čiernych. Lepšie sa darilo 
červeným, ktorí obsadili šiestu priečku, keď o piate 
miesto ich pri rovnosti bodov s Karvinou pripravil iba 
horší vzájomný zápas. Červení Púchovčania mohli 
pri troške šťastia stáť aj na „bedni“. Za všetko hovorí 
fakt, že červení Púchovčania mali lepšie skóre ako 
dve mužstvá v tabuľke pred nimi, ale i skutočnosť, že 
štvrtý Inter porazili a s druhým Zlínom a treťou Nitrou 
uhrali nerozhodné výsledky. A ak by pol minúty pred 
koncom záverečného stretnutia s Nitrou premenil 
hráč Púchova stopercentnú šancu, skončili by červe-
ní na bronzovej priečke... Smútok bude však trvať len 
chvíľu, podstatnejšie je, že chlapci sa presvedčili, že 
dokážu hrať vyrovnane aj so slovenskou špičkou. 

Napriek poslednej ôsmej priečke nesklamali ani 
čierni Púchovčania. I keď získali iba jediný bod za re-
mízu so Žilinou, dokázali potrápiť aj suverénnu Trna-
vu, ktorej podľahli rozdielom jediného gólu. 

Spokojnosť s úrovňou turnaja neskrýval ani tréner 
trinásťročných Púchovčanov (oboch družstiev) Mar-
tin Drahuta. „Úroveň turnaja bola naozaj výborná, 
každé mužstvo získalo nejaké body, nebol tu žiadny 
totálny outsider. Aj posledné družstvo hralo až na 
jednu výnimku vyrovnané zápasy so všetkými súper-
mi, čo tiež svedčí o vyrovnanosti turnaja. Halové tur-
naje sú fantastická vec, chlapci sa v nich zdokonaľujú 
v individuálnej technike, v práci s loptou. Tu sa ukáže, 
kto má nedostatky v technike a na druhej strane, kto 
je vyspelejší v hre s loptou. A najmä je to také spes-
trenie po náročnej prvej polovici dlhodobej súťaže,“ 
skonštatoval Drahuta.    

Výsledky:
MŠK Púchov čierni – MŠK Púchov červení 2:4 (Ry-

banský, Sieklik – Porubčan, Gabriš, Mynář), MŠK 
Žilina – Spartak Trnava 2:3, Inter Bratislava – FC Fastav 
Zlín 4:2, FC Nitra – MFK Karviná 4:1, Púchov červení 
– Žilina 3:3 (Híreš 2, Baláž), Trnava – Púchov čierni 
3:2 (Mozsi, Jurenková), Inter – Nitra 2:2, Zlín – Kar-
viná 6:1, Púchov červení – Trnava 1:3 (Chleban), Ži-
lina – Púchov čierni 3:3 (Drahuta 2, Mozsi), Karviná 
– Inter 5:1, Zlín – Nitra 2:1, Púchov čierni – Inter 3:4 
(Siklik 2, Mozsi), Karviná – Púchov červení 4:3 (Po-
rubčan 2, Chleban), Zlín – Trnava 0:2, Nitra – Žilina 
3:1, Púchov červení – Inter 4:2 (Gabriš, Porubčan, 
Chleban, Baláž), Púchov čierni – Zlín 1:3 (Juren-
ková), Žilina – Karviná 2:0, Trnava – Nitra 4:0, Zlín 
– Púchov červení 2:2 (Porubčan, Obšivan), Nitra 
– Púchov čierni 6:1 (Tuček), Inter – Žilina 3:0, Trnava 
– Karviná 6:1, Púchov červení – Nitra 2:2 (Gabriš, 
Porubčan), Púchov čierni – Karviná 2:3 (Mozsi 2), 
Inter – Trnava 1:5, Žilina – Zlín 1:4

Poradie:
1. Trnava  7 7 0 0 26:7 21
2. Zlín 7 4 1 2 19:12 13
3. Nitra 7 3 2 2 18:13 11
4. Inter 7 3 1 3 17:21 10
5. Karviná 7 3 0 4 15:24 9
6. Púchov červení 7 2 3 2 19:18 9
7. Žilina 7 1 2 4 12:19 5
8. Púchov čierni 7 0 1 6 14:26 1

Zostava Púchova
Červení: Václav Baláž, Daniel Krajčík, Erik Porubčan, 

Matej Obšivan, Michal Mynář, Branislav Chleban, To-
máš Staňo, Matúš Híreš, Dominik Gabriš

Čierni: Ján Mozsi, Marek Tuček, Erik Drahuta, Lukáš 
Zlocha, Andrej Mušák, Daniel Rybanský, Sebastián Si-
eklik, Lukáš Fedor, Michaela Jurenková, Marek Klúčik

Najlepším strelcom sa stal autor siedmich gólov 
Alexander Bužek (Fastav Zlín), za najlepšieho branká-
ra organizátori vyhlásili Mariána Lenčeša z FC Nitra a 
cenu pre najlepšieho hráča si na základe hlasovania 
trénerov odniesla Trnavčanka Anna Strmenská. 

pok 

Futbalové talenty MŠK Púchov U13 sa na popredné miesta na medzinárodnom turnaji v Púchove nedostali. Na-
priek tomu predviedli kvalitný futbal a o lepšie umiestnenie ich pripravil iba kúsok šťastia. V každom prípade bol 
turnaj pre všetkých výbornou školou.            FOTO: Milan Podmaník 

Erik Porubčan (Púchov červení) strieľa vyrovnávajúci 
gól v stretnutí s Nitrou. Na tretiu priečku to napokon 
nestačilo. 

Jediné dievča v púchovskom drese nebolo rozhodne 
iba do počtu. Michaela Jurenková budila rešpekt a za-
písala sa aj do streleckej listiny. 

Absolútna koncentrácia mladých Púchovčanov na 
dianie na hracej ploche bola vo všetkých stretnutiach 
samozrejmosťou. 
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Tretia výhra „áčka“ Púchova, rezerva opäť neuspela
Oblastné stolnotenisové súťaže
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Žiačky Fan Clubu Púchov a Lúk zažiarili na turnaji v Žiline

5. SATES liga
Stolní tenisti Lysej pod Makytou si v deviatom kole 

piatej ligy pripísali cenné víťazstvo za stolmi Slova-
na Považská Bystrica a stále si udržiavajú kontakt s 
vedúcim TTC Považská Bystrica. Rezerve Dolných 
Kočkovciach sa nepodarilo za stolmi TTC prekvapiť 
a po ďalšej prehre stále okupujú poslednú priečku 
súťaže. 

TTC Považská Bystrica C – Dolné Kočkovce B 
12:6, J. Bačík 4, L. Bačík 3, M. Bačík, Lednický po 2, 
1 štvorhra – J. Škrabko 2, P. Majdán, M. Majdán, Fe-
dora po 1, 1 štvorhra, Pruské B – Pružina A 10:8, 
Burdej, Cibík po 3, Černej, Beránek po 1, 2x štvorhra 
– Ďurajka 4, Krupa 2, Sádecký, Behro po 1, Pruské A 
– Dubnica nad Váhom 9:9, Jaro Šatka, Ondruška po 
3, Joz. Šatka 2, 1 štvorhra – Gereg 3, Palček, Eckert 
po 2, Bezecný 1, 1 štvorhra, Nová Dubnica C – Nová 
Dubnica D 11:7, J. Frohn 4, Oravec 3, Machciníková 
2, Ihriský 1, 1 štvorhra – Grambličková, Lászlová po 
2, Košík, Pšenka po 1, 1 štvorhra, Ladce B – Mede-
ko Považská Bystrica 13:5, Hromek 4, Gajdošík 3, I. 
Hrevuš, V. Popelka po 2, 2x štvorhra – Lipa, Herco po 
2, Lauš 1, Slovan Považská Bystrica A – Lysá pod 
Makytou 5:13, Šuba 2, Cedzo, Zemančík po 1, 1 
štvorhra – Panáček, Schulcz po 4, Ladecký 3, Janíček 
st. 1. 1 štvorhra
1. TTC PB C  9 7 1 1 104:58 24
2. Lysá   9 6 2 1 103:59 23
3. Ladce B  9 7 0 2 100:62 23
4. Pruské   9 5 3 1 100:62 22
5. Dubnica   9 3 3 3 86:76 18
6. Pružina   9 3 3 3 78:84 18
7. Slovan PB   9 4 0 5 77:85 17
8. N. Dubnica C  9 3 1 5 63:99 16
9. Medeko PB   9 2 2 5 72:90 15
10. N. Dubnica D  9 2 2 5 71:91 15
11. Pruské B  9 2 1 6 55:107 14

12. D. Kočkovce B  9 1 0 8 63:99 11
6. REKONT liga

Dohňany v stretnutí o tretiu priečku tabuľky ne-
dokázali zvíťaziť nad Slovanom Považská Bystrica B 
a v tabuľke klesli na štvrtú priečku. Na vedúci Dolný 
Moštenec tak strácajú už šesť bodov. 
TTC Považská Bystrica D – Červevný Kameň 13:5, 
Kulichová, Lieskovský po 4, Čelko st. 3, Martaus 1, 1 
štvorhra – D. Dohňanský 2, P. Dohňanský, Jakúbek po 
1, 1 štvorhra, Zliechov – Milochov A 9:9, J. Vicen 4, 
D. Mišík st. 3, Krcheň 1, 1 štvorhra – Kunovský 3, Luti-
šan Benko po 2, P. Mihálik 1, 1 štvorhra, Dolná Mari-
ková – Ladce C 10:8, Belás 4, Striženec, Žiačik po 2, 
2x štvorhra – Jankovský st. 3, Sňahničan, Kvasnica po 
2, V. Letko 1, Nozdrovice A – Dolná Moštenec 6:12, 
J. Letko, Otruba po 2, Didek 1, 1 štvorhra – I. Bírošík 
4, Baláž, I. Melicherík po 3, Ľ. Melicherík 1, 1 štvorhra, 
Šebešťanová - Sedmerovec B 7:11, Mitaš 4, Zau-
kolec 2, 1 štvorhra – Mišík, Marián Šelinga st. po 3, 
Mazán, Štefanec po 2, 1 štvorhra, Slovan Považská 
Bystrica B – Dohňany 12:6, Kvaššay 4, Tabaček 3, 
Jurčík, Žilinčík po 2, 1 štvorhra – R. Baška 2, M. Baška, 
Hološko, Junga po 1, 1 štvorhra
1.D. Moštenec   9 9 0 0 115:47 27
2.Sedmerovec B  9 7 0 2 101:61 23
3.Slovan PB B  9 7 0 2 99:63 23
4.Dohňany   9 6 0 3 90:72 21
5.Ladce C  9 5 0 4 81:81 19
6.Zliechov   9 3 2 4 86:76 17
7.TTC PB D  9 4 0 5 82:80 17
8.D. Mariková   9 3 1 5 66:96 16
9.Č. Kameň   9 3 0 6 72:90 15
10.Nozdrovice   9 3 0 6 67:95 15
11.Milochov   9 2 1 6 71:91 14
12.Šebešťanová   9 0 0 9 42:120 9
7. liga

Stolní tenisti Púchova si v jedenástom kole pripísali 

na svoje konto dôležité víťazstvo, keď dokázali zvíťa-
ziť za stolmi Miracles Dubnica. O tesnom víťazstve 
Púchovčanov rozhodla väčšia vyrovnanosť, v tabuľke 
Púchov poskočil na deviatu priečku. Nedarilo sa re-
zerve Púchova, ktorá podľahla hladko rezerve Pružiny 
a je stále na poslednej priečka súťaže bez víťazstva. 
Milochov B – TTC Považská Bystrica E 10:8, M. Mi-
hálik 4, B. Mihálik, Horečný po 2, Duško 1, 1 štvorhra 
– Babčan, Kulichová, Dujsíková po 2, Wallenfelsová 1, 
1 štvorhra, Miracles Dubnica nad Váhom – Púchov 
A 8:10, Heštera 4, Jakuš 2, Halgoš 1, 1 štvorhra – Juri-
ga st. 3, Lefko, Gombár, Ochotnícky po 2, 1 štvorhra, 
Nová Dubnica E mala voľno, Sedmerovec C – Udi-
ča 12:6, Galko 3, Miloš Šelinga, P. Barták, Mazán po 
2, Minárik 1, 2x štvorhra – Peter Ignácik, M. Vaňko st. 
po 3, Dolné Kočkovce C – Nozdrovice B 9:9, Crkoň, 
Hudec po 3, M. Majdán, Gombár po 1, 1 štvorhra 
– Koštialik, Didek po 3, Zemanovič 2, 1 štvorhra, 3. ZŠ 
Dubnica nad Váhom – JoLa Dubnica nad Váhom  
4:14, Trenčan 2, Schmiedl, P. Čilek ml. po 1 – Lalin-
ský, Zajac po 3, Hebr, Bilý po 2, 2x štvorhra, Pružina B 
– Púchov B 16:2, D. Olšovský, Topor po 4, Petrovič, J. 
Valášek po 3, 2x štvorhra – Mikulčík 2.
1. JoLa DCA   10 9 1 0 131:49 29
2. Sedmerovec C  10 9 0 1 118:62 28
3. Pružina B  10 7 1 2 114:66 25
4. Nozdrovice B  10 6 3 1 110:70 25
5. Milochov B  11 5 2 4 98:100 23
6. Udiča  10 5 0 5 94:86 20
7. TTC PB E  10 5 0 5 96:84 20
8. D. Kočkovce C  10 4 1 5 96:84 19
9. Púchov A  11 3 2 6 87:111 19
10. N. Dubnica E  10 3 1 6 71:109 17
11. Miracles DCA   10 3 1 6 96:84 17
12. ZŠ Dubnica   10 1 0 9 57:123 12
13. Púchov B  10 0 0 10 20:160 10

O príjemné prekvapenie sa postaralo spoločné 
dievčenské družstvo Fan Clubu Púchov a Lokomotí-
vy Lúky na kvalitne obsadenom futbalovom turnaji 
mladších žiačok v Žiline. Dievčatá z Púchova a Lúk sa 
predstavili len na svojom druhom turnaji a postarali 
sa o dokonalú senzáciu, keď v konkurencii rovesní-
čok z Ružomberka, Žiliny, Trnavy a Trenčína obsadili 
skvelú druhú priečku. Na svojom prvom turnaji hrali 
dievčatá z Púchovského okresu v Dubnici nad Vá-
hom so súperkami, z ktorých niektoré boli aj o päť 
rokov staršie. Tentokrát si zmerali sily s rovesníčkami 
a postarali sa o výborný výsledok. Dievčatá dokázali, 
že aj na dedine (trénujú v Záriečí a v Lúkach) sa dá 
futbalovo rásť a dosiahnuť výbornú úroveň. Už dnes 
sa nahlas hovorí o tom, že od budúcej sezóny by sa 
mohli objaviť v prvej lige žiačok. 

Výsledky:
FC Púchov/Lúky – AS Trenčín 1:0
Víťazný gól Fan Clubu vsietila Mišúnová, ktorá v 

ďalšom priebehu spálila ďalšie tutovky. Víťazstvo Fan 
Clubu bolo zaslúžené

Žilina – FC Púchov/Lúky 1:1
Už po deviatich sekundách šli Púchovčanky do 

vedenia gólom Cebukovej a potom nepremenili 
niekoľko tutoviek (Ofúkaná, Cabuková, Mišúnová). V 
závere stretnutia Žilinčanky potrestali chybu hráčok 
Fan Clubu a vydreli remízu. 

FC Púchov/Lúky – MFK Ružomberok 1:2
Vo výbornom zápase boli dievčatá Fan Clubu ak-

tívnejšie a vedenia sa ujali gólom Cabukovej. Tá istá 
hráčka mohla zvýšiť z priameho kopu, no neuspela. 
Dve minúty pred koncom Ružomberčanky vyrov-
nali po chybe brankárky Fan Clubu a neskúsenosť 
Púchovčaniek využili Ružomberčanky hneď po rozo-
hraní a vsietili víťazný gól – 1:2. 

FC Púchov/Lúky – Spartak Trnava 1:0
Prípadná výhra garantovala dievčatám z Púcho-

va a Lúk druhú 
priečku, remíza 
tretiu a prehra 
štvrtú. Fan Club 
hral od začiatku 
stretnutia aktív-
ne, súperky ne-
púšťal do šancí. 
Aktivita prinies-
la vedúci gól Pú-
chova z kopačky 
Cabukovej. Ďal-
šie šance zostali 
nevyužité, a tak 
takmer prišiel 
trest. Trnavčan-
ky vyrovnali 
dve sekundy po 
uplynutí času, 
r o z h o d c o v i a 
však gól uznali. 

Svoje rozhodnutie však zmenili po intervencii tréne-
ra Trnavčaniek! Športové gesto tak prinieslo radosť 
dievčatám Fan Clubu Púchov a Lúk, naopak, smútok 
Trnavčankám. Ich tréner si však zaslúžil absolutóri-
um.

Celkové poradie: 1. Ružomberok – 12 bodov, 2. 
Fan Club Púchov/Lúky – 7 bodov, 3. Spartak Trnava 
– 6 bodov, 4. Žilina – 4 body, 5. AS Trenčín – 0 bodov   
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Fernet CARAT
Cherry 
Orange

6,60 € 
30 %, 1 l

Fernet CARAT
Škorica 
Orange

3,84 € 
30 %, 0,5 l

• 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

PONUKA PRÁCE
• Prijmeme šikovného čašníka/čku s príjemným vy-
stupovaním do baru na Moravskej na TPP alebo na 
DVP. Prax nie je podmienkou, ale poteší, pracuje sa 
na krátky a dlhý týždeň. V prípade záujmu a bližších 
info volajte 0908 211 363. 
• Prijmeme čašníčku do pivárne Army pub na Mo-
ravskej ulici s nástupom ihneď, prípadne dohodou. 
Tel. 0902 669 891.                  
• Aspekta Trade s. r. o., Autorizovaný servis vozidiel 
Kia Púchov prijme SERVISNÉHO TECHNIKA na TPP 

- príjem vozidiel do servisu, objednávky, skladové 
hospodárstvo, reklamácie a i. Požiadavky: tech. 
znalosť automobilov, príjemné vystupovanie, ak-
tívna práca s PC, záujem o danú oblasť, AJ výhodou.
Životopis s fotkou a motivačným listom zašlite na 
manager@kiapuchov.sk, info: 0911 942 799.
• Príjmem dôchodkyňu na obsluhu a uprat. WC a 
priestorov  žel. stanice v Púchove. Tel. 0918 531 503.
• Gastronomická spoločnosť v Púchove prijme do 
svojej prevádzky pracovníkov na pozíciu:  
- kuchár s praxou - 4 hodiny (práca vhodná aj pre 
dôchodcu,  prípadne  ako brigáda popri zamestna-
ní 18.00 - 22.00 hod.)  
- pokladník -  nepretr. prevádzka. Tel. 0907 826 577.
• Hľadám zodpovednú pani, slečnu na výpomoc  
v domácnosti.  1 x týžd. cca 5 hod. bežné domáce 
práce  – vysávanie, čistenie a pod. Tel. 0911 942 483.
•  Ponúkam lesné práce a brigády. Tel. 0903 948 047.
• PODNIK TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA, s. r. o.,  
PRIJME DO ZAMESTNANIA MURÁROV, TESÁROV. 

Podm. je prax a VP sk. B a C. V prípade záujmu, kon-
taktujte p. Šulíka: 0907 982 903. Žiadosť a štruktúro-
vaný životopis zašlite na adresu spoločnosti: Podnik 
technických služieb mesta, s. r. o., Športovcov 890, 
020 01 Púchov.

HĽADÁM PRÁCU
• Spoľahlivo opatrím dieťa. Aj cez víkend, prázdniny 
či počas vianočných nákupov. Tel. číslo 0948 286938. 
• Hľadám upratovacie alebo pomocné práce v čase 
od 8,00 -14,00 hod. Tel. 0911 899 433.
• Hľadám prácu ako opatrovateľka k starším ľuďom, 
príp. k deťom. Okolie PÚ.  Tel. 0944 050 777  a  0911 
906 158.

OZNAMY: 
•  SSE, Distribúcia Žilina oznamuje, že  12. 12. 2016 
bude prerušená distribúcia elektriny v uliciach: 
1. mája, Streženická cesta, Svätoplukova č. 234, č. 
1928, č. 1930, č. 1935.

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.skUvedené 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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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 
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Sídlo redakcie: Nám. slobody 1400, 020 01 Púchov 
E-mail: redakcia@puchovskenoviny.sk 
Šéfredaktor: RNDr. Slavomír Flimmel, 0905 758 491, 
flimmel@gmail.com 
Grafický a jazykový redaktor:  
Mgr. Tatiana Moravcová, 0903 830 191  
tatiana.moravcova@puchovskenoviny.sk 
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alebo na MsÚ v kancelárii prvého kontaktu 
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BOLESTNÁ
SPOMIENKA!
Dňa 5. 12. 2007 so 
smútkom a bolesťou 
sme sa rozlúčili s našou 
milovanou Zdenkou 
ROSINOVOU.

Odišla do sveta,
kde srdce nebolí,
v deťoch a spomienkach 
sme s ňou a láskou zostali.

Venujme jej tichú spomienku.

Manžel Štefan, synovia Miro a Štefan s rodinami, 
pravnučky Olívia a Eliška, pravnuk Leonard, 
švagriná Gitka a brat Emil s rodinou z Hrabovky.

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám v Púchove na Lachovci chatu s veľkou zá-
hradou. Tel. 0918 054 385.
• Predám záhradu s chatkou (voda + el. ) o celkovej 
výmere 1500 m². Lokalita:  Potôčky. Cena dohodou.
Tel. 4631582  alebo 0902 135 750.
• Predám 2-izbový byt v PÚ v pôvodnom stave na 
ul. Obrancov mieru o výmere 63 m², bez balkóna. RK 
nevolať. Tel. 0917 043 300.
• Predám pozemok o rozlohe cca 2100 m² v Streže-
niciach smer Štepnica vhodný pre záhradu, chatu 
alebo chatový dom. Cena 5 € / m². Tel. 0948 898 914.
• 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.

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim 1- izbový byt  v Púchove aj v pôvodnom sta-
ve, platba ihneď. Tel. 0904 962 860.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Hľadám podnájom v PÚ na zimné obdobie, som 
dôchodkyňa, rada vypomôžem. Tel. 0901 993 476.
• Hľadám prenájom 2-izb. zariad. bytu v centre PÚ, 
na 1. - 2. posch., nájom s energ. do 300 eur. Nasťaho-
vať sa môžem hneď, je to súrne. 0911 292 822.
• Dám do prenájmu 1-izb. byt v Horných Kočkov- 
ciach, voľný ihneď. tel. 0914 120 216.
• Hľadám podnájom v Beluši a blízkom okolí, prí-
padne v Púchove. Tel. 0903 171 844.
• Hľadám 2-izbový byt do prenájmu v Púchove. Tel. 
0944703172

PREDAJ RÔZNE 
• Predám gitarové kombo KUSTOM HV 65 v bez-
chybnom stave. Cena 150 €. Tel. 0915 951 334.

RÔZNE
• Kúpime osobné vozidlo v dobrom stave do 200 
eur alebo na splátky. Tel. 0940 822 532.
• Hľadám hudobníka: gitara, bas gitara, kláves, na 
festivalové hranie. Tel. 0915 951 334.

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
• Maľby,  stierky, protiplesňové  termoizolačné  
nátery, lacno a spoľahlivo.  Tel. 0918 467 478.
• Stavebné práce, krovy, strechy, sadrokartón.  
Tel. 0907 877 880. I-156
• Rekonštrukcia bytov a kúpeľní. Tel: 0904 628 324.

SPOMIENKA
Odišiel si tíško , už nie si 
medzi nami, no v našich 
srdciach žiješ stále s nami.  
Dňa 5. 12. sme si pripo-
menuli 2. výročie úmrtia 
nášho drahého otca, 
dedka, pradedka , brata, 
švagra  Antona JANÍČKA 
zo Strelenky.

Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 3. 12. uplynulo päť 
rokov, čo nás opustil 
milovaný manžel, otec a 
dedko Miroslav IVANIŠ 
z Púchova. 
Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spo- 
mienku.

S láskou a vďakou spomínajú manželka Anna, 
mama a dcéry s rodinami. 

SPOMIENKA
Čas plynie a nevráti, 
čo vzal, zostali len 
spomienky a žiaľ. 
Dňa 1. decembra 
uplynulo dlhých 9 rokov, 
čo nás navždy opustila 
naša drahá sestra, dcéra, 
mama Mirka DOLEŽELOVÁ.
S láskou spomína celá rodina.

POĎAKOVANIE
Od 1. decembra odchádza do dôchodku naša 
dlhoročná kolegyňa pani Marta Roučková. 
Po osemnástich rokoch práce na MsÚ Púchov 
necháva svoje skúsenosti za dverami kancelárie 
č. 13.
Milá naša Marta, nastal ten dlho očakávaný deň, 
keď si po dlhých rokoch strávených v práci môžeš 
začať konečne užívať zaslúžený odpočinok. Na 
časy, ktoré si strávila spoločne s nami v tejto práci 
si budeš určite rada spomínať. My tiež. Zažili sme 
spolu veľa dobrého, ale boli aj chvíle, na ktoré je 
dobré rýchlo zabudnúť. Konečne sa môžeš pl-
ným dúškom 
začať veno-
vať svojim zá-
ľubám, rodi-
ne a blízkym. 
Ďakujeme Ti 
za odvedenú 
prácu, za  ľud-
ský prístup 
k nám kole-
gom a pra-
jeme Ti do 
ďalších rokov 
veľa zdravia, 
šťastia, rodinnej pohody a splnenie Tvojich túžob. 
Keď sa Ti za nami zacnie, nemusíš sa pozerať na 
úradné hodiny, zaklop kedykoľvek, nielen dvere 
kancelárie č. 13 sú Ti vždy otvorené.

Za všetko ďakuje primátor mesta Mgr. Rastislav 
Henek, prednostka mestského úradu JUDr. Eva 
Kvocerová, kolektív ekonomického oddelenia – 
Lucia, Janka, Paťa, Vlasta, Inka, Aďa, Milka, Moni-
ka a Eva a ostatní pracovníci mestského úradu.

SPOMIENKA
Dňa 28. novembra 
uplynuly  2 roky,  čo nás 
navždy opustil náš drahý 
manžel, otec a dedko 
Jozef NOSKO.
Spomienka na Teba  
nikdy nevymizne zo  
sŕdc tých, ktorí  Ťa poznali a milovali.

S úctou spomínajú manželka, dcéra a vnučky.

SPOMIENKA
Spi sladko, snívaj svoj 
večný sen, v spomienkach 
sme pri tebe každý deň.
Dňa 6. 12. si pripomíname 
3. výročie, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
maminka a babka Irena 
LIŠKOVÁ.
S láskou spomína dcéra s rodinou a syn s priateľkou



inzercia PÚCHOVSKÉ NOVINY24


