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úpravu rozpísaného rozpočtu presu-
nom medzi položkami kapitálových 
výdavkov schváleného rozpočtu do 
sumy 20.000 eur jednotlivo.
• V ďalšom bode bez diskusie poslanci 
jednohlasne schválili Všeobecne zá-
väzné nariadenie č. 4/2016 o  poplat-
ku za znečisťovanie ovzdušia malým 
zdrojom znečisťovania ovzdušia. Po-
dobne jednohlasne poslanci schvá-
lili návrh úpravy Rokovacieho pori-
adku z roku 2015 Dodatok č. 3 k VZN  
č. 8/2012 o dočasnom parkovaní mo-
torových vozidiel na vymedzenom 
území mesta Púchov a Dodatok č. 1 z 
roku 2016 k VZN č. 3/2014 o miestnych 
daniach pre mesto Púchov.
• Poslanci v ďalšom bode prerokovali 
a schválili Projekt elektronizácie práce 
MsZ, ktorý predpokladá nákup note-
bookov na zapožičanie poslancom. 

• Poslanci MsZ v  úvode zasadnutia  
schválili Plán legislatívnej činnosti 
Mestského zastupiteľstva Púchov na 
rok 2017 (18 za, zdržal sa poslanec Ku-
bičár). Nasledoval najdôležitejší bod 
programu: Rozpočet mesta Púchov na 
rok 2017 a výhľad na roky 2018 a 2019. 
Materiál predložila poslancom vedúca 
ekonomického oddelenia mestskéh 
úradu Ing. Lucia Pružinská, ktorá vy-
zdvihla, že rozpočet je vyrovnaný a zo-
hľadňuje požiadavky rozpočtových 
organizácii mesta a jeho obchodných 
spoločností. Mesto predpokladá vyu-
žiť aj možnosť financovania projektov 
zo štrukturálnych fondov EÚ. Príjmy 
sú naplánované vo výške 15.469.545 
eur, výdavky vo výške 15.469.443 eur. 
Ťažiskové plánované investičné akcie 
mesta sú: rekonštrukcia Základnej ško-
ly Gorazdova (výmena okien a zateple-
nie budovy) a rekonštrukcia Základnej 
školy Slovanská (výmena okien a sta-
vebné úpravy spojovacích chodieb). 
• V  diskusii poslankyňa Šulcová 
prekvapila zastupiteľstvo svojim ná-
vrhom „dorekonštruovať“ Základnú 
školu Komenského za cenu 300.000 
eur. Primátor a viacerí poslanci ju upo-
zornili, že v roku 2016 práve táto škola 
dostala financie na výmenu okien, za-
teplenie budovy a rekonštrukciu telo-
cvične. V roku 2017 sú s investíciami na 
rade ďalšie školy, ktoré to nevyhnutne 
potrebujú – ZŠ Gorazdova a  ZŠ Slo-
vanská. Poslanec Lako poslankyňu Šul-
covú upozornil, aby sa najskôr išla na 
ZŠ Komenského pozrieť, ako sa tento 
rok obnovila. Zdôraznil, že dve dote-
raz zateplené školy môžu ušetriť až 30 
percent výdavkov za kúrenie a  môžu 
ďalšie investície na vybavenie školy 
čerpať práve z týchto úspor. Návrh po-
slankyne Šulcovej podporili v  diskusii 
len poslanci Kubičár a Andreánska. Na 
schválenie jej návrhu pri hlasovaní to 
nestačilo. Rozpočet mesta nakoniec 
poslanci schválili takmer jednohlasne, 
proti nehlasoval nikto, hlasovania sa 
zdržala len poslankyňa Šulcová.
•  Mestské zastupiteľstvo poverilo 
primátora mesta s účinnosťou od 1. 
1. 2017 schváliť úpravu rozpísaného 
rozpočtu presunom medzi položkami 
bežných výdavkov schváleného roz-
počtu do sumy 5.000 eur jednotlivo. 
Naviac primátor mesta môže schváliť 

Podklady na rokovania komisií, Mest-
skej rady a  Mestského zastupiteľstva 
sa budú v novom roku vytvárať a po-
sielať elektronicky a nebude potrebné 
tlačiť stohy materiálov v  papierovej 
podobe.
• Vedúca ekonomického oddelenia 
MsÚ Lucia Pružinská predložila aj 
úpravu rozpočtu mesta Púchov na rok 
2016, ktorú poslanci opäť jednohlasne 
schválili. V  ďalších bodoch rokovania 
poslanci schválili zmluvu o  zverení 
majetku obstaraného pri budovaní 
elokovaného pracoviska MŠ Požiar-
na 1292/5 pri ZŠ Komenského do jej 
správy a zmluvy o  poskytnutí finanč-
ného príspevku v  zmysle Zásad pod-
pory malého a stredného podnikania 
v meste Púchov. Zastupiteľstvo schvá-
lilo tiež správu o výsledkoch a podm-
ienkach výchovno–vzdelávacej čin-
nosti škôl za školský rok 2015/2016. 
Poslanci odvolali člena komisie gran-
tových a dotačných projektov Mgr. 
Petra Panvicu a  naopak nepodporili 
návrh poslanca Marmana na odvola-
nie Ranika z  členstva dozornej rady 
MŠK Púchov s. r. o.
• Program zastupiteľstva pokračoval 
rokovaním o investičných akciách 
a  dotáciách. Zastupiteľstvo schváli-
lo dotáciu pre MŠK Púchov s. r. o. na 
zabezpečenie športovej činnosti a 
financovanie konkrétnych úloh vy-
plývajúcich z verejnoprospešného 
účelu chodu športových objektov na 
rok 2017 v  sume 1.083.800 eur. Ďalej 
schválilo dotáciu pre Dom kultúry Pú-
chov na programové a organizačné 
zabezpečenie záujmovo-umeleckej a 

Zastupiteľstvo schválilo vyrovnaný rozpočet
(rekonštrukcie sa dočká ZŠ Gorazdova a konečne aj Slovanská)
V utorok 6. decembra od 10. hodiny až do večera opäť rokovalo mestské zastupiteľstvo v koncertnej 
sieni Malého župného domu. V nabitom programe nechýbal návrh rozpočtu na nadchádzajúci rok, 
finančná podpora pre púchovských podnikateľov, projekt eletronizácie práce mestského zastupi-
teľstva alebo žiadosť o predĺženie nájmu pozemku pod rozostavanou budovou oproti Rožáku.  

kultúrnej činnosti v roku 2017 v sume 
311.000 eur.
• V  bode rokovania „Predaj, kúpa“ 
poslanci neschválili odpredaj 304 m²  
žiadateľovi spoločnosti MARCO MO-
RALLI, s. r. o., Za cintorínom 1342. Išlo 
o odpredaj pozemku, ktorý mesto do-
teraz nevyužívalo a ktorý bezprostred-
ne susedí so stavbou a pozemkom 
žiadateľa. Na predmetnom pozemku 
mal žiadateľ záujem vybudovať par-
kovacie miesta pre zamestnancov a 
zákazníkov firmy. „Za“  hlasovalo 11 
poslancov z 18 prítomných, ale v tom-
to prípade bolo potrebných 12 hlasov 
(tri pätiny zo všetkých 19 poslancov). 
Ďalšie predaje a  kúpy pozemkov po-
slanci schválili.
•  Pri bode rokovania „Nájom“ pre-
behla zaujímavá diskusia o  predĺžení 
nájmu pozemku mesta pod rozostava-
nou výškovou budovou oproti Rožá-
ku. Poslanci nakoniec tento nájom ne-
schválili. Taktiež neschválili prenájom 
pozemku mesta za účelom osadenia 
nových reklamných stavieb (billboar-
dov). Po krátkej diskusii vzali na ve-
domie správu náčelníka MsP a infor-
mácie o činnosti Mestského bytového 
podniku, Podniku technických služieb 
mesta, mediálnych spoločností, MŠK 
Púchov a mestského úradu. Ako jeden 
z posledných bodov zastupiteľstvo 
schválilo návrh primátora mesta na 
vyplatenie mimoriadnej odmeny pre 
všetkých poslancov, ktorí sa podieľali 
na príprave materiálu „Požiadavky ob-
čanov“ v sume 200 eur za poslanca za 
kalendárny rok 2016.

S. Flimmel
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Do programu rokovania mestské-
ho zastupiteľstva bol predložený 
aj návrh na predĺženie nájmu mest-
ského pozemku pod tzv. adminis-
tratívnou budovou na Rožáku. Ide 
o  roky rozostavanú stavbu ešte 
z čias bývalého primátora Mariána 
Michalca. 
Dva dni pred zastupiteľstvom práv-
nik P.  Crkoň vyzval prostredníctvom 
Facebooku poslancov púchovského 
mestského zastupiteľstva, aby predĺ-
ženie prenájmu pozemku neschválili: 
“V prvom rade poslanci nemajú žiad-
nu povinnosť predĺžiť nájom mestské-
ho pozemku pre developera, ktorý už 
niekoľkokrát predlžoval tento nájom a 
sľuboval dokončenie a skolaudovanie 
tejto stavby. Z vlastnej viny tak neurobil. 
Stavba mala byť postavená do konca 
roka 2010 alebo do polovice roka 2011. 
O chvíľu tu máme koniec roka 2016 a 
stavba nie je dokončená. Ak poslanci 
neschvália ďalší prenájom pozemku de-
veloperovi, ktorý roky zavádza a nedrží 
slovo s dokončením stavby, neporušia 
tým žiadny zákon a naopak ochránia 
naše mesto pred možnými budúcimi 
právnymi spormi. Prax už ukázala, ako 
môžu takéto spory dopadnúť. Mesto 
Martin je po prehratom súdnom spore 
v nútenej správe a krajské mesto Trenčín 
pred pár dňami prehralo na prvom stup-
ni spor s developerom o cca 3 milióny eur. 
Developer je povinný zabezpečiť par-
kovacie miesta spolu s navrhovanou 
výstavbou na svojom pozemku. Na 
tom je postavená koncepcia riešenia 
novej výstavby a parkovania v centre 
každého rozumného mesta. Ak dôjde 
poslancami k schváleniu prenájmu po-
zemku a developer stavbu dokončí, na-
stúpi kolaudačné konanie a k stavbe sa 
budú musieť skolaudovať aj parkovacie 
stojiská a nebude ich málo, keďže ide o 
administratívnu budovu. Ale aké, keď 
v rozhodnutí o umiestnení stavby ani 
v stavebnom povolení nie je uvedený 
presný počet a ani lokalita, kde by mali 

byť vytvorené. Do kolaudačného kona-
nie môže vstúpiť aj prokuratúra, ktorá 
môže dozorovať, či sú naozaj splnené 
všetky podmienky kolaudácie vrátane 
vytvorenia potrebného počtu parkova-
cích miest. A tu už nastupuje zodpoved-
nosť nášho mesta, čiže aj Vás poslancov, 
ktorí to schválite. Pýtam sa, prečo bolo 
vydané územné rozhodnutie a násled-
ne stavebné povolenie k tejto stavbe, 
keď podľa môjho názoru neboli splnené 
všetky zákonné požiadavky?“
Na rokovaní zastupiteľstva v  diskusii 
ako prvý vystúpil poslanec Marman s 
poukazom na to, že stavba rozdeľuje 
Púchovčanov. Prvá skupina apeluje na 
dostavbu, keď je to už dlho rozosta-
vané a druhá skupina žiada zbúranie 
stavby. Upozornil na problém s prepl-
neným parkoviskom na Rožáku a chý-
bajúcimi parkovacími miestami pri 
danej stavbe. Stavba navyše zaberá 
chodník a nemá riešený vývoz odpa-
du. Opýtal sa mestského právnika Dr. 
Školeka, či nám nehrozí žaloba od 
developera, ak mu nepredĺži mesto 
prenájom. Vedúca oddelenia MsÚ Ing. 
arch. Šicová vysvetlila, že v  staveb-
nom povolení je podmienka výstav-
by príslušných parkovacích miest do 
termínu kolaudácie stavby. Uviedla, že 
parkovacie miesta by mali byť vybu-
dované v tejto lokalite – napríklad na 
Nábreží slobody. 
Prednostka MsÚ JUDr. Kvocerová 
pripomenula, že stavebný úrad bol 
naprosto benevolentný pri všetkom, 
čo sa okolo tejto stavby dialo. V plat-
nom uznesení je uvedené, že pokiaľ 
nebudú splnené všetky podmienky 
do konca roka 2016, stráca platnosť. 
Podľa nej investor neplní podmienky 
a je nemožné, aby stavbu dokončil do 
konca roka. JUDr. Školek uviedol, že 
nájomná zmluva medzi mestom a in-
vestorom končí 31. 12. 2016 a  záleží 
len na vôli poslancov MsZ, či sa predĺži 
aj na ďalšie obdobie. Ak poslanci ne-
budú súhlasiť s  predĺžením nájmu, 

bude to stavba na cudzom pozemku 
a potom je vecou stavebného úradu, 
čo bude s  takouto stavbou robiť. Na 
otázku poslanca Melišíka koľkýkrát sa 
predlžuje nájom pozemku, prišla od-
poveď, že od roku 2009 je to už štvr-
týkrát.
Poslanec Kubičár nepovažoval pro-
blém chýbajúcich parkovacích miest 
za najvážnejší. Varoval poslancov, 
ktorí nechcú predĺžiť nájom pozemku 
developerovi, pred právnymi spor-
mi a  rozpadajúcou budovou. Nako-
niec vyjadril svoju podporu návrhu 
predĺžiť nájom, aby investor mohol 
dostavať stavbu do konca roka 2017. 
Poslanec Marman oponoval, že pro-
blém s  parkovacími miestami je veľ-
mi závažný a nevidí reálne záruky, že 
investor stavbu dostavia. Upozornil aj 
na neprítomnosť zástupcov investo-
ra stavby na rokovaní zastupiteľstva, 
z ktorej sa dá usudzovať, že im na do-
stavbe budovy asi príliš nezáleží. 
Poslanec Lako oznámil stanovisko 
poslaneckého klubu z  predchádzaj-
úceho dňa, že klub predĺženie nájmu 
nepodporí. Poslanec Crkoň vyjadril 
svoje prekvapenie nad tým, že po-
slanec Kubičár podporil developera 
a  nežiadal (tak ako inokedy) žiadnu 
analýzu. Na jeho otázku, prečo mes-
to nepodniká kroky na zabezpeče-
nie prechodu chodcov okolo stavby, 
prednostka MsÚ odpovedala, že úrad 
vyzval investora spriechodniť chodník 
a investor to prisľúbil učiniť. 

Poslanci nepredĺžili nájom pozemku pod stavbou oproti Rožáku

Poslankyňa Kováčiková sa vyslovila 
za predĺženie nájmu, aj keď nie je op-
timistka, že stavbu investor dokáže 
dostavať. Poslanec Bučko považuje 
stavbu za hanbu minulosti a je zásad-
ne proti predĺženie nájmu pozemku. 
Poslancovi Ranikovi prekáža, že in-
vestor neprišiel vysvetliť svoje plány 
ako chce dofinancovať stavbu. Inves-
tor mal dostatok času za uplynulých 
osem rokov, aby stavbu dokončil, pre-
to je proti predĺženiu nájmu. 
Na otázku poslankyne Andreánskej, 
či má mesto pripravené ďalšie kroky, 
keď nepredĺži nájom pozemku, pred-
nostka MsÚ informovala poslancov, 
že všetky ďalšie kroky budú v  réžii 
stavebného úradu. Ten je samostatný 
orgán, do ktorého právomocí mesto 
zasahovať nebude. Predpokladá, že 
po nepredĺžení nájmu začne konanie 
o odstránení stavby a s tým súvisiace 
úkony.
Po krátkej prestávke, ktorú si vyžiadal 
poslanecký klub, poslanci hlasovaním 
rozhodli, že nepodporia predĺženie 
nájmu pozemku. Predĺženie nájmu  
pozemku parcela KN-C č. 476/1 za-
stavané plochy a nádvoria  o výmere 
403 m² v katastrálnom území Púchov 
v  prospech žiadateľa DEVELOPER 
CONSULTING, s. r. o. hlasovaním pod-
porilo len päť poslancov zo sedem-
nástich prítomných – poslanci Andre-
ánska, Kováčiková, Kubičár, Šulcová a 
Trník.

Text, foto: S. Flimmel



PÚCHOVSKÉ NOVINY4 spravodajstvo

Mikulášska nádielka pre škôlkarov i dôchodcov
Začiatkom uplynulého týždňa primátor mesta Rastislav Henek navštívil s darčekmi postupne všetky mestské materské 
školy. V stredu 7. decembra zavítal do Centra sociálnych služieb Chmelinec a Centra sociálnych služieb Kolonka. V CSS 
Chmelinec si klienti zariadenia a deti z družobnej Materskej školy Mládežnícka navzájom pripravili a pozreli kultúrny 
program. Nakoniec aj tu prišiel Mikuláš s čertom a darčekmi.

Foto: Z. Návojová, S. Flimmel

MŠ Mládežnícka.

CSS Chmelinec.
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vašom spoločenstve a  prežiť spolu 
s vami druhú adventnú nedeľu. V ad-
vente právom veľa hovoríme o nádeji 
v  kresťanskej cirkvi. Nie je to nádej 
na  moc a  slávu, na bohatstvá zeme, 
na výsadné postavenie v spoločnosti. 
Nič také cirkev nemá a  ani nemôže 
veriacim poskytnúť. Pán Ježiš Kristus  
často hovoril o  utrpení, ťažkostiach 
a  prenasledovaní svojich učeníkov. 
Naša kresťanská nádej je nádejou na 
konečné spojenie s  Pánom Ježišom 

V  druhú adventnú nedeľu mali pú-
chovskí evanjelici na hlavných služ-
bách Božích vzácnu návštevu. Privítali 
dôstojného brata Generálneho bisku-
pa ECAV na Slovensku Doc. PhDr. Mi-
loša Klátika, PhD., spolu s manželkou, 
farárkou a jeho osobnou tajomníč-
kou Mgr. Oľgou Klátikovou. Privítali 
druhého významného predstaviteľa 
ECAV brata Generálneho dozorcu  
Doc. MUDr. Imricha Lukáča , CSc., 
a riaditeľa  Generálneho biskupského 
úradu ECAV na Slovensku Ing. Dušana 
Vagašského.
Jeho návštevu púchovská farárka 
Mgr. Lenka Rišiaňová vopred ohlásila. 
A tak mnohí evanjelici z nášho mes-
ta a  okolitých fílií Dohnian, Mostíšť, 
Viesky, Streženíc a  Nimnice chceli 
počuť výklad Slova Božieho od sa-
motného Generálneho biskupa. Za 
základ Slova Božieho si vybral z Listu 
Rímskym z  15. kapitoly verše 4 – 7 
a  13. V  úvode kázne poďakoval za 
milé pozvanie a pokračoval: „Som rád, 
že dnes môžeme byť spolu s bratom 
Generálnym dozorcom, mojou man-
želkou i  bratom riaditeľom GBÚ vo 

Kristom v  spasení, v  kráľovstve Bo-
žom. Kto by v cirkvi hľadal inú nádej, 
je na nesprávnej adrese. Adventný 
čas, v  ktorom sa nachádzame, je aj 
kvôli tejto živej nádeji – zdrojom sily 
pre požehnanie kresťanstva. Naša ná-
dej je práve v tom, čo Pán Ježiš Kristus 
vykonal – v Jeho diele.  A to nás vedie 
k trpezlivosti a úteche, k jednote, k ra-
dosti a pokoju.“     
Generálny biskup vo svojej kázni 
okrem iného zdôraznil: „Netrpezlivý 

človek by chcel urýchliť všetko to, čo 
potrebuje svoj čas. A  čas Pánovho 
druhého príchodu, je časom Božej 
milosti, časom, ktorý je darovaný  
nám i  celému ľudstvu ku pokániu 
a k novému životu viery . Preto je to 
čas, ktorý je veľmi vzácny. Kde je zdra-
vá a čistá nádej v Ježišovi Kristovi, tam 
kresťan poctivo a trpezlivo koná to, 
čo je jeho povinnosťou a  poslaním. 
Trpezlivo premáha prekážky života, 
odstraňuje nedorozumenia  a z istoty, 
že Ježiš Kristus  je s ním, čerpá pote-
chu v zármutku a posilu v slabostiach 
života. Zdravá kresťanská nádej  je 
teda silou, ktorá nám denne pomáha, 
je Božím darom. Upevňovať sa v nej 
je možné len mocou Ducha Svätého. 
Takáto nádej je nádejou spásy a več-
nosti, je pohľadom, ktorý dovidí až za 
náš hrob – do Božieho kráľovstva, do 
triumfujúcej cirkvi.“
Generálny biskup bol v oltári púchov-
ského chrámu prítomný spolu s litur-
gujúcimi 
kňazmi aj v  závere Služieb Božích. 
A znakom kríža pravej ruky udelil prí-
tomným členom zboru z celého regi-
ónu Áronovské požehnanie.
    

Emília Luhová

Generálny biskup požehnal púchovský región

Úspešné ukončenie sezóny hasičskej mládeže v Púchove
Kolektív mladých hasičov z DHZ Pú-
chov sa zúčastnil na prestížnych dvoch 
súťažiach. Jednou z nich bolo posled-
né kolo a záverečne vyhodnotenie 
Slovenskej ligy v šesťdesiatkach v Spiš-
skom podhradí a druhá halové majs-
trovstvá SR mladých hasičov vo Svite. V 
Spišskom podhradí sa konala aj súťaž 
O pohár primátora Spišské Podhradie, 
ktorej boli naše hasičské deti. V tejto 
súťaži sa vykonávali 3 disciplíny a to 
štafeta 5 x 30m, štafeta dvojíc a štafe-
ta viazania uzlov. Hasiči z DHZ Púchov 
vo výslednom hodnotení obsadili na 
tejto súťaži výborné 1. miesto a po-
kračovali v súťažení v Slovenskej lige 
v šesťdesiatkach. Za mladšie dievčatá 
nastúpila Terézia Srogončíková, ktorej 

sa v lige darí a svoje pokusy potvrdila 
1. miestom v danom kole a získala aj 
1. miesto v celkovej lige v šesťdesiat-
kach. Druhá pretekárka z DHZ Púchov 
za mladšie dievčatá bola Simona Seč-
kárová, ktorá zabojovala a na súťaži sa 
umiestnila na peknom 6. mieste a v 
celkovom hodnotení po sčítaní bodov 
sa umiestnila na 3. mieste v Sloven-
skej lige šesťdesiatkach. V kategórii 
mladší chlapci pretekal Tomáš Kucej, 
ktorý obsadil skvelé 1. miesto a cel-
kovo v lige obsadil výborne 2. miesto. 
Mladí hasiči z DHZ Púchov išli ukončiť 
hasičskú sezónu 2016 na halové maj-
strovstvá do Svitu. Na štartovú listinu 
sa prihlásilo 104 kolektívov z celého 
Slovenska. DHZ Púchov postavilo na 

Spolu 
s generálnym 

biskupom 
celebrovali 

manželia 
Rišiaňovci.

štart dve zmiešané družstvá. Súťažilo 
sa v disciplínach štafeta 5 x 30 m, šta-
feta dvojíc a uzlová štafeta. Družstvo 
označené ako DHZ Púchov II bolo 
zložené z mladších ročníkov. V dvoch 
disciplínach spravili menšie chyby, za 
ktoré dostali trestné body a dosiahli na 
pekné 49. umiestnenie. Družstvo DHZ 
Púchov I chcelo predviesť, čo je v nich 
a to sa im aj podarilo - všetky disciplíny 
vykonali bez chýb. Po sčítaní časov ob-
sadili Púchovčania  výborné 2. miesto 
v kategórii chlapcov. Veľká vďaka patrí 
za tieto výsledky a reprezentáciu mes-
ta Púchov trénerom Jozefovi Ridzikovi, 
Ing. Michalovi Koukalovi a mladým 
hasičom: Róbert Kalma, Patrik Zboran, 
Tomáš Kucej, Terézia Srogončíková,  

Simona Kucejová, Alexander Ridzik, 
Simona Sečkárová, Simona Zbora-
nová, Miroslav Belobrad, Tomáš Kvas-
nička.

M. Koukal
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Pohoda pre Váš nákup

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. 
0911 577 168

ŠPECIALISTA 
NA CHOVATEĽSTVO
A AKVARISTIKU

MAJKA  FASHION

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. 

   POZOR, MIMORIADNA AKCIA!

   NA VŠETOK TOVAR -20 %

OTVORILI SME 5. 12. 2016

TEŠÍME SA NA VÁS

Domáca cukráreň LG
ZÁKUSKY, TORTY, SLADKÉ, SLANÉ, SYROVÉ...

  OBLOŽENÉ MISY
JEDLÉ a NEJEDLÉ OZDOBY NA TORTY

  TOVAR NA PEČENIE A ZDOBENIE

          lg-pomockyprecukrarov.sk
                0904 133 481     
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Betlehemská hviezda

Keď noc je najdlhšia, nám Svetlo zasvietilo.
Slnko nám, Pane náš, sa v Tebe narodilo.
Jak hviezda zrodí sa a potom veky žiari,
Tak svetlo trvalé svieti nám z Tvojej tvári.

Už znie spev anjelský, že spása svetu prišla
a je tu znamenie : na nebi hviezda vyšla.
Pretože svetlom je Ten, ktorý v jasliach leží,
môže už radostne znieť spev zvonov z veží.

Všade je tma hustá, však z jasieľ svetlo sála.
Nový deň žiarivý nám táto hviezda dala.
Už ustupuje hriech a sila zla sa tratí.
Ten čas tvoj, vláda tmy, sa nenávratne stratí.

Človeče, tá hviezda je Polárkou aj tvojou,
ona nech vedie ťa uprostred žitia bojov.
Buď ako mudrci, len za jej kráčaj jasom,
pri jasliach pokľakni, On odmení ťa spásou!
                                                                           Igor KIŠŠ

Vianoce – sviatky lásky
Svätý Otče, nech je zvelebené Tvoje sväté meno! 
Nech je zvelebený Tvoj jednorodený Syn, náš Spa-
siteľ a náš Pán! Nech je zvelebený Duch Svätý, náš 
Posvätiteľ! Trojjediný Bože, nech Ťa vždy zvele-
bujú všetky stvorenia a celý vesmír nech Ti spieva 
hymnus najkrajšej chvály! Chválime Ťa, velebíme 
Ťa, ďakujeme Ti!
Dobrý Bože, nech Tvoje požehnanie naplní celý 
vesmír i celú zem a nech zastaví  na nej pôsobe-
nie zla! Zahrň svojím požehnaním všetky štruk-
túry sveta a zjednoť ich! Rozbi moc diabla medzi 
národmi a štátmi! Daj, nech Tvoje požehnanie 
zostúpi na všetky zložky našej spoločnosti a nášho 
mesta a pomáha nám zvíťaziť v boji za lepší svet, 
za lepšieho človeka! Pohliadni na Cirkev a na náš 
národ a hojne ho požehnaj! Nebeský Otče, pokor-
ne prosím, udeľ svoje požehnanie naším rodinám, 
príbuzným, priateľom a všetkým ľuďom nášho 
mesta a našej krajiny. Nech sa nás dotknú sväté 
a ctihodné ruky Tvojho milého Syna a požehnajú 
nás  požehnaním Boha Otca i Syna i Ducha Svä-
tého! Nech Tvoj pokoj vládne vo svete i v Cirkvi, 
v našom národe, v našich domoch i v našich rodi-
nách! Premeň nás, Otče, podľa svojej vôle a urob 
nás novými, lepšími ľuďmi!
Modlíme sa za Cirkev Tvoju svätú, za Tvoje slovo a 
sviatosti, za ľud náš i všetky národy sveta, za pokoj 
a mier medzi nami. Za príhodné počasie a úrody 
zeme. Za otcov i matky, manželov i manželky, di-
etky i potomkov našich, za nemocných a umieraj-
úcich, za pracujúcich a putujúcich, za prítomných 
i neprítomných, za priateľov i nepriateľov, za všet-
kých všade, prosíme Ťa Bože, zmiluj sa nad nami!
Pán Ježiš Kristus, náš Pán, ktorý ožiaril betlehem-
skú noc svojím príchodom, nech naplní aj váš ži-
vot svetlom radosti, lásky, viery, nádeje a pokoja.
Nech vám Vianoce prinesú radosť duše a nech je 
pre vás posolstvo nebeského pokoja šťastím i ra-
dosťou a nech Pán večných čias počuje vždy váš 
hlas  a nech vás sprevádza svojou milosťou a po-
žehnaním v nastávajúcom roku!

 Mgr. Lenka Rišiaňová,  ev. farárka 

Kresťania už oddávna každoročne oslavujú Viano-
ce, sviatky narodenia Pána Ježiša Krista, Spasiteľa 
ľudstva, ktorý dal svetu svojím slovom, príkladom 
a životom najvznešenejší príkaz lásky. Preto sa Via- 
noce nazývajú aj sviatkami lásky, radosti, pokoja a 
milosrdenstva.
Láska prišla na svet v Kristovi, svetu zjavená – 
Láska Božia. Boží Syn v ľudskom tele na Zemi vo 
svete, aby svojím príchodom z otvorených nebies 
zachránil človeka, ľudstvo, Zem, svet. Boh tak mi-
loval svet, že svojho jenorodeného Syna dal, aby 
nezahynul,  ale večný život mal každý, kto verí v 
neho (Ján 3,16). A ako sa to stalo  píše evanjelis-
ta Lukáš: „Keď anjel vošiel k nej, povedal: Buď po-
zdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou! (Blaho-
slavená medzi ženami). Ona zarazená jeho rečou, 
premýšľala, aký to pozdrav. Ale anjel jej povedal: 
Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. Ajhľa, 
počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Bude 
veľký, Synom najvyššieho sa bude volať, a Pán Boh 
Mu dá trón Jeho otca Dávida. ...A Mária odpoveda-
la anjelovi: Ako sa to stane, veď ja neznám muža!? 
Odpovedal jej anjel a riekol: Duch Svätý zostúpi 
na teba a moc najvyššieho zatieni ťa; preto aj to, 
čo svätého narodí sa (z teba), bude sa volať Syn 
Boží (Lukáš 1, 28 až 35). Otvorme dokorán pre túto 
Lásku naše srdcia aj v tohtoročný Štedrý večer, aby 
nemusela od nás odchádzať do mrazivej noci, že 
našla namiesto mäkkých jaslí len srdce kamenné! 
Radostná je to doba, lebo nám pripomína, že v 
meste Betleheme sa narodil Pán Ježiš Kristus, kto-
rého ľudstvo radostne a túžobne očakávalo. Neza-
budnime, On je Pánom nášho života a príde zas. A 
preto vás všetkých pozývam do našich kostolov, 
uctime si svojho Pána a nielen na štedrý večer, ale 
po celý nastávajúci rok, lebo On sa nemení – je ten 
istý, včera, dnes i na veky!

Vianočné želania z púchovskej evanjelickej farnosti: 

Darujme Vianoce 2016
Daruj kilo lásky

Občianske združenie S láskou k človeku a RKFÚ Púchov organizuje spoločne 
s OD Kaufland charitatívnu zbierku potravín pre sociálne slabé rodiny.

Kde: Obchodný dom Kaufland, Púchov
Kedy: 17. 12. sobota, od 9.00 do - 18.00 h 

www.kaufland.sk           www.slaskoukcloveku.sk

3. ročník Vianočného behu v Púchove
V sobotu 17. decembra so začiatkom o 11.00 
hod. štartuje v Púchove pred halou MŠK  
Vianočný beh.
Organizátorom tohto podujatia je Klub bež-
cov a priateľov športu v Púchove. Prezen-
tácia bude v priestoroch haly od 9.00 hod. 
Pripravené sú dva behy. Prvý beh odštartujú 
juniori, juniorky a rekreační bežci (muži, 
ženy). Ich trať meria 3 800 m. Hneď po nich 

nasleduje hlavný beh. Tu sa na štart postavia 
kategórie mužov do 40 rokov, do 50, do 60 
a nad 60 rokov a ženy do 40, do 50 a nad 50 
rokov. Títo pobežia trať v dĺžke 5 700 m.
Každý pretekár dostane v cieli darček, ne-
bude chýbať vianočný stromček, oblátky  
s medom, ovocie, chutný čaj a vianočné ko-
ledy. A samozrejme už tradičný omastený 
chlieb s cibuľkou. Odmenení budú prví štyria 

muži v hlavnej kategórií a prví traja pretekári 
v ostatných kategóriách pohármi a vecnými 
cenami. Na záver sa bude losovať vianočná 
tombola na štartovné čísla. 
Tešíme sa na všetkých bežcov. 
Srdečne ste vítaní v Púchove.

Darina Denešová,
Klub bežcov a priateľov športu v Púchove
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Hasičský a záchranný zbor

Polícia informuje

Tretinu dopravných nehôd v okrese Púchov 
spôsobili v novembri podnapití vodiči

Chorobnosť v okrese 
stúpla iba minimálne

Najmä menej skúsení vodiči v zimnom období na zasnežených cestách neraz takto zničia svoje vozidlo. 
                     Ilustračné foto: KR PZ Trenčín

Na cestách Púchovského okresu sa v novembri sta-
lo 10 dopravných nehôd, čo bolo o jednu viac ako v 
rovnakom období minulého roku. Alarmujúca je sku-
točnosť, že tri z desiatich nehôd zavinili vodiči pod 
vplyvom alkoholu. Na krajských cestách sa v novem-
bri stalo 111 dopravných nehôd (medziročný pokles 
o sedem), jedna osoba pri nich zomrela, šesť sa zra-
nilo ťažko a 43 ľahko. Najviac dopravných nehôd v 
Trenčianskom kraji bolo zaznamenaných v okrese 
Prievidza (28). 

Nepriaznivý vývoj počtu dopravných nehôd bol za-
znamenaný v okrese Považská Bystrica, kde bolo za-
znamenaných 17 dopravných nehôd, čo predstavuje 
medziročný nárast o sedem nehôd. V okrese Ilava sa 
stalo 13 dopravných nehôd (+2). V Považskobystric-
kom okrese zaznamenali najväčší nárast (8) nehôd s 
následkami na zdraví, čo bolo o tri viac, ako v novem-
bri 2015. 

Celkovo 16 dopravných nehôd v Trenčianskom kra-
ji zavinili vodiči pod vplyvom alkoholu, najväčší ná-
rast zaznamenali v okrese Prievidza (4) a Púchov (3). 
Pri predmetných dopravných nehodách so zistením 
požitia alkoholu u vinníka nehody bola jedna osoba 
ťažko zranená a tri osoby boli ľahko zranené . 

Za jedenásť mesiacov roku 2016 sa stalo na cestách 
Trenčianskeho kraja celkom 1189 dopravných nehôd 
(+2), pri ktorých zomrelo 18 osôb (-5), 62 osôb (-15) sa 
ťažko zranilo  a 534 osôb (+7) sa zranilo ľahko. Alko-
hol bol zistený pri 146 dopravných nehodách (+10), 

pričom až 32 dopravných nehôd (+11), kde bolo u 
vinníka dopravnej nehody zistené požitie alkoholu 
sa stalo v okrese Trenčín, čo predstavuje takmer 22 
percentný podiel v rámci celého kraja. 

Najčastejšou príčinou dopravných nehôd za 11 me-
siacov roku 2016 boli najmä porušenia základných 
povinností vodiča, neprimeraná rýchlosť jazdy, ne-
správna jazda cez križovatku a nesprávne  otáčanie 
a cúvanie. 

Vzhľadom k nepriaznivému vývoju a s cieľom pred-
chádzania dopravným nehodám s účasťou cyklistov 
Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Trenčíne aj s 
prihliadnutím na prichádzajúce zimné obdobie, vy-
zýva najmä starších spoluobčanov, aby zvážili nevy-
hnutnosť jazdy na bicykli po zasnežených a namrz-
nutých cestách, kedy sa výrazne sťažuje ovládanie 
bicykla  a rastie i riziko nezavineného pádu.  

V súvislosti s blížiacimi sa vianočnými sviatkami tak-
tiež upozorňujeme vodičov, že v tomto období bude 
polícia vo zvýšenej miere dohliadať na bezpečnosť a 
plynulosť cestnej premávky a riadiť dopravu v kritic-
kých miestach, najmä v čase zvýšenej intenzity cest-
nej premávky. Zároveň chceme touto cestou upozor-
niť vodičov na možné vytváranie sa kolón, zvýšený 
počet sviatočných vodičov na cestách a vyzvať ich k 
vzájomnej ohľaduplnosti, opatrnosti a dodržiavaniu 
pravidiel cestnej premávky najmä vo vzťahu k alko-
holu.                  

KR PZ Trenčín  

Na cestách Púchovského okresu sa v 48. kalendár-
nom týždni stala jedna dopravná nehoda. Vodič, kto-
rý ju zavinil, mal v dychu alkohol. 

Nehoda sa stala 29. novembra ráno po 9.00 hodi-
ne na ceste III/1936 v Lazoch pod Makytou. Vodič 
osobného motorového vozidla Škoda Felícia na rov-
nom úseku cesty neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim 

schopnostiam a stavu a povahe vozovky. Na ujazde-
nej vrstve snehu dostal šmyk, prešiel do protismeru, 
kde narazil do protiidúceho osobného motorového 
vozidla značky Ford Ranger. Pri nehode sa nikto ne-
zranil, vodičovi Felície namerali v dychu 0,65 promile 
alkoholu. 

KR PZ Trenčín 

Vodič v Lazoch pod Makytou nezvládol vozidlo 
na ujazdenom snehu, v dychu mal 0,65 promile 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
stúpla v minulom týždni v Púchovskom okrese 
len minimálne. Kým v predchádzajúcom týždni 
bola na úrovni 1654 ochorení na 100.000 oby-
vateľov, minulý týždeň to bolo 1661 ochorení na 
100.000 obyvateľov. Chorobnosť však bola stále 
pod úrovňou krajského priemeru. 

V celokrajskom meradle došlo k vzostupu cho-
robnosti na akútne respiračné ochorenia o 4,37 
percenta, keď lekári nahlásili v kraji 5958 ochore-
ní, čo predstavovalo chorobnosť 1714 ochorení 
na 100.000 obyvateľov. Najvyššia chorobnosť na 
akútne respiračné ochorenia v kraji bola minulý 
týždeň v okrese Bánovce nad Bebravou, kde do-
siahla úroveň 2291 ochorení na 100.000 obyva-
teľov. Najnižšia bola v okrese Považská Bystrica 
(1268 ochorení na 100.000 obyvateľov. 

Z celkového počtu ochorení bolo 633 ochore-
ním na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s pred-
chádzajúcim týždňom sa chorobnosť zvýšila o 
25,32 percenta. Chrípka najviac minulý týždeň 
trápila deti od šesť do 14 rokov.       (pok)

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Ha-
sičskej stanice v Púchove zasahovali vo štvrtok 8. 
decembra popoludní pri dopravnej nehode, ktorá 
sa stala na 147. kilometri diaľnice D1 v katastri mesta 
Púchov v smere na Bratislavu. Išlo o nehodu jedného 
osobného motorového vozidlo, ktoré sa prevrátilo 
na strechu pri krajnici vozovky. Po príchode púchov-
ských hasičov bol zranený vodič mimo automobilu.  

Zasahujúci hasiči ihneď po príchode poskytli zra-
nenej osobe predlekársku prvú pomoc. Následne po 
príchode posádky zdravotnej záchranky si zranenú 
osobu prevzali zdravotníci, ktorí zraneného vodiča 
ošetrili a odviezli na ďalšie vyšetrenie do nemocnice. 
Púchovskí hasiči na vozidle vykonali protipožiarne 
opatrenia, prostredníctvom sorbčnej látky zachy-
tili vytečené prevádzkové kvapaliny a po príchode 
odťahovej služby asistovali pri naložení automobilu 
na vozidlo odťahovej služby.          KR HaZZ Trenčín

Mestská polícia
Vrak mal zmiznúť cez víkend
Púchovskí mestskí policajti riešili minulý týždeň 

prípad osobného vozidla, ktoré podľa oznámenia už 
dlhšiu dobu parkovalo pri zdravotníckom zariadení 
Zdravie v Púchove. Auto malo prepichnuté pneu-
matiky, bolo neuzamknuté a zaberalo miesto na 
parkovisku. Mestským policajtom sa podarilo násjť 
majiteľa vozidla, ten sľúbil, že do soboty automobil 
z miesta odstráni. 
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Ďakujem, Mikuláš, za tie krásne chvíle,
za darčeky od teba, za úsmevy milé. 

Stretneme sa o rok zas, keď zavítaš medzi nás.

Mikulášsky deň otvorených dverí v ZŠ Gorazdova
Mikulášku, dobrý strýčku... Vitaj, vitaj Mikuláš... Pred 
oknom, za oknom... Aj tieto piesne sa dňa 6. 12. 2016 
niesli budovou ZŠ Gorazdova. Deň sv. Mikuláša bol 
netradičný nielen pre deti, ale aj ich príbuzných. 
Dvere každej školskej triedy boli otvorené pre rodi-
čov, ktorí mali možnosť zúčastniť sa prvých dvoch 
vyučovacích hodín, nahliadnuť na metódy výučby, 
prácu a aktivitu svojho dieťaťa, a tak skutočne vidieť 
školu dýchať zvnútra. Teší nás, že mnohí rodičia túto 
možnosť využili, čím sa ešte viac upevnila naša vzá-
jomná spolupráca. 
Okrem návštevy rodičov nesmela v tento deň chý-
bať tá najdôležitejšia, vytúžená návšteva Mikuláša a 
jeho pomocníkov. 
U malých prváčikov sa zaleskla aj slzička strachu na 
líci, keď sa vo dverách zjavili čerti. Nakoniec však s 
plačom odchádzali práve oni, pretože vrecia na ne-
poslušné deti si odnášali prázdne. Žiaci 1. stupňa si 
svoj balíček plný sladkých dobrôt vyslúžili recitáci-
ou a spevom. 
Hoci na 2. stupni by sa nejaký ten nezbedník našiel, 
Mikuláš dal každému možnosť odčiniť svoje šibal-
stvá rôznymi úlohami. Prítomnosť mikulášskeho 
ducha sa preniesla na celé kolektívy tried a do plne-
nia činností v podobe spevu i tanca sa pustili úplne 
všetci. 
Zvyšok dňa bol venovaný rozvíjaniu zručností, 
fantázie a kreativity. Triedy sa premenili na tvorivé 
dielne, z ktorých pod vedením triednych učiteľov 
vychádzali postavičky Mikulášov, snehuliakov, anje-
lov a čertov. Šikovné ruky žiakov sa ukázali pri práci 
s papierom, drevom, sklom, pri výrobe svietnikov, 
stromčekov i adventných vencov. Svoje miesto 
mala i tvorba vianočných ikebán, ktorú si vyskúšalo 
niekoľko žiakov z 2. stupňa. 
Všetky handmade výrobky putovali do vianočnej 
burzy, ktorá sa už stala tradíciou školy. Za symbo-
lickú cenu si mohol každý urobiť radosť krásnou 
ozdobou, potešiť darčekom blízkeho alebo skrášliť 

svoj domov. O prípravu milých drobností či profe-
sionálne vyzerajúcich dekorácii sa zaslúžili všetci 
šikovní žiaci a učitelia. Najväčšia vďaka však patrí  
pani vychovávateľkám a deťom v ŠKD, ktoré vo 
svojich dielňach poctivo pracovali už niekoľko dní v 
predstihu. A že si bolo naozaj z čoho vyberať, o tom 
svedčili plné tašky a spokojné detské tváre, ktoré sa 
radovali, že za jednu malú mincu nakúpili toľko pek-
ného. Veríme, že sa budú usmievať aj vtedy, keď sa 
im vyzbierané peniažky zasa vrátia v podobe odm-
ien a pomôcok pri ďalších tematických dňoch. 

M. Klusová a M. Ševčíková, 
pedagogičky ZŠ Gorazdova

Foto: S. Flimmel
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Na akciu prijalo pozvanie dvanásť 
stredných škôl, osem  zamestnáva-
teľov, tri inštitúcie, 330 žiakov zá-
kladných škôl z okresu Púchov. Pú-
chovskému podujatiu predchádzalo 
množstvo aktivít v priebehu roka - dni 
a týždne otvorených dverí na SŠ, pre-
zentácie SŠ a zamestnávateľov pria-
mo na ZŠ pre žiakov ktorí končia ZŠ, 
dni otvorených dverí u  zamestnáva-
teľov a rad ďalších akcií.
Opýtali sme sa riaditeľa ÚPSVaR Po-
važská Bystrica Jána Haranta na cieľ 
Burzy informácií: „Cieľom podujatia 
je upriamiť pozornosť žiakov na 
povolania, ktoré zamestnávatelia 
v regióne požadujú. Podujatie je ur-
čené pre širokú verejnosť, rodičom a 
hlavne žiakom končiacim základnú 
školu a je zamerané na prezentáciu 
stredných škôl a vybraných zamest-
návateľov z regiónu Považská Bys-
trica, Púchov a Ilava. Burzy informá-
cií sa zúčastňujú aj zamestnávatelia, 

Novinkou jubilejného XV. ročníka 
bolo, že sa Burza informácií konala aj 
v Púchove a za aktívnej podpory Mes-
ta Púchov. Podujatie pôvodne vzniklo 
pri stretnutí pracovníkov Úradu prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) 
Považská Bystrica so zamestnancami 
Centra pedagogicko-psychologické-
ho poradenstva a  prevencie Púchov. 
Pomocnú ruku podalo Mesto Púchov 
a  jeho organizácie – Mestský športo-
vý klub a Podnik technických služieb 
mesta. Propagáciu akcie zabezpečili 
púchovské mestské médiá. Burza in-
formácií sa niesla v duchu motta:  „KTO 
CHCE HÝBAŤ SVETOM, MUSÍ HÝBAŤ 
SEBOU“ (Sokrates). Otvorenia akcie 
sa zúčastnili riaditeľ ÚPSVaR Považská 
Bystrica Ján Harant, prednosta OU Pú-
chov Milan Štrbák, primátor Rastislav 
Henek, riaditeľ OSZ ÚPSVaR Považská 
Bystrica Miroslav Magdech a  ďalší 
zástupcovia samospráv, zamestnáva-
teľov a vzdelávacích inštitúcií.

nakoľko tým chceme podporiť aj 
duálne vzdelávanie, ktorého zákla-
dom je, že žiak sa odborne pripravu-
je u konkrétneho zamestnávateľa s 
istotou zamestnania sa a budovania 
svojej kariéry.“
A ako hodnotí Ján Harant spoluprácu 
s mestom Púchov a jeho predstaviteľ-
mi?
„Spolupráca s vedením vášho mesta 

je na vysokej úrovni. Primátor mesta 
Rastislav Henek sa hneď od začiatku 
do príprav tejto akcie oduševnene 
vložil a  spolu so zamestnancami 
mestského úradu a mestských pod- 
nikov nám pripravil vynikajúce pod-
mienky na úspešný priebeh  nášho 
spoločného podujatia. Chcel by som 
vyjadriť našu vďaku za túto pomoc a 
spoluprácu.“                                                      -sf-

Burza informácií - 
Cesta k povolaniu

Optimalizácia 
organizácie dopravy 
Pod Lachovcom 
V stredu 7. 12. ste mohli v mrazivom 
počasí od skorých ranných hodín do 
18:00 večer na ulici Janka Kráľa, na 
časti ulice Pod Lachovcom a parko-
viskách v okolí Zdravia vidieť našich 
občanov – dôchodcov v reflexných 
vestách s papierovými hárkami... Pre 
informovanosť občanov uvádzam, že 
sa robil dopravný prieskum v spolu-
práci so Žilinskou univerzitou (katedra 
cestnej a mestskej dopravy), ktorá pre 
volebný obvod č. 1 spracováva štúdiu 
s názvom Optimalizácia organizácie 
dopravy v meste Púchov - mestská 
časť Pod Lachovcom.
Ide o pilotný projekt, ktorý sme ako 
poslanci za tento obvod iniciovali 
vzhľadom na sťažnosti občanov súvi-
siace s neúnosnou situáciou v static-
kej aj dynamickej doprave v našom 
volebnom obvode. Nezávislý pohľad 
odborníkov na náš obvod ako ce-
lok, analýzu platnej legislatívy a STN 
ohľadom statickej dopravy, cestných 
komunikácií považujeme za kľúčové, 
aby sme mohli pristúpiť postupne 
od budúceho roku k zmenám, ktoré 

by mali zlepšiť neúnosnú dopravnú 
situáciu. 
Štúdia bude analyzovať nasledovné 
oblasti statickej a dynamickej do-
pravy:
- väzby na existujúcu cestnú sieť,
- dopravná obslužnosť - hromadná 
osobná doprava,
- súčasný počet parkovacích miest/
plôch - vykonanie dopr. prieskumu,
- teoretická potreba parkovacích 
miest,
- porovnanie teoretického deficitu 
parkovacích miest s realitou,
- posúdenie kritických miest vo 
vzťahu k plynulosti a bezpečnosti cest. 
premávky a vplyvu na obyvateľov MČ.

Návrhy riešení, ktoré vyplynú z 
analýz a dopravného prieskumu 
budú smerované do: 
- zmien organizácie dopravy s 
cieľom zvýšiť bezpečnosť chodcov,
- úprava režimu statickej dopravy – 
parkoviská (variantné návrhy),
- zvýšenia priepustnosti ul. J. Kráľa 
s dôrazom na motorové vozidlá s 
právom prednosti v jazde a prefe-
renciu MHD,
- návrhov na zvýšenie plynulosti 
a bezpečnosti cestnej premávky 
v riešenom území vrátane tech-
nických opatrení na dodržiavanie 
obmedzenej rýchlosti,
- návrhov na možnosti zvýšenia po-

čtu parkovacích miest v kritických 
lokalitách.

Predpokladáme, že štúdia bude v 
koncepte hotová v druhej polovi-
ci decembra a po konzultáciách a 
schválení odovzdaná v priebehu ja-
nuára 2017. S riešiteľmi sme prekon-
zultovali aj konkrétne požiadavky 
občanov z tejto oblasti a pokiaľ ne-
budú v rozpore s platnými norma-
mi, predpismi o CP a stanovenými 
cieľmi budú zahrnuté v riešeniach. 
Očakávame tiež, že pre našu rela-
tívne z hľadiska možností rozvoja 
dopravnej infraštruktúry uzavretú 
časť ohraničenú ulicami Komenské-
ho – Hoštinská – J.Kráľa spomína-
né riešenia po ich realizácii zlepšia 
komfort našich obyvateľov a zvýšia 
plynulosť a hlavne bezpečnosť cest-
nej premávky.
Na úplný záver by som chcel po-
ďakovať všetkým tým v úvode spo-
mínaným občanom dôchodcom, 
ktorí poctivo robili prieskum podľa 
inštrukcií spracovateľov štúdie v nie 
práve najpríjemnejšom mrazivom 
počasí a vyjadriť presvedčenie, že 
pomohli dobrej veci. 

Ing. Pavel Melišík, 
poslanec MsZ Púchov za VO č.1

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v spolupráci  
s mestom Púchov usporiadal 8. decembra v špor-
tovej hale podujatie pre školákov a študentov  
s názvom „Burza informácií - Cesta k povolaniu“. 

Dôchodcovia  
zaznamenávali 

frekvenciu dopravy
na ul. Janka Kráľa.
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V Púchovskom magazíne
uvidíte aj tieto reportáže:
•  Poslanci zasadali poslednýkrát v roku 
•  FPT v Púchove oslavuje dvadsiatku 
•  Mikulášsky jarmok   
•  Komisia výstavby   
•  Aj Púchovskí škôlkari poslúchali 
•  Koncert pomohol nevidiacim      •  Súťaž Náboj Junior
•  Rekordný počet nehôd         •  Pasovanie prvákov 
•  Bedmintonový turnaj Grand Prix   • Futbalový turnaj U13

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

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe 
– opakovaná (III. kolo) 

Mgr. Xénia Hofierková, správca, Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, ako 
správca v  konkurze na majetok úpadcu Jana Chanová „v konkurze“, nar. 
30.06.1963, bytom Kukučínova 1309/43, 020 01  Púchov (ďalej len „Úpadca“), 
ktorý konkurz bol vyhlásený Uznesením Okresného súdu Trenčín spis. značka 
29K/34/2012, týmto podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 527/2002 Z.z. 
o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších právnych predpisov, oznamu-
jem konanie nasledovnej dobrovoľnej dražby - opakovaná: 

Čas dobrovoľnej dražby: 01. 02. 2017 o 10.00 hod. 

Miesto dobrovoľnej dražby: Notársky úrad JUDr. Denisa Adamkovičová, Br-
nianska 1J, 911 05  Trenčín
Predmet dobrovoľnej dražby: nehnuteľnosti zapísané v Liste vlastníctva č. 
2667, pre katastrálne územie Horné Kočkovce, obec Púchov, okres Púchov, 
vedený Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, a to: a) stavba, popis 
stavby: dom - zmiešaný tovar, bez určenia orientačného čísla, súpisné číslo: 
234, na parcele číslo CKN 382/2, druh stavby: iná budova, b) pozemok parc. č. 
382/2, o výmere 263 m2, zastavané plochy a nádvoria, vrátane príslušenstva 
nehnuteľností a hnuteľných vecí v stavbe umiestnených. 

Najnižšie podanie: 70.000,- EUR (s možnosťou správcu ako licitátora znížiť 
najnižšie podanie, a to postupne štyrikrát, prvý raz o sumu 5.000,- EUR, dru-
hý raz o sumu 5.000,- EUR, tretí raz o sumu 5.000,- EUR a štvrtý raz o sumu 
5.000,- EUR, a teda tak, aby suma podania po znížení najnižšieho podania 
bola najmenej 50.000,- EUR)
Minimálne prihodenie: 1.000,- EUR
Dražobná zábezpeka: 10.000,- EUR

Mgr. Xénia Hofierková, správca úpadcu Jana Chanová „v konkurze“
Tel: 0903 776 399, e-mail: hofierkovaxenia@gmail.com DECEMBER 2016

16. 12., piatok, FAREBNÝ SVET - vernisáž a koncert, podkrovie ŽD, 18: 30

17. 12., sobota, VÝVRTKA s MIŠOM ŽIAČIKOM - diskusný večer s cesto-

vateľom, /Podkrovie ŽD/, 19: 00

18. 12., nedeľa, PREMIETANIE PRE DETI  - Disney

/Kaviareň Podivný barón/, 17: 00

22. 12., štvrtok, FILMOVÝ KVÍZ O VIANOČNÉ CENY - súťaž 

/Kaviareň Podivný barón/, 18: 00

28. 12., streda, POSEDENIE PRI ŽIVEJ HUDBE, 

/Kaviareň Podivný barón/, 20: 00

ŽUPNÝ DOM_BOD KULTÚRY PÚCHOV

www.zupnydom.sk

Mikulášsky jarmok – tradičný to jarmok v Púchove! Môžeme mu dať prívlastok – 
ľudový, pretože sa nesie v znamení ľudovej múdrosti a tvorivosti. Remeslá, ručné 
práce, pieseň, hudba- vlastné ľudu, vítajú návštevníkov  jarmoku. Tak tomu bolo 
aj tento rok na pešej zóne. V peknom programe detských vystúpení som zastihla 
práve žiakov z CZŠ sv. Margity. Upútali ma a iste každého! Premyslenou rozpráv-
kovou formou, naplnenou radosťou, detským sebavedomím a jemnosťou vyja-
drili rozlúčku so starým rokom. „Starý rok“ predstavil víly – Jar, Leto, Jeseň, Zima, 
ktoré tanečným krokom pritancovali a odtancovali z pódia. Jadrom vystúpenia 
však bol tanec lesných víl – nežný a pôvabný , v ktorom lesní škriatkovia občas 
zašarapatili svojou roztopašnosťou a huncútstvom. Pekne to spolu ladilo. Od-
menili sme ich potleskom a úsmevom, aký patrí detskej duši.
Áno, sviatok Mikuláša je vlastne predznamením rozlúčky so starým rokom a oča-
kávania Vianoc. Kiež by jarmočný deň nám pomohol navodiť príchod Vianoc v 
pokoji a hlbokej radosti z očakávaných sviatočných dní v našom uponáhľanom 
behu života!                                                                                                                            H. Slavíková

Zrnko ozveny  z Mikulášskeho jarmoku 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.

Pravú predvianočnú atmosféru opäť za-
žívali aj žiaci zo Spojenej školy v Púcho-
ve na tradičnom Mikulášskom jarmoku. 
Deti prezentovali a  predávali vianočné 
výrobky a ozdoby, ktoré si vopred dlho 
pripravovali spolu s učiteľmi a rodičmi.
Chceme sa poďakovať Mestskému úra-

du v Púchove za poskytnutie predajné-
ho stánku, kupujúcim, dobrým ľuďom, 
ktorí prispeli a  podporili našu školu. 
Všetkým prajeme čarovné a  radostné 
Vianoce v kruhu svojich blízkych.
                                           Mgr. Marcela Divinská 
           a kolektív Spojenej školy v Púchove

Najkrajšie sviatky roka sa blížia...
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Hudobný večer vianočný 
Hudobný večer je jedným z tradičných po-
dujatí, ktoré organizuje Základná umelecká 
škola dvakrát ročne. Aj tento rok sa počas ad-
ventného obdobia v Malom župnom dome 
stretli pedagógovia spolu so žiakmi Základnej 
umeleckej školy, aby v pripravenom programe 
predviedli svoje zručnosti a talent. Hosťom hu-
dobného večera bol riaditeľ Kúpeľov Nimnica 
Mgr. Martin Pavlík, ktorý má k hudbe veľmi blíz-
ko a vo voľnom čase sa venuje hre na organ. 
Na tomto hudobnom večeri bývajú účinkujú-
cimi žiaci ZUŠ, ktorí študujú na druhom stupni 
a stredoškoláci. Tým, že vystupujúci sú starší 
žiaci, koncert naberá na umeleckej kvalite. 
Samozrejme, súčasťou programu boli aj vy-
stúpenia hudobný telies ako Trio Con brio, či 
spevácky zbor učiteliek Harmony, ktorý vedie a 
diriguje pani učiteľka Jašurdová. Popri všetkých 
pripravených piesňach sa hudobný večer nie-
sol v znamení príjemnej diskusie o nimnických 
kúpeľoch, či o živote hosťa večera – riaditeľa 
kúpeľov Martina Pavlíka. Keďže sa koncert koná 
v adventnom období odzneli tiež koledy 
v rôznych úpravách a o špeciálne vystúpenie 

sa postaral aj samotný pozvaný hosť. Hudobný 
večer bol obohatený o jeho klavírne prevedenie 
známej skladby Ave Maria, ktorá priniesla do Ma-
lého župného domu blížiacu sa vianočnú atmo-
sféru.                                                              B. Krchňavá

Adventný koncert Jiřího Pavlicu a Hradišťanu
Vianoce sa nezadržateľne blížia a s nimi prichá-
dza aj čas vianočných koncertov. V čase druhej 
zapálenej sviečky na adventnom venci na pó-
dium púchovského divadla vystúpil Jiří Pavlica 
spolu s jedinečným, hudobným telesom Hra-
dišťan. Divákom prišli predviesť svoje hudobné 
a spevácke umenie v prichystaných vianočných 
piesňach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ad-
ventného obdobia. 
Jiří Pavlica je hlavnou osobnosťou Hradišťanu a 
umeleckým vedúcim už takmer štyridsať rokov. 
V ich repertoári sú piesne, na ktorých počiatku 
stála ľudová tradícia, ale aj samotné koledy, 
ktoré majú v sebe typickú, vianočnú symboliku.  

V takmer dvojhodinovom koncerte si diváci a 
fanúšikovia tohto moravského, hudobného a 
speváckeho zoskupenia prišli na svoje. O spev 
sa okrem huslistu, skladateľa a upravovateľa Jiŕí-
ho Pavlicu postarala aj speváčka Alice Holubová. 
Nechýbali zvuky cimbalu, klarinetu, či perkusie, 
ktorá nie je bežným hudobným nástrojom. Keď-
že mal koncert názov „Prajeme vám“ nezabudlo 
sa ani na želania, ktoré prišli od divákov. Takmer 
zaplnené hľadisko v Dome kultúry si vychutnalo 
poriadnu porciu predvianočnej atmosféry, ktorá 
sa niesla smerom z pódia a snáď vydrží až do pri-
chádzajúcich sviatkov pokoja a mieru. 

B. Krchňavá

Jiří Pavlica  a jeho Hradišťan na pódiu púchovského domu kultúry.

Moderátorkou 
hudobných večerov  
je Daniela Sadloňová 
(ZUŠ), na poslednom 
privítala Martina Pavlíka, 
riaditeľa Kúpeľov Nimnica.

Vianočná nádielka 
v Queense
23. december: ANUNNAKI
Hudobná skupina ANUNNAKI hrá alternatívny spa-
ce funk rock´n´roll. Kapela vznikla v roku 2014. Prvý 
krok kapely do hudobnej scény sa uskutočnil sing-
lom s názvom “Angel”. Vďaka tejto skladbe sa skupi-
na dostala do relácie Demovnica Rádia FM, kde sa 
udržala 7 týždňov. ANUNNAKI pred rokom vydala 
nový singel s názvom “Up In The Air”. V novej skladbe 
sa skupina zamerala na progresívnejšie prvky zvuku, 
ktoré pridali štýlu viac elektroniky. 

26. december: ELECTRIC  LADY - Led Zeppelin tribute 
Najslávnejšia rocková kapela všetkých čias 
v  podaní muzikantov z  Trenčína a Púchova už 
tradične pripravila domácim fanúšikom via- 
nočný koncert. Skupina vznikla v lete 2011 v zlože-
ní Joe Hajšo, Jana Čonková, Vladimír Hrnko a Július 
Flimmel. Hlavnou myšlienkou Electric Lady je tibute 
Led Zeppelin, avšak skupina nechce len napodob-
ňovať štýl hrania tejto rockovej legendy. Trenčiansky 
gitarista Joe Hajšo je zakladateľ kapely Hoja Ďunďa 
a populárnej revival kapely QueenMania, ktorá účin-
kovala už vo viac ako 23 krajinách sveta. So svojou 
ďalšou skupinou Bank Of Joe sa zúčastnil ako pred-
skokan na turné Nazareth, Desmod, Horkýže Slíže 
a Polemic. 

28. december: DJ Jerry Galánek 80´s night 
Známy púchovský DJ dokáže návštevnosťou svojich 
tanečných akcií konkurovať aj najlepším „živým“ vy-
stúpeniam českých a slovenských kapiel v Queen´s 
pube.

30. december: MALALATA
Malalata je hudobný projekt dvoch púchovských 
DJ-ov, ktorí sa presadili v zahraničí, ale radi sa vracajú 
aj domov. Pravé tanečné šialenstvo servírujú chlapci 
vo svojom charakteristickom kostýme - pásikavých 
tričkách. Sety plné cumbie, reggae, cigánskej hudby 
či electro swingu predviedli už na stovkách klubo-
vých akcií a festivalov vo Francúzsku, Nemecku, Rak-
úsku, Malte. Ich nákazlivá hudobná šou neminula 
ani Japonsko a Mexiko. 
„Za posledných 366 dní sme odohrali nespočet vy-
stúpení na miestach známych aj tých, o ktorých sa 
nám ani nesnívalo, s hudobníkmi, ktorých tajne aj ne-
skrývane obdivujeme. Na konci decembra sa však zasa 
vrátime za vami do mesta, kde to všetko začalo. Na na-
rodky sme si pozvali zakladajúceho člena MALALATA, 
púchovského rodáka DJa Hrajnohu, skvelú DJku z vý-
chodu Selecta Zugree a hudobníkov Tomáša a Ondru 
Průšových z pražskej kapely Lovesong Orchestra.“

-sf-, Zdroj: FB 

OTVÁRACIE  HODINY  PÚCHOVSKÉHO  MÚZEA:
UTOROK:  9:00 - 11:00   ŠTVRTOK: 15:00 - 17:00
NEDEĽA: 14:00 - 16:00 
VSTUPNÉ: DOSPELÝ 1,5 €. ZĽAVNENÝ LÍSTOK 1 €  (deti, študenti, dôchod., ZŤP). 
V prípade záujmu o prehliadku múzea mimo vyhradený čas volajte +421 905 915 835.

Novembrový koncert 
kubánskeho 
flautistu A. Herrera 
s triom G. Jonáša 
v Queense.



       

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.

december‘16 

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 

       

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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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

SECOND HAND, ul. Štefánikova
                       (vchod z Požiarnej) ponúka
DETSKÉ  OTEPĽOVAČKY

od 19.12. 2016
-50 % na vybraný  sortiment
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Ristorante Da Peppe
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 13. 12.
1. Pizza s taleggiom (taliansky syr)
2. Tagliatelle s mäsovým ragú
3. Kuracie kúsky so zelen. a rizotom

Streda: 14. 12.
1. Pizza so slaninou a cibuľou
2. Zapek. cestoviny so 4 druhmi syra
3. Šťuka v maslovej omáčke so zemia-
kovou kašou 

Štvrtok: 15. 12.
1. Pizza s tuniakom a cibuľou
2. Orecchiette s brokolicou a cherry 
rajčinami
3. Zapekané bravčové medajlónky 
s mozzarelou a rajčinou 

Piatok: 16. 12.
1. Pizza s ančovičkami, olivami, cherry 
rajčinami – jemne pikantná
2. Spaghetti napoli
3. Losos plnený špenátom s maslový-
mi zemiakmi 

Púchovčan 
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 13. 12.
Minestrone
1. Hov. španielsky vtáčik, ryža, čer.  repa
2. Plnený kapustný list, zemiaková 
kaša, červená repa

Streda: 14. 12.
Hrachová na maďarský spôsob
1. Srbské bravčové ražniči, štuchané 
zemiaky s opekanou cibuľkou
2. Americké morčacie kúsky, volské 
oko, ryža/americké zemiaky

Štvrtok: 15. 12.
Falošná držková (zo sóje)
1. Kurací plátok v medovo-horčicovej 
omáčke so smotanou, kuskus
2. Teľací prírodný rezeň so špargľovým 
rizotom s hráškom

Piatok: 16. 12.
Šošovicová na kyslo
1. Vyprážaná kuracia kapsa, zemiaková 
kaša, zeleninový šalát
2. Plnené pražské morčacie prsia, ryža, 
zeleninový šalát

Čierny havran 
Cena menu od 3,70 Є
Utorok: 6. 12.
 Kapustnica
1. Hovädzí Rumpsteak s nivovou 
omáčkou a pečenými zemiakmi 
2. Tatranský guláš, knedľa 
3. Špagety Carbonara so syrom  

Streda: 7. 12.
Cesnaková krémová s cestov. hráškom

1. Kurací steak, anglická zelenina, 
divoká ryža
2. Pastiersky syr, var. zemiaky, tatarka  
3. Parené buchty s čučoriedkovým 
džemom a tvarohovou polevou

Štvrtok: 8. 12.
Gulášová, rožok
1. Panenka plnená brokolicou a 
syrom,1/2 ryža,1/2 opekané zemiaky
2. Hov. varené, chren. omáčka, knedľa 
3. Morčacie rizoto so syrom, čalamáda

Piatok: 9. 12.
Brokolicová krémová
1.  Kuracia kapsa so slaninou a brynd-
zou, 1/2 ryža, 1/2 hranolky
2.  Makrela pečená na masle, varené 
zemiaky
3. Lasagne s kuracím mäsom a špená-
tom, paradajková omáčka

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,70 Є
Utorok: 13.12.
Kalerábová s krutónmi
Fazuľová s párkom
1. Morčací steak s gril. zeleninou, 
varené zemiaky
2. Hov. kocky na zel. korení, cestovina 
3. Strapačky s kyslou kapustou 
Dezert: Ananásové rezy 

Streda: 14.12.
Slepačí vývar s pečeňovými haluškami
Cícerová kyslá
1. Kurací marinovaný steak, americké 
zemiaky, zeleninové obloženie
2. Bravčový seged. guláš, knedľa
3. Parené buchty s čučor. a tvarohom 
Dezert: Čokoládový trojuholník 

Štvrtok: 15.12.
Mrkvová s vločkami 
Kelová so zemiakmi 
1. Morčacie soté so slaninou a du-
bákmi, dus. ryža, zelen. obloha 
2. Hovädzia pečienka „Smädný mních“, 
slovenská ryža, červená repa
3. Zapek. brokolica, var. zemiaky s 
pažítkou, zelen. obloha 
Dezert: Banánové pod snehom 

Piatok: 16.12.
Hovädzí vývar s rezancami a mäsom
Špenátová s vajcom
1. Kurací gyros, zemiakové hranolky
2. Bravčový belehradský rezeň (zemi-
aky s lečom)
3. Vyprážané rybie filé, zemiakovo-
-mrkvové pyré, miešaný šalát
Dezert: Dobošové rezy 

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: 
Zabíjačková kapustnica
Hrachová s párkom a majoránkou

Bažantí vývar s rezancami 

1. Kuracie prsia na masle, gnocchi, 
omáčka z modrého syra
2. Karbonátok z Tresky, staročeský 
zemiakový prívarok
3. Morčací špíz, pečené zemiaky, 
domáca tatárska 
4. Dubákové krupoto s parmezánom
5. Bravčová kotletka z mliečneho pra-
siatka, kapustné strapačky so slaninou
6. Teľací Wiener schnitzel, varené 
zemiaky s petržlenkou, citrón 
7. Žabacie stehienka, gratinované ze-
miaky s parmezánom, zelená špargľa, 
grilovaná paradajka 

Metropolis
Cena menu od 3,40 Є 
Utorok: 13. 12.
Hov. vývar s pečeňovými haluškami
1. Vyprážaný Brnenský rezeň, zemia-
ková kaša, uhorka
2. Hydinové rizoto so syrom, kompót
3. Strapačky s kapustou

Streda: 14. 12.
Kelová so zemiakmi a s úd. mäsom
1. Prírodný kurací rezeň s broskyňou a 
syrom, zel. ryža
2. Hovädzie dusené kocky na zelenine, 
varené zemiaky
3. 1/2 Vlašský šalát + 1/2 Bulharský šalát

Štvrtok: 15. 12.
Drobková s mrvenicou
1. Sviečková na smotane, knedľa
2. Pečená domáca jaternica, zemiako-
vá kaša, čalamáda
3. Slaninové knedle s údeninou, kyslá 
kapusta

Piatok: 16. 12.
Zatvorené  

Reštaurácia Váh
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 13.12.
Liptovská kyslá
Hríbiková krémová
1. Morčacie prsia plnené bryndzou a 
sušenou šunkou, ryža, rest. zelenina 
2. Prírodný brav. rezeň na rozmaríne, 
am. zemiaky, ľadový šalát s kukuricou
3. Bačovský bravčový rezeň, varené 
zemiaky, kyslá uhorka
4. Kukuričné placky so syrom, rukolo-
vý šalát so suš. paradajkami a olivami
 
Streda: 14.12.
Gulášová
Francúzska cibuľ. so syrovou bagetkou 
1. Kurací steak s pečenou tekvicou a 
mrkvou, dusená ryža, hranolky
2. Brav. roláda s klobásou a pórom, 
zem. kaša, kapust. šalát s chrenom 
3. Hov. varené, uhorková omáčka, 
kysnuté knedle

4. Palacinková bomba (banán, šľahač-
ka, čok. hoblinky, pomaranč. poleva)

Štvrtok: 15.12.
Husací vývar s domácimi lokšami a 
zeleninou 
Kráľovská cesnaková s krutónmi
1. Dusené brav. kocky s balsamicom a 
hubami, ryža so špargľou, hranolky
2. Bravčový „gordon blue“, varené 
zemiaky, tatárska omáčka
3. Morčacie medajlónky na masle, gril. 
zelenina, hráškovo-zemiakové pyré
4. Listový šalát s vlašskými orechmi, 
modrým syrom a gril. tofu, dressing 

Piatok: 16.12.
Domáca kapustnica
Brokol. so zemiakmi a syrom (vývarová)
1. Grilovaný bravčový steak na zele-
ných fazuľkách, dusená ryža, hranolky
2. Rokfortové kuracie rezančeky, zelen. 
ryža, mrkvový šalát s pomarančom 
3. Špagety „Carbonara“ (orav. slaninka, 
cesnak, smotana, žĺtka, syr, bazalka)
4. Pošírovaný tuniak s kokosovým 
mliekom a zeleninou, varené zemiaky 

Športcentrum 
Cena menu od 3,70 Є 
Utorok: 13. 12.
Šošovicová s klobáskou
Hov. vývar s rezancami
1. Kur. soté s nivou, hráškom, zemiaky
2. Krkovička, kapusta, knedľa
3. Zel. rizoto s hubami, špenát, syr
4. Hovädzie s ruž. kelom, zemiaky
 
Streda: 14. 12.
Karfiolová so smotanou a zemiakmi 
Slepačí vývar, rezance
1. Vypr. kur. rezeň v sezame, kaša, šalát 
2. Gazdovská bravčová zmes, placky
3. Parené čuror. buchty, maslo, mak
4. Jelenie stehno na smotane a víne, 
hranolky 

Štvrtok 15. 12.
Paradajková s krutónmi a syrom 
Slepačí vývar, rezance
1. Kurací steak, dus. ryža, opek. 
zemiaky, šalát
2. Pečené brav. na hubách a smotane, 
zeleninová ryža
3. Zapekané zemiaky so zeleninou 
4. Pečený losos s bylinkovo-syrovou 
krustou, var. zemiaky, šalát

Piatok 16. 12.  
Zemiaková na kyslo
Slepačí vývar, rezance
1. Pečené kuracie stehno s lečom, 
duená ryža
2. Vypr. brav. rezeň, smotanové 
zemiaky, uhorka
3. Tagliatelle s listovým špenátom, 
fazuľkami a krémovým syrom
4. Morčací steak, volské oko na slani-
ne, varené zemiaky 

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 3,90 Є 
Utorok: 13. 12.
Liptovská kapustnica, chlieb
Hov. vývar s cestovinou a zeleninou
1. Kurací plátok na prírodno s baby 
karotkou, dusená ryža, zel. obloha
2. Pečená bravčová krkovička, domáca 
knedľa, kyslá kapusta 
3. Fusilli, špenát, cesnak, parmezán 

Streda: 14. 12.
Talianska polievka so syrom
Slepačí vývar s pečeňovými haluškami
1. Kurací perkelt, domáce halušky 
2. Bačovský bravčový rezeň, zemiako-
vé pyré, čalamáda 
3. Palacinky s orechovou plnkou, 
čokoládou a šľahačkou 

Štvrtok: 15. 12.
Zemiaková s hubami a klobáskou
Hovädzí vývar s Julienne zeleninou
1. Morčací rezeň na prírodno s angl. 
zeleninou, dusená ryža
2. Mexický divinový guláš, dus. ryža
3. Vyprážaný šunkovo-syrový špíz, 
varené zemiaky, zelen. obloha 

Piatok: 16. 12.
Brokolicová krémová polievka, chle-
bové krutóny 
Slepačí vývar s mäskom a rezancami 
1. Kurací rezník v syrovom cestíčku, 
pučené zemiaky so slaninkou
2. Bravčové kocky na rozmaríne, 
varená cestovina 
3. Zeleninový šalát s grilovaným tofu 
syrom, cesnakový dressing 
 

Pizza pub Nosice  
Cena menu od 3,30 Є 
Utorok 13. 12.
Ryžová s hráškom
Fašírkový tunel, zemiaková kaša, cvikľa
Koložvárska kapusta
 
Streda 14. 12.
Fazuľová na kyslo
Diabolka, chlieb vo vajíčku
Parené buchty s makom
 
Štvrtok 15. 12.
Mrkvovo-kalerábová s haluškami
Zapekané morčacie rezne so slanin-
kou, ryža, šalát
Penne s rajčinami, špenátom a 
parmezánom
 
Piatok 16. 12.
Kapustnica
Pečená krkovička, zemiaky, čalamáda
Zeleninovo-šampiňónové rizoto

0944 351 783
zastavaná plocha 144 m

pozemok  749m
Dohňany

NOVOSTAVBA
NA PREDAJ

www.abstavebniny.sk

2
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V súťaži kata získalo zlato družstvo juniorov SR s 
Michalom Kunstom. Ďalej skončili na druhých mies-
tach vo svojich kategóriách jednotlivcov Tomáš 
Čvirik, Filip Máček a kata družstvo žiakov Púchova. 
Bronz získal Michal Kunst v kategórii mužov. V kumi-
te bodovali dievčatá, kde Nina Jandušíková a Viktó-
ria Rosinová získali bronz.
No skutočným záverom sezóny bol však až po-
sledný víkend. Pre Púchov je skutočnou bodkou 
za sezónou karate a kobudo až Mikulášsky turnaj, 
ktorí organizuje CVČ ZŠ Gorazdova každoročne pre 
všetkých, kto si chcú pomerať sily. Hlavne však začí-
najúce talenty, ktoré si môžu nanečisto vyskúšať at-

Mikulášsky turnaj priateľov karate a kobuda

mosféru súťaže, môžu vidieť súťažné karate naostro, 
v podaní tých Púchovčanov, ktorí už reprezentovali, 
alebo reprezentujú Púchov či Slovensko na medzi-
národnej pôde. 
Samozrejme tí najlepší, ako napríklad Tomáš Čvirik, 
Michal Kunst, alebo držiteľ niekoľkých zlatých me-
dailí zo súťaží MS WTKA v kumite Lukáš Čvirik, na 
tomto turnaji vystupujú exhibične. Absolvujú ho 
hlavne ako rozhodcovia. Súťaž má za cieľ motivovať 
deti, ktoré celý rok poctivo trénovali, ale na súpisku 
A družstva ešte nedorástli, k ďalšiemu tvrdému tré-
ningu. A tu je samozrejme úloha úspešných repre-
zentantov Slovenska trochu iná.
Karate má okrem sebaobranného rozmeru (ktorý 
dominuje hlavne v tradičnom okinavskom karate 
a kobudo) a športového rozmeru ( ktorý je vidieť v 
športových odnožiach karate), aj rozmer výchovný. 
Karate má viesť cvičencov k disciplíne, ovládaniu sa  
a hlavne k nekonfliktnému vystupovaniu na verej-
nosti. Kto mal tú možnosť vidieť senseia Kiyunu, ako 
skromne vystupuje pri jednaní s ľuďmi, a ako potom 
v zlomku sekundy spacifikuje 125 kilogramového 
ochrankára chrániaceho ústavných činiteľov, musí 
pociťovať k týmto ľuďom hlboký obdiv. Človek, kto-
rého si vybrali ako inštruktora americké jednotky 
Navy Seals na Okinawe, nikdy nezabudne zdôrazniť 

moment výchovy karatistov k disciplíne a vyhýba-
niu sa násiliu. „Skutočne dobrý bojovník pozná, či 
sa vyhýbate boju zo strachu. Ak ste dobrý bojovník, 
nepotrebujete to dokazovať násilím.“
Hlavne v bojových umeniach je neuspokojené ego 
či už trénera, alebo pretekára, veľmi nebezpečné. Aj 
toto je jedna z príčin, prečo sa akcie ako Mikulášsky 
turnaj konajú. Súťaží sa v karate, kobudo a kumite, 
ale aj v iných súťažiach, ktoré sú určené na meranie 
výkonnosti pre začínajúcich karatistov a deti. Meria 
sa kondičná pripravenosť a aj tu súťažia všetci spolu. 
Čo je nosným motívom je všetkých súťaží je pria-
teľská atmosféra. A tá vydržala po celý deň, aj na-
priek nejakým modrinám a boľavým nosom. Lebo 
aj to ku karate patrí.

Ing. František Komora, tréner

12. novembra zakončil karatisti slovenskú súťažnú sezónu Pohára federácie na 
turnaji vo Veľkom Krtíši. Púchovčania, ako tradične, boli na stupňoch víťazov v 
kobude, kde Michal Kunst skončil medzi dospelými na druhom mieste s dlhou 
zbraňou a Tomáš Čvirik na prvom mieste v tej istej súťaži žiakov. 
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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! 

KOZMETICKÝ SALÓN IVANA
Dom služieb pri Makyte, 1. mája 1456

0903 511 799

microblading 
tetovanie obočia najnovšou 
čiarkovanou metódou

         pôvodne  45 € 
  teraz 33 €

         3D 
mihalnice

         pôvodne  140 € 
  teraz 99 €

Možnosť zakúpiť 
darčekové poukážky

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



V sobotu 10. decembra odohrali dve družstvá vo-
lejbalistov MŠK Púchov druhý zo série turnajov 
ligy mladších žiakov vo volejbale (oblasť západ) 
na palubovke VK Nové Mesto nad Váhom. 

Hneď v prvom zápase sa stretli obe volejbalové 
družstvá MŠK Púchov, pričom úvodný set lepšie 
zvládlo „béčko“, hrajúce proti lavičke „A“ družstva a 
po pomerne vyrovnanom priebehu (lepšie zvládlo 
koncovku setu) zvíťazilo 25:20. Druhý set bol opäť 
vyrovnaný a bojovalo sa doslova o každý bod. Na-
koniec sa však športové šťastie priklonilo na stranu 
„áčka“, ktoré zvíťazilo 26:24 a vyrovnalo na 1:1. V roz-
hodujúcom sete hranom do 15 bodov, urobili hráči 
„B“ družstva menej chýb a vyhrali ho 15:9. 
MŠK VO 1970 Púchov „A“ – MŠK VO 1970 Púchov 
„B“ 1:2 (-20,24, -9)
Zostava „A“: Maslák, Drga, Križák, Kopp
Zostava „B“: Medňanský, Mušák, Pivko, Mazák
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Volejbal mladší žiaci:  „Áčko“ si zo súpermi poradilo, na „béčko“ nestačilo
V druhom zápase sa „B“ družstvo stretlo s COP Tren-
čín, ktoré hneď v prvom sete zúročilo svoje skúsenosti 
(väčšina Púchovčanov hrá súťaž prvý rok) a zvíťazilo 
hladko 25:10. V druhom vyrovnanom sete sa obraz hry 
zmenil a Púchovčania po veľmi snaživom výkone, na-
priek vysokému počtu pokazených servisov, zvíťazili 
26:24. V rozhodujúcom sete sa však v koncovke zadari-
lo hráčom Trenčína, ktorí vyhrali 16:14 a celý zápas 2:1. 
MŠK VO 1970 Púchov „B“ - COP Trenčín 1:2 
(-10,24,-14)
Zostava „B“: Medňanský, Mušák, Pivko, Mazák (Mar-
tikán, Kysucká, Pagáčová)

Tretí zápas mal aspoň na začiatku nádych derby, 
keďže sa „áčko“ stretlo s domácim VK Nové Mesto 
nad Váhom, ktoré je púchoským rivalom už od mi-
nulej sezóny. Táto atmosféra však vydržala len do 
úvodného hvizdu a vzájomná rivalita medzi hráč-
mi sa veľmi rýchlo rozptýlila. Dôvodom bol zjavný 

rozdiel vo výkonnosti. Púchovské „áčko“ nenechalo 
nikoho na pochybách, kto je na ihrisku pánom a 
súpera v prvom sete doslova rozdrvilo 25:6. Druhý 
set hralo ešte zodpovednejšie, čo sa prejavilo aj na 
výslednom skóre 25:3. 
MŠK VO 1970 Púchov „A“ - VK Nové Mesto nad 
Váhom 2:0 (6,3)
Zostava „A“: Turčáni, Cíbik, Kvasnica, Gabko (Maslák)

Vo štvrtom, predposlednom zápase sa družstvo MŠK 
VO 1970 Púchov „A“, stretlo s družstvom COP Trenčín 
s cieľom „oplatiť“ prehru „B“ družstva. V súboji roves-
níkov sa opäť prejavila vyššia kvalita herných činnos-
tí púchovských chlapcov, ktorí Trenčanov napriek 
striedaniu „zmietli“ 25:3 a 25:8 a upevnili si vedúcu 
pozíciu. 
MŠK VO 1970 Púchov „A“ - COP Trenčín 2:0 (3,8)
Zostava „A“: Turčáni, Cíbik, Kvasnica, Gabko (Maslák)

V poslednom zápase turnaja sa stretlo púchovské 
„béčko“ s družstvom VK Nové Mesto nad Váhom, 
ktoré je momentálne na druhom mieste. Priebeh 
zápasu nezodpovedal výsledku, ktorý vyznieva jed-
noznačne v prospech súpera. V prvom sete sa Pú-
chovčanom podarilo uhrať 19 bodov, ale v druhom 
sete ich bolo iba 12. Išlo o zápas dvoch rozdielne skú-
sených družstiev, čo sa prejavilo najmä na nevynúte-
ných chybách, ktoré sa napriek obetavým zákrokom 
a bojovnosti na našej strane kopili rýchlejšie, ako na 
tej súperovej. 
MŠK VO 1970 Púchov „B“ -VK Nové Mesto nad 
Váhom 0:2 (-19,-12)
Zostava „B“: Medňanský, Mušák, Pivko, Mazák (Mar-
tikán, Kysucká, Pagáčová)

Najbližšie čaká naše družstvo starších žiakov MŠK VO 
1970 Púchov medzinárodný turnaj v Prešove, ktorý 
sa uskutoční 15. decembra 2016, mladších žiakov 
zasa turnaj v Trenčíne 29. januára 2017.

Ivan Štefko, tréner

Pretekárka Sporting Clubu Púchov  
(SCP) úspešne reprezentovala na 10. 
ročníku medzinárodného preteku  
krasokorčuliarov Santa Claus Cup, 
ktorý sa uskutočnil 6. decembra v 
Budapešti. V kategórii dievčat (ročník 
2006) poradím zamiešala odchovan-

kyňa SCP Alexandra Ridošková, ktorá 
si v medzinárodnej konkurencii spo-
medzi 27 pretekárok vykorčuľovala 
krásne 7. miesto.  Preteku sa zúčast-
nilo deväť krajín (Maďarsko, Taliansko, 
Ukrajina, Rakúsko, Turecko, Gruzín-
sko, Bielorusko, Island a Slovensko).  

Alexandra predvedie svoje krasokor-
čuliarske umenie najbližšie pred do-
mácim publikom na prvom ročníku 
preteku Figure skating challenge, kto-
rý sa uskutoční  7. a 8. januára 2017 na 
zimnom štadióne v Púchove.    

-r-, Foto: SCP

Alexandra Ridošková sa na medzinárodnom krasokorčuliarskom preteku nestratila

Alexandra Ridošková 
sa v Budapešti v kategórii dievčat  
umiestnila na  krásnom 7. mieste.
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7. liga muži

Futbaloví kanonieri oblastných futbalových súťaží dospelých po jesennej časti

6. liga muži
24 gólov – Miloš Pšenák (Dolné Kočkovce ) - na 

snímke v strede
20 gólov – Gabriel Bortel (Košeca)
18 gólov – Ján Štefula (Tuchyňa)
14 gólov – Peter Gardian (Podmanín)
12 gólov – Jakub Valient (Považská Bystrica)
10 gólov – Ladislav Szucs (Košecké Podhradie)
9 gólov – Miroslav Almásy (Považská Bystrica), Ja-

kub Galko (Papradno)
8 gólov – Matej Veselý (Bolešov), Martin Jánoško 

(Horná Poruba)
7 gólov – Martin Pavlík (Jasenica), Erik Adamovič 

(Tuchyňa), Andrej Pagáč, Michal Papp (obaja Horná 

Oblastným kanonierom kraľuje po jeseni Pšenák
Poruba)

6 gólov –Filip Štepanovič (Košeca), Dominik Pilár 
(Podmanín)

5 gólov – Peter Mihálik (Košeca), Juraj Sovík (Pod-
manín), Eduard Vadovský (Považská Bystrica), Peter 
Dražkovec (Horná Poruba)

4 góly – Tomáš Kašša (Košeca), Rudolf Ježo (Dulov), 
Rastislav Sovík (Podmanín), Jaroslav Kvasník (Udiča), 
Ľubomír Janíček (Lysá), Andrej Bartoš (Tuchyňa), Pe-
ter Hrehuš (Tuchyňa), Boris Hetflajš (Horná Poruba)

3 góly – Branislav Pružina (Košeca), Gabriel Šibík 
(Jasenica), Andrej Bujnoch (Dulov), Miroslav Koste-
lanský (Podmanín), Jakub Jáňa (Ilava), Pavol Rosina 
(Považská Bystrica), Martin Dánek (Udiča), Peter Igná-
cik (Udiča), Tomáš Drblík (Udiča), Dušan Šandor (Bo-
lešov), Jakub Šatka (Bolešov), Michal Závodný (Bole-
šov), Michal Mišík (Dolné Kočkovce), Marek Vlasatý, 
Milan Marušinec (obaja Košecké Podhradie), Andrej 
Zlocha, Lukáš Veteška (obaja Lysá pod Makytou)

19 gólov – Patrik Lukáč (Pruské)
14 gólov – Juraj Bagin (Kolačín)
12 gólov – Alexander Fabuš (Pružina)
11 gólov – Filip Kmošena (Lazy pod Makytou), Mar-

cel Majerčík (Podvažie)
10 gólov – Patrik Ilavský (Dolná Breznica), Dalibor 

Bér (Pruské)
8 gólov – Patrik Zigo (Dohňany), Matej Kujaník (Vi-

solaje)
7 gólov - Rastislav Jurdík (Šebešťanová), Vladimír 

Mácsai (Lazy pod Makytou), Tomáš Jancík (Dohňany), 
Roman Sviečka (Visolaje)

6 gólov – Jaroslav Branický (Pruské), Peter Revák 
(Kvašov)

5 gólov – Štefan Kopčan (Kolačín), Martin Kostelan-
ský (Praznov), Marek Mihálik (Dolná Mariková), Jakub 
Hoppan (Kvašov), Miroslav Dureš (Kvašov)

4 góly – Marián Králik (Kolačín), Karol Petrík (Šebeš-
ťanová), Roman Šaradín (Praznov), Peter Zemančík 
(Dolná Mariková), Dominik Bielik (Kvašov), Ferdinand 
Kováč (Kvašov), Dušan Pavlis (Dohňany)

8. liga muži
12 gólov – Roman Koťan (Prejta)
11 gólov – Štefan Kristín (Mikušovce)
10 gólov – Marek Sondor (Mikušovce), Dušan No-

vosedliak (Fan Club Púchov)
9 gólov – Patrik Slávik , Peter Buday (Kameničany)
8 gólov – Stanislav Uhlárik (Bodiná)
7 gólov – Miroslav Hlaváč (Tŕstie), Martin Chupáč 

(Horovce B), Peter Štefanec (Horovce B)
6 gólov – Miroslav konárik (Mikušovce), Ondrej Mri-

šo (Orlové), Juraj Remiš (Fan Club Púchov), Peter Pav-
lis (Fan Club Púchov), Tomáš Hričo (Tŕstie)

5 gólov – Matej Ondrušík (Prejta)
4 góly – Ľubomír Kristín (Mikušovce), Lukáš Budjač 

(Mikušovce), Vladimír bambuch (Orlové), Anton Koyš 
(Fan Club Púchov), Vladimír Gašpar (Červený Kameň), 
Martin Tomášik (Bodiná), Erik Minarčík (Vrchteplá), 
Tomáš Dobrodenka (Vrchteplá), Andrej Vavruš (Bole-
šov B), Ján Buday (Kameničany)

Za účasti takmer stovky mladých športovcov sa 
už tradične na palubovke sTC Arény v Púchove 
rozkrútil kolotoč zápasov v unifikovanom futbale. 
Hlavný organizátor Slovenské hnutie špeciálnych 

Vianočný futbalový turnaj podporili Ivan Kozák aj Filip Šebo

olympiád v spolupráci so SFZ a ULK ocenil snaže-
nie hráčov s mentálnym hendikepom a ich zdra-
vých partnerov množstvom pekných cien a indivi-
duálnych ocenení. Už teraz sa tešíme na 25. ročník, 
ktorý bude veľkolepou oslavou integrácie a zjed-
notenia hendikepovaných a zdravých futbalistov.
Mladých futbalistov prišiel okrem Filipa Šeba 
podporiť Ivan Kozák, dlhoročný hráč 1. FC Košice,  
v drese ktorého dosiahol svoje najväčšie hráčske 
úspechy. Bol majstrom Slovenska v rokoch 1997 
a 1998. Bol členom mužstva, ktoré sa prebojovalo 
do hlavnej fázy Ligy majstrov v roku 1998. V dre-
se národnej reprezentácie odohral 38 zápasov.  

V máji 2007 ukončil svoju aktívnu hráčsku kariéru a 
stal sa technickým vedúcim mužstva Košíc.
Celkové poradie: A skupina – 1. Homok (HU), 2. 
Považská Bystrica, 3. Púchov, 4. Bytča, 5. Košice – 
Rovníková, B skupina – 1. So (HU), 2. Košice – Alejo-
va, 3. Zlín (CZ), 4. Severná Morava (CZ).
Za najlepších hráčov boli vyhlásení: Jozef Mar-
cius (Púchov), Aleš Turlej (Severná Morava), naj-
lepší brankári: Martin Gažo (Pov. Bystrica), Miro-
slav Galia (Zlín), najlepší strelci: Csaba Csenteri 
(Homok) a Ernest Badžo (Alejova).

Mgr. Ladislav Loužecký, riaditeľ turnaja

V dňoch 8. – 10. decembra 2016 sa 
v Púchove konal tradičný 24. ročník 
Vianočného turnaja v unifikovanom 
futbale, ktorého súčasťou bol 3. roč-
ník Vyšegrádskeho pohára. Medzi-
národný punc dodali podujatiu dva 
tímy z Čiech a dva tímy z Maďarska. 

Slovenský futbalový  reprezentant Filip Šebo, 
aj  pôvodom Púchovčan Ivan Kozák podporili 

hrajúce futbalové tímy.
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HOKEJ

Dorastenci v nadstavbe stále bez straty bodu 
2. liga muži
15. kolo: ŠHK Púchov – HC Bratislava 2:5 (0:2, 

2:1, 0:2)
Góly ŠHK Púchov: 27. Dvorský (Bajtala, Dobiaš), 

36. Panáček (Furo, Hulák)
Strely na bránku: 27:48, Vylúčenia: 4:3, Presilov-

ky: 2:0, Oslabenia: 0:0
Rozhodcovia: Lesay – Makúch, Drblík
Zostava ŠHK Púchov: Kučík – Dobiaš, Flašík, Hulák, 

Kolečár, Martinák, Matušú – Bajtala, Dvorský, Furo, 
Kuchta, Malacha, Panáček, Plavecký, tréner Rudolf 
Dráb

Púchovčania sa potrebujú bodovo chytiť, proti Bra-
tislavčanom sa im to však zatiaľ nepodarilo. Hostia šli 
do vedenia v prvej tretine v 7. minúte po góle Ernsta, 
na 0:2 zvyšoval v 12. minúte Furdek. Keď už po dvoch 
minútach druhej tretiny pridal tretí gól Jastrabík, 
zdalo sa, že Púchovčania sa nesú na starej vlne. V 27. 
minúte však Dvorský využil presilovú hru a znížil na 
1:3. Rovnako využitie presilovej hry o jedného hráča 
znamenalo v 36. minúte zníženie na rozdiel jedného 
gólu – 2:3. V záverečnej tretine však aktívnejší hos-
tia pridali ďalšie dva góly, keď Kučíka prekonal v 47.  
minúte Hruška a pol minúty pred koncom svojim 
druhým gólom spečatil na konečných 2:5 Ernst. 

Ostatné výsledky 15. kola: Senica – Partizánske 
5:6 po nájazdoch, Dubnica – Dolný Kubín 3:1, Prie-
vidza Dynamax Nitra 6:3, Piešťany – Levice 4:3
1. Dubnica 15  11  1  0  3  91:53  35 
2. HC Bratislava  15  9  1  0  5  84:49  29 
3. Piešťany  15  8  1  3  3  63:50  29 
4. DY. Nitra  15  8  2  0  5  65:67  28 
5. Partizánske  15  6  2  1  6  75:74  23 
6. D. Kubín  15  6  1  2  6  61:55  22 
7. Prievidza  15  6  1  2  6  65:66  22 
8. Levice  15  6  0  0  9  53:58  18 
9. Senica  15  2  2  2  9  57:91  12 
10. ŠHK Púchov  15  2  0  1  12  49:100  7 

  1. liga juniori
  21. kolo (predohrávka): MHC Martin – MŠK Pú-
chov 7:2 (3:1, 3:1, 1:0), Jánoš (Sanna, Pišoja), Žovčák 
(Dilkov)

1. Martin  17  15  0  0  1  1  98:28  46 
2. Prešov  17  9  1  0  0  7  82:66  29 
3. MŠK Púchov  17  7  1  0  1  8  69:66  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 – 3. kolo: MŠK Púchov – MŠK Trebišov 
3:2 (1:0, 2:0, 0:2), Hudík, Krajč, Smolka
  Ostatné výsledky 3. kola: Bardejov – Lučenec 12:2, 
Považská Bystrica – Humenné 9:0, Brezno malo voľ-
no
  Nadstavba 4. kolo: MŠK Púchov – MHK Humenné 
8:1 (3:1, 2:0, 3:0), Pišoja 2, Gálik 2, Smolka 2, Halu-
šák, Udovychenko
  Ostatné výsledky 4. kola: Považská Bystrica – Tre-
bišov 8:2, Lučenec mal voľno
1. MŠK Púchov  4  4  0  0  0  28:4  12 
2. P. Bystrica  4  3  0  0  1  28:5  9 
3. Bardejov  3  1  0  0  2  17:17  3 
4. Trebišov 3  1  0  0  2  10:13  3 
5. Brezno  2  1  0  0  1  3:8  3 
6. Humenné  3  1  0  0  2  10:20  3 
7. Lučenec  3  0  0  0  3  3:32  0

  KADETI
  21. kolo: HK Gladiators Trnava – MŠK Púchov 4:1 
(2:0, 0:1, 2:0), Kašlík
Ostatné výsledky 21. kola: Topoľčany – HOBA Bra-
tislava 6:3, Piešťany – ŠKP Bratislava 2:4, Levice – Ska-
lica 5:5
  22. kolo: MŠK Púchov – MHK Skalica 2:2 (0:2, 1:0, 
1:0), Krajč, Kašlík
  Ostatné výsledky 22. kola: HK Levice – ŠKP Brati-
slava 0:16, Piešťany – HOBA Bratislava 5:1, Topoľčany 
– Trnava 1:3
1. Trnava 22  18  1  3  134:55  37 
2. Skalica 22  15  5  2  128:67  35 
3. MŠK Púchov  22  15  4  3  150:58  34 
4. ŠKP BA  22  10  2  10  117:76  22 
5. Topoľčany  22  8  2  12  116:123  18 
6. HOBA BA 21  7  1  13  81:94  15 
7. Piešťany  21  6  0  15  100:124  12 

8. Levice  22  0  1  21  35:264  1 

  I. liga starší žiaci
  8. HT: 
  18. kolo: MŠK Považská Bystrica – MŠk Púchov 
1:9 (0:3, 0:4, 1:2), Moravanský 4, Suchánek, Putala, 
Haluška, Šmigura, Halušková
  Ostatné výsledky 18. kola: Liptovský Mikuláš 
– Banská Bystrica 9:5, Zvolen – Žilina 4:3, Lučenec 
– Brezno 1:8, Martin mal voľno
1. MŠK Púchov  16  13  1  2  101:37  27 
2. Martin 16  11  0  5  79:59  22 
3. B. Bystrica  16  9  2  5  86:55  20 
4. Zvolen  16  9  0  7  81:72  18 
5. L. Mikuláš 16  7  3  6  94:79  17 
6. Žilina  15  7  2  6  54:55  16 
7. P. Bystrica  16  6  1  9  74:90  13 
8. Brezno  16  4  1  11  81:93  9 
9. Lučenec  15  0  0  15  18:128  0 

  7. HT:
  18. kolo: HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov 
0:14 (0:6, 0:5, 0:3), Pobežal 4, Lezzani 4, Veteška 2, 
Svinčák, Bednár, Jonák, Baránek
  Ostatné výsledky 18. kola: Liptovský Mikuláš 
– Banská Bystrica 7:3, Zvolen – Žilina 3:1, Lučenec 
– Brezno 4:5, Martin mal voľno 
1. Martin 16  15  0  1  110:27  30 
2. MŠK Púchov  16  12  1  3  103:33  25 
3. Zvolen  16  11  2  3  111:37  24 
4. Brezno  16  11  0  5  99:48  22 
5. L. Mikuláš 16  6  1  9  61:74  13 
6. Žilina  15  5  1  9  51:73  11 
7. Lučenec  15  5  0  10  61:107  10 
8. B. Bystrica  16  2  2  12  33:97  6 
9. P. Bystrica  16  0  1  15  25:158  1

  I. liga mladší žiaci
  6. HT:
  18. kolo: MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystrica 
7:3 (2:1, 2:0, 3:2), Kováčik 3, Hajas 2, Brežný, Škul-
téty
  Ostatné výsledky 18. kola: Banská Bystrica – Lip-
tovský Mikuláš 3:3, Žilina – Zvolen 3:4, Brezno – Luče-
nec 4:8, Martin mal voľno
1. Martin 16 13 0 3 120:5 26
2. MŠK Púchov  15  11  1  3  79:41  23
3. Žilina  16  10  1  5  88:63  21
4. Zvolen  15 9  3  3  100:68  21
5. L. Mikuláš  16  6  4  6  69:54  16
6. B. Bystrica  16  5  3  8  62:62  13
7. P. Bystrica 16  5  2 9 101:100  12
8. Lučenec  16  4  0  12  60:112  8
9. Brezno  16  0  2  14  36:165  2

  5. HT: 
  18. kolo: MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystri-
ca 6:2 (2:1, 4:1, 0:0), Pobežal 2, Novotníček 2, Palan, 
Mikovič
  Ostatné výsledky 18. kola: Banská Bystrica – Lip-
tovský Mikuláš 3:1, Žilina – Zvolen 9:8, Brezno – Luče-
nec 13:2, Martin mal voľno
1. MŠK Púchov  16  15  1  0  205:65  31
2. B. Bystrica  16  14  1  1  148:56  29
3. Žilina  16  11  0  5  118:98  22
4. Martin  16  10  1  5  121:79  21
5. L. Mikuláš  16  6  0  10  81:116  12
6. Zvolen  16  5 0  11  101:111  10
7. Brezno  16  3  2  11  69:134  8
8. P. Bystrica  16  2  2  12  66:102  6
9. Lučenec  16  2  1  13  56:183  5

pokJuniori MŠK na kolenách... V 21. kole nestačili Púchovčania na lídra z Martina, ktorému na jeho ľade podľahli 
2:7.                  Ilustračné foto: Miroslav Mikáč
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Majstrovstvá Slovenska mladšieho žiactva v bedmintone, 10. 12., Športcentrum Púchov

Bedmintonový klub RACQUETS Púchov usporiadal 
počas minulého víkendu v púchovskom Športcentre 
bodovacie turnaje v troch mládežníckych kategóri-
ách – do 11, do 13 a do 15 rokov. Najmä v dievčen-
ských kategóriách sa darilo aj hráčkam usporiada-
teľského oddielu. Púchovčanky vo všetkých troch 
vekových kategóriách prevalcovali konkurenciu a 
obsadili prvé dve miesta. 

Dievčenská kategória do 11 rokov sa stala záleži-
tosťou Púchovčaniek, keď vo finálovom stretnutí si
to rozdali Ella Klačanska s Emmou Žiačikovou. Z cel-
kového prvenstva sa tešila Ella Klačanská, ktorá svoju 
oddielovú kolegyňu zdolala 2:0 na sety. 

Poradie:
U11
Chlapci: 1. Andrej Palkoci (BPR Bratislava), 2. Kištof 

Fiecher (SC Pohoda Trnava), 3. Ivan Bielesch (BK PYPY 
Piešťany), 4. Max Zaťko (AC UNIZA Žilina), 5. Michal 
Staňo (BKR Púchov), 

Dievčatá: 1. Ella Klačanská (BKR Púchov), 2. Emma 
Žiačiková (BKR Púchov), 3. Lea Kyselicová (SC Pohoda 
Trnava), 4. Ela Vojtíšková (M-šport Trenčín), 5. Emma 
Baumannová (Spoje Bratislava), 6. Kristína Fischerová 
(SC Pohoda Trnava), 7. Lucia Šebová (BKR Púchov), 8. 
Lívia Klačanská (BKR Púchov), 9. Alžbeta Kublová (BK 
GYPY Piešťany), 10. Ela Bieleschová (BK GYPY Piešťa-

ny)
U13
Chlapci sa do súťaže neprihlásili
Dievčatá: 1. Nikola Jagriková (BKR Púchov), 2. Lea 

Skorkovská (BKR Púchov), 3. Anna Kublová (BK GYPY 
Piešťany), 4. Paulína Bieleschová (BK GYPY Piešťany)

U15
Chlapci: 1. Alex Kajda (CEVA Trenčín), 2. Matúš 

Rippa (Spoje Bratislava). 3. – 4. Martin Gabrhel (So-
kol Ilava) a Dávid Butáš (BPR Bratislava), 5. – 8. Matúš 
Kalinčík (BK GYPY Piešťany), Daniel Kopanica (Spoje 
Bratislava), Viktor Streharski (BPR Bratislava), Matej 
Čáčik (Spoje Bratislava), 9. – 10. Lukáš Patkoš (Spoje 
Bratislava), Jakub Vlk (CEVA Trenčín), 11. – 12. Matej 
Plevák (BKR Púchov), Ondrej Kalný (Spoje Bratislava)

Dievčatá: 1. Romana Comová (BKR Púchov), 2. Nina 
Milada Michalková (BKR Púchov), 3. – 4. Lýdia Zaťko-
vá (AC UNIZA Žilina), Terézia Kučová (Sokol Ilava), 5. 
– 8. Lucia Hríbiková (CEVA Trenčín), Rebeka Kováčová 
(BKR Púchov), Simona Streharski (BPR Bratislava), Ka-
rolína Baumannová (Spoje Bratislava), 9. - 10. Aneta 
Juhaniaková (BKR Púchov), Natália Teglášiová (CEVA 
Trenčín), 11. – 12. Patrícia Mária Chomová (Spoje Bra-
tislava), Nina Holienčíková (AC UNIZA Žilina), 13. – 14. 
Monika Ivančíková (SC Pohoda Trnava), Eliška Kuhno-
vá (BPR Bratislava).                     (r)  

Dievčenské kategórie ovládli Púchovčanky

Reprezentant BKR Púchov Sebastián Kadlec sa stal 
najúspešnejším spomedzi Púchovčanov na sobot-
ňajších majstrovstvách Slovenska mladších žiakov 
v bedmintone. V Športcentre Púchov si v domácom 
prostredí vybojoval striebro v dvojhre a rovnaký kov 
v zmiešanej štvorhre s Olíviou Kadlecovou, na naj-
vyšší stupienok vystúpil v chlapčenskej štvorhre spo-
lu so Simeonom Suchým zo Sliaču.

Po dve medailové umiestnenia získali aj Nina Milada 
Michalková a Olívia Kadlecová. Spoločne vystúpili na 
strieborný stupienok v štvorhre dievčat. Tam nestači-
li na najvyššie nasadený pár Košičaniek Slosiariková, 
Telehaničová. Kadlecová získala striebro v mixe.  

Výledky:
Dvojhra chlapci
V chlapčenskej dvojhre si spomedzi Púchovčanov 

právo účasti na majstrovstvách Slovenska vybojo-
vala dvojica Sebastián Kadlec a Matej Plevák. Matej 
Plevák podľahol hneď v úvodnom kole po trojsetovej 
bitke Bratislavčanovi Ondrejčákovi. Sebastián Kad-
lec mal ako tretí nasadený hráč v prvom kole voľno. 
Potom až do semifinále prechádzal súťažou ako nôž
maslom. V druhom kole vyradil po výsledku 2:0 na 
sety Bratislavčana Fraštiu, v treťom kole si rovnako 
hladko poradil s Andrejom Suchým zo Sliaču. V se-
mifinále na Kadleca čakal druhý nasadený Košičan
Milan Ház. Kadlec zabojoval, zvíťazil 2:1 na sety a 
vybojoval si postup do finále. V ňom už nestačil na
svojho partnera zo štvorhry, nasadenú jednotku Si-
meona Suchého zo Sliaču. Striebro je však výborným 
výsledkom, na ktorom sa dá stavať.

Poradie: 1. Simeon Suchý (BKK Sliač), 2. Sebastián 
Kadlec (BKR Púchov), 3. – 4. Filip Mravec, Milan Ház 
(obaja Lokomotíva Košice), 5. – 8. Stanislav Páleš 
(Hnúšťa), Adam Mihaľov (Bánov), Andrej Suchý (Sli-
ač), Richard Pavlík (Zvolen), 9. – 16. Martin Gabrhel 
(Ilava), Gregor Ondrejčák (Bratislava), Peter Petrovič 
(Zvolen), Patrik Polák (Košice), Ján Dzurňák (Košice), 
Šimon Fraštia (Bratislava), Andrej Turek (Trenčín), Ja-
kub Kostelník (Košice)  

Dvojhra dievčatá
V dvojhre dievčat potvrdila Púchovčanka Nina Mi-

lada Michalková pozíciu nasadenej trojky a vybojo-
vala si bronzovú medailu, keď nad jej sily bola iba 
prvá nasadená Košičanka Telehaničová, ktorej v se-
mifinále podľahla 0:2 na sety. V úvodnom kole mala
Michalková voľno, v druhom si poradila s oddielovou 
kolegyňou Ellou Klačanskou, v treťom s Mrázou z 
Bánova. Klačanská v úvodnom kole zdolala Slobodo-
vú z Bratislavy. Z ďalších Púchovčaniek v pavúku sa 
najviac darilo Rebeke Kováčovej a Nikole Jágrikovej 
– obe sa prebojovali až do štvrťfinále, kde však už ne-
stačili na favorizované súperky. 

Poradie: 1. Sofia Slosiariková (Lokomotíva Košice),
2. Michaela Telehaničová (Lokomotíva Košice), 3. 
– 4. Nina Milada Michalková (BKR Púchov), Lea Vy-
bochová (Slávia TU Zvolen), 5. – 8. Nikola Jágriková 
(BKR Púchov), Tamara Mrázová (Lokomotíva Bánov), 
Rebeka Kováčová (BKR Púchov), Michaela Mravíková 
(Lokomotíva Banská Bystrica), 9. – 16. Alexandra Ba-
jusová (PBA Prešov), Karolína Krotká (KPŠ Košice), Elle 
Klačanská (BKR Púchov), Ninka Holienčíková (UNIZA 
Žilina), Ester Stašková (PBA Prešov), Natália Lazarová 
(KGB Rožňava), Veronika Klobučníková (Lokomotíva 
Bánov), Olívia Kadlecová (BKR Púchov)

Štvorhra chlapci 
Poradie: 1. Kadlec, Suchý (BKR Púchov, Sliač), 2. 

Mihaľov, Páleš (Bánov, Hnúšťa), 3. – 4. Fraštia, Gunda 
(BPR Bratislava) a Ház, Mravec (Lokomotíva Košice), 5. 
– 8. Pavlík, Petrovič (TU Zvolen), Dzurňák, Polák (KPS 

Dve strieborné a zlatá pre Sebastiána Kadleca

Košice), Šoóš, A. Suchý (Sliač), András, Poláček (KBC 
Košice)

Štvorhra dievčatá
Poradie: 1. Slosiariková, Telehaničová (Lokomotí-

va Košice), 2. Kadlecová, Michalková (BKR Púchov), 
3. – 4. Klobučníková, Mrázová (Lokomotíva Bánov) a 
Bajusová, Výbochová (PBA Prešov, Slávia TU Zvolen), 
5. – 8. Kurimaiová, Stašková (PBA Prešov), Jágriková, 
Skorovská (BKR Púchov), Kováčová, Mravíková (BKR 
Púchov, Lokomotíva Banská Bystrica), Holienčíková, 

Štanská (AC UNIZA Žilina)
Zmiešaná štvorhra
Poradie: 1. S. Suchý, Mrázová (Sliač, Bánov), 2. Ka-

dlec, Kadlecová (BKR Púchov), 3. – 4. Ház, Telehani-
čová (Lokomotíva Košice) a Mravec, Slosiariková (Lo-
komotíva Košice), 5. – 8. Polák, Krotká (KPŠ Košice), 
Petrovič, Michalková (Zvolen, BKR Púchov), Pavlík, 
Výbochová (Slávia TU Zvolen), Gunda, Orságová (BPR 
Trenčín, CEVA Trenčín).               (pok)

Bedmintonový turnaj mládeže, 4. 12., Športcentrum Púchov

Mladé talenty BKR Púchov výrazne zabodovali na domácich majstrovstvách Slovenska. V Športcentre v Púchove 
sa najviac darilo Sebastiánovi Kadlecovi (na snímke vľavo), ktorý získal striebro v dvojhre chlapcov, v zmiešanej 
štvorhre s Kadlecovou a vybojoval si titul majstra Slovenska so Suchým zo Sliaču.  FOTO: Archív BKR Púchov
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Kto s kým za stolmi

D. Kočkovce nestačili na lídra s bývalým reprezentantom
Krajské a oblastné stolnotenisové súťaže

šport 21

3. liga muži
V 11. kole tretej stolnotenisovej ligy privítali stolní 
tenisti za domácimi stolmi najväčšieho favorita na 
postup do druhej ligy – stolných tenistov Polstravu 
Bystričany. Ich farby háji aj niekoľkonásobný majster 
Európy juniorov a bronzový z majstrovstiev sveta 
družstiev, bývalý československý reprezentant Milan 
Grman, ktorý  bol pred tromi desiatkami rokov jed-
ným z najväčších mládežníckych stolnotenisových 
talentov v Európe. Dolnokočkovania podľa očaká-
vania na svojho súpera nestačili, uhrali však solídny 
výsledok a za svojho hru sa nemusia hanbiť. V popo-
ludňajšom stretnutí však utrpeli hladšiu prehru, čakal 
sa vyrovnanejší boj. Dolné Kočkovce sú tak po dvoch 
prehrách na dne treťoligovej tabuľky.
Výsledky: 
11. kolo: Slovan Dolné Kočkovce – Polstrav Bystri-
čany 6:12 (Michalec 2 - na snímke, Janiš, J. Škrabko, 
R. Škrabko po 1, štvorhra )
Ostatné výsledky 11. kola: Trenčín B – Bošany 
B 13:5, Považská Bystrica – Lazany 17:1, Drietoma 
– Karpatia Prievidza 7:11, Stará Turá – STK Prievidza 
9:9, Nová Dubnica B – Veľké Uherce B 11:7, Ladce 
– Partizánske B 17:1
12. kolo: Slovan Dolné Kočkovce – Unimat Lazany 
5:13 (Blaško 2, Michalec, 2x štvorhra)
Ostatné výsledky 12. kola: Považská Bystrica – Bys-
tričany 6:12, Drietoma – STK Prievidza 11:7, Stará Turá 
– Karpatia Prievidza 7:11, Nová Dubnica B – Partizán-
ske B 13:5, Ladce – Veľké Uherce B 13:5

1. Bystričany  11 11 0 0 159:39 33
2. TTC PB  11 10 0 1 164:34 31
3. Ladce   11 7 2 2 116:82 27
4. Trenčín B  11 6 1 4 118:80 24
5. Karpatia PD  11 6 1 3 89:109 23
6. Partizánske B  12 5 1 6 93:123 23
7. Drietoma   11 4 3 4 97:101 22
8. Lazany   11 3 4 4 89:109 21
9. STK PD  11 3 3 5 86:112 20
10. Bošany B  11 3 2 6 90:108 19
11. N. Dubnica B  11 3 1 7 69:129 18
12. V. Uherce B  12 1 4 7 88:128 18
13. Stará Turá   11 2 2 7 81:117 17

14. D. Kočkovce   11 2 0 9 65:133 15

5. SATES liga
Najvyššia oblastná stolnotenisová súťaž mala vo 

svojom predposlednom tohtoročnom kole na pro-
grame derby mužstiev z Púchovského okresu. Re-
zerva Dolných Kočkoviec v ňom podľa očakávania 
nestačila na rozbehnutú Lysú pod Makytou, ktorá si 

pripísala hladké víťazstvo. Lysá tak na druhej priečke 
stále drží krok v boji o postup do krajskej štvrtej ligy s 
vedúcimi Považskobystričanmi.  

Dolné Kočkovce B – Lysá pod Makytou 6:12, P. 
Majdán 3, Fedora, J. Škrabko po 1, 1 štvorhra – Schul-
cz 4, Panáček, Ladecký po 3, Janíček st. 1, 1 štvorhra, 
Slovan Považská Bystrica A – Medeko Považská 
Bystrica 9:9, Šuba 3, P. Gálik, J. Gálik po 2, Tománek 
1, 1 štvorhra – Lipa 4, Lauš 3, Filípek 1, 1 štvorhra, 
Nová Dubnica D – Ladce B 7:11, Pšenková 3, Pšen-
ka 2, Lászlová 1, 1 štvorhra – V. Popelka, Hromek po 
3, Gajdošík, I. Hrevuš po 2, 1 štvorhra, Dubnica nad 
Váhom – Nová Dubnica C 10:8, Topák 4, Gereg, Ec-
kert po 2, Mutala 1, 1 štvorhra – Janiga 3, Oravec 2, 
Garaj, Oravcová po 1, 1 štvorhra, Pružina A – Pruské 
A 2:16, Behro 1, 1 štvorhra – Jaro Šatka, Joz. Šatka, 
Kopačka po 4, Ondruška 3, 1 štvorhra, TTC Považská 
Bystrica C – Pruské B 15:3, L. Bačík, J. Bačík, Uríková 
po 4, Ďurana 1, 2x štvorhra – Černej, Burdej, Cibík po 
1.
1. TTC PB C  10 8 1 1 119:61 27
2. Lysá   10 7 2 1 115:65 26
3. Ladce B  10 8 0 2 111:69 26
4. Pruské A  10 6 3 1 116:64 25
5. Dubnica   10 4 3 3 96:84 21
6. Slovan PB   10 4 1 5 86:94 19
7. Pružina   10 3 3 4 80:100 19
8. Medeko PB   10 2 3 5 81:99 17
9. N. Dubnica C  10 3 1 6 71:109 17
10. N. Dubnica D  10 2 2 6 78:102 16
11. Pruské B  10 2 1 7 58:122 15
12. D. Kočkovce B  10 1 0 9 69:111 12

6. REKONT liga 
Stolným tenistom Dohnian v závere jesennej časti, 

zdá sa, dochádza v šiestej lige dych. V predposled-
nom kole prehrali prekvapujúco za stolmi o záchranu 
bojujúceho Červeného Kameňa, ktorý však v domá-
cich podmienkach dokáže potrápiť favoritov. Dohňa-
ny tak po tesnej prehre klesli na štvrtú priečku. 
Červený Kameň – Dohňany 10:8, Ľ. Dohňanský, 
Jakúbek po 4, D. Dohňanský 1, 1 štvorhra – M. Baška, 
R. Baška, Junga po 2, Hološko 1, 1 štvorhra, Slovan 
Považská Bystrica B – Sedmerovec B 9:9, Kvaššay, 
Hlubina po 3, P. Gálik, Jurčík po 1, 1 štvorhra – M. Še-
linga st. 3, P. Barták, Štefanec po 2, M. Šelinga ml. 1, 
1 štvorhra, Dolný Moštenec – Šebešťanová 17:1, I. 
Bírošík, Manda, I. Melicherík po 4, Baláž 2, Dokupil 1, 
2x štvorhra – K. Petrík st. 1, Ladce C – Nozdrovice A 
9:9, Sňahničan, Pišta, Kvasnica, V. Letko po 2, 1 štvor-
hra – J. Letko, Otruba, Koštialik, Didek po 2, 1 štvor-
hra, Milochov A – Dolná Mariková 6:12, Kunovský 
2, P. Mihálik, Lutišan po 1, 2x štvorhra – Belás, Žiačik 
po 4, Striženec 3, Kňažko 1, TTC Považská Bystrica 
D – Zliechov 6:12, Čelko st. 3, Martaus, Lieskovský 
po 1, 1 štvorhra – M. Vicen 4, J. Vicen, D. Mišík st. po 3, 
Krcheň 1, 1 štvorhra
1. D. Moštenec   10 10 0 0 132:48 30
2. Sedmerovec B  10 7 1 2 110:70 25
3. Slovan PB B  10 7 1 2 108:72 25
4. Dohňany   10 6 0 4 98:82 22
5. Ladce C  10 5 1 4 90:90 21
6. Zliechov   10 4 2 4 98:82 20
7. D. Mariková   10 4 1 5 78:102 19
8. TTC PB D  10 4 0 6 88:92 18
9. Č. Kameň   10 4 0 6 82:98 18
10. Nozdrovice   10 3 1 6 76:104 17
11. Milochov   10 2 1 7 77:103 15
12. Šebešťanová   10 0 0 10 43:137 10

7. liga
Stolní tenisti rezervy Púchova ani po predposled-

nom jesennom kole nevedia, ako chutí víťazstvo či 
remíza. Za domácimi stolmi podľahli mladým Považ-
skobystričanom 6:12 a sú stále na poslednej priečke 
siedmoligovej tabuľky. Nedarilo sa ani ďalšiemu zá-
stupcovi Púchovského okresu - Dolným Kočkovciam 
C. Tie nestačili na Udičanov, ktorým za ich stolmi 
podľahli rovnako 6:12. Áčko Púchova malo voľno. 
Púchov B – TTC Považská Bystrica E 6:12, Mikulčík, 
Bučko po 2, Miko 1, 1 štvorhra – Dujsíková 4, Ďurano-
vá, Babčan po 3, Sádecký 1, 1 štvorhra, JoLa Dubnica 
nad Váhom – Pružina B 10:8, Kminiak 3, Rojkovič, 
Zajac po 2, Lalinský, Hebr po 1, 1 štvorhra – Topák, 
J. Kozák, J. Perovič po 2, D. Olšovský 1, 1 štvorhra, 
Nozdrovice B – 3. ZŠ Dubnica nad Váhom 11:7, Ze-
manovič 4, Blažíček 3, Raček 2, 2x štvorhra – Trenčan 
3, Schmiedl 2, Herda, Čilek ml. po 1,  Udiča – Dolné 
Kočkovce C 12:6, P. Ignácik ml. 4, M. Vaňko st. 3, Tu-
riak, Beník po 2, 1 štvorhra – F. Škrabko 2, Somarakis, 
Riško, Hurta po 1, 1 štvorhra, Nová Dubnica E – Sed-
merovec C 7:11, Vinczeová 4, Palieska, Kulina po 1, 1 
štvorhra – Miloš Šelinga, Mazán po 3, Galko, Mišík po 
2, 1 štvorhra, Milochov B – Miracles Dubnica nad 
Váhom 12:6, B. Mihálik 4, Gazdík 3, Duško 2, Horeč-
ný 1, 2x štvorhra – Jakuš 3, R. Fatrsík 2, P. Fatrsík 1, 
Púchov A mal voľno
1. JoLa DCA   11 10 1 0 141:57 32
2. Sedmerovec C  11 10 0 1 129:69 31
3. Nozdrovice B  11 7 3 1 121:77 28
4. Pružina B  11 7 1 3 122:76 26
5. Milochov B  12 6 2 4 110:106 26
6. Udiča   11 6 0 5 106:92 23
7. TTC PB E  11 6 0 5 108:90 23
8. D. Kočkovce C  11 4 1 6 102:96 20
9. Púchov A  11 3 2 6 87:111 19
10. N. Dubnica E  11 3 1 7 78:120 18
11. Miracles DCA  11 3 1 7 102:96 18
12. ZŠ Dubnica  11 1 0 10 64:134 13
13. Púchov B  11 0 0 11 26:172 11

3. liga muži
13. kolo, 17. 12.: Bošany B – Dolné Kočkovce, V. 

Uherce B – Partizánske B, Karpatia Prievidza – N. 
Dubnica B, STK Prievidza – Ladce, Lazany – Dri-
etoma, Bystričany – Stará Turá, Trenčín B – Pov. 
Bystrica

14. kolo, 17. 12.: Trenčín B – Dolné Kočkovce, 
Karpatia Prievidza – Ladce, STK Prievidza – N. 
Dubnica, Lazany – Stará Turá, Bystričany – Drieto-
ma, Bošany B – Považská Bystrica

5. SATES liga
11. kolo, 16. 12.: Pruské B – Dolné Kočkovce B, 

Pruské A – TTC Považská Bystrica C, Nová Dub-
nica C – Pružina, Ladce B – Dubnica, Slovan Pov. 
Bystrica – Nová Dubnica D, Medeko Pov. Bystrica 
– Lysá

6. REKONT liga
11. kolo, 16. 12.: Zliechov – Červený Kameň, 

Dolná mariková – TTC Pov. Bystrica D, Nozdrovice 
– Milochov, Šebešťanová – Ladce C, Slovan Pov. 
Bystrica B – Dolný Moštenec, Dohňany – Sedme-
rovec B

7. liga
13. kolo, 16. 12.: TTC Pov. Bystrica E – Miracles 

Dubnica, Sedmerovec C – Púchov A, Dolné Koč-
kovce C – Nová Dubnica E, 3. ZŠ Dubnica nad 
Váhom – Udiča, Pružina B – Nozdrovice, Púchov B 
– JoLa Dubnica, Milochov B má voľno
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Fernet CARAT
Cherry 
Orange

6,60 € 
30 %, 1 l

Fernet CARAT
Škorica 
Orange

3,84 € 
30 %, 0,5 l

• 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 zamestnaní 
18.00 - 22.00 hod.)  
- pokladník -  nepretr. prevádzka. Tel. 0907 826 577.
•  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: 
•  ZO SZZP Púchov usporadúva dňa 28. 12. 2016  
v DK Streženice Posedenie pod jedličkou. Vstupné 
pre členov je 8 eur, pre nečlenov 9 eur. V cene ve-
čera, zákusok, víno a káva. Záujemcovia sa môžu 

prihlásiť do 10. 12. 2016 Jána Petra, 0949 103 709.
• Liga proti reumatizmu Miestna pobočka Pú-
chov oznamuje svojim členom aj nečlenom, že 
opäť sa pokračuje so zdravotnými cvičeniami v zre-
konštruovanej telocvični ZŠ Gorazdova každú stre-
du od 17.00 - 18.00 h. 

POĎAKOVANIE
ZO SZZP Púchov ďakuje pani JUDr. Kataríne Hene-
kovej za pomoc zdravotne postihnutým občanom. 
Počas desiatich sedení dokázala pomôcť 53 ľuďom 
s rôznymi právnymi problémami a ťažkosťami.  
V mene všetkých členov našej organizácie, pani He-
neková, veľmi ďakujeme a prajeme veľa zdravia, lás-
ky, šťastia a radosti. Ste vzácny a hodnotný človek, 
ešte raz veľká vďaka. Prajeme príjemné vianočné  
sviatky a do nového roka 2017 všetko len to najlepšie.  

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

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

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

Lanza
prach na pranie 

4,5 kg  
60 PD

8,90 

5,29  €

Nivea 
sprchový gél
dámsky/ 
pánsky
250 ml  
2,95

1,59 €

Wellaflex   
lak na vlasy 
250 ml 

3,39 

2,59 €

Dove
vianočné 
darčekové 
kazety
za SUPER 
NÍZKE CENY

od 4,19 €
Vanish 
na tepovanie
kobercov 
500 ml
3,89

1,99 €

 v skle ANJEL 
100 g
2,30 

1,59 €

Vianočná 
sviečka

 v skle 
115 g

    2,85   

    1,89 €

Vianočná 
sviečka

SUPER CENA
    Lenor

aviváž 
45/52/57 praní 

3,99   

2,59 € 

Perwoll                               
tekutý gél 
na pranie
3 l
9,90
4,89 €

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

Dove 
sprchový gél 

250 ml
60 PD

 3,39  

1,89  €

Denim 
voda po holení 
100 ml 
(rôzne druhy) 

 8,89 

3,99 €

Colgate   
zubná pasta  
100 ml 

1,39 

0,89 €

Pur
na umývanie 
riadu 
900 ml

1,99 

1,10 €
Domestos 
čistič na WC  
750 ml

1,89 

1,39 €

čistiaci prostriedok 
na vodný kameň 
750 ml

2,95 

2,29 €

Pulirapid

    Ariel
gélové kapsule 

na pranie 
30 ks 

8,99  

6,99 € 

Wellaton                               
farba na vlasy
(rôzne druhy)

 

3,49 
2,45 €

Poďakovanie
 
Liga proti reumatizmu – miestna pobočka Pú-
chov vďaka dotácii z TSK mohla umožniť svojim 
členom rekondičný – liečebný pobyt v Kúpeľoch 
Nimnica.
Najskôr sme absolvovali lekársku prehliadku, 
kde podľa nášho zdravotného stavu nám boli 
určené procedúry, vďaka ktorým sme si poliečili 
komplexne celý organizmus, ale hlavne naše po-
hybové ústrojenstvo, ktoré nás reumatikov naj-
viac zaťažuje. Liečebné procedúry ako masáže, 
oxygenoterapia, plynové injekcie, soľná jaskyňa, 
ale hlavne rôzne kúpele včetne bazénu nám po-
mohli zmierniť bolesti kĺbov a môžeme potvrdiť, 
že plávanie v každom veku posilňuje srdce, pľú-
ca a svaly. 
Touto cestou ďakujeme Trenčianskemu sa-
mosprávnemu kraju za možnosť stráviť našim 
členom 8 dní v Kúpeľoch Nimnica, pretože bez 
týchto príspevkov by si takýto kúpeľný pobyt 
nemohli dovoliť. 
ĎAKUJEME.

Útulok OZ Hafkáči, 

Považská Bystrica 

ponúka na adopciu rôzne 
plemená psíkov. Taktiež 
hľadáme majiteľov stratených 
psíkov z Považskej Bystrice, Púchova a okolia. 

KONTAKT:  0911 290 983, 
facebook.com/hafkaci.
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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)
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SPOMIENKA!
Dňa 2. decembra 
uplynulo desať rokov, čo 
nás navždy opustil pán 
Milan ŠLESAR z Horných 
Kočkoviec.
Kto ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú 
manželka, dcéra a syn s rodinami  

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám 3-izb. neprerobený byt na Chmelinci. 
Cena dohodou. Tel. 0948 616 635.
• 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.

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 pre jednu osobu, 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 drevoobrábacie stroje – pre kutila. Tel. 
0908 752 074.
• Predám čierny pánsky oblek, veľkosť č. 48, trikrát 
oblečený. 0948 616 635.

RÔZNE
• Kúpime osobné vozidlo v dobrom stave do 200 
eur alebo na splátky. Tel. 0940 822 532.

SLUŽBY
• Rekonštrukcie bytových jadier, bytov  a kúpeľní.
Tel. 0918 542 411.
• 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.
• 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
• Gastronomická spoločnosť prijme do súčasnej 
a budúcej novej prevádzky: pracovníkov na trvalý 
pracovný pomer: 
- Manipulačný pracovník - doplňovanie jedál a ná-
pojov, 4 hodiny (9.30 - 13.30. hod.) 
- Pracovník na výdaj jedál - nepretržitá prevádzka 
- Kuchár - nepretržitá prevádzka 
- Kuchár, 4 hodiny (18.00 - 22.00) 
- Pokladník/pracovník bufetu - nepretr. prevádzka 

- Pomocný pracovník, 4 hodiny (10.00 - 14.00 hod) 
 Bližšie informácie poskytneme na telefónom čísle 
0907 826 577.
• 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. zna-
losť automobilov, príjemné vystupovanie, aktívna 
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.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým prí-
buzným, priateľom a 
známym, ktorí prišli dňa 
21. 11. 2016 odprevadiť 
na poslednej ceste našu 
drahú mamu, babku a 
prababku Pavlínu 
ROSINOVÚ, rod. Jediná-
kovú.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ. 
Ďakujeme pohrebnej službe Advent za dôstoj-
nú rozlúčku.

Dcéry Danka a Mariana s rodinami

S veľkým žiaľom v srdci oznamujeme, že dňa  
2. 12. 2016 nás bez rozlúčenia opustia naša 
JANKA ŠTEFKOVÁ. 
S láskou spomína rodina Kašičková

SPOMIENKA
So smútkom v srdci 
sme si dňa 6. 12. 2016  
pripomenuli 17. výročie 
úmrtia našej drahej 
manželky, mamy  Janky 
BERČIKOVEJ.
 S úctou  a láskou spomí-
na manžel Peter, dcéra 
Jana s rodinou a syn Roman s rodinou.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.

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 

SPOMIENKA
Dňa 10. 12. 2016 sme si 
pripomenuli nedožitých 
90 rokov našej mamy 
a babky Anny FULCO-
VÁ, rod. Solíkovej zo 
Streženíc. 

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
Syn Jozef s rodinou

SPOMIENKA
Dňa 9. 12. 2016 by sa 
dožil 100 rokov milovaný 
otec, dedko, pradedko  
Ladislav LUHOVÝ  - 
maliar, natierač z Horných 
Kočkoviec.
Tí, ktorí si pamätajú, si 
spomenú, tí , ktorí ho milovali, nikdy nezabudnú.
S láskou a vďakou spomína celá rodina

STRATY A NÁLEZY 
• vybavuje kancelária prvého kontaktu Mest-
ského úradu Púchov
• uverejnenie oznamu v Púchovských novi-
nách alebo Púchovskej televízii môžete za-
slať na: redakcia@puchovskenoviny.sk
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