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3. ročník Vianočného behu v Púchove

Púchovčan Ján Križák atakoval 
devätnásťminútovú hranicu

Takmer šesť desiatok bežcov rôznej výkonnosti a 
vekových kategórií si v sobotu 17. decembra nene-
chalo ujsť v poradí tretí ročník bežeckého podujatia 
Vianočný beh. S podporou mesta a sponzorov ho 
zorganizoval Klub bežcov a priateľov športu Púchov. 
„V Púchove bol kedysi dobrý atletický klub, bol tu aj 
známy Beh Ľubomíra Podobena. Žiaľ, tento zanikol a 
chceli sme, aby v Púchove beh zostal, aby bol tradí-
ciou. Preto sme aj s manželom založili Klub bežcov a 
priateľov športu. Zatiaľ máme 13 členov, ale dúfam, 
že sa budeme pomaličky rozrastať. Počas roka robí-
me dva behy – Májový beh pri Váhu a Vianočný beh,“ 
povedala pre Púchovské noviny organizátorka podu-
jatia Darina Denešová. 

Na štart sa postavili bežci rôznej výkonnosti, no 
odhodlanie podať čo najlepší výkon bolo u každého 
rovnaké. Podľa očakávania najlepší čas zabehol bý-
valý slovenský reprezentant a dvojnásobný účastník 
majstrovstiev sveta, Púchovčan v drese Skalice Ján 
Križák. Jeho čas 19:05 minúty bol dokonca lepší ako 
mal víťaz hlavnej kategórie Tomáš Podpera (19:21). 
Obdivuhodný výkon podal tiež najstarší účastník Via-
nočného behu – 69-ročný František Pagáč z Lednic-
kých Rovní, ktorý dobehol v kategórii nad 60 rokov 
na druhom mieste a s 5700-metrovou traťou sa po-
pasoval za neuveriteľných 32 minút a 58 sekúnd.   

Výsledky:
Muži do 39 rokov (5700 metrov): 1. Tomáš Pod-

pera (Salomon Trenčín), 2. Peter Sobek (BK Lysá pod 
Makytou), 3. Ivan Pavlis (BK Lysá pod Makytou), 4. Mi-
chal Luhový (AŠK Skalica), 5. Peter Pastorek (Púchov), 
6. Marian Ondrička (Hlotka Team), 7. Tomáš Maník 
(Dubnica), 8. Ľudovít Kadlec (BK Lysá pod Makytou), 
9. Branislav Gereg (Kvašov), 10. Michal Krásny (Pú-
chov), 11. Matej Kolenčík (Púchov), 12. Peter Knížat 
(Bernosposrt), 13. Andrej Gabčo (Púchov)

Muži od 40 do 49 rokov (5700 metrov): 1. Ján 
Križák (AŠK Skalica), 2. Milan Plevák (BK Lysá pod 
Makytou), 3. Roman Rosina (Nosice), 4. Jozef Kováč 
(Dohňany), 5. Peter Szabo (Trenčianska Teplá), 6. Ma-
rián Hudec (KBPŠ Púchov), 7. Eduard Pavlík (Považská 
Bystrica), 8. Miroslav Ozimý (Púchov), 9. Miloš Horňák 

(Dubnica)
Muži od 50 do 59 rokov (5700 metrov): 1. Ervín 

Páleník (Trenčín), 2. Štefan Červenka (Dubnica), 3. Pe-
ter Deneš (Púchov)

Muži nad 60 rokov (5700 metrov): 1. Marián Benč 
(ŠK Lednické Rovne), 2. František Pagáč (ŠK Lednické 
Rovne), 3. Jozef Hlávka (Ilava)

Ženy do 39 rokov (5700 metrov): 1. Ľubomíra Ma-
níková (AK Spartak Dubnica), 2. Michaela Klobuční-
ková (AK Spartak Dubnica), 3. Monika Kadlecová (BK 
Lysá pod Makytou), 4. Ivana Pavlisová (BK Lysá pod 
Makytou)

Ženy od 40 do 49 rokov (5700 metrov): 1. Katarí-
na Kačíková (Púchov)

Ženy nad 50 rokov: 1. Alena Kadlecová (BK Lysá 
pod Makytou), 2. Daniela Žiačiková (Púchov)

HOBBY bežci – muži (3800 metrov): 1. Adama Ka-
čík (Púchov), 2. Miloš Svoboda (Púchov), 3. Peter De-
neš (KBPŠ Púchov), 4. Matej Pršo (Achilles Handlová)

HOBBY bežci - ženy (3800 metrov): 1. Andrea 
Veselovská (Púchov), 2. Zuzana Denešová (KBPŠ Pú-
chov), 3. Simona Horváthová (Trenčín), 4. Monika 
Veliká (Púchov)

Juniori (3800 metrov): 1. Adrian Gadrlík (Han-
dlová), 2. David Kováč (Dohňany), 3. Adam Čvirik 
(Veloklub Púchov), 4. -5. Tomáš Janíček (BK Lysá pod 
Makytou) a Adam Janíček (BK Lysá pod Makytou), 6. 
Peter Kubena (Dohňany), 7. Lukáš Vraňák (CK Epik 
Dohňany), 8. Adam Martiško (CK Epik Dohňany)

Juniorky (3800 metrov): 1. Ivona Pavlisová (BK 
Lysá pod Makytou), 2. Katarína Janíčková (BK Lysá 
pod Makytou), 3. Barborka Pavlisová (BK Lysá pod 
Makytou), 4. Tereza Bizoňová (Púchov), 5. Pavlína Bi-
zoňová (Púchov).

Ján Križák nastupoval na Vianočný beh ako najväčší 
favorit. „Snažil som sa, aby som divákov nesklamal. 
Už to nie je to behanie, ako keď som bol v sloven-
skej reprezentácii, no stále behám, i keď už mám 46 
rokov, myslím si, že je to stále slušné. Dnes sa behalo 
dobre, nebola ani taká veľká zima, bolo to celkom 
fajn,“ pochvaľoval si bežec s najlepším časom. Ešte i 
dnes si zabehne každý deň 14 kilometrov.            pok

Na štart Vianočného behu v Púchove sa v sobotu 17. decembra postavilo niekoľko desiatok výkonnostných i re-
kreačných bežcov.              FOTO: Milan Podmaník

Dvaja bežci, ktorí 5700-metrovú trať zabehli pod 20 
minút. Vľavo víťaz hlavnej kategórie Tomáš Podpera, 
vpravo držiteľ najrýchlejšieho času, víťaz aktegórie nad 
40 rokov Ján Križák. 

Kvarteto najrýchlejších v kategórii žien.

Najstarší účastník Vianočného behu, 69-ročný  Franti-
šek Pagáč z Lednických Rovní. 

Nepoznám nič, čo som 
obetoval cyklistike a 
za čím by som banoval
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14. december podvečer pa-
tril vyhodnoteniu okresnej 
výtvarnej súťaže s názvom 
a témou „Bolo... je... bude..“. 
Kreativite sa medze ne-
kládli a svoje diela priniesli 
starí aj mladí. 

Diela boli vytvorené ľubovoľnou 
technikou a zaujímavými kombi-
náciami sa premenili na originálne 
majstrovské kúsky. Práce boli vo 
vestibule Domu kultúry vystavené 
od 1. decembra a prísť zahlasovať 
mohol ktokoľvek. Súťažiaci boli 
rozdelení do dvoch kategórií: prvá 
bola určená pre deti a mládež od 
10 do 17 rokov a druhá pre dospe-
lých od 18 rokov vyššie. O príjemné 
hudobné vstupy sa pri odovzdávaní 
cien postarali Trio Con Brio zo Zá-
kladnej umeleckej školy v Púchove. 
Porota bola zložená z  výtvarníkov, 
zástupcov mesta a rôznych spolu-
pracujúcich organizácií. Na súťaži-
acich čakali okrem cien poroty aj 
tri divácke ceny.  Nakoniec boli tiež 
vyhlásené tri najkrajšie vianočné 
stromčeky, ktoré v utorok vyzdobi-
li žiaci z púchovských základných 
škôl. Do tretieho ročníka sa zapojili 
všetky základné školy pôsobiace v 
Púchove a za najkrajší bol zvolený 
stromček ZŠ Gorazdova. Druhý naj-
krajší stromček v poradí bol ten zo 
ZŠ Mládežníckej a na treťom mieste 
skončila ZŠ Komenského. 

B. Krchňavá

Vyhodnotili výtvarnú súťaž 
aj vianočné stromčeky základných škôl 

Vľavo obraz Matka 
príroda, za ktorý si 

odnášala hlavnú 
cenu primátora 
a mesta Púchov 

(fotoaparát)  Ema 
Ižvoltová, 14. r. , 
Dolné Kočkovce.

Ocenené autorky výtvarnej súťaže.  

Víťazný  
stromček

ZŠ Gorazdova.
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Vyššie uvedená „reč“ čísel možno 
veľa občanom nepovie, preto po-
užijem menej presné, ale jasné 
fakty. Vraciame občanom takmer 
100 000 eur! 

Dôvod je jednoduchý, majoritný 
spoločník vo firme mesto Púchov 
presadzuje a uprednostňuje ve-
rejnoprospešný záujem občanov 
vo forme spravodlivej ceny tep-
la. Tento krok je úplne legitímny 
a  zrozumiteľný každému. Výsledky 
hlasovania všetkých spoločníkov 
v  tejto veci naznačujú, že nee-
xistuje spoločný cieľ. Kým mesto 
Púchov v  zastúpení primátorom 
Rastislavom Henekom hlasovalo 
„ZA“ zníženie ceny tepla, spoločník 
p. Andrej Šamánek a  p. Vladimír 
Motúz hlasovali spoločne „PROTI“. 
Potrebujú občania jasnejší dôkaz 
o  rozdielnych záujmoch mesta 
a spoločníkov! Ak by MSBP nepris-
túpil k zníženiu ceny tepla a nevrá-
til odberateľom cca 100  000 eur 

a  tieto by tvorili zisk spoločnosti, 
p.  Šamánkovi podľa jeho delenia 
prináleží podiel 10% teda 10  000 
eur a  p.  Motúzovi rovnako 10% 
teda 10 000 eur . Otázka teda znie, 
je lepšie túto sumu rozdeliť všet-
kým občanom alebo len dvom 
spoločníkom? Ak by však mino-
ritní spoločníci predsa len chceli 
podporiť verejnoprospešný a  soci-
álny rozmer znižovania ceny tepla 
a  zároveň chceli znížiť dopad ne-
výhodných nákupov plynu, ktoré 
osobne podpisovali pre rok 2017 
a ktoré v ďalšom roku zaplatia ob-
čania, v  krátkom čase budú mať 
opäť možnosť.

Takže krátke upresnenie o  ďalšom 
postupe. Spoločnosť zašle všetkým 
odberateľom DOBROPIS, kde vyčísli 
hodnotu zníženia ceny tepla vo for-
me „vratky“ za už zrealizované plat-
by od januára do novembra. Pre 
občana takáto „vratka“ znamená 
úsporu nákladov na byt v rozmedzí 

20 až 30 eur. Ako prvý krok to nie je 
veľa, ale určite nie menej ako kaž-
doročná hodnota „podpory indivi-
duálneho bývania zo strany mesta“. 
Začali sme prvou etapou, ktorú sme 
sľúbili zrealizovať symbolicky do Via 
noc. Ďalšia etapa znižovania ceny 
tepla môže byť predmetom hlaso-
vania spoločníkov hneď po skon-
čení roka a  stanovení predbežných 
výsledkov hospodárenia spoločnos-
ti. Verím, že to bude znova dobrá 
správa pre občana a  všetci spo-
ločníci uprednostnia spoločenský 
prospech pred honbou za ziskom. 
Skutočnosť, že zníženie ceny nepo-
cítia jednotliví občania v peňaženke 
okamžite, ale až v ročnom rozúčto-
vaní nákladov za služby (máj 2017) 
nevieme ovplyvniť. V  každom prí-
pade SBD, spoločenstvá vlastníkov 
bytov, školy, materské školy, školské 
zariadenia a  podnikatelia dostanú 
peniaze prakticky obratom na svo-
je účty. Osobitný prístup vysporia-
dania zvolíme k odberateľom, ktorí 

majú voči našej spoločnosti dlh.

Na záver pripomínam jednu skutoč-
nosť. Nejde o  žiadny populistický 
krok. Za prvé: nie je volebný rok, za 
druhé: nič občanovi nedávame zo 
svojho, ale vraciame to, čo občan 
našej firme zaplatil ako preddavok 
počas roka a za tretie: rovnaký krok 
mohli navrhnúť a  schváliť aj bývalí 
konatelia resp. spoločníci v  minu-
losti.

Dovoľte mi poďakovať všetkým 
našim odberateľom. Náprava vzá-
jomnej dôvery je pre nás prioritná. 
Rozsiahle zmeny dlhoročného stag-
nujúceho riadenia, ktoré postupne 
meníme vyžaduje čas, odvahu a ob-
čiansku podporu. Chceme aj naďa-
lej rodinám, školám, obchodom a 
firmám poskytovať teplo,  pohodlie 
a lepší servis.
 

Viliam Karas, konateľ
MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU

Rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o. zo dňa  
14. 12. 2016 sa znižuje cena tepla so spätnou účinnosťou od 1. 1. 2016 až do konca roka 2016. 
Ide o približne trojpercentný pokles ceny. Pre rok 2016 sa stanovená maximálna cena tepla vo 
variabilnej zložke 0,0484 znižuje na 0,0470 € /kWh a maximálna cena fixnej zložky z 171,9923 
na 166,0000 €/kW.

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK 
znižuje cenu tepla 
a vracia občanom 
takmer 100 000 eur
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Ak otvoríš svoje srdce, aj ono môže prijať Ježiša 
ako voľakedy betlehemská maštaľ

ka: Dá sa vôbec žiť opravdivé kresťanstvo v dnešnej 
dobe, ktorá je plná negatív? 
A tak povzbuďme sa i týmto príbehom. Istý muž 
spomína takto: „Prešiel som takmer všetky väznice 
v Čechách i na Slovensku. V Prahe som sa dostal 
do cely s biskupom Vojtaššákom. Dostal som za 
úlohu, aby som ho všade sledoval. Sľúbili mi, že ak 
budem podávať o ňom informácie, pôjdem skôr z 
väzenia domov. Nikdy som tak nesledoval človeka 
ako vtedy. Čím som ho však viac sledoval, tým som 
viac chápal, aký je krásny život človeka, ktorý miluje 
a ktorý je vnútorne vyrovnaný. Čím ho viac týrali a 
ponižovali v jeho vysokom veku, tým pokojnejšie si 
spieval a modlil sa. Neraz mi rozprával, aký je život 
aj v biede a ťažkostiach nádherný, ak ho človek pre-
pojí na Kristovu lásku. Blížili sa Vianoce. Nedalo mi 
to pokoja, aby som častejšie bol s ním. Prišiel Štedrý 
deň. Biskup si potichu spieval Tichá noc, svätá noc. 
A vtedy som kapituloval. Kľakol som si k nemu, objal 
som ho a povedal som: „Otče, prosím vás, pomôžte 
mi objaviť pravdu Vianoc. Aby som aj ja našiel to 
krásne, čo je vo vás.“ Vtedy ma biskup objal a pove-
dal mi: „Syn môj, neboj sa. Ak otvoríš svoje srdce, aj 

Nedávno sa mi dostala do rúk kniha s názvom 
Horiace srdce. Sú v nej uvedené príhovory istého 
staručkého kňaza. Zaujal ma najmä jeho vianočný 
príhovor. Používa v ňom  zvláštny voľný štýl. Počas 
svojho dlhého života  prežil mnohé Vianoce. Vracia 
sa  najmä k tým najťažším. Napríklad  spomína, že 
práve pred Vianocami mu zomrel otec. Doma mal 
jeden papierový Betlehem v okne. Na Štedrý večer 
nemali ani večeru. Matka vzala do rúk veľké jablko, 
rozkrojila ho na desať kúskov,  jeden nechala sebe,  
ostatné rozdala deťom a povedala: „Keby ste v živo-
te blúdili, spomeňte si na mňa a na dnešný večer.“
Alebo spomína na Vianoce, ktoré prežil vo väzení  
v malej cele, kde bolo spolu s ním desať  väzňov. Roz-
prával im o narodení Pána Ježiša a potom s nimi spie-
val koledy. Túto udalosť končí slovami:  „Cítili sme, že  
s nami bol naozaj Ježiš. A preto sme boli šťastní.“ 
A svoj príhovor končí konštatovaním: „Vianočný 
príhovor to je vlastne rozprávanie od srdca k srdcu. 
Nech novonarodený Spasiteľ rozmnoží vašu vieru a 
rozohní vašu lásku. A to budú opravdivé Vianoce.“ 
Bol by som rád, keby aj môj príhovor k vám, drahí 
bratia a sestry, bol od srdca k srdcu. Prichádza mi na 
um veľa myšlienok, ktoré je ťažko vložiť do niekoľ-
kých slov. Je za nimi túžba k vám, alebo presnejšie 
k nám, aby sme prežili Vianoce čo najhodnotnejšie. 
Aby nám i tieto Vianoce vliali novú silu, ktorá by nám 
pomáhala opravdivo prežívať aj všedné dni a tých je 
oveľa viac ako dní sviatočných.
Dáte mi za pravdu, že našim životom čosi chýba. 
Iste je to i tým, že sú čoraz viac ohrozované silným 
vplyvom prostredia. Je veľa, obrazne povedané, jó-
bových udalostí okolo nás, ktoré na nás nevplývajú 
priaznivo. 
Spomínaný kňaz sa dokázal radovať na Vianoce aj 
bez otca, bez štedrej večere, dokonca vo väzení, v 
ktorom bol nie za nejaký zločin, ale za vernosť Bohu 
a svoje viere. Ako to dokázal? Odpoveď je len jedna. 
Uveril naplno Kristovi. A to by som vám chcel  v tie-
to nastávajúce sviatočné dni popriať všetkým. To je 
hodnota, o ktorú nás nik a nič nemôže obrať. 
Možno vám niekedy príde na myseľ aj takáto otáz-

Vianočný príhovor Mons. Mgr. Michala Kebluška z Rímsko-katolíckej farnosti v Púchove

ono môže prijať Ježiša ako voľakedy betlehemská 
maštaľ.“ Ani neviem, ako som vyznal hriechy. Biskup 
ma znova objal a po rozhrešení mi povedal: „Neboj 
sa. Ježiš miluje aj teba.“ 
Bolo tesne pred polnocou. Zrazu celu otvoril dozor-
ca a kričal: „Vojtaššák na výsluch.“ Ale biskup nešiel. 
Len sa milo usmial na dozorcu a dal mu akýsi pokyn. 
Dozorca pochopil. O malú chvíľu priniesol malú ná-
dobu a čosi v nej. Vtedy vytiahol biskup z tejto ná-
doby dve hostie a trochu vína a povedal: „Syn môj, 
budeme sláviť v tejto cele polnočnú sv. omšu. Ani na 
tie prvé Vianoce to nebolo ľahšie. Ver, tak ako sa zro-
dil Kristus na prvé Vianoce z Márie, tak sa skrze kon-
sekračné slová vo svätej omši  v tejto cele zrodí ten 
istý Kristus.“ Muž končí tento príbeh slovami: „Bola  
to chvíľa, na ktorú nemôžem zabudnúť. Odvtedy 
som už netúžil ísť čím skôr z väzenia za každú cenu 
domov, ale žiť to, čo ma naučil biskup. Už ma nikto 
nikdy neoddelí od Krista a jeho lásky.“
A toto je naše poslanie. Uvedomiť si, že Kristus sa 
nenarodil v betlehemskej maštali len preto, aby 
sme si každé Vianoce citovo pripomínali túto dojí-
mavú chvíľu, ale aby sme opravdivo uverili, že pri-
šiel na svet preto, aby sa dával každému z nás. Aby 
sa rodil pre každého z nás a to najmä pri každej sv. 
omši a tak bol s nami. Lebo len v jeho sile a láske 
sme schopní žiť hodnotnejšie a vyrovnanejšie naše 
životy. 
Je úžasné, že koľkí ľudia práve na Vianoce spoznali 
krásu a zmysel života len preto, že našli Krista ako 
napríklad spomínaný väzeň. Každé Vianoce môžu 
byť pre nás vzácne vtedy, ak sa počas nich rozhod-
neme žiť ešte opravdivejšie Krista a jeho lásku. Lebo 
len za takýmto životom sa skrýva pravé šťastie a ra-
dosť života, a to nielen počas sviatočných dní, ale aj 
v tých ťažších, všedných dňoch života. A preto vám 
všetkým, drahí bratia a sestry, prajem a vyprosujem 
predovšetkým odvahu žiť ešte opravdivejšie tú naj-
cennejšiu - Kristovu lásku. 

 Mons. Mgr. Michal Keblušek, 
RK farnosť, Púchov

Púchovský   betlehem.

Členovia 6. zboru skautov a skautiek v sobo-
tu 17. decembra prebrali a odpálili na želez-
ničnej stanici pre Púchovčanov Betlehemské 
svetlo. Skautka Lucia Ďurčeková upresňuje: 
„Deň pred Štedrým dňom (23. 12. 2016) bu-
deme svetielko roznášať a rozvážať po Pú-
chove a okolitých dedinách - do kostolov, 
domovov dôchodcov, detských domovov...  
Priamo počas Štedrého dňa (24. 12. 2016) 
budeme plamienok strážiť a odpaľovať ši-
rokej verejnosti, môžu si ho vziať do svo-
jich príbytkov v čase od 8.00 do14.00 hod.  
v stánku pri Bille.“   

-r-

Betlehemské svetlo je už v Púchove

Skautské Vĺčatá  čakajúce na Betlehemské svetlo. A je odpálené...
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Obchodný dom GM CENTRUM želá 
pokojné, radostné Vianoce 

a šťastný nový rok. 

• Detský svet Mimmi
• Sultans of Kebab
• Kaderníctvo Nikol
• Drogéria GUSIM
• Wellcare Studio

• Pirôžky
• AquAnimal
• Detský textil
• Domáca cukráreň LG
• Generali Posiťovňa

• Majka Fashion
• Detská obuv Stonožka
• Natur House

• PF 2017Betlehemské svetlo je už v Púchove
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Aký máš vzťah k Púchovu?
Do našich trinásť rokov sme do Púchova s  bratom 
chodievali len na prázdniny k babke. Najskôr sme 
chodili na ZŠ Mládežnícka a potom na gymnázium. 
Po škole sme síce odišli do Južnej Afriky a  s  cyklis-
tikou sme precestovali celý svet, ale radi sa domov 
vraciame.

Čo ťa v motivovalo vybrať si cyklistiku?
Ako 14-roční sme videli v televízii Tour de France, to 
bola pre nás hlavná motivácia a cieľ – dostať sa raz 
na najlepšie cyklistické preteky sveta. Otec a strýko 
boli cyklisti, strýko nás na začiatku trénoval a trávil 
s nami najviac času. Mali sme doma vytvorené dobré 
podmienky, aby sa nám podarilo náš cyklistický sen 
aj zrealizovať.

Kto bol tvojim cyklistickým vzorom?
Na začiatku našimi vzormi boli určite otec so strý-
kom. Keď sme spolu trénovali, chceli sme sa vyrovnať 
strýkovi, neskôr sa to otočilo. Zo svetových cyklistov 
si pamätám z detstva vynikajúceho cyklistu Miquela 
Induraina, ktorý vtedy vyhral päťkrát Tour de France.

Tvoj brat Peter sa vyjadril, že najväčšiu motiváciu 
robiť cyklistiku mal v tebe. Najmä na začiatku vašej 
kariéry ste si pomáhali nielen v  tréningoch, ale aj 
v pretekoch...
Mali sme šťastie, že sme obaja chceli robiť cyklistiku, 
že sa nikto z nás nerozhodol robiť niečo iné. Šťastím 
bolo, že sme po cyklistických rebríčkoch dlho išli spo-
lu - od žiackych a juniorských súťaží až k profesionál-
nej cyklistike. Rozdelili sme sa až pred troma rokmi 
- čo sa týka tímov.

Bola medzi vami rivalita na tréningoch, pretekoch?
Na pretekoch medzi nami rivalita nikdy nebola. Skôr 
nás brzdilo, že sme mali v  podvedomí starosť o  to, 
kde je ten druhý, ako sa mu ide a ako sa cíti. Na tré-
ningoch sme si niekedy rivalitu vyskúšali, či už v kop-
ci alebo v šprintoch.

Nie ste jednovaječné dvojičky, ty si vyšší aj ťažší. Ve-
del by si popísať rozdiel medzi vami z hľadiska cykli-
stických typov?
Som vyšší a skoro o desať kilogramov ťažší než Peter. 
Hmotnosť je v cyklistike to, čo rozhoduje. Peter bol 
predurčený, aby bol lepší v kopcoch. Ja som nebol 
ani super rýchly v šprintoch, ani najlepší v kopcoch. 
Na druhej strane som nebol zlý ani v  kopcoch ani 
v špurtoch. Vedel som zo všetkého niečo, ale nič mi-
moriadne. V  dnešnej cyklistike sú cenení špecialisti 
v špurtoch, na časovku alebo dobrí v kopcoch. Uni-
verzáli ako ja majú potom úlohu pomáhať týmto vý-
nimočným cyklistom. Výnimkou medzi univerzálmi 
je Peter Sagan, ktorý je mimo normálneho chápania 
cyklistiky.
Je Sagan taký cyklistický fenomén, žeby mohol na-
priek svojim fyzickým dispozíciám vyhrať Tour de 

France?
Nikdy nehovor nikdy, ale zdá sa mi to nereálne. Musel 
by schudnúť svalovú hmotu, ale to by asi nebolo pri-
rodzené a dobré pre jeho zdravie.

Ako univerzál robíš vo svojom profesionálnom tíme 
tzv. špinavú prácu domestika, po slovensky nosiča 
vody...
Cyklistika je kolektívny šport a sú v  nej potrební aj 
domestikovia. Potom je to o mentalite, či to človeku 
stačí, či je s touto svojou úlohou spokojný.

V  roku 2003 ste s  bratom dosiahli veľký úspech vo 
svetovom pohári juniorov, kedy Peter skončil druhý 
a ty štvrtý. O štyri roky neskôr ste išli s Petrom na maj-
strovstvách sveta do 23 rokov s hromadným štartom, 
kde Peter skončil na prvom mieste...
Mal som tri najsilnejšie životné zážitky z  cyklistiky. 
Prvý, keď sme išli spolu majstrovstvá sveta do 23 
rokov a Peter vyhral. Bolo to v prvom roku, keď sme 
sa stali cyklistickými profesionálmi. Druhý zážitok, 
keď sme išli Vueltu, kde Peter skončil druhý celkove. 
A nakoniec, keď sme šli spolu Tour de France. Išli sme 
spolu veľa pretekov, ale na tieto tri mám najkrajšie 
spomienky.

Tour de France sú najvýznamnejšie cyklistické pre-
teky na svete. Tebe sa podarilo absolvovať ich v roku 
2012...
Tour de France je jeden pretek v roku, ktorý chce ísť 
každý cyklista z tridsiatich cyklistov v každom tíme. 
Tam je nominácia vždy veľmi ťažká. Peter mal vý-

Martin Velits: Nepoznám nič, čo som obetoval 
kvôli cyklistike a za čím by som banoval

konnosť na to byť tam šesťkrát. Mne sa to podarilo 
len jeden rok. 21 dní Tour de France bol nádherný 
zážitok. Bolo to obdobie, keď sa mi celkom darilo, 
bol som v  niekoľkých únikoch, v  jednej etape som 
skončil ôsmy.

Druhé najvýznamnejšie preteky Vueltu a España 
si išiel celkom sedemkrát (2012, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2014, 2015, 2016)... 
Najradšej spomínam na ten ročník, keď sme išli s Pe-
trom. Ostatné Vuelty sú len taká šmuha v pamäti, ale 
Vuelta z roku 2010, ktorú sme išli spolu s Petrom, tú 
si pamätám dobre. Mne sa podarilo skončiť v jednej 
etape tretí a Petrovi sa darilo ešte lepšie.

V roku 2010 si vyhral aj individuálnu časovku majs-
trovstiev Slovenska.
Je pekné prísť sa ukázať aj domácim fanúšikom naži-
vo, ale tento úspech je neporovnateľne menej hod-
notný, ako účasť na Grand Tour.

Nie je lepšie byť prvý na dedine, než druhý v Ríme? 
Nie je väčšia radosť byť prvý na Slovensku, než byť 
šesťdesiaty na Tour?
Pre mňa osobne nie. Ja som nemal nikdy ambíciu 
byť prvý na Slovensku. Mojou ambíciou bolo mať 
profesionálnu zmluvu a robiť si svoju prácu, ktorá sa 
odo mňa očakáva. Pre mňa má väčšiu cenu samotná 
účasť na Tour de France než desať slovenských majs-
trovských titulov.

Čo sa ti nepáči na profesionálnej cyklistike? 
Na to, aká je cyklistika populárna medzi ľuďmi, je 
finančne nedocenená. Prostredie profesionálnej 
cyklistiky je veľmi nestabilné. Špičkové tímy niekedy 
musia podporovať bohatí jednotlivci, ktorí to majú 
ako hobby. Cyklistika je z hľadiska divákov šport za-
darmo – ťažko by sa vyberali vstupenky niekde pri 
ceste. Televízne práva živia organizátorov pretekov 
a cyklistom ostáva len miesto na drese, ktoré sa dá 
predať sponzorovi.

Čo ti cyklistika dala a čo ti vzala?
Čo mi dala? Videl som celý svet, posilnila moje morál-
ne vlastnosti, vôľu ísť za svojim cieľom - to mi pomô-
že v živote. Cyklistika človeka naučí nedať sa odradiť 
neúspechmi, otriasť sa zo zlého dňa a ísť ďalej. Nepo-
znám nič, čo by som musel obetovať kvôli cyklistike, 
za čím by som banoval. S Petrom sme nešli študovať 
na vysokú školu, ale toto rozhodnutie neľutujem.

Máš dvojročného syna. Peter sa vyjadril pre tlač, že by 
mal zo svojho syna radšej hokejistu, než cyklistu. Ako 
to vidíš ty so svojim synom?
Podobne ako Peter - mám tiež rád hokej. Ale rozhod-
nutie nechám na synovi. A ak bude chcieť byť cyk-
listom, rád mu pomôžem, ako pomohli rodičia nám.

Zhováral sa Slavomír Flimmel

Martin Velits je profesionálny cestný cyklista, ktorý sa narodil pred 31 rokmi v Bratislave a 18 rokov 
žije v Púchove.  Štartoval na mnohých pretekoch spolu s dvojčaťom bratom Petrom. Deväťkrát sa zú-
častnil podujatí Grand Tour, z toho raz na Tour de France a Giro d´Italia, sedemkrát na Vuelte a España. 
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U Z N E S E N I E   č. 125/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e 
plán legislatívnej činnosti Mestského zastupi-
teľstva Púchov na rok 2017.

U Z N E S E N I E   č. 126/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
a) rozpis rozpočtu do skupín položiek ekonomic-
kej rozpočtovej klasifikácie
b) rozpočet Mesta Púchov na rok 2017 a výhľad 
na roky 2018 a 2019.

U Z N E S E N I E   č. 127/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
p o v e r u j e  
a) primátora mesta s účinnosťou od 1. 1. 2017  
schváliť úpravu rozpísaného rozpočtu presunom 
medzi položkami bežných výdavkov schválené-
ho rozpočtu do sumy 5 000,00 eur (vrátane)  jed-
notlivo. Uvedený limit platí pre presun položiek  
v rámci daného programu rozpočtu a súhrnne 
pri presunoch medzi jednotlivými programami 
rozpočtu,
b) primátora mesta s účinnosťou od 1. 1. 2017  
schváliť úpravu rozpísaného rozpočtu presunom 
medzi položkami kapitálových výdavkov schvá-
leného rozpočtu do sumy 20 000,00 eur (vráta-
ne)  jednotlivo. Uvedený limit platí pre presun 
položiek  v rámci daného programu rozpočtu a 
súhrnne pri presunoch medzi jednotlivými pro-
gramami rozpočtu.

U Z N E S E N I E   č. 128/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
VZN č. 4/2016 o poplatku za znečisťovanie ovzdu-
šia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.
U Z N E S E N I E   č. 129/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
úpravu k Rokovaciemu poriadku Mestského za-
stupiteľstva Púchov (z r. 2015).

U Z N E S E N I E   č. 130/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
Dodatok č. 3 k VZN č 8/2012 o dočasnom parko-
vaní motorových vozidiel na vymedzenom úze-
mí mesta Púchov.

U Z N E S E N I E   č. 131/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov

UZNESENIA Mestského zastupiteľstva v Púchove, konaného dňa 6. 12. 2016
s c h v a ľ u j e  
Dodatok č. 1z roku 2016 k VZN č. 3/2014 o miest-
nych daniach pre mesto Púchov. 

U Z N E S E N I E   č. 132/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
a) s c h v a ľ u j e  
predložený návrh na elektronizáciu práce Mest-
ského zastupiteľstva Púchov a  systém financo-
vania z položky rozpočtu 3.2. Hardware úradu  a 
to na nákup potrebného množstva notebookov 
pre poslancov Mestského zastupiteľstva Púchov, 
ktoré budú zmluvne zapožičané poslancom na 
obdobie výkonu ich poslaneckého mandátu,
b) u k l a d á
primátorovi mesta Púchov Mgr. Rastislavovi HE-
NEKOVI zabezpečiť realizáciu technicko – orga-
nizačných opatrení tak, aby elektronizácia práce 
Mestského zastupiteľstva Púchov mohla byť  
spustená od druhého plánovaného zasadnutia 
v roku 2017.

U Z N E S E N I E   č. 133/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
a) úpravu rozpočtu mesta Púchov na rok 2016 v 
sume - príjmy -22 082,26 €  a výdavky -22 063,91 
€ a presun medzi položkami podľa priloženej ta-
buľky.
b) presun z a medzi položkami čerpania rezerv-
ného  fondu mesta Púchov  podľa priloženej ta-
buľky v sume  -26 398,91 €.

U Z N E S E N I E   č. 134/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
zverenie rekonštrukcie dielní ZŠ Jána Amosa Ko-
menského ako technického zhodnotenia budovy 
pri budovaní Elokovaného pracoviska Komen-
ského 50 ako súčasti MŠ Požiarna 1292/5 Púchov 
v obstarávacej cene 200 940,79 € od 1.1.2017 do 
správy subjektu Základná škola Jána Amosa Ko-
menského so sídlom Komenského 50, Púchov, 
IČO 35995904.

U Z N E S E N I E   č. 135/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
Zverenie hnuteľného majetku obstaraného pri 
budovaní Elokovaného pracoviska Komenského 
50 ako súčasti MŠ Požiarna 1292/5 Púchov v ob-
starávacej cene 14 896,68 € od 1.1.2017 do správy 
subjektu Materská škola Požiarna 1292 so sídlom 
Požiarna 1292/5 Púchov, IČO 34130974.

U Z N E S E N I E   č. 136/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
zmluvu o poskytnutí finančného príspevku v 
sume 964,00 €  v zmysle Zásad podpory malého 
a stredného podnikania v meste Púchov subjek-
tu  ASPEKTA TRADE s. r. o., Nimnická cesta 1674, 
Púchov, IČO 31567380.
U Z N E S E N I E   č. 137/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e zmluvu o poskytnutí finančné-
ho príspevku v sume 484,00 €  v zmysle Zásad 
podpory malého a stredného podnikania v 
meste Púchov subjektu ASSA, spol. s r. o., J. Kráľa 
1269/44, Púchov, IČO 31601634.

U Z N E S E N I E   č. 138/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku v sume 30,00 €  v zmysle Zásad pod-
pory malého a stredného podnikania v meste 
Púchov subjektu Bartuš Miroslav, Mostax s.r.o.,  
Dvory 1938/14A, Púchov, IČO 36335371.

U Z N E S E N I E   č. 139/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku v sume 934,00 €  v zmysle Zásad pod-
pory malého a stredného podnikania v meste 
Púchov subjektu Ing. Daniel Lako DELTAS, Špor-
tovcov 884/4, Púchov, IČO 10877363. 

U Z N E S E N I E   č. 140/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku v sume 325,00 €  v zmysle Zásad pod-
pory malého a stredného podnikania v meste 
Púchov subjektu Vladimír Gabčo - VEGA, Nosice 
53, Púchov, IČO 22854177.

U Z N E S E N I E   č. 141/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku v sume 465,00 €  v zmysle Zásad pod-
pory malého a stredného podnikania v meste 
Púchov subjektu GIMA Plus, s. r. o., Svätoplukova 
1015/15, Púchov, IČO 47660406.    

U Z N E S E N I E   č. 142/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku v sume 367,00 €  v zmysle Zásad pod-
pory malého a stredného podnikania v meste 
Púchov subjektu GIMAX Servis, s. r. o., T. Vansovej 

1054, Púchov, IČO 44675852.

U Z N E S E N I E   č. 143/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku v sume 2 006,00€  v zmysle Zásad pod-
pory malého a stredného podnikania v meste Pú-
chov subjektu GOMS, spol. s r. o., Továrenská 4416, 
Púchov, IČO 36315541.

U Z N E S E N I E   č. 144/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku v sume 418,00 €  v zmysle Zásad pod-
pory malého a stredného podnikania v meste 
Púchov subjektu HADICE FLEX, s. r. o., T. Vansovej 
1962/43A, Púchov, IČO 36325261.

U Z N E S E N I E   č. 145/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
zmluvu o poskytnutí finančného príspevku v 
sume 37,00 €  v zmysle Zásad podpory malého a 
stredného podnikania v meste Púchov subjektu 
Hafera Peter, Nábrežie slobody 535, Púchov, IČO 
30183626.

U Z N E S E N I E   č. 146/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
zmluvu o poskytnutí finančného príspevku v 
sume 721,00 €  v zmysle Zásad podpory malého 
a stredného podnikania v meste Púchov subjektu 
Marián Chovanec, Nábrežie slobody 1926/4, Pú-
chov, IČO 17973660.

U Z N E S E N I E   č. 147/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
zmluvu o poskytnutí finančného príspevku v 
sume 52,00 €  v zmysle Zásad podpory malého a 
stredného podnikania v meste Púchov subjektu 
Daniela Ivanišová, Námestie slobody 1621/25, Pú-
chov, IČO 40679659.

U Z N E S E N I E   č. 148/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
zmluvu o poskytnutí finančného príspevku v 
sume 160,00 €  v zmysle Zásad podpory malého 
a stredného podnikania v meste Púchov sub-
jektu Karumník Peter, Hoštiná 137, Púchov, IČO 
14262746.

pokrač na str. 11
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Polícia informuje

Hasičský a záchranný zbor

V Lednických Rovniach horeli autodielne 
a podkrovie rodinného domu 

Respiračných ochorení v 
okrese rapídne pribudlo

Prípadov alkoholu za volantom alarmujúco 
pribúda, polícia apeluje aj na chodcov

Mestská polícia

V stredu 14. decembra, krátko pred 16.00 hodinou 
popoludní ohlásili požiar autodielne a časti podkro-
via rodinného domu v obci Lednické Rovne, v okrese 
Púchov.  Na zásah boli postupne vyslaní traja prísluš-
níci Hasičského a záchranného zboru z Púchova s 
technikou AHZS MB Atego a CAS 30 Iveco Trakker a 
dvaja hasiči z Považskej Bystrice s vozidlom CAS 30 
Iveco Trakker.  

Po príchode hasičov na miesto udalosti bolo 
prieskumom zistené, že plameňom sú zasiahnuté 
dve autodielne a strecha rodinného domu, ktorú po-
mocou troch prúdov na mieste hasili členovia DHZ 
Lednické Rovne.

Profesionálni hasiči zasahujúci v dýchacích prístroj-
och nasadili za účelom lokalizácie požiaru podkrovia 
a priestoru autodielní ďalšie dva hasebné prúdy. 
Po lokalizácii požiaru bola postupne rozoberaná 
konštrukcia podkrovia postihnutého objektu a vy-
hľadávané a likvidované skryté lokálne ohniská. Po 
celkovej likvidácii požiaru príslušníci Hasisčského a 
záchranného zboru prostredníctvom termovíznej 
kamery skontrolovali požiarisko a miesto udalosti 
odovzdali členom miesteneho dobrovoľného hasič-
ského zboru. Pri udalosti sa nikto nezranil. Príčina 
vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. 

KR HaZZ Trenčín 

V 49. kalendárnom týždni došlo na cestách Tren-   
čianskeho kraja k 22 dopravným nehodám. Zomreli 
pri nich dvaja ľudia, osem osôb utrpelo ľahké zrane-
nie. Veľkým problémom sa stáva v poslednom obdo-
bí na území nášho kraja požívanie alkoholu pred jaz-
dou u vodičov motorových vozidiel. Z 22 dopravných 
nehôd, ktoré sa stali na cestách Trenčianskeho kraja, 
až v siedmich prípadoch zistili policajti požitie alko-
holických nápojov. Predstavuje to takmer takmer tre-
tinu zo všetkých evidovaných dopravných nehôd. V 
šiestich  prípadoch bolo požitie alkoholu zistené do-
konca v hodnote nad jedno promile, čo sa považuje 
za stav vylučujúci spôsobilosť. 

Nepriaznivo sa vyvíja na cestách Trenčianskeho 
kraja aj situácia v súvislosti s nehodovosťou chodcov, 
pričom za posledný týždeň došlo dokonca k dvom 

dopravným nehodám, pri ktorých chodci utrpeli zra-
nenia s následkom smrti. 

Polícia preto apeluje na vodičov, aby nesadali za 
volant pod vplyvom alkoholu, čo samozrejme platí 
aj pre cyklistov. Rovnako vo výraznej miere upozor-
ňujeme chodcov, aby používali reflexné prvky (ves-
ty, pásky), aby sa vyvarovali chodeniu po cestách 
pod vplyvom alkoholu a najmä, aby v záujme svojej 
vlastnej bezpečnosti nevstupovali na vozovku a to 
ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom 
na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel 
nemôžu cez vozovku bezpečne prejsť. Taktiež treba 
mať na pamäti, že za zníženej viditeľnosti majú chod-
ci podstatne lepšiu možnosť spozorovať prichádzajú-
ce osvetlené vozidlo, ako naopak vodič vidieť tmavo 
oblečeného chodca.                KR PZ Trenčín         

Hornokočkovana odviezla záchranka
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia na Ulici T. Vansovej, kde 
ležal na zemi neznámy muž. Po príchode mest-
ských policajtov už boli na mieste aj hliadky štát-
nej polície. Na miesto privolali posádku rýchlej 
záchrannej pomoci, ktorá muža z Horných Kočko-
viec previezla na ošetrenie do považskobystrickej 
nemocnice. 

Prešiel cez značku?
V utorok 14. decembra objavila hliadka mestskej 

polície zlomený stĺp dopravnej značky na Okruž-
nej ulici v Púchove. Na mieste boli viditeľné stopy 
pravdepodobne po meraní miesta dopravnými 
policajtmi. Mestskí policajti preverili okolie, pá-
tranie po prípadnom automobile, ktoré by bolo 
poškodené počas nárazu do dopravnej značky, 
bolo neúspešné. 

Zo sankcie pomoc...
Hliadka mestskej polície zistila na parkovisku 

pred plavárňou na Ulici 1. mája v Púchove do-
pravný priestupok. Dopustil sa ho český vodič 
kamiónu, ktorý hliadke uviedol, že priviezol tráv-
nik na futbalový štadión a že zablúdil. Priestupok 
potrestali mestskí policajti napomenutím, vzápätí 
hliadka zabezpečila bezpečný vjazd kamiónu na 
Ulicu 1. mája, keďže vodičovi sa nepodarilo prejsť 
popred slobodáreň. Musel tak až ku Športhotelu 
cúvať. 

Dvakrát netrafila...
Hliadku mestskej polície oslovila žena, podľa 

ktorej je v časti Potôčky zaparkované osobné mo-
torové vozidlo bez evidenčných čísel, podľa nej 
šlo pravdepodobne o vrak. Mestskí policajti na 
mieste zistili, že automobil nie je vrakom, keďže 
má platnú emisnú kontrolu a STK. Následne žena 
oznámila, že v časti Potôčky sa nachádza rôzny 
železný odpad. Mestskí policajti po preverení 
oznámenia zistili, že pozemok, na ktorom je ulo-
žený železný odpad je súkromný, a teda nejde o 
priestupok. 

Dopravné značky na ostrovčeku „zrachnoval“ minulý týždeň neznámy vodič. Polícia po ňom pátra. 
FOTO: MsP Púchov 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v 
minulom týždni v Púchovskom okrese rapídne 
vzrástla. Z úrovne 1661 ochorení na 100.000 oby-
vateľov v predchádzajúcom kalendárnom týždni 
stúpla v minulom týždni na úroveň 2129 ocho-
rení na 100.000 obyvateľov, čo je najväčší nárast 
v okrese v tejto zimnej sezóne. Chorobnosť na 
akútne respiračné ochorenie tak bola v Púchov-
skom okrese štvrtá najvyššia v Trenčianskom 
samosprávnom kraji. Najvyššia chorobnosť na 
akútne respiračné ochorenia bola v TSK v okrese 
Bánovce nad Bebravou, kde dosiahla úroveň 2757 
ochorení na 100.000 obyvateľov, najnižšia bola v 
okrese Nové Mesto nad Váhom (1449 ochorení na 
100.000 obyvateľov). Chorobnosť na akútne re-
spiračné ochorenia stúpla  minulý týždeň v Tren-
čianskom kraji o 16,51 percenta. 

Z celkového počtu ochorení bolo minulý týždeň 
v Trenčianskom kraji 800 chrípkových ochorení. 
Chrípková chorobnosť stúpla v porovnaní s pred-
chádzajúcim týždňom o 21,85 percenta. Pre chríp-
ku museli v minulom týždni zatvoriť dve základné 
a jednu materskú školu, ani jedna z nich nebola v 
Púchovskom okrese. Informoval Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva v Trenčíne.                      (r)
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Obyčajní rozhodne nie sme!

Deň otvorených dverí, kedy nás na-
vštívili maličkí škôlkari, rodičia i starí 
rodičia. V tento deň sme sa venovali 
rôznym tvorivým aktivitám – pripo-
menuli sme si zvyky našich predkov 
pečením oblátok, obdivovali sme 
tvorivé umenie pretavené v rôznych 
tvaroch medovníčkov, pod rukami 
žiakov vznikali rôzne tvary sviečok 
z včelieho vosku, vyrábali sme via-
nočné ozdoby na stromček. Talent 
a šikovnosť sa prejavili aj pri tvorbe 
drevených snehuliakov, vianočnú at-
mosféru zdôraznili farebné a ihličím 
voňajúce ikebany, pre malých pred-
školákov sme si pripravili zaujímavé 
divadelné predstavenie, varili sme 
medový čaj, rozdávali darčeky a tým 
si pripomenuli, že sa blíži to krásne 
obdobie, sladké ako medovníček... Vi-
anoce. V triedach sa týmto spôsobom 
upevňovali tie najlepšie vzťahy. Avšak 
na našej škole prebiehalo množstvo 
akcií už od začiatku školského roka. 
   Naše schodiská ožili dúhovými ná-
pismi s vybranými slovami, nechýba 
ani hravá angličtina pre každého, 
alebo aj vzorce na výpočty z mate-
matiky či fyziky, či značky chemických 
prvkov. Stačí sa párkrát prejsť po škole 
a hneď sú všetci poučení z daného 

predmetu. Veselé tváre maľovaných 
postavičiek na dverách učební nám 
hravo napovedia, do ktorej sa treba 
vydať, či už sa ponáhľame na bioló-
giu, informatiku alebo chémiu. Vďaka 
zatepleniu a výmene okien, aj školská 
fasáda pochytila novú farbu, čo dodá-
va našej škole esteticky krásny vzhľad.
  Sme aktívni... Nedávno sme imatriku-
láciou do našej školy oficiálne prijali 
tých najmenších. Školský klub detí si 
užil Šarkaniádu i športové popolud-
nie a vybláznili sme sa na Katarínskej 
diskotéke. Tiež naša škola nechýbala 
na Mikulášskom jarmoku. Naši žiaci sa 
opäť ukázali s básničkami a tančekmi 
pred Púchovčanmi. 
     Sme súťaživí... Problém nám ne-
robí cezpoľný beh, florbal ani stolný 
tenis. Samozrejme, športové úspechy 
dopĺňajú tie vedomostné. Za zmien-
ku určite stojí pekné druhé miesto v 
Olympiáde zo slovenského jazyka a 
literatúry alebo i-Bobor, kde nám naši 
žiaci priniesli predné miesta do zbier-
ky školských úspechov. 
   Pri každej situácii nás sprevádza tí-
mový duch a držíme spolu. 
Sme rôzni, všelijakí... no obyčajní roz-
hodne nie sme!
Žiaci ZŠ J. A. Komenského, Púchov

Vôňa medovníkov sa rozplynula po všetkých chod-
bách, triedy sa naplnili smiechom a hlavné dvere sa ot-
vorili dokorán. Prešiel celý jeden rok a znova to prišlo... 
Medový deň!

Po edukačných  schodoch
ZŠ Komenského...

Pečenie vianočných oblátok.

Deti vítal  vo vestibule snehuliak a medovníky.
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U Z N E S E N I E   č. 149/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku v sume 555,00 €  v zmysle Zásad pod-
pory malého a stredného podnikania v meste Pú-
chov subjektu KMK, spol. s r. o., Riečna 1841/89, 
Púchov, IČO 31608621.

U Z N E S E N I E   č. 150/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku v sume 229,00 €  v zmysle Zásad pod-
pory malého a stredného podnikania v meste 
Púchov subjektu Calla s.r.o., Kmošena Ivan, No-
vonosická 1855/132, Púchov, IČO 36764850.

U Z N E S E N I E   č. 151/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku v sume 410,00 €  v zmysle Zásad pod-
pory malého a stredného podnikania v meste 
Púchov subjektu Kožík Ladislav, Mojmírova 
1161/6, Púchov, IČO 33479160.

U Z N E S E N I E   č. 152/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku v sume 88,00 €  v zmysle Zásad pod-
pory malého a stredného podnikania v meste 
Púchov subjektu Kršiaková Jana, Hoštiná 2, Pú-
chov, IČO 33477400.

U Z N E S E N I E   č. 153/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku v sume 202,00 €  v zmysle Zásad pod-
pory malého a stredného podnikania v meste 
Púchov subjektu Lukáčová Dagmar, MVDr., No-
vonosická 1862, Púchov, IČO 37484192.

U Z N E S E N I E   č. 154/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku v sume 858,00 €  v zmysle Zásad pod-
pory malého a stredného podnikania v meste 
Púchov subjektu MISTA Plus, s. r. o., J. Kráľa 
1112/53, Púchov, IČO 36809802.

U Z N E S E N I E   č. 155/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku v sume 667,00 €  v zmysle Zásad pod-
pory malého a stredného podnikania v meste 
Púchov subjektu Alena Benešová – ODEMA, 
Nábrežie slobody 795/2, Púchov, IČO 33484155. 

U Z N E S E N I E   č. 156/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku v sume 475,00 €  v zmysle Zásad pod-
pory malého a stredného podnikania v meste 
Púchov subjektu Peter Orávik – PERFEKT, Záska-

lie 1894/44, Púchov, IČO 34750584.

U Z N E S E N I E   č. 157/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku v sume 102,00 €  v zmysle Zásad pod-
pory malého a stredného podnikania v meste  
Púchov subjektu Ing. Stanislav Panáček VELO-
MONTI, Pod Zábrehom 1561/15, Púchov, 
IČO 30182948.

U Z N E S E N I E   č. 158/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku v sume 131,00 €  v zmysle Zásad pod-
pory malého a stredného podnikania v meste 
Púchov subjektu Ing. Jaroslava Pivková, Nábrežie 
slobody 526, Púchov, IČO 33477361.

U Z N E S E N I E   č. 159/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku v sume 187,00 €  v zmysle Zásad pod-
pory malého a stredného podnikania v meste 
Púchov subjektu Radoslav Prokop – GIMAX, Po-
žiarna 1644/14, Púchov, IČO 33486395.

U Z N E S E N I E   č. 160/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku v sume 259,00 €  v zmysle Zásad pod-
pory malého a stredného podnikania v meste 
Púchov subjektu REMESPORT, s.r.o., F. Urbánka 
1892/6A, Púchov, IČO 36352250. 

U Z N E S E N I E   č. 161/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku v sume 853,00 €  v zmysle Zásad pod-
pory malého a stredného podnikania v meste Pú-
chov subjektu TABELA, s.r.o., Nosice 3840, Púchov, 
IČO 31636942.

U Z N E S E N I E   č. 162/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku v sume 140,00 €  v zmysle Zásad pod-
pory malého a stredného podnikania v meste 
Púchov subjektu Tabela Real, s.r.o., Železničná 
295/29, Púchov, IČO 46494235.

U Z N E S E N I E   č. 163/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku v sume 180,00 €  v zmysle Zásad pod-
pory malého a stredného podnikania v meste 
Púchov subjektu PaedDr. Tomáš František TO-
MREAL, Hollého 850/19, Púchov, IČO 33482781.

U Z N E S E N I E   č. 164/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku v sume 326,00 €  v zmysle Zásad pod-
pory malého a stredného podnikania v meste Pú-

chov subjektu Ing. Tatiana Vaculínová –TAMA, Ná-
mestie slobody 1657/11, Púchov, IČO 33485348. 

U Z N E S E N I E   č. 165/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku v sume 138,00 €  v zmysle Zásad pod-
pory malého a stredného podnikania v meste 
Púchov subjektu Pavel Virdzek, Zábreh 1520/41, 
Púchov, IČO 10884645.
U Z N E S E N I E   č. 166/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku v sume 115,00 €  v zmysle Zásad pod-
pory malého a stredného podnikania v meste 
Púchov subjektu JUDr. Alena Virdzeková, F. Ur-
bánka 804, Púchov, IČO 33479496.

U Z N E S E N I E   č. 167/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku v sume 453,00 €  v zmysle Zásad pod-
pory malého a stredného podnikania v meste 
Púchov subjektu ZOPOS TRADE, s. r. o., Štefáni-
kova 813, Púchov, IČO 31607365.

U Z N E S E N I E   č. 168/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e    n a   v e d o m i e 
správu o výsledkoch a podmienkach výchovno 
– vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov za 
školský rok 2015/2016.

U Z N E S E N I E   č. 169/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
n e s c h v a ľ u j e  
a) odvolanie Ing. Lukáša Ranika z členstva dozor-
nej rady MŠK Púchov s.r.o.,
b) menovanie Rudolfa Marmana za člena dozor-
nej rady MŠK Púchov s.r.o.

U Z N E S E N I E   č. 170/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  odvolanie  člena komisie granto-
vých a dotačných projektov Mgr. Petra Panvicu.

U Z N E S E N I E   č. 171/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e    n a   v e d o m i e  Informáciu o investič-
ných akciách v meste Púchov.

U Z N E S E N I E   č. 172/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre MŠK Púchov s.r.o., Ul. 1. mája 834/29, 
020 01  Púchov na zabezpečenie športovej čin-
nosti a financovanie konkrétnych úloh vyplý-
vajúcich z verejnoprospešného účelu chodu 
športových objektov v súlade s ich určením 
pre podporu a rozvoj športu obyvateľov mesta 
Púchov podľa schváleného podnikateľského zá-
meru na rok 2017 s termínom plnenia 1.1. 2017 
– 31.12. 2017 v sume 1 083 800,- €.

U Z N E S E N I E   č. 173/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre Dom kultúry Púchov, Hoenningovo 
námestie 2002, 020 01 Púchov na programové a 
organizačné zabezpečenie záujmovo-umeleckej 
a kultúrnej činnosti DK Púchov v budove divadla 
Púchov v roku 2017 s termínom plnenia 1.1. 2017 
– 31.12. 2017 v sume  311 000,- €.

U Z N E S E N I E  č.  174/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
neberie na vedomie, že
odpredaj pozemku parcela KN-C č. 1114/29 druh 
pozemku ostatná plocha o výmere 304 m²  v ka-
tastrálnom území Púchov, ktorý bol zameraný na 
základe geometrického plánu č. 146/2016 vyho-
toveného Stanislavom Brtišom  z  časti pozemku 
parcela KN-C č. 1114/1 druh pozemku ostatná 
plocha o výmere 2777 m²   žiadateľovi spoločnosti 
MARCO MORALLI, s.r.o., Za cintorínom 1342, 020 
01 Púchov  je prípadom hodným osobitného zre-
teľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o ma-
jetku obcí.

Zdôvodnenie: Ide o odpredaj pozemku, ktorý 
Mesto Púchov doteraz  nevyužívalo a ktorý bez-
prostredne susedí so stavbou a pozemkom žia-
dateľa. Na predmetnom pozemku má žiadateľ 
záujem vybudovať parkovacie miesta pre zamest-
nancov a zákazníkov firmy Marco Moralli, s.r.o.  

U Z N E S E N I E  č.  175/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
berie na vedomie, že
odpredaj pozemku parcela KN-C č. 2445/206 druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria  o výmere 
205 m²  v katastrálnom území Púchov, ktorý bol 
zameraný na základe geometrického plánu č. 
123/2016 vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom  
z  časti pozemku parcela KN-C č. 2445/20 druh po-
zemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 707 
m2 a odpredaj pozemku parcela KN-C č. 198/350 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  o vý-
mere 190 m²  v katastrálnom území Púchov, ktorý 
bol zameraný na základe geometrického plánu 
č. 123/2016 vyhotoveného Ing. Štefanom Janto-
šom  z  časti pozemku parcela KN-C č. 198/19 druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 
1069 m2  žiadateľovi Ing. Františkovi Salajovi, by-
tom Belušské Slatiny 130, 018 61 Beluša   je prípa-
dom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, 
ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí,

Zdôvodnenie: Ide o odpredaj pozemkov, ktoré 
Mesto Púchov nevyužíva, ktoré bezprostredne 
susedia so stavbou hromadných garáží  a pozem-
kami vo vlastníctve žiadateľa. Cieľom žiadateľa 
je po odkúpení predmetných pozemkov zmena 
účelu užívania časti hromadných garáží a vybu-
dovanie obchodného centra s prevahou obchod-
ných priestorov. 

Mgr. Rastislav Henek, primátor
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Farebný svet  Petra „Štotyho“
Uplynulý piatok sa v Župnom dome konala ďal-
šia z vernisáží. Po nedávnej, veľmi netradičnej 
výstave Michala Žilinského sa podkrovie opäť 
zaplnilo klasickou maľbou. Na tejto vernisáži 
mohli návštevníci vidieť „Farebný svet“  talen-
tovaného umelca Petra „Štotyho“ Laskoviča, 
ktorý sa popri tatérstve začal venovať aj maľbe. 
Výstava má názov „Farebný svet“ - umelec chce 
svojimi obrazmi ukázať svet, ktorý nie je len 
čiernobiely. „Rasizmus je veľmi zlá diagnóza, 
choré kritické myslenie, čo neprináša nič len 
nenávisť a utrpenie“, komentuje tatér Štoty. 
Vernisáž mala svoju atmosféru aj vďaka hudob-
nej kulise, o ktorú sa postaralo duo z Fascinati-
on band – Veronika Stanková a Jozef Brindžák. 

B. Krchňavá

Vianočná nádielka 
v Queens pube
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 

ELECTRIC  LADY - Led Zeppelin tribute 

Peter „Štoty“ Laskovič.

DECEMBER  2016
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

•  Parkovisko či predaj?

•  V Púchove rokovali 9 hodín 

•  Zmení sa dozorná rada MŠK?    

•  Poslanci dostanú notebooky  

•  DOD Gymnázia v Púchove

•  Posedenie seniorov „pod jedličkou“      

•  Americká lektorka učí Púchovčanov

•  V Nimnici ocenili darcov krvi 

•  Futbalový turnaj legiend v Púchove

•  Vianočný turnaj v unifikovanom 

    futbale 

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

V Púchovskom 
magazíne
uvidíte 
aj tieto 
reportáže:



       

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

       

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

KINO

Predaj vstupeniek v pokladni kina:     
po, ut: 10 .00 - 12.00 st, št, pia: 16.00 - 20.00    so, ne: vždy hodinu pred každým predstavením 
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Ristorante Da Peppe
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 20. 12.
1. Pizza šunka, šampiňóny
2. Špagety so zeleným pestom 
3. Bravčové karé s olivami a kaparami 
v rajčinovej omáčke

Streda: 21. 12. 
1. Pizza s cuketou a paprikou 
2. Gnocchi v maslovo-šalviovej 
omáčke 
3. Tilapia filety s ryžou
 
Štvrtok: 22. 12. 
1. Pizza olivy a artičoky 
2. Parmiggiana – sicílska špecialita z 
baklažánu 
3. Zapekané kuracie stehná so zemi-
akmi a zeleninou 

Piatok: 23. 12.
1. Pizza Calzone – plnená pizza
2. Penne s kúskami mäsa a šampiň. 
3. Ryba z dennej ponuky so zemiakmi 
a špenátom 

Púchovčan 
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 20. 12. 
Fazuľová s klobáskou 
1. Hov. dusené kocky na slaninke, ryža
2. Kuracie stehno na paprike, 
cestovina 

Streda: 21. 12.
Francúzska -zelerová 
1. Pečená bravčová krkovička, kapus-
ta, knedľa
2. Srbská „Musaka“  z bravčového 
mäsa s karfiolom, zemiaková kaša, 
zeleninový šalát

Štvrtok: 22. 12.
Hríbová s mrveničkou 
1. Obrátený bravčový rezeň, zemiako-
vá kaša, uhorka 
2. Bulgur s kuracím mäsom, hlávkovou 
kapustou a zeleninou 

Piatok: 23. 12.
Hŕstková 
1. Kurací závitok s fazuľovými luskami, 
syrom a slaninkou, smotanová 
omáčka, ryža 
2. Diabolská bravčová pochúťka, 
opekaný chlieb vo vajci 

Čierny havran 
Cena menu od 3,70 Є
Utorok: 20. 12.
Hrachová s údeným mäsom 
1. Bravčový Pffefer Steak, štuchané 
zemiaky, fazuľky so slaninou 
2. Kuracie na šampiňónoch, dusená 
ryža 
3. Kuskus s grilovanou zeleninou a 
prosciutom 

Streda: 21. 12. 
Slepačí vývar s cestovinou 
1. Vyprážané kuracie stehno, zemiako-
vé pyré, uhorkový šalát
2. Sečuánske bravčové mäso, dusená 
ryža 
3. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom 

Štvrtok: 22. 12.
Boršč 
1. Grilovaný tanier, hranolky, kokteilo-
vá omáčka 
2. Sviečková na smotane, knedľa
3. Cestoviny Farfalle s prosciuttom a 
baby špenátom
 
Piatok: 23. 12.
Hovädzí vývar s mäsom a rezancami
1. Vyprážaný hermelín, varené zemia-
ky, brusnice  

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,70 Є
Utorok: 20.12.
Kapustnica s údeným mäsom
1. Morčací steak s fazuľovými strukmi, 
zemiaové hranolky
2. Pastiersky syr, varené zemiaky, 
zeleninové obloženie 
Dezert: Medové rezy 

Streda: 21.12.
Brokolicová so syrovými knedličkami
1. Bravčový vyprážaný rezeň, zemiako-
vý šalát s majonézou 
2. Palacinky s nutelou a šľahačkou 
Dezert: Tvarohová kocka so želatinou 

Štvrtok: 22.12. 
Minestrone 
1. Kuracia zapekaná rolka v lístkovom 
ceste, dusená ryža, zeleninové 
obloženie 
2. Zapekaná brokolica so syrom, 
varené zemiaky, miešaný šalát 
Dezert: Ružové rezy 

Piatok: 23.12.
Zemiaková s kôprom 
1. Pečená bravčová krkovica, dusená 
kapusta, varené knedľa
2. Tagliatelle s kúskami lososa
Dezert: Ovocná taštička 

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: 
Poľovnícka s hubami a haluškami 
Paradajková s cestovinou 
Morčací vývar s provensálskymi 
bylinkami, mäsový knedlíček

1. Bravčová diabolská pochúťka, 
chlieb vo vajci 
2. Palacinky s marmeládou, flambova-
né ovocie, šľahačka, čokoláda
3. Kuracie tarhoňové rizoto, paradaj-

kový šalát 
4. Hovädzie Chilli-con-carne v tortile
5. Hovädzí turistický guláš, domáci 
cibuľový chlieb 
6. Losos parený na víne, grilovaná 
cvikla, opekané zemiaky 
7. Pečené kačacie stehno, foie gras, 
červená kapusta, pomarančová 
omáčka, žemľový muffin 

Metropolis
Cena menu od 3,40 Є 
Utorok: 20. 12.
Gulášová 
1. Segedínsky guláš, knedľa
2. Pečené koleno, šalátový prívarok, 
varené zemiaky 
3. Ovocný šalát s ananásom, vanilkový 
dressing

Streda: 21. 12.
Domáca cesnačka
1. Hovädzie ragú na smotane, dusená 
ryža s hráškom 
2. Kurací steak s dusenou zeleninou, 
opekané zemiaky 
3. Boloňské špagety s parmezánom 

Štvrtok: 22. 12.
Vianočná kapustnica
1. Vyprážaný Gordon Blue, varené 
zemiaky s pažítkou
2. Kotlíkový guláš, bageta 
3. Šúľance s makovou posýpkou, 
biela káva 

Piatok: 23. 12.
ZATVORENÉ

Reštaurácia Váh
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 20. 12.
Karfiolová s krupicovými haluškami 
Držková z hlivy ustricovej 
1. Kuracie rolky so syrovou cuketou, 
dusená ryža, hranolky
2. Tirolské rezne vyprážané (horčica, 
údený syr), zdravý zem. šalát „Váh“
3. Mäsové guľky v paradajkovej omáč-
ke, kysnuté knedle 
4. Furmanské halušky (kyslá smot., 
údený syr) so slaninou/bez (výber), 
zakysanka 

Streda: 21. 12. 
Slepačia s mäsovými knedličkami
Zemiaková kyslá s kôprom
1. Bravčový steak so zeleninou Julie- 
nne, dusená ryža, hranolky
2. Plnená vianočná morka (sušené 
slivky, jablká, smotana), dusená ryža, 
tekvicový kompót
3. Bravčové bochníčky na fazuľovom 
prívarku, varené zemiaky / 3 ks chlieb 
4. Jablkovo-hrozienková žemľovka s 
tvarohom 

Štvrtok: 22. 12.
Hrachová s klobásou

Tekvicová so smotanou 
1. „Jánošíkov ražeň“ (klobása, oravská 
slanina, cibuľa, údený syr), dusená 
ryža, hranolky
2. Pečené kuracie prsia so zelerovo-ze-
miakovým pyré, mrkvový šalát
3. Mexický hovädzí guláš, kyslá uhorka
4. Domáce zemiakové šúľance s 
makom 

Piatok: 23. 12. 
Montreálska paradajková
Vianočná hubová so smotanou 
1. Bravčová pyramída (ananás, 
broskyňa, šunka), ryža, hranolky
2. Grilovaný hermelín, am. zemiaky,  
brusnicová/tatárska omáčka
3. Kuracie rizoto s brokolicou a šampi-
ňónmi, baby karotka s kukuricou 
4. Tagliatelle „Perugia“ (kur. mäso, niva, 
špenát, smotana) 

Športcentrum 
Cena menu od 3,70 Є 
Utorok: 20. 12. 
Kelová s párkami, chlieb 
Slepačí vývar s rezancami 
1 Kuracie prsia na masle s bylinkami, 
dusená ryža, zeleninový šalát 
2. Vyprážaný pikantný bravčový rezeň, 
štuchané paprikové zemiaky, uhorka 
3. Jablková žemľovka s karamelovým 
topingom 
4. Hovädzie líčka po burgundsky na 
červenom víne so slaninou a hubami, 
ryža 

Streda: 21. 12. 
Hŕstková s klobásou, chlieb 
Slepačí vývar s rezancami 
1. Pečené kuracie stehno s kari omáč-
kou s jogurtom, ryža basmati 
2. Lasagne s hovädzím bolonským 
ragú a dvomi druhmi syra, šalát 
3. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, 
tatárska omáčka 
4. Vyprážaný africký sumček, varené 
zemiaky s maslom a bylinkami, šalát

Štvrtok: 22. 12. 
Cesnačka so syrom, šunkou a krut. 
Slepačí vývar s rezancami 
1. Kuracia pečeň na cibuľke s dijón-
skou horčicou, zeleninová ryža 
2. Černohorský bravčový rezeň, peče-
né zemiaky, tatárska omáčka
3. Grilovaný encián so šalátom cole-
slaw, bagetka
4. Bravčová panenka plnená sušenou 
rajčinou po provensálsky, ryža/ 
pečené zemiaky

Piatok: 23. 12.
Žobrácka s opeč. slaninkou a cibuľkou
Zeleninový vývar s ryžou 
1. Caesar šalát s grilovaným kuracím 
mäsom a krutónmi 
2. Pečené bravčové karé Wellington, 
dusená ryža, šalát
3. Vyprážaný syr Eidam, varené zemia-

ky, americký dressing 
4. Dusené hovädzie s lesnými hubami 
a smotanou, am. zemiaky, uhorka 

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 3,90 Є 
Utorok: 20. 12.
Poľovnícka gulášová polievka z 
jelenieho mäska, chlieb 
Slepačí vývar s mäskom a zeleninou
1. Kurací plátok „Caprese“ (paradajka, 
mozzarella), dusená ryža, zeleninové 
obloženie 
2. Obrátený hovädzí rezeň, zemiakové 
pyré, zeleninové obloženie 
3. Vyprážané šampiňóny, varené 
zemiaky, tatárska omáčka

Streda: 21. 12.
Sedliacka polievka, chlieb 
Hovädzia polievka „Risi-bisi“ 
1. Vyprážaný kurací Gordon Bleu (šun-
ka, syr), zemiakové pyré, zeleninové 
obloženie 
2. Bravčový steak „Cafe de Paris“, duse-
ná ryža, zeleninové obloženie
3. Špagety „Aglio olio“ (cesnak, olivový 
olej, chilli), parmezán 

Štvrtok: 22. 12.
Šošovicová polievka na kyslo so 
zemiakmi, chlieb 
Zverinový vývar so špenátovými 
haluškami 
1. Morčacia kapsa so špenátom a 
syrom, dusená ryža, americké zemia-
ky, zeleninové oboženie 
2. Divinový tokáň na čerevnom víne, 
domáca knedľa
3. Zapekané tvarohové palacinky s 
lesným ovocím 

Piatok: 23. 12.
Denné menu sa nepodáva 
 

Pizza pub Nosice  
Cena menu od 3,30 Є 
Utorok: 20. 12.
Hŕstková 
1. Chrenová omáčka s bravčovým 
stehnom, knedľa
2. Ryžový nákyp s ovocím 

Streda: 21. 12.
Strúčková na kyslo 
1. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiako-
vá kaša
2. Tuniakový šalát s cestovinou a 
zeleninou 

Štvrtok: 22. 12.
Denné menu sa nevarí

Piatok: 23. 12.
Denné menu sa nevarí 

VEĽKÝ VÝPREDAJ 
kabátov, búnd, kožuchov, 
plášťov, oblekov, sák a iného 
tovaru 9. až 20. 1. 2017 
od pondelka do piatku
v čase 9:00 - 17.00 hod.

odevná firma 
ANDREMA - DOMIN  
obchodný dom 
LACHOVEC, 
2. poschodie 
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V poradí 21. zasadnutie sa usku-
točnilo v pondelok 28. novembra 
2016 v priestoroch Úradu TSK pod 
vedením trenčianskeho župana 
Jaroslava Bašku. Zastupiteľstva, 
ktoré mohla verejnosť opäť sledo-
vať naživo cez oficiálne webové 
sídlo www.tsk.sk, sa zúčastnilo 39 
poslancov. Svojím vystúpením ho 
obohatila folklórna skupina Lube-
ná z Poluvsia.

Už štvrtým rokom je rozpočet TSK 
zostavený ako vyrovnaný
Kľúčovým bodom „vianočného“ ro-
kovania krajských poslancov bolo 
schválenie Rozpočtu TSK na roky 
2017 – 2019. Ten je už štvrtý rok po 
sebe zostavený ako vyrovnaný. Bež-
ný rozpočet roku 2017 tvorí prebytok 
v celkovom objeme 20 590 757 eur, 
kapitálový rozpočet tvorí schodok v 
objeme 21 963 605 eur. Finančné ope-
rácie, ktorými sa vykonávajú prevody 
prostriedkov peňažných fondov a rea-
lizujú sa návratné zdroje financovania 
sú prebytkové vo výške 1 372 848 eur 
a spolu s prebytkom bežného rozpoč-
tu vykrývajú schodok kapitálového 
rozpočtu.
Výdavky TSK na roky 2017 - 2019 bez 
finančných operácií dosahujú výšku 
170 786 838 eur. V porovnaní s pred-
chádzajúcim rokom je objem bežných 
výdavkov (112 495 358 eur) vyšší o 
takmer 5 360 tis. eur. Nárast je spôso-
bený napr. valorizáciou tarifných pla-
tov zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme, zvýšením počtu 
zamestnancov v siedmich zariade-
niach sociálnych služieb, spustením 
prevádzky špecializovaného zariade-
nia CSS – DEMY či zvýšením náhrady 
predpokladanej straty u zmluvných 
dopravcov, za ktorým je snaha kraja 
pokračovať aj v roku 2017 v obnove 
vozidlového parku, a to v podobe 

POSLANCI SCHVÁLILI ROZPOČET NA ROK  2017, POČÍTA 
S HISTORICKY NAJVYŠŠÍM PREBYTKOM 20,6 MILIÓNOV EUR

obstarania 55 nových bezpečnejších, 
ekologickejších a modernejších auto-
busov.
Keď sa darí kraju, darí sa aj jeho oby-
vateľom. Hospodárenie s pozitívnymi 
výsledkami, šetrenie od seba a efektív-
nosť v narábaní s verejnými financiami 
kraju umožňuje zvýšiť prílev financií 
tam, kde chýbajú. Kraj sa preto rozho-
dol okrem valorizácie platov v rámci 
bežných výdavkov navýšiť mzdy níz-
kopríjmovým skupinám zamestnan-
cov v organizáciách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK mesačne o 30 eur. Od 
1. januára 2017 si v školstve prilepšia 
nepedagogickí zamestnanci v rámci 
originálnych kompetencií (napr. po-
mocné sily v kuchyni či upratovačky), 
okrem nich sa navýšenie mzdy dotkne 
aj zamestnancov zariadení na úseku 
poskytovania sociálnych služieb a  za-
mestnancov s prevahou fyzickej práce 
na úseku dopravy.

Na opravy ciest kraj vyčlenil histo-
ricky najvyššiu sumu 5 miliónov eur
Od čiastkových opráv výtlkov na ces-
tách II. a III. triedy, ktoré sú v správe 
Správy ciest TSK, župa ustúpila už v 
roku 2015. Už tretí rok v poradí tak 
TSK realizuje súvislé opravy cestných 

komunikácií, do ktorých každý rok in-
vestuje nemalé finančné prostriedky. 
Vo svojom vlastníctve má  347,168 
km ciest II. triedy, 1 134,057 km ciest 
III. triedy a 635 mostov. Rozpočet na 
rok 2017 v porovnaní s rokom 2016 
ráta na opravy ciest so sumou vyššou 
o 440 tis. €. Z objemu 3,56 mil. € (rok 
2016) suma určená na zlepšenie kva-
lity cestných komunikácii v rámci bež-
ných výdavkov porastie na rovné 4 
mil. € (rok 2017). V navrhovanom plá-
ne opráv ciest na rok 2017 župa ráta 
s opravou 34 úsekov v celkovej dĺžke 
takmer 38 km na území všetkých 9 
okresov. V roku 2017 kraj zároveň 
počíta s investíciou ďalšieho 1 mil. € 
určeného na realizáciu veľkoplošných 
opráv ciest II. a III. triedy TSK, spolu tak 
župa vyčlenila na opravy ciest v kraji 5 
mil. €.
Kompletný program, ako aj všetky 
materiály k rokovaniu Zastupiteľstva 
TSK sú dostupné na oficiálnom webo-
vom sídle www.tsk.sk v sekcii Úradná 
tabuľa. Prvé rokovanie poslancov Z 
TSK v roku 2017 sa bude konať v pon-
delok 30. januára 2017.

Spracovalo odd. komunikácie a 
medz. vzťahov TSK

Vianoce v župe začali 
remeselnými trhmi 
V priebehu druhého decembrového 
týždňa sa vestibulom Úradu TSK nies-
la vôňa varenej čokolády, vianočné-
ho punču, chutných medovníčkov aj 
oplátok. Tradičné remeselné vianočné 
trhy zariadení sociálnych služieb v zria-
ďovateľskej pôsobnosti TSK nechýbali 
ani tento rok. Vianočný stromček sa vo 
vestibule Úradu TSK rozžiaril o 9.00 h 
rukou klientov Domova sociálnych slu-
žieb Čistá Duša, klientov ďalších zaria-
dení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, 
zástupcov Krajskej organizácie Jednoty 
dôchodcov na Slovensku v Trenčíne  a 
v neposlednom rade tradične i rukou 
trenčianskeho župana Jaroslava Bašku, 
poslancov Zastupiteľstva TSK a ďalších 
zamestnancov župy. Otvorenie tradič-
ného týždňa Vianoc a zdobenie ich ze-
leného symbolu spríjemnili kultúrnym 
vystúpením deti z detského folklórneho 
súboru Kornička, klienti DSS Čistá Duša 
a módnou prehliadkou klienti zariade-
nia DSS – Adamovské Kochanovce. 
Predzvesť Vianoc na Úrad TSK prinieslo 
viac ako 120 klientov zariadení sociál-
nych služieb z 8 okresov kraja. V poradí 
2. ročník celotýždňových remeselných 
vianočných trhov spojil tých, ktorí  po-
trebujú pozornosť a pomocnú ruku s 
tými, ktorí ju vedia poskytnúť. Trhy ten-
to rok niesli názov Vianočné srdce Zele-
nej župy, pretože k sebe priblížili srdcia 
ľudí všetkých generácií, ľudí z rôznych 
kútov kraja a ľudí zdravých s tými, ktorí 
by zdravia potrebovali o niečo viac. Via-
nočné srdce Zelenej župy predstavilo aj 
klientov CSS – Chmelinec, CSS – Kolon-
ka a DSS Púchov Nosice.

lách chceme dosiahnuť, aby mali ži-
aci základných škôl záujem o štúdi-
um na našich stredných odborných 
školách. Snažíme sa podporiť poly-
technické vzdelávanie, napríklad 
strojarinu, elektrotechnické pred-
mety alebo mechatroniku,“ uviedol 
predseda TSK Jaroslav Baška.
Na začiatku projektu TSK oslovil zá-
kladné školy a zisťoval ich záujem o 
učebné pomôcky. Celkovo sa do pro-
jektu zatiaľ prihlásilo 72 základných 
škôl, pričom niektoré z nich už po-
môcky dostali. S takouto ponukou 
osloví TSK základné školy aj v bu- 
dúcom roku.

V TN kraji nachádza spolu 195 zá-
kladných škôl a 57 stredných od-
borných škôl a gymnázií. TSK spus-
til vo februári 2015 projekt „Hrdina 
remesla“ na podporu odborného 
vzdelávania a zvyšovania záujmu 
žiakov základných škôl o odborné 
vzdelávanie. 
V rámci tejto podpory TSK zo svojho 
rozpočtu poskytne základným ško-
lám v kraji notebooky, programova-
teľné stavebnice alebo pracovné ná-
radie, určené na rozvoj manuálnych 
zručností žiakov druhého stupňa zá-
kladných škôl.  „Rozvojom projektu 
Hrdina remesla na základných ško-

TSK podporuje polytechnické vyučovanie: Viac ako 70 základných škôl dostane notebooky a programovateľné stavebnice
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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! 

PREDAJ A MONTÁŽ 
PLÁVAJÚCICH PODLÁH
NÁBYTOK, PODLAHY

OKNÁ, DVERE

VZORKOVÁ PREDAJŇA PLÁVAJÚCICH PODLÁH 
v rodinnom dome Pod Zábrehom

Pod Zábrehom 1577/47, 020 01  Púchov

info@nari-nabytok.sk 
0918 360 910

www.nari-nabytok.skPodlahy

dovoz  zdarma

Podlahy 
od 6,70 €/m²

Pokojné a radostné prežitie
vianočných sviatkov
a šťastné vykročenie 
do nového roku želá všetkým

starosta obce Dohňany 
Ing. Milan Panáček 
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Pre volejbalistov MŠK Púchov 4. miesto
Dňa 15.12. 2016 sa naše družstvo star-
ších žiakov zúčastnilo medzinárodné-
ho volejbalového turnaja, ktorý sa 
konal v Prešove súbežne s turnajom 
kadetov a starších žiačok. Hralo sa  
v troch skupinách, pričom víťaz skupi-
ny postupoval do boja o 1. - 3. mies-
to, druhý zo skupiny do boja o 4. - 6. 
miesto, atď. Ťažko povedať, či to bol 
nešťastný los alebo zámer domácich, 
ale naši chlapci, ktorí momentálne 
vedú oblasť západ, sa dostali do sku-
piny so Svidníkom, momentálne pr-
vým družstvom oblasti východ a nie-
koľkonásobným majstrom Slovenska, 
kým domáce družstvo Prešova malo v 
skupine tabuľkovo podstatne slabšie 
družstvá. Hralo sa na dva víťazné sety 
do dvadsať bodov.

VO 1970 MŠK Púchov – TJ Slávia 
Svidník 0:2 (-10, -17)
Zostava: Šomko, Pusztay, Turčáni, 
Pišoja O., Hromada, Cíbik.

VO 1970 MŠK Púchov – VKM Stará 
Ľubovňa 2:1 (18, -13, 13)
Zostava: Šomko, Pusztay, Turčáni, 
Pišoja O., Hromada, Cíbik (Štefánik)

VO 1970 MŠK Púchov – MŠK Vra-
nov nad Topľou 2:0 (15, 6)

Zostava: Šomko, Pusztay, Turčáni, 
Pišoja O., Hromada, Cíbik (Kvasnica, 
Gabko, Drga, Štefánik)

VO 1970 MŠK Púchov – VK Bystrina 
SPU Nitra 1:2 (-19, 10 -11)
Zostava: Šomko, Pusztay, Turčáni, 
Pišoja O., Hromada, Cíbik.(Štefánik)

Na turnaji púchovskí volejbalisti ob-
sadili konečné 4. miesto z celkového 
počtu 10 účastníkov, čo je veľmi dob-
rý výsledok, hlavne keď prihliadneme 
na fakt, že nebolo možné postúpiť do 
1. - 3. keďže družstvo TJ Slávia Svidník 
bolo suverénne a okrem nás hladko 
vyhralo všetky zápasy, vrátane finálo-
vého proti družstvu VK Junior Poprad, 
ktoré sa umiestnilo na druhom mies-
te. Veľmi potešujúci a zároveň prekva-
pujúci bol výkon Juraja Zdražila, ktorý 
pri absencii nahrávača Olivera Pišoju 
„zaskočil“ na tomto poste viac ako 
uspokojivo. Tento turnaj bola posled-
ná tohtoročná akcia, pričom čas do 
najbližšieho kola, ktoré je 28. 1. 2017 
na palubovke VK Nové Mesto nad Vá-
hom, naše družstvo vyplní kondičnou 
prípravou, aby boli koniec súťaže a 
umiestnenie na Majstrovstvách Slo-
venska zase o niečo lepšie.

Ivan Štefko, tréner

Od vzniku Nemocnice s poliklinikou 
Ilava v roku 1965 bola chirurgia jed-
ným zo základných medicínskych 
odborov v Ilave. Napriek zmenám, 
ktoré si vyžiadali zrušenie lôžkové-
ho chirurgického oddelenia fungu-
je v Ilave od 1. 9. 2008 Jednodňová 
chirurgia. Po náročných začiatkoch 
vďaka systematickej práci a vzdelá-
vaniu postupne zvyšujeme počty 
aj spektrum operačných výkonov. V 
súčasnosti vykonávame operácie  v 
odbore chirurgia, traumatológia a 
ortopédia so zameraním najmä na 
miniinvazívne formy operácii – lapa-
roskopie a artroskopie. 
Jednou z nosných operácií v NsP Ila-
va je operačné riešenie inguinálnych 
hernií (=prietrž, pruh). Podľa medzi-
národných doporučení je možné 

operovať zadným prístupom (lapa-
roskopicky- TAPP alebo TEP) alebo 
klasicky - predným prístupom (rôzne 
techniky- Shouldice, Lichtenstein, 
ONSTEP...). 
S poukázaním na princíp liečby šitej 
na mieru, ktorú na chirurgii v NsP Ila-
va praktizujeme, je nutné pokračo-
vať vo vzdelávaní a rozširovaní ope-
račných techník, aby bolo možné 
zvoliť práve najvhodnejšiu operačnú 
techniku pre konkrétneho pacienta. 
Z tohto dôvodu pracovne navštívil 
dňa 28.11.2016 chirurgiu v NsP Ilava 
MUDr. Adolf Gryga, CSc., primár 
chirurgického oddelenia Nemocnice 
Prostějov a predseda českej hernio-
logickej spoločnosti. V tento deň 
sme v Nemocnici Ilava ako vôbec 
prví na Slovensku za prítomnosti 

MUDr. Grygu s kolektívom odope-
rovali technikou ONSTEP prvých 
pacientov. 
 
O technike ONSTEP 
(Open New Simplified Totally Extra-
Peritoneal)
Ide o minimálne traumatizujúci pred-
ný prístup k riešeniu trieslovej prietrži 
(pruhu) s použitím špeciálne tvaro-
vanej sieťky, ktorá je navrhnutá tak, 
aby zodpovedala anatomickým poži-
adavkám pacienta (Polysoft® Hernia 
Patch od spoločnosti Bard®)
Autormi techniky sú Augusto Loure-
nço, M. D., hosťujúci profesor Fakulty 
lekárskej vedy na univerzite Beira In-
terior, primár oddelenia všeobecnej 
chirurgie v nemocnici Sousa Martins 
– Guarda, Portugalsko a Rui Soares 
da Costa, M. D., riaditeľ ambulantnej 
chirurgickej kliniky S. João, spolupra-

cujúci s vysokou školou lekárskou  
v portugalskom Porte.
Techniku ONSTEP prezentovali autori 
prvýkrát na kongrese EHS v roku 2012 
v Barcelone. Českú republiku zastupo-
val práve MUDr. Adolf Gryga, CSc., 
ktorý sa za autormi vybral vo februári 
2013 do portugalského Porta, aby sa 
s technikou zoznámil bližšie. Od tej 
doby MUDr. Adolf Gryga, CSc. na 
svojom pracovisku v Nemocnici Pro-
stějov techniku ONSTEP praktikuje a 
odovzdáva svoje skúsenosti ďalším 
záujemcom.
Účastníkom takéhoto stretnutia bol 
aj MUDr. Šebík Juraj, vedúci lekár 
Jednodňovej chirurgie NsP Ilava, kto-
rý bude so svojím kolektívom túto 
techniku aplikovať a realizovať aj  
v Nemocnici s poliklinikou Ilava. 

www.nspilava.sk

Nová operačná technika chirurgie v NsP Ilava

Zľava: MUDr. Tisová, MUDr. Šebík (ved. lekár Jednodňovej chirurgie Ilava), Bc. Bub-
lová (ved. sestra), MUDr. Gryga, CSc. (primár chirurgického oddelenia Prostějov, 
predseda ČHS), Šimková ( ved. sestra operačných sálov Prostějov), Mgr. Sekyra.
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Púchovčania Ševela a Zahustel medzi motocyklovou elitou
Večer majstrov Slovenskej motocyklovej federácie - Divadlo Púchov, 17. decembra

Divadlo v Púchove opäť privítalo výkvet slovenského motocyklového športu. Slovenská motocyklová federácia 
bilancovala uplynulý rok. Na snímke vľavo otec Štefana Svitka, strieborného z tohtoročného Dakaru, vpravo Ka-
tarína Juríčková - prvá Slovenska, ktorá dokončila Medzinárodnú šesťdňovú motocyklovú súťaž. 

FOTO: Milan Podmaník

Medzi najlepšími endura jazdcami za tento rok nechýbali ani dvaja Púchovča-
nia. Na snímke vľavo Miroslav Ševela, úplne vpravo úspešný junior Jakub Zahus-
tel.           FOTO: Milan Podmaník

Večer majstrov SMF spestrilo vystúpenie dievčenskej 
skupiny DVUZE z Púchova. 

 Už po tretíkrát sa Divadlo v Púchove stalo centrom 
slovenského motocyklového športu. Slovenská mo-
tocyklová federácia po roku opäť využila pohostinnú 
náruč púchovského stánku kultúry, aby bilancovala 
uplynulý motocyklový rok a počas tradičného Večera 
majstrov predostrela plány do roku budúceho. Súčas-
ťou motocyklového galavečera bolo neodmysliteľné 
vyhodnotenie najlepších motocyklových jazdcov vo 
všetkých disciplínach, ktoré federácia zastrešuje. Z 
rúk prezidenta Slovenskej motocyklovej federácie 
Petra Smžíka si prevzali ocenenie najúspešnejší slo-
venskí cestári, plochodrážnici, motokrosáci, sajdkári i 
enduráci. Boli medzi nimi nielen slovenskí pretekári, 
ale aj zahraniční jazdci pretekajúci so slovenskou li-
cenciu. Nečudo preto, že v Divadle v Púchove znela 
okrem slovenčiny aj čeština či maďarčina. 

Medzi desiatkami ocenených malo tento rok medzi 
slovenskou motocyklovou elitou zastúpenie aj mes-
to Púchov. Aj pred zrakom púchovského primátora 
Rastislava Heneka si ocenenie prevzal medzinárodný 
majster Slovenska juniorov v endure Jakub Zahus-
tel a medzinárodný majster Slovenska v endure v 
triede E3 Miroslav Ševela. Ten k oceneniu za majst-
ra Slovenska prevzal aj ocenenie za druhé miesto v 
absolútnom poradí medzinárodných majstrovstiev 
Slovenska v endure a rovnako druhé miesto získal 
spolu s Martinom Giertlom na medzinárodných 
majstrovstvách Slovenska v cross country dvojíc. 
Portréty oboch úspešných reprezentantov Púchova 
spolu s plánmi do budúcnosti prinesieme čitateľom 
Púchovských novín v prvom januárovom čísle nášho 
týždenníka. 

Ozdobou (nielen vďaka výkonom v minulom roku) 
tohtoročného Večera majstrov v púchovskom Diva-
dle bola 20-ročná Katarína Juríčková z obce Čavoj v 
Prievidzskom okrese, ktorej sa ako prvej Slovenke 
podarilo v tomto roku úspešne dokončiť Medziná-
rodnú šesťdňovú motocyklovú súťaž v Španielsku. 

Na galavečere chýbal asi najznámejší súčasný slo-
venský motocyklový pretekár Štefan Svitko, ktorý sa 
však už intenzívne pripravuje na ďalší ročníka Daka-
ru, odchádza naň už o niekoľko dní.  

„Rok 2016 bol pre nás úspešný nielen po tej orga-
nizátorskej stránke, ale mali sme aj niekoľko brilant-
ných výsledkov našich reprezentantov. Samozrejme 

zarezonovalo druhé miesto Štefana Svitka na Dakare, 
ale aj výkony plochodrážnika Martina Vaculíka, kto-
rý si ako prvý Slovák vybojoval pre budúcu sezónu 
miestenku medzi svetovou plochodrážnou špičkou 
a bude jazdiť seriál Grand Prix, ktorý je určený pre 
18 najlepších svetových jazdcov. Máme veľký talent 
v motokrose – Richarda Šikyňu, ktorý tento rok pri-
viezol prvé majstrovské body z majstrovstiev sveta a 
jeho stúpajúca výkonnosť je prísľubom,“ skonštato-
val šéf Slovenskej motocyklovej federácie. 

Ako dodal Slovenská motocyklová federácia v 
tomto roku usporiadala neuveriteľných 81 motocy-
klových podujatí vo všetkých disciplínach od regio-
nálnych podujatí cez majstrovstvá Slovenska, medzi-
národné majstrovstvá Slovenska, ale aj majstrovstvá 

Európy a majstrovstvá sveta. 
Budúci rok bude podľa neho 
jedným z najnáročnejších v 
histórii Slovenskej motocy-
klovej federácie. „V roku 2017 
máme pridelené tri sveto-
vé podujatia. Mali by to byť 
majstrovstvá sveta enduro 
v Púchove a jeho okolí, po 
prvýkrát majstrovstvá sveta 
na Slovakia Ringu a budeme 
organizovať aj majstrovstvá 
sveta na plochej dráhe. Ďalej 
to budú tri tradičné podujatia 
európskeho významu – majs-
trovstvá Slovenska v mo-
tokrose v Šenkviciah, majs-
trovstvá Európy v endure v 
Gelnici na východe Slovenska 
a majstrovstvá Európy dvojíc 
na plochej dráhe v Žarnovici,“ 
doplnil Smižík.

Majstrovstvá sveta v endure 
sa v Púchove konali už dva-
krát, v budúcom roku sa usku-

točnia počas posledného júnového víkendu. „Máme 
tu pomerne slušný organizačný štáb, ktorý by to mal 
zvládnuť. Všetko je to samozrejme o financiách, uvi-
díme, ako sa nám podarí zohnať peniaze,“ podotkol 
šéf slovenského motocyklového športu. 

Vydarený galavečer Slovenskej motocyklovej fede-
rácie spestrili kultúrnym programom aj spevák Peter 
Cmorík, či dve tanečné vložky púchovskej tanečnej 
skupiny DVUZE. Timea Konečná, Veronika Rýdza, 
Kristína Ivanišová, Gabriela Halušková a Nina Cho-
vančeková boli milým oživením galavečera.       (pok)
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HOKEJ

Ôsmaci Martinčanom utekajú, siedmaci ich stíhajú
2. liga muži
16. kolo: HK Levice – ŠHK Púchov 4:1 (1:0, 2:1, 

1:0)
Gól ŠHK: 35. Flašík
Strely na bránku: 56:19, Vylúčenia: 6:4, Presilov-

ky: 0:0, Oslabenia: 0:0
Rozhodcovia: Bachúrik, Greguš, Paulík, 152 divá-

kov 
Levičania mali počas celého stretnutia drvivú preva-

hu, o ktorej svedčí aj pomer striel 56:19. Púchovčania 
však statočne odolávali domácemu tlaku a napokon 
si vzhľadom na pomer striel zaknihovali milosrdnú 
prehru. Absolutórium si zaslúži gólman ŠHK Kučík, 
ktorý zneškodnil 52 striel súpera. Levičania prelomili 
obranný val Púchovčanov až koncom siedmej minú-
ty, kedy ich poslal do vedenia Bránik – 1:0. V druhej 
tretine sa do streleckej listiny zapísal v 28. minúte 
Roško, o sedem minút neskôr Púchovčan Flašík po 
individuálnej akcii znížil na 2:1. Dvadsať sekúnd pred 
druhou sirénou však neustrážili Púchovčania Hronca, 
ktorý vrátil domácim dvojgólové vedenie – 3:1. Gó-
lovú bodku za stretnutím dal v 57. minúte domáci 
Kiepeš – 4:1. 

Púchovčania privítajú na domácom ľade v sobotu 
7. januára Piešťany. 

Zostava ŠHK Púchov: Kučík, Crkoň – Flašík, Hulák, 
Kolečkár, Martinka, Matušú, Teska – Kuchta, Panáček, 
Plavecký, Smatana

Ostatné výsledky 16. kola: Partizánske – Piešťa-
ny 4:2, HC Bratislava – Prievidza 5:2, Dynamax Nitra 
– Dubnica nad Váhom 5:7, Dolný Kubín – Senica 8:3
1. Dubnica  16  12  1  0  3  98:58  38 
2. Bratislava  16  10  1  0  5  89:51  32 
3. Piešťany  16  8  1  3  4  65:54  29 
4. DYN. Nitra  16  8  2  0  6  70:74  28 
5. Partizánske  16  7  2  1  6  79:76  26 
6. D. Kubín  16  7  1  2  6  69:58  25 
7. Prievidza  16  6  1  2  7  67:71  22 
8. Levice  16  7  0  0  9  57:59  21 
9. Senica  16  2  2  2  10  60:99  12 
10. ŠHK Púchov  16  2  0  1  13  50:104  7
I. liga juniori
21. kolo: MHC Martin – MŠK Púchov 7:2 (3:1, 3:1, 
1:0) – predohrané

Ostatné výsledky 21. kola: HOBA Bratislava – Mi-
chalovce 4:5 po nájazdoch, Piešťany – Prešov 1:14
22. kolo: MŠK Púchov mal voľno, HOBA Bratislava 
– Prešov 2:6, Piešťany – Michalovce 2:6
1. Martin  17  15  0  0  1  1  98:28  46 
2. Prešov  19  11  1  0  0  7  102:69  35 
3. Michalovce  17  9  1  0  0  7  71:74  29 
4. Púchov  17  7  1  0  1  8  69:66  24 
5. HOBA BA  18  6  1  0  3  8  82:80  23 
6. Piešťany  18  0  1  0  0  17  39:144  2
KADETI
23. kolo: HC Topoľčany – MŠK Púchov 2:8 (0:2, 1:0, 
1:6), Ladecký 2, Krajč 2, Kašlík, Slugeň, Rusnák, Po-
bežal
Ostatné výsledky 21. kola: Gladiators Trnava – Pieš-
ťany 10:0, HOBA Bratislava – Levice 12:1, ŠKP Bratisla-
va – Skalica – odložené na 20. 12. 
1. Trnava 24  19  1  4  149:64  39 
2. Skalica 23  16  5  2  137:72  37 
3. MŠK Púchov  23  16  4  3  158:60  36 
4. ŠKP BA  22  10  2  10  117:76  22 
5. Topoľčany 23  8  2  13  118:131  18 
6. HOBA BA  23  8  1  14  94:100 17 
7. Piešťany  23  7  0  16  105:135  14 
8. Levice  23  0  1  22  36:276  1 
I.liga starší žiaci
8. HT: 
19. kolo: MHA Martin – MŠK Púchov 2:4 (0:1, 2:1, 
0:2), Mišák, Hajas, Putala, Moravanský
Zvolen – Brezno 7:3, Liptovský Mikuláš – Žilina 5:4, 
Považská Bystrica – Banská Bystrica 6:6, Lučenec mal 
voľno
1. MŠK Púchov  17  14  1  2  105:39  29 
2. Martin 17  11  0  6  81:63  22 
3. B. Bystrica  17  9  3  5  92:61  21 
4. Zvolen  17  10  0  7  88:75  20 
5. L. Mikuláš 17  8  3  6  99:83  19 
6. Žilina  17  8  2  7  71:60  18 
7. P. Bystrica 17  6  2  9  80:96  14 
8. Brezno  17  4  1  12  84:100  9 
9. Lučenec  16  0  0  16  18:141  0
7. HT:
19. kolo: MHA Martin – MŠK Púchov 3:5 (1:4, 0:1, 
2:0), Jonák, Veteška, Zemančík, Svinčák, Žemla

Ostatné výsledky 19. kola: Zvolen – Brezno 7:3, Lip-
tovský Mikuláš – Žilina, Považská Bystrica – Banská 
Bystrica 0:2, Lučenec mal voľno
1. Martin 17  15  0  2  113:32  30 
2. MŠK Púchov  17  13  1  3  108:36  27 
3. Zvolen 17  12  2  3  118:40  26 
4. Brezno  17  11  0  6  102:55  22 
5. Žilina  17  6  2  9  61:75  14 
6. L. Mikuláš 17  6  1  10  63:84  13 
7. Lučenec  16  5  1  10  61:107  11 
8. B. Bystrica  17  3  2  12  35:97  8 
9. P. Bystrica  17  0  1  16  25:160  1 
I. liga mladší žiaci
6. HT: 
19. kolo: MŠK Púchov – MHA Martin 1:4 (1:3, 0:0, 
0:1), Kováčik
Brezno – Zvolen 2:7, Žilina – Liptovský Mikuláš 6:4, 
Banská Bystrica – Považská Bystrica 3:6, Lučenec mal 
voľno
1. Martin 17 14 0 3 124:6 28
2. MŠK Púchov  16  11  1  4 80:45  23
3. Žilina  17  11  1  5  94:67  23
4. Zvolen  16 10  3  3  107:70  23
5. L. Mikuláš  17  6  4  7  73:60  16
6. P. Bystrica 17  6  2 9 107:103  15
7. B. Bystrica  17  5  3  8  65:68  13
8. Lučenec  16  4  0  12  60:112  8
9. Brezno  17  0  2  15  38:172  2
5. HT:
19. kolo: MŠK Púchov – MHA Martin 12:6 (4:2, 4:2, 
4:2), Pobežal 5, Vrtiel 2, Hazala, Žondor, Pelan, Kon-
cový 2
Brezno – Zvolen 5:5, Žilina – Liptovský Mikuláš 13:5, 
Banská Bystrica – Považská Bystrica 2:4, Lučenec mal 
voľno
1. MŠK Púchov  17  16  1  0  217:71  33
2. B. Bystrica  17  14  1  2  150:60  29
3. Žilina  17  12  0  5  131:103  24
4. Martin  17  10  1  6  127:91  21
5. L. Mikuláš  17  6  0  11  86:129  12
6. Zvolen  17  5 1  11  106:116  11
7. Brezno  17  3  3  11  74:139  9
8. P. Bystrica  17  3  2  12  70:104  7
9. Lučenec  16  2  1  13  56:183  5 
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3. ročník Vianočného behu v Púchove

Púchovčan Ján Križák atakoval 
devätnásťminútovú hranicu

Takmer šesť desiatok bežcov rôznej výkonnosti a 
vekových kategórií si v sobotu 17. decembra nene-
chalo ujsť v poradí tretí ročník bežeckého podujatia 
Vianočný beh. S podporou mesta a sponzorov ho 
zorganizoval Klub bežcov a priateľov športu Púchov. 
„V Púchove bol kedysi dobrý atletický klub, bol tu aj 
známy Beh Ľubomíra Podobena. Žiaľ, tento zanikol a 
chceli sme, aby v Púchove beh zostal, aby bol tradí-
ciou. Preto sme aj s manželom založili Klub bežcov a 
priateľov športu. Zatiaľ máme 13 členov, ale dúfam, 
že sa budeme pomaličky rozrastať. Počas roka robí-
me dva behy – Májový beh pri Váhu a Vianočný beh,“ 
povedala pre Púchovské noviny organizátorka podu-
jatia Darina Denešová. 

Na štart sa postavili bežci rôznej výkonnosti, no 
odhodlanie podať čo najlepší výkon bolo u každého 
rovnaké. Podľa očakávania najlepší čas zabehol bý-
valý slovenský reprezentant a dvojnásobný účastník 
majstrovstiev sveta, Púchovčan v drese Skalice Ján 
Križák. Jeho čas 19:05 minúty bol dokonca lepší ako 
mal víťaz hlavnej kategórie Tomáš Podpera (19:21). 
Obdivuhodný výkon podal tiež najstarší účastník Via-
nočného behu – 69-ročný František Pagáč z Lednic-
kých Rovní, ktorý dobehol v kategórii nad 60 rokov 
na druhom mieste a s 5700-metrovou traťou sa po-
pasoval za neuveriteľných 32 minút a 58 sekúnd.   

Výsledky:
Muži do 39 rokov (5700 metrov): 1. Tomáš Pod-

pera (Salomon Trenčín), 2. Peter Sobek (BK Lysá pod 
Makytou), 3. Ivan Pavlis (BK Lysá pod Makytou), 4. Mi-
chal Luhový (AŠK Skalica), 5. Peter Pastorek (Púchov), 
6. Marian Ondrička (Hlotka Team), 7. Tomáš Maník 
(Dubnica), 8. Ľudovít Kadlec (BK Lysá pod Makytou), 
9. Branislav Gereg (Kvašov), 10. Michal Krásny (Pú-
chov), 11. Matej Kolenčík (Púchov), 12. Peter Knížat 
(Bernosposrt), 13. Andrej Gabčo (Púchov)

Muži od 40 do 49 rokov (5700 metrov): 1. Ján 
Križák (AŠK Skalica), 2. Milan Plevák (BK Lysá pod 
Makytou), 3. Roman Rosina (Nosice), 4. Jozef Kováč 
(Dohňany), 5. Peter Szabo (Trenčianska Teplá), 6. Ma-
rián Hudec (KBPŠ Púchov), 7. Eduard Pavlík (Považská 
Bystrica), 8. Miroslav Ozimý (Púchov), 9. Miloš Horňák 

(Dubnica)
Muži od 50 do 59 rokov (5700 metrov): 1. Ervín 

Páleník (Trenčín), 2. Štefan Červenka (Dubnica), 3. Pe-
ter Deneš (Púchov)

Muži nad 60 rokov (5700 metrov): 1. Marián Benč 
(ŠK Lednické Rovne), 2. František Pagáč (ŠK Lednické 
Rovne), 3. Jozef Hlávka (Ilava)

Ženy do 39 rokov (5700 metrov): 1. Ľubomíra Ma-
níková (AK Spartak Dubnica), 2. Michaela Klobuční-
ková (AK Spartak Dubnica), 3. Monika Kadlecová (BK 
Lysá pod Makytou), 4. Ivana Pavlisová (BK Lysá pod 
Makytou)

Ženy od 40 do 49 rokov (5700 metrov): 1. Katarí-
na Kačíková (Púchov)

Ženy nad 50 rokov: 1. Alena Kadlecová (BK Lysá 
pod Makytou), 2. Daniela Žiačiková (Púchov)

HOBBY bežci – muži (3800 metrov): 1. Adama Ka-
čík (Púchov), 2. Miloš Svoboda (Púchov), 3. Peter De-
neš (KBPŠ Púchov), 4. Matej Pršo (Achilles Handlová)

HOBBY bežci - ženy (3800 metrov): 1. Andrea 
Veselovská (Púchov), 2. Zuzana Denešová (KBPŠ Pú-
chov), 3. Simona Horváthová (Trenčín), 4. Monika 
Veliká (Púchov)

Juniori (3800 metrov): 1. Adrian Gadrlík (Han-
dlová), 2. David Kováč (Dohňany), 3. Adam Čvirik 
(Veloklub Púchov), 4. -5. Tomáš Janíček (BK Lysá pod 
Makytou) a Adam Janíček (BK Lysá pod Makytou), 6. 
Peter Kubena (Dohňany), 7. Lukáš Vraňák (CK Epik 
Dohňany), 8. Adam Martiško (CK Epik Dohňany)

Juniorky (3800 metrov): 1. Ivona Pavlisová (BK 
Lysá pod Makytou), 2. Katarína Janíčková (BK Lysá 
pod Makytou), 3. Barborka Pavlisová (BK Lysá pod 
Makytou), 4. Tereza Bizoňová (Púchov), 5. Pavlína Bi-
zoňová (Púchov).

Ján Križák nastupoval na Vianočný beh ako najväčší 
favorit. „Snažil som sa, aby som divákov nesklamal. 
Už to nie je to behanie, ako keď som bol v sloven-
skej reprezentácii, no stále behám, i keď už mám 46 
rokov, myslím si, že je to stále slušné. Dnes sa behalo 
dobre, nebola ani taká veľká zima, bolo to celkom 
fajn,“ pochvaľoval si bežec s najlepším časom. Ešte i 
dnes si zabehne každý deň 14 kilometrov.            pok

Na štart Vianočného behu v Púchove sa v sobotu 17. decembra postavilo niekoľko desiatok výkonnostných i re-
kreačných bežcov.              FOTO: Milan Podmaník

Dvaja bežci, ktorí 5700-metrovú trať zabehli pod 20 
minút. Vľavo víťaz hlavnej kategórie Tomáš Podpera, 
vpravo držiteľ najrýchlejšieho času, víťaz aktegórie nad 
40 rokov Ján Križák. 

Kvarteto najrýchlejších v kategórii žien.

Najstarší účastník Vianočného behu, 69-ročný  Franti-
šek Pagáč z Lednických Rovní. 
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D. Kočkovce prezimujú na dne treťoligovej tabuľky
Krajské a oblastné stolnotenisové súťaže

šport 21

3. liga muži
ŠKST Bošany B – Slovan Dolné Kočkovce 12:6 
(Blaško 3, Janiš 2, 2x štvorhra)
Keraming Trenčín B – Slovan Dolné Kočkovce 14:4 
(Blaško 2, Janiš, štvorhra)
1. Bystričany   13 13 0 0 186:48 39
2. TTC PB 13 12 0 1 191:43 37
3. Ladce  13 9 2 2 139:95 33
4. Trenčín B  13 7 1 5 134:100 28
5. Karpatia PD 13 7 1 4 111:123 27
6. Lazany  13 5 4 4 117:117 27
7. Partizánske B 13 5 1 7 97:137 24
8. Drietoma   13 4 3 6 109:125 24
9. STK PD 13 4 3 6 101:133 24
10. Bošany B  13 4 2 7 109:125 23
11. Veľké Uherce  13 2 4 7 102:132 21
12. N. Dubnica B  13 3 1 9 81:153 20
13. Stará Turá  13 2 2 9 86:148 19
14. D. Kočkovce  13 2 0 11 75:158 17

5. SATES liga
Pruské B – Dolné Kočkovce B 10:8, Černej, Cibík 

po 3, Beránek 2, Burdej 1, 1 štvorhra –  Škrabko 3, P. 
Majdán, Crkoň po 2, 1 štvorhra, Pruské A – TTC PB C 
7:11, Joz. Šatka 3, Jaro Šatka, Meluch po 1, 2x štvor-
hra – J. Bačík 4, L. Bačík 3, M. Bačík, Lednický po 2, 
N. Dubnica C – Pružina A 12:6, J. Frohn 4, Oravec 
3, Janiga 2, Machciníková 1, 2x štvorhra – Krupa 3, 
Sádecký 2, Behro 1, Ladce B – Dubnica 12:6, V. Po-
pelka, I. Hrevuš, Gajdošík po 3, Hromek 2, 1 štvorhra 
– Janček 2, J. Páleník, Mutala, Bezecný po 1, 1 štvorh-
ra, Slovan PB A – N. Dubnica D 13:5, Šuba, J. Gálik, P. 
Gálik, Tománek po 3, 1 štvorhra – Pšenková 3, Pšenka 
1, 1 štvorhra, Medeko PB – Lysá 11:7, Lipa 4, Lauš, 

Filípek po 3, Herco 1 – Panáček, Schulcz po 2, Ladec-
ký 1, 2x štvorhra
1. TTC PB C  11 9 1 1 130:68 30
2. Ladce B  11 9 0 2 123:75 29
3. Lysá   11 7 2 2 122:76 27
4. Pruské A  11 6 3 2 123:75 26
5. Dubnica   11 4 3 4 102:96 22
6. Slovan PB   11 5 1 5 99:99 22
7. N. Dubnica C  11 4 1 6 83:115 20
8. Pružina  11 3 3 5 86:112 20
9. Medeko PB   11 3 3 5 92:106 20
10. Pruské B  11 3 1 7 68:130 18
11. N. Dubnica D  11 2 2 7 83:115 17
12. D. Kočkovce   11 1 0 10 77:121 13
6. REKONT liga
Zliechov – Č. Kameň 10:8, M. Vicen 4, M. Vicen 3, 
Kameništiak, D. Mišík st. po 1, 1 štvorhra - Jakúbek 3, 
D. Dohňanský, Ľ. Dohňanský po 2, 1 štv., D. Mariko-
vá – TTC PB D 9:9, Žiačik 4, Striženec 3, Kňažko 1, 1 
štvorhra – Lieskovský, Martaus, Ďurana, Kulichová po 
2, 1 štv.,  Šebešťanová – Ladce C 5:13, Zaukolec, K. 
Petrík st. po 2, Šesták 1 – Sňahničan, V. Letko po 3, Piš-
ta, Kvasnica, Jankovský st. po 2, 2x štvorhra, Slovan 
PB B – D. Moštenec 7: 11, P. Kvaššay 4, P. Gálik, Jurčík 
po 1, 1 štvorhra – I. Bírošík, Manda po 3, I. Melicherík, 
Baláž po 2, 1 štvorhra, Dohňany – Sedmerovec B 
10:8, Hološko 4, Junga 3, M. Baška 2, 1 štvorhra – Šte-
fanec 3, P. Barták 2, M. šelinga st. 1, 1 štvorhra
1. D. Moštenec   11 11 0 0 143:55 33
2. Sedmerovec B  11 7 1 3 118:80 26
3. Slovan PB B  11 7 1 3 115:83 26
4. Dohňany  11 7 0 4 108:90 25
5. Ladce C  11 6 1 4 103:95 24

6. Zliechov   11 5 2 4 108:90 23
7. D. Mariková   11 4 2 5 87:111 21
8. TTC PB D  11 4 1 6 97:101 20
9. Č. Kameň   11 4 0 7 90:108 19
10. Nozdrovice   10 3 1 6 76:104 17
11. Milochov   10 2 1 7 77:103 15
12. Šebešťanová  11 0 0 11 48:150 11
7. liga
TTC PB E – Miracles Dubnica 5:13, Kulichová 4, 
Dujsíková 1 – Halgoš, Heštera, Jakuš po 3, P. Fatrsík 
2, 2x štvorhra, Sedmerovec C – Púchov A 13:5, Mi-
loš Šelinga, Galko, Mišík po 3, Minárik 2, 2x štvorhra 
– Ochotnícky 3,Lefko, Gombár po 1, D. Kočkovce C 
– N. Dubnica E 16:2, Crkoň, Hudec, Gombár po 4, F. 
Škrabko 2, 2x štvorhra – Šelingová, Kulina po 1, 3. ZŠ 
Dubnica – Udiča 5:13, Trenčan 2, Schmiedl, P. Čilek 
ml. po 1, 1 štvorhra  – Peter Ignácik, M. Vaňko st. po 
4, Turiak 3, L. Vaňko 1, 1 štvorhra, Púchov B – JoLa 
Dubnica 2:16, Mikulčík, Miko po 1 – Bíly, Lalinský po 
4, Zajac 3, Chudá 2, Kminiak 1, 2x štvorhra
1. JoLa DCA  12 11 1 0 157:59 35
2. Sedmerovec C  12 11 0 1 142:74 34
3. Nozdrovice B  11 7 3 1 121:77 28
4. Pružina B  11 7 1 3 122:76 26
5. Udiča   12 7 0 5 119:97 26
6. Milochov B  12 6 2 4 110:106 26
7. TTC PB E  12 6 0 6 113:103 24
8. D. Kočkovce C  12 5 1 6 118:98 23
9. Miracles DCA  12 4 1 7 115:101 21
10. Púchov A  12 3 2 7 92:124 20
11. N. Dubnica E  12 3 1 8 80:136 19
12. ZŠ Dubnica   12 1 0 11 69:147 14
13. Púchov B  12 0 0 12 28:188 12

Púchovskí plavci sa ukázali opäť vo výbornom svet-
le na zimných majstrovstvách SR starších žiakov v 

plávaní, ktoré sa konali počas prvého decembrové-
ho víkendu v prekrásnom areáli Aquarelax v Dolnom 

Kubíne. Plavecký klub Matador reprezentovalo päť 
plavcov - tri dievčatá a dvaja chlapci. Predviedli vý-

kony na hranici svojich možností, 
čo sa odzrkadlilo aj na celkovom 
umiestnení. Najlepší výsledok do-
siahol Samuel Jancík - zverenec 
trénerky D. Strelčíkovej, ktorý v 
disciplíne 200 metrov motýlik do-
siahol na bronzový stupienok a v  
novom osobnom rekorde (2:44,47 
min.) sa zaradil medzi elitných slo-
venských motylkárov. Jeho oddie-
lový kolega Martin Matušík skon-
čil v tej istej disciplíne na peknom 
štvrtom mieste, taktiež v novom 
osobnom rekorde. Pekné umiest-
nenie dosiahla aj polohová mix 
štafeta v zložení Vanda Valachová, 
Samuel Jancík, Martin Matušík a 
Katarína Drábiková, ktorá v silnej 
konkurencii dosiahla 10. miesto. 
Päticu púchovských plavcov dopl-
nila ešte Martina Vetešková, ktorá 
taktiež potešila svojimi výkonmi.

V konkurencii 48 klubov a 207 
plavcov z celej SR sa tak naši plav-
ci rozhodne nestratili a dokázali, 
že pri dlhodobej a systematickej 

práci môžu konkurovať plavcom zo všetkých veľko-
klubov našej republiky. Plavcom, trénerom, ale aj 

rodičom patrí poďakovanie za reprezentáciu klubu i 
mesta.                     Peter Ruman, tréner PK Matador  

Majstrovstvá Slovenska staršieho žiactva v plávaní - Dolný Kubín

Bronzový motýlik Sama Jancíka na majstrovstvách SR

Pätica Púchovčanov, ktorí sa predstavili na majstrovstvách Slovenska star-
šieho žiactva.                  FOTO: Archív PK Púchov

Púchovčan Samuel Jancík (na snímke vľavo) sa po-
staral o najlepší výsledok päčlennej výpravy mladých 
púchovských plavcov na majstrovstvách Slovenska 
staršiaho žiactva. Na 200 metrov motýlik si vyplával v 
Dolnom Kubíne bronz. 
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Fernet CARAT
Cherry 
Orange

6,60 € 
30 %, 1 l

Fernet CARAT
Škorica 
Orange

3,84 € 
30 %, 0,5 l

OZNAMY: 
•  ZO SZZP Púchov usporadúva dňa 28. 12. 2016  
v DK Streženice Posedenie pod jedličkou. Vstupné 
pre členov je 8 €, pre nečlenov 9 €. V cene večera, 
zákusok, víno a káva. 
• Liga proti reumatizmu Miestna pobočka Pú-
chov oznamuje svojim členom aj nečlenom, že opäť 
sa pokračuje so zdravotnými cvičeniami v zrekon-
štruovanej telocvični ZŠ Gorazdova každú stredu od 
17.00 - 18.00 h. 
•  ZO SZZP Púchov oznamuje, že dňa 14. 1. 2017 sa 
bude konať Maškarný ples v DK Streženice. Vstup-
né 6 €. Začiatok o 15.00 hod., do tanca hrá skupina 
EXTRA, občerstvene zabezpečené. Záujemcovia sa 
môžu hlásiť na adrese: Ján Petro, Obrancov Mieru 
1152/5, Púchov, alebo Jozefína Fedorová, Horné 
Kočkovce.

Vinšujeme Vám hromadu darčekov, 
čo srdce pohladia, rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia, k bo-
hatstvu krôčik a ku šťastiu krok, nádherné Vianoce a štastný 
nový rok prajú členovia ZO SZZP Púchov a ďakujú za celo-
ročnú spoluprácu a pomoc všetkým ľuďom dobrého a šted-
réh osrdca, ktorí našej organizácii pomáhajú vecnými darmi, 
financiami, ale aj ochotou pracovať pre organizáciu.
Pomocnú ruku ZO podali: mesto Púchov, p. primátor 
Henek, p. viceprimátor Hvizdák, starosta Streženíc p. Hrišo, 
starosta Dolných Kočkoviec p. Regina, starosta Dohňan p. 
Panáček, starosta Nimnice p. Dureček, Continental, p. Šte-
fan Rosina, Raiffeisen banka, Púchovské noviny, Púchovská 
televíza, , PD Mestečko, kozmetika Eva Lajčinová, p. Varga, 
pedikúra Bergerová, skárne Lednické Rovne p. Pecha a 
p. Anna Kasárová, zmrzlinár Ali, Gimax p. Prokop, firma 
Alve, Odema p. Chovanec, pizzeria p. Janek, Kvetinárstvo 
Vlasta, MUDr. p. Hurtová, Tesco Púchov, predajňa Sloven-
ská izba, Záhradníctvo Kozový, firma Makyta, p. Baniar, 
predajňa bicyklov pri kostole, zlatníctvo Zafír, kaderníctvo 
p. Malovcová, vinotéka a kaderníctvo v Pasáži, katolícka 
predajňa, cukráreň Za oponou, lekáreň Dr. Max, predajňa 
Rawita, predajňa kníh na Štefánikovej. Ďalej patrí poďako-
vanie výboru ZO za celoročnú obetavú prácu, ďakujeme 
členkám a členom, ktorí pre organizáciu nezištne pracujú, či 
už šijú, háčkujú, alebo sú inak prínosom pre ZO, vďaka patrí 
všetkým za celoročnú obetavú prácu.

ZO Slov. zväzu zdrav. postihnutých v Púchove

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.

0944 351 783
zastavaná plocha 144 m

pozemok  749m
Dohňany

NOVOSTAVBA
NA PREDAJ

www.abstavebniny.sk

2

2

Óda pre salónku

Biele strapaté vlasy obalené
do striebornej šatky sa vynímajú
v zelenej kráse jedličky.

Nie si jediná a predsa si najžiarivejšia
v mojich spomienkach.
Hrdielko ti obopína zlatá retiazka
a tvoje vnútro
je sladučké.

Hojdáš sa vo svetle 
pestrofarebných svetielok,
za zvuku zvončekov.
Si krásna, chutná...
Celú ťa rozbaľujem,
ale tvoj šat aj tak hádžem do 
Koša....

(Báseň z pripravovanej zbierky Maľo-
vaná poézia Štefana Kaštýľskeho
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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!
Už nepočuť po dome 
otcov hlas, už viac nepríde 
medzi nás. 
Dňa 23. 12. 2016 uplynie 
10 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, 
dedko a pradedko 
Jozef TRNKA.
S láskou v srdci, vďakou a úctou spomína manžel-
ka Emília a dcéry s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami, tichú 
spomienku.

ve, platba ihneď. Tel. 0904 962 860.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• 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 Hor. Kočkovciach 
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. 
0944 703 172.

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 € 
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. 
• 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
• Hľadám prácu  menej fyz. náročnú pre čiast. invalid. 
dôchodkyňu v Púchove a blízkom okolí. Mám prac. 
skúsenosti z oblasti práce v chem. laboratóriu, ďalej  
s prácou s mládežou. Ovládam prácu s PC a jedno-
duché administratívne práce. V súčasnosti som evi-
dovaná na ÚP, mám 54 r.,  nástup možný ihneď. Tel.  
0904 899 870.
• S poľahlivo 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.

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám 3-izb. neprerobený byt na Chmelinci. 
Cena dohodou. Tel. 0948 616 635.
• Predám záhradu s chatkou (voda + el. ) o celkovej 
výmere 1500 m². Lokalita:  Potôčky. Cena dohodou.
Tel. 4631582  alebo 0902 135 750.

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim 1- izbový byt  v Púchove aj v pôvodnom sta-

SPOMIENKA
Klesli ruky, ktoré pre nás 
pracovali, dotĺklo srdce, 
ktoré sme milovali, zhasli 
oči , utíchol hlas, mal rád 
život a všetkých nás.
Dňa 25.12.2016  uplynú 
4 roky,  čo začal snívať 
svoj večný sen náš drahý 
manžel, otec, švagor a zať  Peter KUŠ
S láskou v srdci spomínajú manželka, syn Peter  a 
ostatná rodina.

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 27. decembra uplynul 
rok, čo nás navždy opus-
tila naša mama, babka, 
prababka p. Karolína 
STREMPEKOVÁ
S láskou a úctou spomínajú 
synovia s rodinami STRATY A NÁLEZY

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

SPOMIENKA
Kto ostáva v srdci, ostáva 
aj v myšlienkach, na 
toho sa nezabúda.
Dňa 24. 12. 2016 si pri-
pomenieme 6. výročie, 
čo nás navždy opustil 
môj manžel, dedko a 
pradedko Rudolf ŠPO-
NIAR z Lazov pod makytou. 
S láskou a úctou spomína manželka  dcéra 
s rodinou.

Kto ho poznal, ten si 
spomenie. Kto ho milo-
val, nikdy nezabudne.
Dňa 24. 12. 2016 uplynú 
dva roky, čo nás navždy 
opustil môj syn Milan 
ŠPONIAR z Lazov pod 
makytou.
S láskou a úctou spomína mama a sestra 
s rodinou.
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