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24. apríla sa mali Púchovčania dozvedieť 
meno nového hlavného kontrolóra mes-
ta, ktorého mali zvoliť poslanci mestského 
zastupiteľstva, pretože im to ukladá zákon. 
Žiaľ, zostalo len pri slovíčku mali. Z voľby 
nebolo nakoniec nič a stačilo k tomu len 
oznámenie bývalého hlavného kontroló-
ra a to tesne pred rokovaním mestského 
zastupiteľstva. Bývalý hlavný kontrolór 
oznámil, že podal žalobu o preskúmanie 
zákonnosti uznesenia, ktorým bol odvola-
ný z funkcie. Na základe tohto oznámenia 
primátor Henek prerušil rokovanie mest-
ského zastupiteľstva a vyhlásil pätnásťmi- 
nútovú prestávku. Po vynútenej prestávke, 
kedy sa radili primátor, prednostka, mest-
ský právnik, vedúci právno-organizačného 
oddelenia a predseda poslaneckého klubu, 
vystúpil pred poslancami mestský právnik 
a oznámil prerušenie voľby hlavného kon-
trolóra. Poslanci následne podľa tohto od-
porúčania voľbu prerušili.
   Došlo k vzácnej názorovej zhode medzi 
bývalým hlavným kontrolórom a súčas-
ným vedením mesta o dôvodoch nemož-
nosti zvoliť nového hlavného kontrolóra. 
Na prvý pohľad sa to javí ako rozumné 
riešenie. Ale žiaľ, výsledkom názorovej 
zhody týchto dvoch znepriatelených strán 
je pre nás Púchovčanov neradostná situá-
cia. Naše mesto a mestské spoločnosti sú a 
budú bez akejkoľvek objektívnej kontroly 
a tento stav má podľa schváleného uzne-
senia trvať až do času rozhodnutia prísluš-
ného súdu o žalobe bývalého hlavného 
kontrolóra, čo môže trvať mesiace až roky. 
Primátor Rastislav Henek v predmetnom 
článku napísal: „...z tohto stavu sa evident-
ne tešil bývalý primátor Mgr, Michalec“. 
Ďalej v článku obvinil bývalého hlavného 
kontrolóra, že: „...tým, že dočasne znemož-
nil voľbu nového hlavného kontrolóra, veľ-
mi pomohol poslancom pri ich budúcom 
rozhodovaní a mestu umožnil pokračovať 
v tvrdej a nekompromisnej kontrole hos-
podárenia mesta a mestských spoločností“.
   Nemôžem súhlasiť s názorom primátora 
Rastislava Heneka. Podľa môjho názoru nie 
bývalý hlavný kontrolór, ale vedenie nášho 
mesta na čele s primátorom Henekom zne-
možnilo voľbu hlavného kontrolóra. Zákon 
o obecnom zriadení v ustanovení § 18 a 
ods. 4) jasne stanovuje povinnosť konať 
voľby hlavného kontrolóra najneskôr do 
60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie 
hlavného kontrolóra. Túto zákonnú povin-
nosť si naša samospráva nesplnila. A preto 
sa pýtam, kto je zodpovedný za zmarenie 

Polemika o prerušenej voľbe hlavného kontrolóra
Pred týždňom nám do redakcie prišiel príspevok neúspešného kandidáta na primátora mesta JUDr. Pavla Crkoňa, ktorý  
v ňom tvrdí, že prerušenie voľby  hlavného kontrolóra na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo nezákonné. 
Starý vtip prezrádza o právnikoch, že aj dvaja právnici môžu mať na jeden problém tri rozdielne názory. Preto sme dali mož-
nosť vyjadriť sa k obvineniam JUDr. Crkoňa aj druhej strane - vedúcemu právno-organizačného oddelenia mestského úradu 
v Púchove Mgr. Radoslavovi Machanovi.

voľby hlavného kontrolóra a pretrváva- 
júci stav nezákonnej nečinnosti? Ten, kto 
navádzal na prerušenie voľby, alebo tí čo 
to schválili, alebo ten čo podpísal takéto 
uznesenie?!
   Obviňovať bývalého hlavného kontro-
lóra zo znemožnenia voľby je viac než 
smiešne. Môže si podať žalôb koľko len 
chce, má na to právo, ale kde v zákone je 
napísané, že po podaní takejto žaloby sa 
nebude voliť nový hlavný kontrolór? Ide 
teda v prípade zmarenia voľby hlavného 
kontrolóra o neodbornosť alebo o zámer? 
V prípade neodbornosti je nutné urobiť 
rýchle personálne výmeny, ale čo ak ide 
o zámer?
   Názor mestského právnika, že pri voľbe 
nového hlavného kontrolóra a prípadnom 
neúspechu v konaní, ktoré sa začalo na 
Krajskom súde v Trenčíne, by sme mohli 
mať hlavných kontrolórov dvoch, je podľa 
môjho názoru vysoko neodborný. Prečo? 
Pretože zákon už s takouto situáciou po-
číta a to v ustanovení § 347 ods. 3) Správ-
neho súdneho poriadku, podľa ktorého 
právoplatnosťou rozhodnutia správneho 
súdu podľa odsekov 1 a 2 zanikajú práv-
ne účinky toho uznesenia zastupiteľstva, 
na základe ktorého bola do funkcie hlav-
ného kontrolóra žalovaného zvolená iná 
osoba. A teda mohla by nastať aj taká 
situácia, kedy by príslušný súd žalobu 
bývalého hlavného kontrolóra zamietol a 
novozvolený hlavný kontrolór by pokra-
čoval celé funkčné obdobie. A v prípade, 
že bývalý hlavný kontrolór by bol so ža-
lobou úspešný, funkcia novozvoleného 
hlavného kontrolóra by právoplatnosťou 
takého rozhodnutia skončila. Stav, ktorý 
poslancom popísal mestský právnik, že by 
mesto mohlo mať a súčasne dvoch hlav-
ných kontrolórov, je podľa môjho názoru 
len jeho mylný výklad zákona.
   Naše vedenie mesta si zvolilo tú najhor-
šiu cestu, ktorou je nezákonná nečinnosť. 
Preto vyzývam kompetentných na čele s 
primátorom Henekom, aby túto nezákon-
nú nečinnosť odstránili a čo najrýchlejšie 
zvolali zasadnutie mestského zastupi-
teľstva, na ktorom sa uskutoční prerušená 
voľba nového hlavného kontrolóra podľa 
už skôr zverejnených podmienok a pozva-
ní budú uchádzači, ktorí v zákonom sta-
novenej lehote prejavili záujem o funkciu 
hlavného kontrolóra a splnili podmienky 
účasti vo voľbe.  Bolo by to férové nielen 
kvôli už prihláseným uchádzačom, ale aj 
voči nám, občanom mesta Púchov.

Začal by som od konca a zdôraznil by 
som: mesto v prípade prerušenia voľby 
hlavného kontrolóra určite nepochybi-
lo a postupovalo jediným spôsobom, 
ktorý v danom prípade zákon umož-
ňuje.
   Keď bol z funkcie odvolaný hlavný kon- 
trolór Jurči, mesto hneď začalo vykoná-
vať kroky vedúce k naplneniu povinnosti 
zvoliť kontrolóra nového spôsobom a v 
lehotách ustanovených zákonom o obec-
nom zriadení. Boli stanovené podmienky 
účasti na voľbe, voľba bola vyhlásená v 
zákonnej lehote, prebehli všetky úkony, 
ktoré prebehnúť mali, až prišiel 24. ap-
ríl, kedy zasadlo mestské zastupiteľstvo, 
ktoré malo nového hlavného kontrolóra 
zvoliť. V tento deň však odvolaný hlavný 
kontrolór Jurči ráno ešte pred zasadnu-
tím mestského zastupiteľstva doniesol 
osobne do podateľne mestského úradu 
oznámenie o podaní žaloby, ktorou sa 
na Krajskom súde v Trenčíne začalo ko-
nanie o preskúmaní zániku funkcie hlav-
ného kontrolóra Jurčiho. A zákon (§ 344 
zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny 
poriadok) v tomto prípade nedáva veľa 
možností ako postupovať, resp. dáva 
možnosť len jednu, keď vyslovene usta-
novuje, že po začatí takéhoto konania 
nemôže zastupiteľstvo prijať také uzne-
senie, ktoré by zmarilo účel konania pred 
správnym súdom. A uznesenie o zvolení 
nového hlavného kontrolóra by takým-
to uznesením bezpochyby bolo. Určite  
teda nejde o nezákonnú nečinnosť tak, 
ako sa to snaží prezentovať JUDr. Crkoň.
   Ustanovenie Správneho súdneho po- 
riadku, ktoré ako argument používa 
JUDr. Crkoň (§ 347 ods. 3) skutočne upra-
vuje situáciu, ktorá môže nastať a síce, že 
do funkcie je napriek konaniu na súde 
zvolený nový hlavný kontrolór. Takáto si-
tuácia môže nastať z viacerých dôvodov 
a síce, že konanie na súde začne až po 
voľbe hlavného kontrolóra, z dôvodu, že 
mesto o takomto konaní nevie, pretože o 
tom nebolo preukázateľne oboznámené 
alebo z dôvodu, že by vedome porušo-
valo ustanovenie zákona a aj napriek 
tomu, že poslanci o takomto konaní na 
súde vedeli, by do funkcie zvolili nového 
hlavného kontrolóra. A posledná situácia 
je presne situácia, na ktorú vyzýva JUDr. 
Crkoň – zvoliť nového hlavného kontro-
lóra, ktorý by však o svoju funkciu roz-
hodnutím súdu mohol prísť. Má to však 
jeden háčik: kontrolór, ktorému by takto 
zanikla funkcia, by mohol mesto žalovať 

z dôvodu, že bol zvolený do funkcie aj 
keď voľba prebehnúť nemala a s veľkou 
pravdepodobnosťou by takýto spor vy-
hral a to by zároveň znamenalo záťaž 
pre mestský rozpočet. Zodpovednosť 
za takéto konanie by však padla na ple-
cia vedenia mesta, a nie na plecia JUDr. 
Crkoňa píšuceho svoje „právne názory“ 
z bezpečného pohodlia spoza svojho 
počítača.
   Ak už JUDr. Crkoň neporozumel po-
merne exaktnému ustanoveniu zákona 
o tom, že zastupiteľstvo hlavného kon-
trolóra jednoducho voliť nemohlo a do 
právoplatného rozhodnutia súdu ani 
nemôže, mal a stále má možnosť overiť si 
pomerne jednoducho správnosť svojho 
názoru. A nemusí pri tom investovať ani 
cent do kúpy komentovaného zákona č. 
162/2015 Z. z. Správneho súdneho po- 
riadku, s čím by ako exekútor určite ne-
mal problém. Mohol si (tak ako každý 
občan) otvoriť webovú stránku Národnej 
rady SR, kde je voľne prístupná dôvodová 
správa k tomuto zákonu a doslova by sa 
tam pri komentári k § 344 dočítal, že žalo-
vaný, t. j. mesto a mestské zastupiteľstvo 
ako jeho orgán by nemal do rozhodnu-
tia správneho súdu vyhlásiť a uskutočniť 
nové voľby hlavného kontrolóra. Mesto a 
mestské zastupiteľstvo, ako je uvedené 
vyššie, vykonalo všetky kroky podľa zá-
kona tak ako malo a to až do momentu, 
keď sa dozvedelo, že konanie o preskú-
maní zániku funkcie hlavného kontrolóra 
začalo a v tom momente voľbu prerušilo.
   Zaujímavé je tiež tvrdenie JUDr. Crkoňa, 
že poslanci konali vo vzácnej názorovej 
zhode s bývalým kontrolórom Jurčim. 
Tomuto tvrdeniu však chýba logika. Veď 
ak by sme brali prácu hlavného kont-
rolóra Jurčiho ako obraz práce mesta 
a jeho vedenia, tak podľa správ o čin-
nosti hlavného kontrolóra mestu až na 
niektoré drobné nedostatky v podstate 
niet čo vytknúť. Čitatelia sa o tom môžu 
presvedčiť na www.puchov.sk, kde sú 
správy o činnosti hlavného kontrolóra 
zverejnené. Skutočnosť je taká, že hlav-
ný kontrolór Mgr. Jurči bol odvolaný pre 
hrubé porušovanie pracovnej disciplíny, 
ale to je rozsahom téma na samostatný 
článok.
   Či už JUDr. Crkoň cíti potrebu prezen-
tovať názor, pretože len nedočítal všetky 
ustanovenia zákona, úmyselne vytrháva 
konkrétne ustanovenia z kontextu záko-
na alebo je za tým niečo iné, už necháme 
na posúdení občanov.

JUDr. Pavol Crkoň: Neodbornosť alebo zámer? Mgr. Radoslav Machan: Nemáte pravdu, pán Crkoň
(Reakcia na článok primátora Rastislava Heneka „Ďakujeme, pán Jurči!“,  
Púchovské noviny č. 17/2017)
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Desiate výročie vokálnej skupiny Harmony
Tretia májová sobota bola pre vokálnu skupiny Harmony zo Základnej umeleckej školy v Púhove 
významným a slávnostným dňom. Skupina Harmony totiž vo veľkej sále Divadla v Púchove oslávila 
desiate výročie svojho založenia a o kvalitný spev skutočne nebola núdza. 

Výročný koncert začal úvodnou 
piesňou s názvom „II est bel et bon“ 
od hudobníka Pierrea Passereaua 
a celkovo bol rozdelený na dve časti. 
V  prvej bol pre divákov pripravený 
program, ktorý spadal do kategórie 
„a  cappella“, čiže spev bez sprievo-
du hudobných nástrojov a reperto-
árom sa blíži viac ku klasickej hudbe 
alebo úpravám ľudových piesní. Po 
renesančnom úvode nasledovali 
piesne ľudové. Ako prvá zaznela 
pieseň „Šak je tá niva“ od slovenské-
ho hudobného skladateľa Ladislava 
Burlasa, ktorá pochádza zo Záriečia. 
Po nej nasledovala ruská ľudová 
pieseň a  množstvo ďalších, ktoré 
v a cappella prevedení zneli výbor-
ne. 
   V druhej časti koncertu sa ku sku-
pine pridali aj ostatní pedagógovia 
a  žiaci Základnej umeleckej školy  
v Púchove. Spoločne hrali skôr po-
pulárne piesne ako napr. „My heart 
will go on“ z  filmu Titanic, či „I  feel 
pretty“ z  legendárneho muzikálu 
The West Side Story. Divákom sa 
na výročnom koncerte po prvýkrát 
predstavila aj dievčenská žiacka 
skupina, ktorá sa vyčlenila z  det-
ského speváckeho zboru Be Happy 
a naraz odspievali hneď dve moder-
né piesne. 
   Vokálna skupina Harmony zo ZUŠ  
v Púchove pod vedením Márie Ja-

Zloženie vokálnej skupiny HARMONY: Lenka Ďuďáková, Zuzana Kredatusová , Alžbeta Florišová, 
Tatiana Stupavská, Janka Marmanová, Daniela Sadloňová, Erika Fojtíková 
a umelecká vedúca Mária Jašurdová.

Vokálna skupina Harmony vznikla z 
iniciatívy učiteľov Základnej umelec-
kej školy v Púchove na prelome rokov 
2006 - 2007. Pôvodne šlo o miešané 
teleso, ktoré vystupovalo pod ná-
zvom Komorný zbor učiteľov pri ZUŠ 
v Púchove. 
  Hneď od začiatku vzniku sme mali 
ambíciu študovať prevažne ná-
ročnejší klasický repertoár, ktorý 
sme postupne rozširovali o skladby 
z oblasti populárneho žánru. Po-
stupne zbor opustili jeho mužskí 
členovia a tak sa sformovalo ženské 
vokálne teleso, ktoré v súčasnosti 

poznáme ako „Harmony.“ 
  Členkami zboru sú učiteľky našej 
školy a jedna naša bývalá kolegyňa, 
ktorá zostala skupine verná napriek 
tomu, že zmenila zamestnávateľa. Čo 
sa týka hlasového rozdelenia, spieva-
me väčšinou štvorhlasne (niekedy päť 
alebo šesťhlasne). Hlasové skupiny sú: 
soprán Lenka Ďuďáková a Zuzana Kre-
datusová (obe vyučujú spev), mezzo-
soprán: Alžbeta Florišová (klavír, spev), 
Tatiana Stupavská (akordeón), prvý alt: 
Janka Marmanová (husle), druhý alt: 
Daniela Sadloňová (klavír), Erika Foj-
tíková (klavír). Umeleckou vedúcou je 
Mária Jašurdová (vyučujúca zborový 
spev a klavír). 
  Ako už stále hudobné teleso školy 
sa aktívne podieľame na hudobnom 
živote mesta. Náš repertoár je veľmi 
pestrý: v súčasnosti spievame sklad-
by starej hudby a renesancie, klasickú 
hudbu (prevažne 19. storočia), úpravy 
ľudových piesní, spirituál, gospel, rôz-
ne žánre populárnej hudby. Spolu-
pracujeme s našimi kolegami zo školy 
a táto spolupráca prináša množstvo 
krásnych spoločných projektov, akým 
bol napríklad Koncert ku Dňu parkov v 
roku 2016 v Lednických Rovniach, veľa 
spoločne odohraných Hudobných ve-
čerov, Benefičných koncertov a pod.
Mária Jašurdová, umelecká vedúca

Čo a kto je Harmony?šurdovej vyhrala v roku 2014 medzi-
národnú súťaž speváckych zborov 
Námestovské hudobné slávnosti, 
o  rok neskôr získala titul najlepší 
slovenský zbor na medzinárodnom 
festivale Musica Sacra v  Bratislave, 
kde skončila len tesne za celkovým 
víťazom súťaže. 

Barbora Krchňavá

Vokálna skupina Harmony na nedávnom koncerte v púchovskom 
evanjelickom  kostole pri príležitosti Dňa matiek.
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láciu a vlhkosti vzduchu
- vnútorné rebrovanie na min. 80 % 

Mesto rozdelí rodinným domom 172 záhradných kompostérov

Podľa informácií referentky život-
ného prostredia MsÚ Púchov Mgr. 
Martiny Knížatovej budú v prvej 
fáze dotazníkom oslovení obyvate-
lia rodinných domov na uliciach Pod 
Lachovcom, J.  Kráľa, Podjavorinskej, 
Sládkovičovej a  Kuzmányho. Ob-
čanom bude ponúknutá dodávka 
plastového kompostéra. Ak prejavia 
o kompostér záujem, budú s nimi 
spísané zmluvy o bezplatnej výpožič-
ke na dobu desať rokov. Po uplynutí 
tejto doby sa kompostér stane vlast-
níctvom jednotlivých občanov.
   V  prípade, že občania neprejavia 
o  tieto kompostéry záujem, ponuka 
sa potom presunie na ďalšie ulice. 
V prípade, že bude o projekt záujem, 
radnica plánuje jeho postupné roz-

šírenie, aby sa ho mohli zúčastniť aj 
ostatní občania mesta bývajúci v ro-
dinných domoch.
   Mesto zakúpenie kompostérov 
zrealizovalo prostredníctvom elek-
tronickej aukcie, ktorej sa zúčastnil 
jeden záujemca, a to firma MEVA-SK, 
s. r. o. z Rožňavy. Cena zákazky bola 
vysúťažená na 9.976 eur (vrátane 
DPH), čo predstavuje 58,68 eur za je-
den kompostér. 
Ide o kompostér s  nasledovnými 
parametrami:
- hrúbka steny 5,5 mm
- objem: 445 l
- rozmer: 82 x 82 cm
- výška 102,5 cm
- hmotnosť 16 kg
- dostatočný počet otvorov pre cirku-

Mesto Púchov sa za účelom zníženia množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných 
do smených nádob a na skládky rozhodlo zo svojho rozpočtu postupne zabezpečiť občanom 
v rodinných domoch plastové záhradné kompostéry. 

plochy stien zabraňujúce upchatiu ve-
tracích otvorov
- kompost vyberateľný z každej strany
- kónický tvar pre uľahčenie vyprázd-
nenia celého obsahu kompostéru a 
zabráneniu trenia dvierok o zem pri 
otváraní a vyberaní kompostu
- vrchný poklop na vhadzovanie odpa-
du otvoriteľný do 2/3 jeho celkovej veľ-
kosti kvôli pohodlnému vhadzovaniu
- uzamknuteľný poklop kompostéru 
kvôli vetru a zvieratám
- vyrobený z recyklovaného HDPE ale-
bo PP, ktorý môže byť opäť recyklovaný
- bez dna kvôli styku s pôdou
Viac informácií môžu občania zís-
kať na tel. čísle 042/4650845 alebo 
0905/815376.

S. Flimmel, foto: www.mevako.sk

Púchovská akcia Kotlebovej strany skončila fiaskom
Mnohí ľudia, ktorí majú obavy z  rastúcej popularity extrémistickej Kotlebovej Ľudovej strany 
Naše Slovensko, si po jej poslednej akcii v Púchove mohli spokojne vydýchnuť.
V  sobotu 13.  mája miestny aktivista 
ĽS NS Marián Mišún organizoval pre-
mietanie „zakázaného“ filmu Bitka 
pri Viedni, ktorý opisuje útok Turkov 
z roku 1683. Nakoniec bol asi rád, že 
mu mesto nepovolilo premietanie 
vo veľkej sále Divadla, ale len v malej 
náhradnej kinosále na Námestí slo-
body. Napriek tomu, že bolo premie- 
tanie zdarma, prišla len malá hŕstka 
záujemcov. Tí si dokonca film ani ne-
mohli dopozerať do konca, pretože 
uprostred premietania organizátori 
zistili, že jeho úplnú verziu nemajú  
v počítači k  dispozícii. Marián Mišún 
sa snažil trápnu situáciu vyriešiť ozná-
mením, že „zakázaný“ film je vlastne 
bežne zdarma dostupný na internete 
a netreba naň chodiť do kina.
   Na svojej facebookovej stránke sa 
Marián Mišún už k  zbabranej akcii 
radšej nevyjadroval. Namiesto toho 
zaútočil na školské návštevy koncen-
tračných táborov z  čias 2.  svetovej 
vojny: „Pre štandardných politikov 
je dôležité, aby revolučne naladenú 
mládež udržali v emóciách a v stra-
chu z  minulosti... Títo manipulátori 
majú vždy pre návštevníkov kon-
centrákov pripravený nejaký smut-
ný, dojímavý a zaujímavý príbeh v 
duchu jedna baba povedala, ktoré-
ho pravdivosť nie je možné overiť... 

Napriek tomu, že sme v danej dobe 
vôbec nežili, podprahovou formou 
vyvolajú silné emócie a znechutenie, 
aby nás spájali s najrôznejšími tra-
gédiami a nechutnosťami, s ktorými 
nemáme nič spoločné.“
   Pre Mariána Mišúna sú tragédie 
z  čias fašistickej vlády, opisované 
žijúcimi pamätníkmi, len príbehy v 
duchu jedna baba povedala, ktorých 

pravdivosť nie je možné overiť. Zato 
vie úplne presne, čo sa stalo v  roku 
1683, o  ktorom bol „zakázaný“ film 
Bitka pri Viedni. Tiež je mu jasné, že 
státisíce utečencov, ktorí dnes utekajú 
do Európy pred fanatickými moslima-
mi, sú vlastne takí istí vrahovia, ako 
pred 400 rokmi útočili na Európu.  
A napriek tomu, že Kotlebova ĽS NS 
častokrát používa rovnaké symboly, 

heslá a myšlienky ako fašistické strany 
z čias 2. svetovej vojny, dovolí si tvrdiť, 
že s nimi nemá nič spoločné. 
   Vyzerá to, že Púchovčania neboli 
zvedaví na podprahové manipulácie 
Kotlebovej ĽS  NS, ktoré pravdepo-
dobne mali jediný cieľ: historickým fil-
mom vyvolávať nenávisť voči ľuďom 
inej národnosti alebo vierovyznania.

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

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

Kontakt: 0948 489 223

inzerát stonožka 88x132 mm .indd   1 1. 3. 2017   10:38:42

Kaderníctvo 
Nikol

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

komplexnú starostlivosť 
o vaše vlasy:

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

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

Objednať sa môžete na tel. 
0911 577 168

ŠPECIALISTA 
NA CHOVATEĽSTVO
A AKVARISTIKU

MAJKA  FASHION
Ponúkame: 
- dámsky, pánsky, detský tovar,
- spodnú bielizeň, 
- rifle, mikiny, 
- dámske šaty, blúzky, 
- detské tepláky, súpravy, 
- nohavice, bundy, 
- elegantné ako aj športové kabelky,  
a mnoho ďalšieho tovaru 
za super ceny pre celú rodinu. 

TEŠÍME SA NA VÁS

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

  OBLOŽENÉ MISY
JEDLÉ a NEJEDLÉ OZDOBY NA TORTY

  TOVAR NA PEČENIE A ZDOBENIE

          lg-pomockyprecukrarov.sk
                0904 133 481     

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

Pohoda pre Váš nákup
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Pohoda pre Váš nákup

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

Garnier
deodorant

150 ml

2,99    

1,95€

10,95 

6,69 €
Jar 

prostriedok 
na umývanie  

riadu
  900 ml

2,29  

1,69 € 

Fructis 
šampón na vlasy 
250 ml 

2,89 

1,69 €

Ajax    
univerzálny čistiaci 
prostriedok 
1 l

1,95 

1,49 €

Dove
sprchový gél 

750 ml

 
4,99

3,49 €

Nivea
pena 
na holenie
200 ml

3,49 

2,79  €

Sanytol
čistiaci dezinfekčný 
prostriedok  
500 ml 

3,45  

2,69 €

Nivea
pánsky pleťový 
krém 
150 ml
NOVINKA
4,19 

2,89 €

Palmex
prací postriedok
55 praní 

Akcia platí od 25. 4. do 5. 5. alebo do vypredania zásob

Coccolino
avivážny 
prostriedok    
1 l

2,49 

1,79 €
Woolite 
tekutý prací gél 
4,5 l 

9,99 

5,99 €

Domestos 
čistiaci 
prostriedok 
na WC
750 ml
1,89 

1,29 €

Chystáte sa stavať, prerábať, kupovať 
či dokonca potrebujete refinancovať úver? 

Je tu pre Vás LIBERTA a. s., ktorá robí aj:
- životné poistenia pre všetky poisťovne 
- neživotné poistenia, PZP, HP,  zodpovednosť 
  sporenie, cestovné  poistenie, 
  poistenie podnikateľov, poistenie domov  
  a bytov
- hypotekárne úvery, spotrebné úvery, 
  refinancovanie úverov 
 Neváhajte nás navštíviť na ulici Moravská  682/3, 020 01  Púchov  

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

Nivea
deodoranty

antiperspiranty
150 ml

2,99

1,99 €

Floor 
univerzálny čistiaci 
prostriedok 
na podlahy  
1,5 l
2,29 

1,49 €

Vanish 
odstraňovač 

škvŕn
1 l  

3,19  

1,99 €

Akcia platí od 23. 5. do. 5. 6. alebo do vypredania zásob

Cif       
tekutý 
čistiaci 
prášok     
500 ml 
2,29  

1,49 €
Taft
lak na vlasy 
rôzne druhy
250 ml 

3,39  

2,39 €

Savo 
originál           
dezinfekčný prostriedok
1 l  

1,35 

0,99 €

Fixinela   
WC gél 
extra silná
750 ml  

2,45 

1,39 €

Wellaton 
farba na vlasy   
rôzne druhy

3,35  

2,59 €

Sensodyne 
repair&protect  
zubná pasta  
75 ml 

3,79 

2,89 €

Jar
čistiaci prostriedok 
na umývanie riadu 

750 ml
2,39

 1,55 € 

4,19 

2,69 €

Surf
prací 
prostriedok 
20 PD 

Head & shoulders 
šampón na vlasy 
proti lupinám 
400 ml

4,49 

3,65  €



spravodajstvo8 PÚCHOVSKÉ NOVINY

Komunitná záhrada v Púchove

Kozový, Milan Baranec, Jozef Ježovi-
ca - píla Lazy - Dubková, Andrea Feri-
ancová, Michal Virdzek, Milan Hajský 
- Growland, Pavol Kuliha.
   Ďakujem za pomoc a skvelú prá-
cu super kolektívu 2. A z Gymnázia 
Púchov, Mládežníckemu a žiackemu 
parlamentu, riaditeľke a zamestnan-
com Detského domova v Púchove, 
mojim dlhoročným kamarátom, 
susedom, ale aj zvedavcom a oko-
loidúcim, ktorí sa pridali priamo z 
ulice.

Roman Hvizdák,  
viceprimátor, poslanec MsZ Púchov 

Nápad na zriadenie komunitnej zá-
hrady vznikol dávnejšie, len proste 
nebol čas, aby sme sa tomu riadne 
venovali. Avšak na začiatku tohto 
roka mi napísal môj kamarát Mário 
Ozimý, že by chcel niekde v meste 
založiť komunitnú záhradu a či by 
som do toho nešiel. A tak som za-
čal premýšľať ako na to, kde by to 
mohlo byť a koho osloviť, aby celý 
ten nápad mal aj solídne využitie. 
Chceli sme spoločne vytvoriť niečo 
nové a pritom sa tak trochu vrátiť 
v čase do kedysi povinných hodín 
pestovateľských prác na základných 
školách. Chceli sme pestovať zeleni-
nu, kvety a bylinky, aby ich využili 
hlavne tí, ktorým akokoľvek pomô-
žu a tak mi napadlo, čo tak detský 
domov v Púchove. Viem určite, že 
práca na záhrade a samotné papra-
nie sa, či rýpanie sa v zemi má tera-
peutický účinok, preto sa už nedalo 
cúvnuť a všetko bolo zrazu jasné a 
rozhodnuté. Vyvýšené záhony sme 
vybrali hlavne preto, aby sa lepšie 
a bez obmedzení dalo pracovať aj 
seniorom, dospelým, deťom a vozíč-
karom. 
   V prvej etape sme sadili semien-
ka, ďalej zháňali drevo na vyvýšené 
záhony, opracovávali a montovali 
veľké drevené rámy, potom presád-
zali už vyklíčené priesady, pozháňali 
a doviezli kvalitnú zeminu, naplnili 
záhony a na záver sme spoločne 
vysadili zeleninu, bylinky a aj kve-
ty. Komunitnú záhradu chceme do 
budúcna pomaličky tvarovať a skva-
litňovať.
   Ďakujem partnerom projektu: 
Mesto Púchov, Detský domov Pú-
chov, Dobrovoľník mesta Púchov, 
CVČ Včielka Púchov, Fakulta prie-
myselných technológií v Púchove a 
Arboretum Klecenec.
   Ďakujem sponzorom: Rene Gon-
zález, Ivan Kozový - Záhradníctvo 
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Mestská polícia Polícia informuje

Nezamestnanosť  je pod štyrmi percentami

Za jeden rok pribudlo v Púchovskom okrese 
919 osobných motorových vozidiel 

Nekúpali sa, máčali si nohy
Hliadku mestskej polície privolali popoludní na 

Námestie slobody, kde sa mali podľa telefonic-
kého oznámenia kúpať vo fontáne ľudia. Hliad-
ka po príchode na miesto našla skupinu ôsmich 
mladých ľudí, ktorí sa však nekúpali, vo fontáne 
si máčali nohy. Hliadka ich vyzvala, aby od tejto 
činnosti upustili.

Mokro po búrke...
Na oddelenie mestskej polície prišiel Púchov-

čan, ktorý oznámil, že v podchode na Moravskej 
ulici je voda na mieste, kde by nemala byť. Vyjadril 
podozrenie, že môže ísť o únik vody z poškode-
ného vodovodného potrubia. Na oddelení ho 
informovali, že jeho informáciu preverí hliadka a 
v prípade poškodeného potrubia bude informo-
vať vosárenskú spoločnosť. Púchovčan prišiel na 
oddelenie opäť po štvrť hodine, bol zvedavý, čo 
hliadka zistila. Informoval tiež, že z ústia dažďo-
vého zvodu bytového domu vyteká zapáchajúca 
voda, podľa neho fekálie, ktoré niekto takýmto 
spôsobom vylieva z bytovky. Hliadka mestskej 
polície však zistila, že v zámkovej dlažbe pod 
podchodom sú vytvorené priehlbiny a v nich sa 
po poslednej búrke držala voda. Mestskí policajti 
miesto počas zmeny skontrolovali trikrát, nezistili 
stúpanie hladiny zaplavenej plochy.   

Nájdený bicykel odovzdala policajtom
Večer krátko pred 21.00 hodinou prišla na odde-

lenie mestskej polície žena z Lysej pod Makytou, 
ktorá odovzdala bielo-ružový detský bicykel a 
detskú dievčenskú cyklistickú prilbu ružovej far-
by. Bicykel i prilbu našla v Marczibányiho záhrade 
v Púchove.

Zatiaľ bez papúč...
Hliadka mestskej polície vykonala ráno kontro-

lu Ulice pod Lachovcom zameranú na parkova-
nie a státie motorových vozidiel na chodníkoch. 
Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky sa dopustilo hneď desať majiteľov mo-
torových vozidiel nielen z Púchovského okresu, 
ale aj z okresov Trenčín, Považská Bystrica a Ru-
žomberok. Tentokrát obišli bez „papúč“ za stierač-
mi si však našli upozornenie o porušení doprav-
ných predpisov. 

Pomohol drôt
Na hliadku mestskej polície sa počas kontroly 

Ulice pod Lachovcom obrátil starší pán s tým, že 
si v motorovom vozidle zabuchol kľúče a nemôže 
sa dostať do auta. Hliadka následne prišla k jeho 
motorovému vozidlu a za pomoci železného drô-
tu sa jej podarilo automobil otvoriť.  

Odišla...
V noci o 22.30 prišiel na oddelenie mestskej po-

lície muž z Moyzesovej ulice. Sťažoval sa, že má 
problémy s priateľkou, s ktorou žije v jeho byte. 
Problém podľa oznamovateľa spočíva v tom, že 
neustále mu vulgárne nadáva, uráža jeho rodi-
nu a rodinných príslušníkov. Nechcel oznámiť 
priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, 
hliadku iba žiadal, aby jeho priateľke dohovorila, 
že to bude postačujúce. Hliadka našla v mieste 
bydliska ženu z Považskej Bystrice, ktorá však už 
mala zbalenú svoju batožinu a v prítomnosti poli-
cajnej hliadky byt opustila. 

A bolo ticho
Desať minút po polnoci oznámili telefonicky 

rušenie nočného pokoja na terase jedného z pod-
nikov v Púchove. Hliadka na mieste potrestala 
blokovou pokutou troch ľudí za rušenie nočného 
pokoja a majiteľa prevádzky napomenutím za ne-
dodržanie zatváracích hodín.

V evidencii dopravného inšpektorátu bolo k 30.aprí-
lu tohto roku v Púchovskom okrese celkom 24.408 
vozidiel. Vyplýva to z informácii, ktoré zverejnil odbor 
dopravnej polície Prezídia Policajného zboru. Z nich 
najviac bolo osobných motorových vozidiel, ktorých 
dopravný inšpektorát evidoval 16.647. Druhou naj-
početnejšou skupinou vozidiel v evidencii dopravné-
ho inšpektorátu boli v Púchovskom okrese nákladné 
prívesy, ktorých bolo koncom apríla 2273. Nasledovali 
nákladné vozidlá (1981), motocykle (867), poľnohos-
podárske kolesové traktory (817),  nákladné prívesy 
za traktor (398), malé motocykle (292). V evidencii 
dopravného inšpektorátu bolo koncom apríla v Pú-
chovskom okrese aj 174 štvorkoliek. V Trenčianskom 
samosprávnom kraji bolo k rovnakému dátumu v 
evidencii dopravných inšpektorátov celkom 321.688 
vozidiel, z nich 230.029 osobných motorových vozi-
diel. Dopravné inšpektoráty na celom Slovensku evi-
dovali ku koncu marca celkom takmer 2,99 milióna 
vozidiel, z nich najväčšiu čas tvorili rovnako osobné 
motorové vozidlá, ktorých bolo na Slovensku viac 

ako 2,15 milióna. 
Len v apríli vyradili v Púchovskom okrese z eviden-

cie dopravného inšpektorátu celkom 22 vozidiel, z 
nich bolo 14 osobných motorových vozidiel. V rovna-
kom období pribudlo v okrese Púchov do evidencie 
dopravného inšpektorátu 84 vozidiel, z nich bolo 38 
osobných motorových vozidiel. 

Celkový počet vozidiel v evidencii dopravného 
inšpektorátu sa v okrese Púchov zvýšil medziročne 
o 1216. Kým ku koncu apríla minulého roku bolo v 
evidencii 23.192 vozidiel, v tomto roku ich už bolo 
24.408. Počet osobných motorových vozidiel evido-
vaných v Púchovskom okrese stúpol medziročne o 
919 (z 15.728 ku koncu apríla 2016 na 16.647 kon-
com apríla tohto roku). Zaujímavý je pohľad na po-
čet evidovaných osobných motorových vozidiel v 
okrese Púchov za posledných viac ako trinásť rokov. 
Kým koncom roku 2003 bolo v evidencii dopravného 
inšpektorátu v Púchovskom okrese 6853 osobných 
motorových vozidiel, za 13 rokov ich počet stúpol o 
9794 na 16.647...                     (r)

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti klesla 
v apríli v Púchovskom okrese medzimesačne o 0,14 
percenta z marcových 3,90 percenta na aprílových 
3,76 percenta. Napriek tomu, že miera nezamest-
nanosti v okrese Púchov bola už druhý mesiac pod 
psychologickou štvorpercentnou hranicou, bola až 
piata najnižšia v Trenčianskom samosprávnom kraji. 
V okresoch Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Ilava a 
Trenčín klesala v rýchlejšie, ako v okrese Púchov. 

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali v 
apríli v Púchovskom okrese celkom 1047 uchádzačov 
o zamestnanie, z nich bolo 555 žien. Poklesol počet 
absolventov vysokých a stredných škôl evidovaných 
na úrade práce. V okrese Púchov evidovali 12 uchád-
začov o zamestnanie z radov absolventov vysokých 
škôl a 36 absolventov stredných škôl. Aj naďalej pre-
trváva vysoký podiel mladých ľudí evidovaných na 
úradoch práce. Výnimkou nie je ani okres Púchov, 
kde bolo v apríli z celkového počtu 1047 evidova-
ných nezamestnaných až 257 mladších ako 30 rokov, 
čo je takmer 25 percent z celkového počtu nezamest-
naných. Až 135 uchádzačov o zamestnanie bolo do-
konca mladších ako 25 rokov. Púchovský úrad práce 

tiež evidoval 49 uchádzačov o zamestnanie starších 
ako 60 rokov. 

Z pohľadu času evidencie na úrade práce bolo 156 
uchádzačov o zamestnanie z okresu Púchov v evi-
dencii viac ako dva roky, 515 uchádzačov o zamest-
nanie bolo v evidencii úradu práce menej ako sedem 
mesiacov. 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ponúkal kon-
com apríla celkovo 317 voľných pracovných miest, z 
toho 16 pracovných miest je vhodných aj pre zdra-
votne postihnutých. 

V Trenčianskom kraji klesla priemerná miera neza-
mestnanosti v apríli na 4,57 percenta. Najvyššia bola v 
okrese Prievidza, kde klesla na úroveň 6,44 percenta. 
Nasledovali okresy Považská Bystrica (5,39 percenta), 
Partizánske (4,88 percenta), Bánovce nad Bebravou 
(4,82 percenta), Púchov (3,76 percenta), Myjava (3,72 
percenta), Nové Mesto nad Váhom (3,59 percenta), 
Ilava (3,51 percenta) a Trenčín (3,29 percenta). 

Na Slovensku klesla priemerná nezamestnanosť v 
apríli medzimesačne na úroveň 7,74 percenta. Naj-
vyššia bola v okrese Rimavská Sobota (24,40 percen-
ta), najnižšia v okrese Piešťany (2,61 percenta).       (r)

Púchovskí hasiči absolvovali od 12. do 19. mája tri 
výjazdy a jedno cvičenie. Ešte 12. mája zasahovali 
traja príslušníci Hasičského a záchran-
ného zboru z Hasičskej stanice v Pú-
chove pri dopravnej nehode na diaľnici 
D1 pri Sverepci. Nehoda si nevyžiadala 
žiadnu obeť ani zranenie. O tri dni ne-
skôr krátko pred polnocou absolvovali 
traja púchovskí hasiči ekologický zásah 
na ceste I/61 v Beluši. V stredu 17. mája 
zasahovali traja hasiči z Púchova s dvo-
mi kusmi hasičskej techniky pri požiari 
na Námestí slobody v Púchove. Súčas-
ťou činnosti púchovských hasičov bolo 
minulý týždeň aj cvičenie v Dolnej Breznici. Informo-

valo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného 
zboru v Trenčíne.                         (pok)

Hasičský a záchranný zbor

Púchovskí hasiči mali relatívny pokoj

Ilustračná snímka: KR HaZZ Trenčín

Spravodajstvo    9
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S príchodom jari Trenčiansky samosprávny 
kraj (TSK) zaobstaral pre Správu ciest TSK tri 
nové kosiace ramená.
Moderné kosiace ramená Mulag MFK 600 sa skla-
dajú z dvoch častí; z posuvného ramena a strano-
vej kosačky. Ich využitie výrazne zvyšuje pracovný 
výkon stroja, a to najmä pri zvodidlách a pri práci 
v užších uličkách. Svojím teleskopickým ramenom 
nadstavba ponúka veľký dosah, ktorý je dôležitý 
pre účinné kosenie rozsiahlych svahov a strihanie 
živých plotov. Zásluhou dvoch ramien sa stáva 
kosenie výrazne efektívnejšie, keďže jeden úsek 
zamestnanci pokosia na dvojitú šírku kosby.    Te-
leskopické kosiace rameno má rozsah od 5,5 do 
7 metrov a stranová kosačka do 3 metrov. Kosi-
ace ramená Mulag MFK 600 sú umiestnené na 
Správach ciest TSK v Novom Meste nad Váhom, 
Považskej Bystrici a Prievidzi. Od tejto investície si    
Trenčiansky samosprávny kraj sľubuje kvalitnejšie 
upravené úseky ciest, ľahší prístup pri kosení ťažšie 
dostupných miest a hlavne efektívnejšie kosenie 
z hľadiska úspory nielen času, ale aj pohonných 
hmôt a financií.

Tretina z ušetreného balíka financií poputuje do 
troch nemocníc v pôsobnosti TSK
V NsP Myjava pribudne nový digitálny RTG prístroj s 
diagnostickými stanicami, rekonštrukciou prejde aj 
rádiodiagnostické oddelenie. V NsP Považská Bys-
trica sa komplexne zrekonštruuje a zmodernizuje 
nemocničná kuchyňa a trafostanica, vybuduje sa 
nové geriatrické oddelenie v priestoroch bývalé-
ho kožného oddelenia, ktoré prejde komplexnou 
rekonštrukciou. Vo vybavení nemocnice pribudne 
aj nová laparoskopická veža pre chirurgické odde-
lenie. NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, v ktorej 
prebieha rekonštrukcia monobloku a rozvodov in-
žinierskych sietí, budú investície smerovať najmä 
do prvotného vybavenia operačných sál, lôžkových 
oddelení a ostatných pracovísk prístrojovou tech-
nikou a vybavením. V bojnickej nemocnici sa tento 
rok vybuduje aj nové CT pracovisko vrátane zak-
úpenia CT prístroja. 

Pre oblasť sociálnych služieb o 616 tis. € viac
Nové investičné aktivity na úseku sociálnej pomoci 
sa týkajú rekonštrukcie výťahov či kúpeľní v zaria-

Kraj minulý rok ušetril 22,8 miliónov - investuje ich tam, kde sú najviac potrebné

deniach sociálnych služieb, ale napr. aj zakúpenia 
9-miestneho automobilu či obstarania špeciálnych 
lôžok. Župa takisto pokračuje v započatej inves-
tičnej akcii výstavby špecializovaného zariadenia - 
autistického centra v krajskom meste Trenčín. 

V oblasti kultúrnych služieb si prilepší najmä 
Trenčianske múzeum
Z celkového objemu kapitálových výdavkov po 
zmene rozpočtu 660 tis. € si najviac ukrojí práve 
rekonštrukcia administratívnej budovy na Tren-
čianskom hrade (v správe TM) s cieľom vybudovať 
reprezentatívne návštevnícke centrum (380 tis.€). 
Zvyšok financií je určených na regálový systém do 
Depozitu v Novom Meste nad Váhom a pre Hvez-
dáreň v Partizánskom na rekonštrukciu sociálnych 
zariadení. 

Pre oblasť dopravy o 5 mil. € viac, z toho 1 mil. €  
pre Správu ciest TSK
Ušetrené financie poputujú aj na úsek dopravy, a 
to napr. na rekonštrukciu mosta cez potok Dud-
váh či na zvýšenie bezpečnosti na úseku cesty 

Správa ciest TSK kosí efektívnejšie s 
troma novými kosiacimi ramenami

Monoblok operačných sál, s ktorého výstavbou sa 
začalo ešte v roku 1999, čakal na svoje dokončenie 
dlhých 13 rokov. Po tom, ako nemocnica prešla spod 
Ministerstva zdravotníctva SR pod pôsobnosť Tren-
čianskej župy bola stavba monobloku pozastave-
ná, pretože štát už neuvoľnil na dokončenie stavby 
žiadne finančné prostriedky. Tie dokázala vo svojej 
pokladnici napokon ušetriť župa, ktorá investíciu vo 
výške 8,6 mil. € hradí zo svojho rozpočtu.
   Stavebný ruch v nemocničnom monobloku začal 
8. marca tohto roku po tom, ako župan kľúč od jeho 
dverí symbolicky odovzdal dodávateľovi stavby, 
spoločnosti Keraming, a. s., Trenčín. O takmer presne 
dva mesiace neskôr absolvoval predseda TSK Jaro-
slav Baška na dostavbe prvý kontrolný deň. „Dostav-
ba sa uskutočňuje po častiach, keďže prebieha za 
plnej prevádzky nemocnice. V súčasnosti prebiehajú 
hrubé práce na jednej časti monobloku. Koncom au-
gusta, resp. v septembri by táto časť mohla byť odo-
vzdaná do užívania, následne by sa práce presunuli 
do druhého krídla,“ uviedol predseda TSK po tom, 
ako si prešiel všetky poschodia rekonštruovanej časti 
monobloku, ktorý má byť priestorom pre centrálnu 

Práce na rekonštrukcii monobloku a inžinierskych sietí 
v bojnickej nemocnici pokračujú podľa harmonogramu

JIS, chirurgické oddelenie a ortopédiu. Prvotné zari-
adenie, ako aj prístrojové vybavenie zrekonštruova-
ných priestorov nemocnice bude zo svojho rozpoč-
tu taktiež hradiť TSK. Správy zo stavby sú pozitívne; 
práce zatiaľ pokračujú podľa stanoveného časového 
harmonogramu a mali by byť ukončené približne na 
začiatku budúceho roku. 

Kniha o dobrovoľných hasičoch Trenčianskeho kraja je pokrstená
Pri príležitosti Medzinárodného dňa hasičov a Sviatku sv. 
Floriána pokrstili novú knižku Dobrovoľné hasičské zbory 
(DHZ) v Trenčianskom kraji. Publikáciu vydal Trenčiansky sa-
mosprávny kraj tento rok v januári. Kniha vznikla spoluprá-
cou s jednotlivými 246 DHZ pôsobiacimi v kraji, ktoré spolu 
združujú takmer 11 tisíc dobrovoľných hasičov.  Výsledkom 
ich spoločnej snahy je 370–stranový unikát, ktorý zachytá-
va nielen históriu, prvú techniku a prvých členov DHZ. Prvú 
knižku o DHZ v Trenčianskom kraji vôbec pokrstili počas sláv-
nostného večera k otvoreniu 13. ročníka výstavy FirEco 2017. 
Krstilo sa malým hasiacim prístrojom. Krstným otcom   knihy 
sa stal generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth.  

Zamarovce – Skalka vybudovaním priechodu pre 
chodcov s osvetlením. Tiež sa zrekonštruuje prie-
pust v obci Miezgovce a ďalšie priechody prejdú 
bezpečnostnými úpravami. Kraj pokračuje v prí-
prave na realizáciu projektu rekonštrukcie cesty 
č. II/516 na úseku Trenčianska Teplá – Dežerice, 
no najväčší objem finančných prostriedkov si v 
roku 2017 vyžiada zlepšovanie cyklistickej in-
fraštruktúry v kraji, konkrétne výstavba cyklotrás 
na úseku Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom 
a tiež Púchov – Nosická priehrada. 

Oblasť vzdelávania si prilepší o takmer 8,3 mil. €  
Nové investičné akcie budú zamerané predo-
všetkým na skvalitnenie vzdelávacieho procesu 
dobudovaním prírodovedných laboratórií, re-
konštrukciami priestorov škôl, ako aj výstavbou 
nových športovísk. Za viac ako 2,1 mil. € TSK pre 
Športové gymnázium v Trenčíne postaví celkom 
novú telocvičňu s vybavením. Ďalšie financie sú 
určené na realizáciu projektov predkladaných v 
rámci IROP (Integrovaného regionálneho operač-
ného programu).

Župa pod vedením Jaroslava Bašku opätovne hospodárila s prebytkom, ktorý za rok 2016 presiahol sumu 22,8 
miliónov eur. Ušetrené financie kraj využije na realizáciu investičných aktivít v prospech obyvateľov župy. 
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Opoziční poslanci sa svojich odmien nevzdali
Na februárovom zastupiteľstve bol schválený dodatok k Zásadám odmeňovania volených orgánov mesta 
Púchov, ktorým boli upravené odmeny poslancom a členom komisií a výborov miestnych častí. Odvtedy 
uplynuli takmer tri mesiace a tak sme zisťovali, ako sa nové odmeňovanie osvedčilo v praxi.

niektorí poslanci vzdali písomným 
oznámením svojich nárokov na od-
meny. Vedúci právno-organizačné-
ho oddelenia Radoslav Machan nám 
poskytol informáciu, že aj keď sa 
pred kamerami Púchovskej televízie 

Podľa článku č. 5.2.9. dodatku sa 
poslanec MsZ môže vzdať nároku 
na odmeny: „Poslanec MsZ, člen 
MsR, predseda a člen komisie MsZ, 
predseda a člen VMČ a primátor 
môže vykonávať práva a povinnos-
ti vyplývajúce zo svojej funkcie bez 
nároku na odmenu, resp. môže sa 
vzdať nárokov na odmeny na zákla-
de písomného oznámenia doruče-
ného na adresu Mestskému úradu 
Púchov.“
Opýtali sme sa e-mailom poslan-
cov, ktorí nesúhlasili so zvyšovaním  
odmien, či využili toto ustanovenie 
a  vzdali sa svojich odmien? Na po-
loženú otázku nám odpovedal len 
jeden poslanec a ten sa písomne vy-
jadril: „Neželám si, aby bola v tejto 
súvislosti moja osoba akýmkoľvek 
spôsobom medializovaná.“
Keďže poslanecké odmeny nepatria 
medzi utajované skutočnosti, zisťo-
vali sme na mestskom úrade, či sa 

zvyšovanie odmien poslancom Jar-
mile Andreánskej, Miroslavovi Kubi-
čárovi a Hedvige Šulcovej nepáčilo, 
doteraz sa svojich zvýšených odmien 
nevzdali.

Text, foto: Slavomír Flimmel

Opozičným poslancom sa návrh na 
zvýšenie poslaneckých odmien ne-
pozdával a v diskusii ho populisticky 
napadali. Poslankyňa Hedviga Šul-
cová napríklad tvrdila: „Nemohla 
by som sa pozrieť občanom do očí, 
rodičom, učiteľom, deťom, žiakom 
Komenského školy, že my sme na 
zvýšenie našich miezd peniaze našli, 
ale už na rekonštrukciu (školy) pe- 
niaze nemáme... Takže budem hla-
sovať proti.“
Primátor Rastislav Henek upozornil 
poslancov, ktorí pred televíznymi ka-
merami tvrdia, že sú proti zvyšovaniu 
svojich odmien, nech tieto peniaze 
darujú napríklad na účet mestského 
štipendia pre študentov. Podobne  
sa vyjadrili aj poslanci Lukáš Ranik, 
Ivan Sadloň a Peter Žiačik. Za zvýše-
nie svojich odmien nakoniec nehla-
sovali len štyria poslanci: Jarmila An-
dreánska, Miroslav Kubičár, Ján Riško 
a Hedviga Šulcová.

Púchovská organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých oslavovala

Slovenský zväz zdravotne postihnu-
tých je dobrovoľným občianskym 
združením zdravotne postihnutých 
občanov, ktorý má na Slovensku 
42.000 členov. Spolupracuje s ob-
čianskymi združeniami, s  orgánmi 
štátnej a verejnej správy pri presad-
zovaní požiadaviek zdravotne po-
stihnutých občanov najmä v oblas-
ti sociálnej pomoci, zdravotníctva a 
spoločenskej i pracovnej integrácie.      
Ďalej vykonáva programy zamera-
né na vyhľadávaciu, nápravnú, so-
ciálno – rehabilitačnú, rekondično 
– integračnú činnosť a vzdelávaciu 
činnosť. Zameriava sa na vytváranie 
vhodných pracovných, spoločen-
ských a kultúrnych podmienok ži-
vota zdravotne postihnutých obča-
nov. Púchovskú organizáciu SZZP 
vedie Ján Petro.
   V  Púchove Slovenský zväz zdra-
votne postihnutých sídli na Námes-
tí slobody v  budove SOV, kde má 
od mesta prenajatú kanceláriu a 
spoločenskú miestnosť. Na oslavu 
Dňa matiek prišli pozdraviť prítom-
ných členov a priateľov púchovskej 

organizácie SZZP primátor mesta 
Rastislav Henek s  manželkou, po-
slankyňa Irena Kováčiková a  vedú-
ca oddelenia školstva a  sociálnych 
vecí MsÚ Renáta Holáková. O  kul-
túrny program sa postarali deti zo 
Základnej školy v Streženiciach.

S. Flimmel, zdroj: www.szzp.sk

V piatok 19. mája sa stretlo 198 členov a priateľov púchovskej organizácie Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých v Dome kultúry Streženice, aby oslávili Deň matiek.
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Keď sme v decembri uplynulého roka upozorňovali na knižnú novinku z 
pera Štefana Kaštýľskeho, ktorý vyrastal v Záriečí, netušili sme, že ani nie 
o pol roka bude zaradená do súťaže Najkrajšie knihy Slovenska, ktoré vy-
chádzali v priebehu celého uplynulého roka. 
Odborná porota pozostávajúca z grafikov, výtvarníkov, výtvarných teore-
tikov, polygrafov a zástupcov organizátorov súťaže vyberala zo 134 titulov 
dvadsiatku najkrajších kníh vlaňajšieho roka. 
„Krásna knihy spája v sebe veľa formálnych a technických zákonitostí a 
vlastností, ktoré sa v priebehu časov menia podľa dobového vkusu a tech-
nologických možností. Niekedy prevažuje technologická stránka, niekedy 
estetické a umelecké hľadisko, “ uviedol predseda poroty akademický ma-
liar Daniel Brunovský.
Súťaž Najkrajšie knihy Slovenska organizuje Bibiana - Medzinárodný dom 
umenia pre deti v spolupráci s ministerstvom kultúry, ministerstvom škol-
stva, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie 
na Slovensku.                                                                             -red- 

Literárno-umelecká kaviareň v Žup-
nom dome  usporiadala malý krea-
tívny workshop s názvom „Farebné 
cesty života“ s podtónom arteterapie. 
Osobnosťou, ktorej meno bolo sklo-
ňované počas celého worshopu, bol 
jeden z najznámejších a najtalentova-
nejších maliarov 19. storočia – postim-
presionista Paul Gauguin.
   Jeho tvorba a život boli predstave-
né v krátkej prednáške, ktorá sa usku-
točnila pred samotným maľovaním 
topánok. Na podklade Gauguinovej 
bohatej, pestrej celoživotnej tvorby, 
návštevníci kurzu maľovali svoje pri-
nesené topánky.
   Umelcova tvorba sa menila podľa 
toho, kde sa práve nachádzal. Prvé 
diela, ktoré namaľoval, vznikli vo Fran-

cúzsku a zobrazujú jeho domovinu a 
rodný kraj. Neskôr tvoril vo francúz-
skej Polynézii na ostrove Tahiti, kam 
sa presťahoval a kde aj zomrel. Diela 
z tohto obdobia sú farebné, pestré 
a plné života. Ten, kto sa zúčastnil 
workshopu si mohol vybrať, ktorý-
mi motívmi sa rozhodne pomaľovať  
svoju topánku. Či zvolí skôr farby, 
predmety a symboly Francúzska ale-
bo nespútanosť exotického ostrova.
   Workshopu sa mohol zúčastniť ka-
ždý, bez ohľadu na vek, či pohlavie. 
Základ bol priniesť si so sebou to-
pánku a dobrú náladu. Štvrtku prialo 
aj krásne slnečné počasie, ktoré do-
tváralo príjemnú atmosféru.

Text, foto: B. Krchňavá

Tajomné príbehy medzi najkrajšími knihami Slovenska

Cyklus podujatí s názvom Čaj pre 
seniorov sa dočkal tretieho pokra-
čovania. Tentokrát navštívila Pú-
chov slovenská herečka a speváčka  
Gizela Oňová, ktorá je tiež známa, 
ako „televízna svokra“. 
   Stretnutie seniorov mesta nielen 
pri dobrej hudbe a občerstvení žne v 
radách starších mimoriadny úspech. 
Počas trojhodinového „čaju“ je pri-

Čaj pre seniorov s televíznou svokrou 

Maľované topánky

Televízna svokra Gizka Oňová.

pravená naozaj poriadna veselica. Pr-
vým, štartovacím  bodom programu 
boli spevácke a hudobné čísla žiakov 
púchovskej základnej umeleckej ško-
ly. Tých neskôr na pódiu vystriedal 
primátor mesta Rastislav Henek, kto-
rý prebral záštitu nad celým cyklom 
stretnutí seniorov. 
   Rastislav Henek svojím príhovorom 
privítal Gizelu Oňovú a zároveň po-
ďakoval seniorom za ich účasť na 
pravidelných Čajoch o tretej.  „Mo-
jím veľkým potešením je, že ste si 
navykli chodiť v takomto hojnom 
počte na tieto stretnutia, ktoré ro-
bíme pre vás. Veľmi nás to všetkých 
teší, najmä vtedy, keď máme od vás 
pozitívnu spätnú väzbu. To vždy ce-
lému organizačnému tímu v dome 
kultúry a na mestskom úrade urobí 
radosť,“ dodal púchoský primátor. 
Cyklus pokračuje aj ďalším trojhodi-
novým podvečerným posedením, 
na ktorom o zábavu nebude núdza.  
Bude sa konať 15. júna a opäť je pri-
chystaná plná šálka zaujímavého 
programu.                              B. Krchňavá

Predsedom poroty súťaže Najkraj-
šie knihy Slovenska bol akademický 
maliar Daniel Brunovský.
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V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:

•  Namiesto školských lavíc sa žiaci ZŠ Komenského
    vybrali s lesníkmi do prírody
•  Rodinný prievan - francúzska divadelná komédia
•  Deň gulášu už po deviatykrát v Ihrišťoch
•  Cesta okolo sveta - vernisáž žiakov špeciálnych ZŠ 
•  Slávnostný koncert ku Dňu matiek
•  Muzikomat opäť roztancuje davy
•  Medzinárodné stretnutie na Javorníku
•  Noc s literatúrou
•  Tenisový turnaj v Púchove
•  Dolné Kočkovce - Tuchyňa 5:4

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

       

PROGRAM

KINO

máj 2017 

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. 

Vstupenky si môžete rezervovať i priamo zakúpiť aj na stránke
www.kultura.puchov.sk a www.kino.puchov.sk

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ŽIEN

Pondelok  1.     veľká sála     16.00 hod.

KAPELO, POLKU HREJ:
DH MORAVANKA 
Prvý zo série 8-ich koncertov dychovej hudby v Divadle Púchov. Moderuje Barbora Marcinová. 
Organizátor: Považská veselka, o.z. a Mesto Púchov. Vstupné: 3 €.

Sobota 6.     na 3 miestach    18.00 hod.

NOC S LITERATÚROU
Divadlo Púchov, Kníhkupectvo Barica, literárna kaviareň Podivný barón - tieto miesta, kvalitné 
knihy pre deti i dospelých a zaujímaví čítajúci sa spoja, aby vám priniesli literárno-dobrodruž-
ný zážitok, na ktorý sa nezabúda. 2. ročník literárnej túry v Púchove bude doplnený trochou 
divadla, hudobnou afterparty, knižnou tombolou a inými novinkami. Viac na osobitných plagá-
toch,  na FBku Noc s literatúrou a stránke www.kultura.puchov.sk

Utorok 9.        veľká sála      17.00 hod.

IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ
MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU 
Repríza oboch nových hier DDŠ Ochotníček, čerstvého víťaza krajskej súťažnej prehliadky 
Rozprávkové javisko s postupom na celoslovenskú súťaž. Réžia: Peter Hudák. Vstupné 2 €.

Piatok 12.     galéria vestibulu   10.00 hod. 

CESTA OKOLO SVETA 
Vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením Spojenej školy Pú-
chov a Trenčianskeho samosprávneho kraja.  Vstup voľný.

Sobota 13.   veľká sála       19:00 hod. 

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

Pondelok 15.      veľká sála     19.00 hod. 

RODINNÝ PRIEVAN 
Divadelné predstavenie pri príležitosti DŇA MATIEK s podtitulom: Matka má vždy pravdu, aj 
keď ju náhodou nemá... Súčasná komédia  prinášajúca mikroskopický náhľad do života jed-
nej rodiny, ktorá je „postihnutá“ tým najkrajším spôsobom... Hrajú: Marta Sládečková, Pavol 
Šimun, Matej Landl, Kristína Svarinská, Kristína Greppelová, Ondrej Bortlík.  Vstupné: 12 € 
(kreslá), 10 € (balkóny a prístavky).

Štvrtok 18.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV 
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: Gizka Oňová a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 2.5. 2017. 
Vstupné 1 €. Pre jednu osobu max. 4 vstupenky. 

Sobota 20.  veľká sála  18.00 hod.

HARMONY 
Koncert vokálnej skupiny Harmony pri príležitosti 10.výročia jej založenia. Spoluúčinkujú žiaci 
a učitelia ZUŠ Púchov. Vstupné: 3 €. 

Pondelok 22.   veľká sála   18.00 hod.

MLADÝ TEXTILNÝ DIZAJN 
Výstava prác študentov študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo Fakulty prie-
myselných technológií v Púchove TnUAD v Trenčíne spojená s prehliadkou modelov  prezen-
tuje výsledky konceptov a projektov posledných študijných semestrov. Pestrý program pre Vás 
v sále i galérii vestibulu divadla. Vstupné: 1 €

 1. 6. o 18:00 - MODROTLAČ VČERA, DNES A ZAJTRA – vernisáž výstavy

 2. 6.  o 19:00 - SĽUK: KRÍŽOM-KRÁŽOM, vstupné 12 €, 10 €

 3. 6.  o 15:00  - XXXV. FOLKLÓRNY PÚCHOV, info na osobitných plagátoch

 3. 6.  o 20:00  - VESELIE alebo ŠKOLA FOLKLÓR.TANCA, vstupné 3 €

 14. 6.  o 19:00  - OCKO, one man show, vstupné 7 €, 6 € 
 25.6.  o 15:00  - BRAČEK JELENČEK, Divadlo M (premiéra), vstupné 2 € 

KLUB ŽIEN

Nedeľa 28.   kinosála    15.00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:
ANALFABETA NEGRAMOTNÁ 
Sú chvíle, keď každý z nás sa cíti tak trochu negramotný – ako hlavná postava v knihe Jána 
Uličianskeho. Príďte si pozrieť jej neuveriteľné stretnutie so známymi literárnymi hrdinami 
v knižnici. Premiéra hry našich najmenších - DDS Trpaslíci. Réžia: Ivana Huličiarová.  Vstupné: 
0,50 € 

Streda 31.   bývalá kinosála nad Azalkou   15.30 hod.

SPRÁVNY CHLAPEC, SPRÁVNE 
DIEVČA 
CVČ Včielka v spolupráci s Púchovskou kultúrou organizujú pre žiakov 1. ročníka základných 
škôl mesta Púchov tradičné celomestské súťažné podujatie. Vstup voľný.

KURZY, KLUBY:
Piatok 5.     budova SOV Nám. slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA
Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek.

Utorok 9.     kinosála     16.00 hod.

CHCETE SA NAUČIŤ NIEČO NOVÉ
KREATÍVNE?
Použijeme jednoduché prostriedky – staré noviny, letáky, lepidlo a vytvoríme peknú záložku 
do knihy. Potešíte nielen seba, ale i svojich najbližších.To všetko nás naučí lektorka  Eňa Joa-
chymstálová zo „Zvončeka“.

Štvrtok 11.  a  štvrtok 25.      učebňa č.2     18.00 hod.

AL - ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.

Nedeľa 14.     veľká sála     14.00 hod.

MOHENDŽODARO: 
TANTRA JOGA PRE ŽENY
5-hodinový workshop, vstupné 20 €, info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk

Streda 17.     učebňa č.1     16.00 hod.

NAŠE ZDRAVIE
Prednáška na tému pľúca, hrubé črevo. Nielen o ich funkciách ale i o vplyve na naše zdravie 
sa dozvieme na prednáške MUDr. Renáty Gérovej.

Štvrtok 18.     učebňa č.1     16.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk

Piatok 19.     učebňa č.1     16.00-20.00 hod.

KURZ MAĽOVANIE NA VODNÚ
HLADINU PRE DOSPELÝCH
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk a www.ebru.sk

Sobota 20., 27.   zasadacia miestnosť      10.00 hod.
Nedeľa 21., 28.   zasadacia miestnosť      13.00 hod.

ČLOVEKU ČLOVEKOM
Už sa Vám stalo, že niekto z Vašich blízkych prežíval zložité životné situácie a Vy ste nevedeli 
čo máte urobiť, alebo čo povedať? Viac  na stretnutí... Bližšie info  na osobitných plagátoch.

Piatok 26.     učebňa č.1     10.00 - 13.00 hod.

TVORIVÝ RELAX MAĽOVANIA NA 
VODNÚ HLADINU PRE RODIČOV A DETI
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk a www.ebru.sk

Utorok 30.     kinosála     16.00 hod.

ROZMANITÉ OBLASTI ŽIVOTA NA
NAŠEJ PLANÉTE
O premenách života v tesnom spojení človeka s prírodou a kultúrou. Rôzne zážitky cestovate-
ľov po exotických krajinách...

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:
Utorok 2.     veľká sála     8.15 hod., 10.00 hod.

SVET OKOLO NÁS, PERU - ŠTYRI STRANY SVETA
Utorok 9.     veľká sála     8.00 hod.  

IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ, MAMA MÁ EMU, 
EMA MÁ PUBERTU
Streda 10.     veľká sála      9.15 hod.

DOROTKA Z FIDORKOVA A PANDA VANDA
Pondelok 29.     kinosála     8.00 hod.

PIATA LOĎ
Pondelok 29.     veľká sála   9.00 hod.

SVET PODĽA HELEN ALEBO MAĽOVANIE KVAPIEK
Streda 31.     kinosála     8.00 hod.

KRÁSKA A ZVIERA

tlakom médií aj ambiciózneho trénera Elisa, zároveň však stretáva pôvabnú Raiju a začne sa 
rodiť niečo špeciálne. S pokorou a jemným humorom rozpráva Kuosmanen nevšedný príbeh 
muža, ktorý sa bez okázalých gest preboxoval k najšťastnejšiemu okamžiku svojho života.  
MN 15 rokov - Fin.,Šv.,Nem. - ASFK - 92´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 26.    17.30 h   20.00 h      Sobota 27.   17.30 h        Nedeľa  28.  17.30 h  – 3 D 

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA
POMSTA (dobrodružný, akčný)
Walt Disney uvádza ďalšie pokračovanie najslávnejšej pirátskej série. V novom dobrodružstve 
má Jack Sparrow opäť raz smolu a musí čeliť zatiaľ najdesivejšiemu nepriateľovi – mŕtvemu 
kapitánovi Salazarovi a jeho posádke duchov. Tomu sa podarilo uniknúť z Diabolského troju-
holníka a jeho jedinou túžbou je vyhladiť všetkých pirátov – na čele s Jackom, s ktorým má 
staré nevyrovnané účty.Jack má jedinú šancu – nájsť bájny Poseidónov trojzubec, ktorý svoj-
mu držiteľovi prepožičiava moc ovládať na povel morské vody. K tomu však potrebuje pomoc 
krásnej astronómky Cariny a Henryho, tvrdohlavého mladého námorníka kráľovskej flotily... 
MN 12 rokov - USA  - Saturn - 135´- titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5€ - 3 D.

NOVINKA: TÉMATICKÉ KINO - NÁVRATY
vstupné 2 €/1 film

Streda 31.    17.30 h

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)     
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov - SR/ČR - Continentalfilm 
- 113´- slov. verzia. Vstupné 2 €
Streda 31.    19.45 h

ÚNOS (thriller)     
Slovenský film režisérky Mariany Čengel Solčanskej,  napínavý pohľad do minulosti, inšpi-
rovaný skutočnými udalosťami na slovenskej politickej scéne deväťdesiatych rokov. MN 15  
rokov - SR - Continentalfilm - 95 ´ - originálna verzia. Vstupné 2 €.

PRIPRAVUJEME - MDD V KINE
Štvrtok 1. 6. 2017

15.45 h  ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
17.30 h BALERÍNA
19.15 h KRÁSKA A ZVIERA

Streda 3.    19.30 h

BELGICA (dráma)
Príbeh dvoch bratov: charizmatického a temperamentného Franka a jeho ambiciózneho, ale 
neskúseného brata Joa, ktorý je majiteľom baru Belgica. Spoločnými silami ho premenia na 
úspešný klub plný skvelej hudby, krásnych ľudí a neriadenej zábavy. Až neskoro zistia, že viesť 
takýto podnik je náročnejšie ako čakali a  ich vzťahy a osobný život tým začnú trpieť. Film 
ukazuje opojnú cestu oboch bratov hore k úspechu a pád, ktorý nasleduje. Príbeh o eufórii, 
vzostupe a páde.  MN 15 rokov - BEl.,Fr. - ASFK - 128´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok   5.     17.30 h Sobota  6.     17.30 h – 3 D

STRÁŽCOVIA GALAXIE 2 (akčný, fantasy, komédia)     
Po veľkom úspechu prvého filmu o Strážcoch Galaxie prichádza štúdio Marvel s veľkolepým 
pokračovaním. Peter Quill, prezývaný sám sebou Star Lord, a partia jeho excentrických priate-
ľov sa vydávajú cez najvzdialenejšie končiny vesmíru, aby opäť zachránili Galaxiu a tajomstvo 
jeho rodičov. Starí nepriatelia sa stávajú novými spojencami a na pomoc prichádzajú aj ďaľšie 
obľúbené postavy z rozpínajúceho sa filmového vesmíru štúdia Marvel. Veľké herecké hviezdy 
v nečakaných úlohách a to všetko v v rytme najväčších hitov 70-tych rokov...  MN 12 rokov - 
USA - Saturn - 137´ - titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.
Piatok   5.   20.00 h Nedeľa  7.    19.30 h

UTEČ (thriller, horor)
Čo na tom, že Rose (Allison Williams) je biela ako stena a Chris (Daniel Kaluuya) čierny ako 
noc? Žijeme predsa v 21. storočí, keď je boj proti rasovej neznášanlivosti už dávno dobojo-
vaný, a na zmiešané páry sa cez prsty nepozeráme. Minimálne Roseini rodičia Missy a Dean 
sú na Chrisa od prvého momentu nesmierne milí. Vadí im snáď len to, že si priateľ ich dcéry 
občas zapáli, ale to s  farbou kože predsa nesúvisí. Psychologička Missy dokonca Chrisovi 
ponúkne, že ho jeho zlozvyku zbaví pomocou hypnózy...  MN 15 rokov - USA -  CinemAr - 
103´- titulky.  Vstupné 4 €.
Nedeľa  7.   17.30 h Streda 10.    19.30 h

DENNÍK RUŠŇOVODIČA (čierna  komédia)
Podľa štatistík každý rušňovodič v Srbsku za svoju kariéru neúmyselne usmrtí 15 až 20 ľudí. 
Neslávny rekord drží Ilja, ktorý má na konte 28 zabití. Rušňovodičom sa stal rovnako ako 
jeho otec a dedo a na prahu dôchodku predáva štafetu svojmu adoptívnemu synovi Simovi. 
Sima sa však odmieta zmieriť s faktom, že by sa stal vrahom. Kolegovia mu síce tvrdia, že sa 
nehode nevyhne, no dni ubiehajú a nešťastia Sima obchádzajú. Ilja začína mať obavy, že sa z 
jeho syna „poriadny“ rušňovodič nestane, a tak berie veci do vlastných rúk... MN 12 rokov- 
Srb.,Chorv. - Itafilm - 85 ´- titulky.  Vstupné 3,50 €.
 Piatok   12.   19.30 h Sobota  13.    17.30 h

KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI 
(akčný, fantaz., dráma)
Keď mladému Artušovi (Ch.Hunnam) zavraždia otca, vlády a anglickej koruny sa ujme jeho 
strýko (J.Law). Artuš príde o detstvo i vlastnú identitu, až kým nenarazí na čarovný meč Ex-
calibur. V okamihu, keď ho ako vyvolený vytiahne zo skaly, obráti sa mu život hore nohami. 
Donútený uznať svoju pravú identitu (následník trónu), musí začať bojovať nielen za seba... 
MN 12 rokov - USA - Continentalfilm - 126´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota  13.   20.00 h Nedeľa  14.   19.30 h

PÁD (romantický, fantasy)
Luci je poslaná do internátnej školy pre problémovú mládež. Bola totiž obvinená z podpaľač-
stva, počas ktorého zomrel mladý chlapec. V škole plnej zvláštnych spolužiakov stretáva zá-
hadného a odťažitého Daniela, ktorí s ňou ale nechce mať nič spolčeného a až podozrivo sa 
jej vyhýba. Luci sa snaží zistiť jeho tajomstvo stoj čo stoj. Nielenže, že ju Daniel silne priťahuje, 
ale má pri ňom pocit niečoho veľmi povedomého. Akoby ho poznala  už tisíc rokov... MN 12 
rokov - USA - Magicbox Slovakia - 91 ´ - titulky. Vstupné 3,50 €.
Nedeľa  14.   17.30 h

LADY MACBETH (dráma)
Viktoriánská doba nepredstavuje len rozum a cit alebo pýchu a predsudok. Je plná silnej 
a zničujúcej vášne. Lady Macbeth nás privádza na domnelo pokojný anglický vidiek roku 
1865. Katherine stojí pred oltárom vedľa Alexandera, svojho budúceho manžela, postaršieho 
veľkostatkára, ktorého nemiluje. Vikár ich vyhlási za muža a ženu. Dvojicu pozorne sleduje 
Alexandrov starnúci otec Boris, bohatý majiteľ dolov, ktorý Katherine kúpil pre svojho syna 
spolu s malým pozemkom od jej otca. Svadobná noc však zostane nenaplnená, a Katherine 
nedostane od Alexandra žiadny fyzický návrh. Alexander vzápätí nečakane odcestuje na nie-
koľko týždňov do rodinných dolov a jeho otec zase odchádza do Londýna. MN 15 rokov - USA 
- CinemArt - 89´ - titulky.  Vstupné 4 €.
Streda  17.   17.30 h

MUŽ MENOM OVÉ (dráma, komédia)
Ove je tvrdohlavý a večne sa sťažujúci mrzutý muž, ktorý pohŕda všetkými okolo neho a dáva 
im to aj zreteľne najavo. Bývalý predseda družstva vlastníkov, ktorému nedávno zomrela milo-
vaná manželka Sonja, teraz terorizuje susedov ako samozvaný strážca poriadku. Zvrat v jeho 
životnej rutine nastáva s príchodom jeho nových susedov, mladej pakistanskej rodiny, ktorých 
životný štýl sa mu najskôr prieči. Keď omylom nabúrajú autom do Oveho poštovej schránky, 
spustia tým reťaz nečakaných udalostí. Film je nakrútený podľa knižného bestselleru Fredrika 
Backmanna, z ktorého sa len vo Švédsku predalo viac ako 700 000 výtlačkov.  MN 12 rokov 
- Šv. - ASFK - 116´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok  19.   17.30 h Nedeľa  21.  15.30 h

DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD 
HLADINOU (animovaný, rodinný, komédia)
Malá chobotnička Deep je všetko, len nie záchranca. Neposedný, tvrdohlavý, zvedavý,   všetko 
ale naozaj všetko si chce vyskúšať. Morský čert Evo síce ohromuje svojími ostrými zubami, 
povesť hlbinného netvora mu, ale kazí fakt, že je dobrosrdečný, pomerne nemotorný a má tak 
trochu dlhé vedenie. Kreveta Alica je zase opatrná až neurotická a sníva, že raz bude tancovať 
a spievať. A dravá muréna Maura? Tú trápi, že je osamelá. Ono. . .je ťažké mať kamarátov, keď 
ich chcete zjesť.  MP - Esp. - Bontonfilm - 92 ´ - slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.
Piatok  19.   19.30 h Sobota  20.  19.30 h

VOTRELEC: COVENANT (akčný, sci-fi, horor)
Ridley Scott sa vracia do vesmíru, ktorý stvoril vo svojej kultovej sérii Votrelec. Votrelec: Cove-
nant je novou kapitolou, v ktorej posádka vesmírnej lode Covenant smeruje na vzdialenú pla-
nétu na druhej strane galaxie, ktorá sa zdá byť neobjaveným rajom. V skutočnosti ale skrýva 
nebezpečenstvo, ktoré si nikto z členov posádky nedokázal predstaviť… MN 15  rokov - USA 
- CinemArt - 122´- titulky. Vstupné 4  €.
Pondelok 22.   19.30 h  -  KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 € !

BABA Z ĽADU (dráma)
Po stretnutí s otužilcom Broňom začína ovdovelá Hana pozvoľna meniť svoj stereotypný život, 
ktorý sa doteraz krútil výhradne okolo jej synov, neviest a vnúčat. Zatiaľ čo šesťdesiatnička 
Hana prežíva love story, tradičné víkendové obedy v rodinnej vile strácajú na idylickosti a 
postupne vypláva na povrch, že každý z hrdinov má nejaké tajomstvo. Príbeh rozkrývajú-
ci neľahké vzťahy medzi tromi generáciami. Hrajú:   Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Daniel 
Vízek, Václav Neužil ml.,  Tatiana Vilhelmová, Petra Špalková, Marek Daniel, Alena Mihulo-
vá, Marie Ludvíková, Luboš Veselý a ďalší. MN 15 rokov - ČR, Fr. SR - ASFK - 107´- česky 
- dráma. Vstupné 2 €.
Streda  24.   19.30 h 

OLLI MÄKI (dráma, biografia)
Fínsko 1962. Dvadsaťpäťročný Olli Mäki, európsky amatérsky šampión v boxe, sa chystá na 
životný zápas o titul majstra sveta, vôbec prvý v jeho rodnej zemi. Skromný bojovník je náhle 
celebritou, celá krajina žije prostredníctvom športovca sen o  veľkom víťazstve. Olli je pod 
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PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
Kontakt do pokladne kina:  042 – 4631 302.

Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodinu pred každým 
premietaním. Informácie denne aj u informátora DK. 

Vstupenky si môžete rezervovať i priamo zakúpiť aj na stránke
www.kultura.puchov.sk a www.kino.puchov.sk

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ŽIEN

Pondelok  1.     veľká sála     16.00 hod.

KAPELO, POLKU HREJ:
DH MORAVANKA 
Prvý zo série 8-ich koncertov dychovej hudby v Divadle Púchov. Moderuje Barbora Marcinová. 
Organizátor: Považská veselka, o.z. a Mesto Púchov. Vstupné: 3 €.

Sobota 6.     na 3 miestach    18.00 hod.

NOC S LITERATÚROU
Divadlo Púchov, Kníhkupectvo Barica, literárna kaviareň Podivný barón - tieto miesta, kvalitné 
knihy pre deti i dospelých a zaujímaví čítajúci sa spoja, aby vám priniesli literárno-dobrodruž-
ný zážitok, na ktorý sa nezabúda. 2. ročník literárnej túry v Púchove bude doplnený trochou 
divadla, hudobnou afterparty, knižnou tombolou a inými novinkami. Viac na osobitných plagá-
toch,  na FBku Noc s literatúrou a stránke www.kultura.puchov.sk

Utorok 9.        veľká sála      17.00 hod.

IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ
MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU 
Repríza oboch nových hier DDŠ Ochotníček, čerstvého víťaza krajskej súťažnej prehliadky 
Rozprávkové javisko s postupom na celoslovenskú súťaž. Réžia: Peter Hudák. Vstupné 2 €.

Piatok 12.     galéria vestibulu   10.00 hod. 

CESTA OKOLO SVETA 
Vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením Spojenej školy Pú-
chov a Trenčianskeho samosprávneho kraja.  Vstup voľný.

Sobota 13.   veľká sála       19:00 hod. 

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

Pondelok 15.      veľká sála     19.00 hod. 

RODINNÝ PRIEVAN 
Divadelné predstavenie pri príležitosti DŇA MATIEK s podtitulom: Matka má vždy pravdu, aj 
keď ju náhodou nemá... Súčasná komédia  prinášajúca mikroskopický náhľad do života jed-
nej rodiny, ktorá je „postihnutá“ tým najkrajším spôsobom... Hrajú: Marta Sládečková, Pavol 
Šimun, Matej Landl, Kristína Svarinská, Kristína Greppelová, Ondrej Bortlík.  Vstupné: 12 € 
(kreslá), 10 € (balkóny a prístavky).

Štvrtok 18.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV 
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: Gizka Oňová a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 2.5. 2017. 
Vstupné 1 €. Pre jednu osobu max. 4 vstupenky. 

Sobota 20.  veľká sála  18.00 hod.

HARMONY 
Koncert vokálnej skupiny Harmony pri príležitosti 10.výročia jej založenia. Spoluúčinkujú žiaci 
a učitelia ZUŠ Púchov. Vstupné: 3 €. 

Pondelok 22.   veľká sála   18.00 hod.

MLADÝ TEXTILNÝ DIZAJN 
Výstava prác študentov študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo Fakulty prie-
myselných technológií v Púchove TnUAD v Trenčíne spojená s prehliadkou modelov  prezen-
tuje výsledky konceptov a projektov posledných študijných semestrov. Pestrý program pre Vás 
v sále i galérii vestibulu divadla. Vstupné: 1 €

 1. 6. o 18:00 - MODROTLAČ VČERA, DNES A ZAJTRA – vernisáž výstavy

 2. 6.  o 19:00 - SĽUK: KRÍŽOM-KRÁŽOM, vstupné 12 €, 10 €

 3. 6.  o 15:00  - XXXV. FOLKLÓRNY PÚCHOV, info na osobitných plagátoch

 3. 6.  o 20:00  - VESELIE alebo ŠKOLA FOLKLÓR.TANCA, vstupné 3 €

 14. 6.  o 19:00  - OCKO, one man show, vstupné 7 €, 6 € 
 25.6.  o 15:00  - BRAČEK JELENČEK, Divadlo M (premiéra), vstupné 2 € 

KLUB ŽIEN

Nedeľa 28.   kinosála    15.00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:
ANALFABETA NEGRAMOTNÁ 
Sú chvíle, keď každý z nás sa cíti tak trochu negramotný – ako hlavná postava v knihe Jána 
Uličianskeho. Príďte si pozrieť jej neuveriteľné stretnutie so známymi literárnymi hrdinami 
v knižnici. Premiéra hry našich najmenších - DDS Trpaslíci. Réžia: Ivana Huličiarová.  Vstupné: 
0,50 € 

Streda 31.   bývalá kinosála nad Azalkou   15.30 hod.

SPRÁVNY CHLAPEC, SPRÁVNE 
DIEVČA 
CVČ Včielka v spolupráci s Púchovskou kultúrou organizujú pre žiakov 1. ročníka základných 
škôl mesta Púchov tradičné celomestské súťažné podujatie. Vstup voľný.

KURZY, KLUBY:
Piatok 5.     budova SOV Nám. slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA
Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek.

Utorok 9.     kinosála     16.00 hod.

CHCETE SA NAUČIŤ NIEČO NOVÉ
KREATÍVNE?
Použijeme jednoduché prostriedky – staré noviny, letáky, lepidlo a vytvoríme peknú záložku 
do knihy. Potešíte nielen seba, ale i svojich najbližších.To všetko nás naučí lektorka  Eňa Joa-
chymstálová zo „Zvončeka“.

Štvrtok 11.  a  štvrtok 25.      učebňa č.2     18.00 hod.

AL - ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.

Nedeľa 14.     veľká sála     14.00 hod.

MOHENDŽODARO: 
TANTRA JOGA PRE ŽENY
5-hodinový workshop, vstupné 20 €, info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk

Streda 17.     učebňa č.1     16.00 hod.

NAŠE ZDRAVIE
Prednáška na tému pľúca, hrubé črevo. Nielen o ich funkciách ale i o vplyve na naše zdravie 
sa dozvieme na prednáške MUDr. Renáty Gérovej.

Štvrtok 18.     učebňa č.1     16.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk

Piatok 19.     učebňa č.1     16.00-20.00 hod.

KURZ MAĽOVANIE NA VODNÚ
HLADINU PRE DOSPELÝCH
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk a www.ebru.sk

Sobota 20., 27.   zasadacia miestnosť      10.00 hod.
Nedeľa 21., 28.   zasadacia miestnosť      13.00 hod.

ČLOVEKU ČLOVEKOM
Už sa Vám stalo, že niekto z Vašich blízkych prežíval zložité životné situácie a Vy ste nevedeli 
čo máte urobiť, alebo čo povedať? Viac  na stretnutí... Bližšie info  na osobitných plagátoch.

Piatok 26.     učebňa č.1     10.00 - 13.00 hod.

TVORIVÝ RELAX MAĽOVANIA NA 
VODNÚ HLADINU PRE RODIČOV A DETI
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk a www.ebru.sk

Utorok 30.     kinosála     16.00 hod.

ROZMANITÉ OBLASTI ŽIVOTA NA
NAŠEJ PLANÉTE
O premenách života v tesnom spojení človeka s prírodou a kultúrou. Rôzne zážitky cestovate-
ľov po exotických krajinách...

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:
Utorok 2.     veľká sála     8.15 hod., 10.00 hod.

SVET OKOLO NÁS, PERU - ŠTYRI STRANY SVETA
Utorok 9.     veľká sála     8.00 hod.  

IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ, MAMA MÁ EMU, 
EMA MÁ PUBERTU
Streda 10.     veľká sála      9.15 hod.

DOROTKA Z FIDORKOVA A PANDA VANDA
Pondelok 29.     kinosála     8.00 hod.

PIATA LOĎ
Pondelok 29.     veľká sála   9.00 hod.

SVET PODĽA HELEN ALEBO MAĽOVANIE KVAPIEK
Streda 31.     kinosála     8.00 hod.

KRÁSKA A ZVIERA

tlakom médií aj ambiciózneho trénera Elisa, zároveň však stretáva pôvabnú Raiju a začne sa 
rodiť niečo špeciálne. S pokorou a jemným humorom rozpráva Kuosmanen nevšedný príbeh 
muža, ktorý sa bez okázalých gest preboxoval k najšťastnejšiemu okamžiku svojho života.  
MN 15 rokov - Fin.,Šv.,Nem. - ASFK - 92´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 26.    17.30 h   20.00 h      Sobota 27.   17.30 h        Nedeľa  28.  17.30 h  – 3 D 

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA
POMSTA (dobrodružný, akčný)
Walt Disney uvádza ďalšie pokračovanie najslávnejšej pirátskej série. V novom dobrodružstve 
má Jack Sparrow opäť raz smolu a musí čeliť zatiaľ najdesivejšiemu nepriateľovi – mŕtvemu 
kapitánovi Salazarovi a jeho posádke duchov. Tomu sa podarilo uniknúť z Diabolského troju-
holníka a jeho jedinou túžbou je vyhladiť všetkých pirátov – na čele s Jackom, s ktorým má 
staré nevyrovnané účty.Jack má jedinú šancu – nájsť bájny Poseidónov trojzubec, ktorý svoj-
mu držiteľovi prepožičiava moc ovládať na povel morské vody. K tomu však potrebuje pomoc 
krásnej astronómky Cariny a Henryho, tvrdohlavého mladého námorníka kráľovskej flotily... 
MN 12 rokov - USA  - Saturn - 135´- titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5€ - 3 D.

NOVINKA: TÉMATICKÉ KINO - NÁVRATY
vstupné 2 €/1 film

Streda 31.    17.30 h

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)     
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov - SR/ČR - Continentalfilm 
- 113´- slov. verzia. Vstupné 2 €
Streda 31.    19.45 h

ÚNOS (thriller)     
Slovenský film režisérky Mariany Čengel Solčanskej,  napínavý pohľad do minulosti, inšpi-
rovaný skutočnými udalosťami na slovenskej politickej scéne deväťdesiatych rokov. MN 15  
rokov - SR - Continentalfilm - 95 ´ - originálna verzia. Vstupné 2 €.

PRIPRAVUJEME - MDD V KINE
Štvrtok 1. 6. 2017

15.45 h  ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
17.30 h BALERÍNA
19.15 h KRÁSKA A ZVIERA

Streda 3.    19.30 h

BELGICA (dráma)
Príbeh dvoch bratov: charizmatického a temperamentného Franka a jeho ambiciózneho, ale 
neskúseného brata Joa, ktorý je majiteľom baru Belgica. Spoločnými silami ho premenia na 
úspešný klub plný skvelej hudby, krásnych ľudí a neriadenej zábavy. Až neskoro zistia, že viesť 
takýto podnik je náročnejšie ako čakali a  ich vzťahy a osobný život tým začnú trpieť. Film 
ukazuje opojnú cestu oboch bratov hore k úspechu a pád, ktorý nasleduje. Príbeh o eufórii, 
vzostupe a páde.  MN 15 rokov - BEl.,Fr. - ASFK - 128´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok   5.     17.30 h Sobota  6.     17.30 h – 3 D

STRÁŽCOVIA GALAXIE 2 (akčný, fantasy, komédia)     
Po veľkom úspechu prvého filmu o Strážcoch Galaxie prichádza štúdio Marvel s veľkolepým 
pokračovaním. Peter Quill, prezývaný sám sebou Star Lord, a partia jeho excentrických priate-
ľov sa vydávajú cez najvzdialenejšie končiny vesmíru, aby opäť zachránili Galaxiu a tajomstvo 
jeho rodičov. Starí nepriatelia sa stávajú novými spojencami a na pomoc prichádzajú aj ďaľšie 
obľúbené postavy z rozpínajúceho sa filmového vesmíru štúdia Marvel. Veľké herecké hviezdy 
v nečakaných úlohách a to všetko v v rytme najväčších hitov 70-tych rokov...  MN 12 rokov - 
USA - Saturn - 137´ - titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.
Piatok   5.   20.00 h Nedeľa  7.    19.30 h

UTEČ (thriller, horor)
Čo na tom, že Rose (Allison Williams) je biela ako stena a Chris (Daniel Kaluuya) čierny ako 
noc? Žijeme predsa v 21. storočí, keď je boj proti rasovej neznášanlivosti už dávno dobojo-
vaný, a na zmiešané páry sa cez prsty nepozeráme. Minimálne Roseini rodičia Missy a Dean 
sú na Chrisa od prvého momentu nesmierne milí. Vadí im snáď len to, že si priateľ ich dcéry 
občas zapáli, ale to s  farbou kože predsa nesúvisí. Psychologička Missy dokonca Chrisovi 
ponúkne, že ho jeho zlozvyku zbaví pomocou hypnózy...  MN 15 rokov - USA -  CinemAr - 
103´- titulky.  Vstupné 4 €.
Nedeľa  7.   17.30 h Streda 10.    19.30 h

DENNÍK RUŠŇOVODIČA (čierna  komédia)
Podľa štatistík každý rušňovodič v Srbsku za svoju kariéru neúmyselne usmrtí 15 až 20 ľudí. 
Neslávny rekord drží Ilja, ktorý má na konte 28 zabití. Rušňovodičom sa stal rovnako ako 
jeho otec a dedo a na prahu dôchodku predáva štafetu svojmu adoptívnemu synovi Simovi. 
Sima sa však odmieta zmieriť s faktom, že by sa stal vrahom. Kolegovia mu síce tvrdia, že sa 
nehode nevyhne, no dni ubiehajú a nešťastia Sima obchádzajú. Ilja začína mať obavy, že sa z 
jeho syna „poriadny“ rušňovodič nestane, a tak berie veci do vlastných rúk... MN 12 rokov- 
Srb.,Chorv. - Itafilm - 85 ´- titulky.  Vstupné 3,50 €.
 Piatok   12.   19.30 h Sobota  13.    17.30 h

KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI 
(akčný, fantaz., dráma)
Keď mladému Artušovi (Ch.Hunnam) zavraždia otca, vlády a anglickej koruny sa ujme jeho 
strýko (J.Law). Artuš príde o detstvo i vlastnú identitu, až kým nenarazí na čarovný meč Ex-
calibur. V okamihu, keď ho ako vyvolený vytiahne zo skaly, obráti sa mu život hore nohami. 
Donútený uznať svoju pravú identitu (následník trónu), musí začať bojovať nielen za seba... 
MN 12 rokov - USA - Continentalfilm - 126´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota  13.   20.00 h Nedeľa  14.   19.30 h

PÁD (romantický, fantasy)
Luci je poslaná do internátnej školy pre problémovú mládež. Bola totiž obvinená z podpaľač-
stva, počas ktorého zomrel mladý chlapec. V škole plnej zvláštnych spolužiakov stretáva zá-
hadného a odťažitého Daniela, ktorí s ňou ale nechce mať nič spolčeného a až podozrivo sa 
jej vyhýba. Luci sa snaží zistiť jeho tajomstvo stoj čo stoj. Nielenže, že ju Daniel silne priťahuje, 
ale má pri ňom pocit niečoho veľmi povedomého. Akoby ho poznala  už tisíc rokov... MN 12 
rokov - USA - Magicbox Slovakia - 91 ´ - titulky. Vstupné 3,50 €.
Nedeľa  14.   17.30 h

LADY MACBETH (dráma)
Viktoriánská doba nepredstavuje len rozum a cit alebo pýchu a predsudok. Je plná silnej 
a zničujúcej vášne. Lady Macbeth nás privádza na domnelo pokojný anglický vidiek roku 
1865. Katherine stojí pred oltárom vedľa Alexandera, svojho budúceho manžela, postaršieho 
veľkostatkára, ktorého nemiluje. Vikár ich vyhlási za muža a ženu. Dvojicu pozorne sleduje 
Alexandrov starnúci otec Boris, bohatý majiteľ dolov, ktorý Katherine kúpil pre svojho syna 
spolu s malým pozemkom od jej otca. Svadobná noc však zostane nenaplnená, a Katherine 
nedostane od Alexandra žiadny fyzický návrh. Alexander vzápätí nečakane odcestuje na nie-
koľko týždňov do rodinných dolov a jeho otec zase odchádza do Londýna. MN 15 rokov - USA 
- CinemArt - 89´ - titulky.  Vstupné 4 €.
Streda  17.   17.30 h

MUŽ MENOM OVÉ (dráma, komédia)
Ove je tvrdohlavý a večne sa sťažujúci mrzutý muž, ktorý pohŕda všetkými okolo neho a dáva 
im to aj zreteľne najavo. Bývalý predseda družstva vlastníkov, ktorému nedávno zomrela milo-
vaná manželka Sonja, teraz terorizuje susedov ako samozvaný strážca poriadku. Zvrat v jeho 
životnej rutine nastáva s príchodom jeho nových susedov, mladej pakistanskej rodiny, ktorých 
životný štýl sa mu najskôr prieči. Keď omylom nabúrajú autom do Oveho poštovej schránky, 
spustia tým reťaz nečakaných udalostí. Film je nakrútený podľa knižného bestselleru Fredrika 
Backmanna, z ktorého sa len vo Švédsku predalo viac ako 700 000 výtlačkov.  MN 12 rokov 
- Šv. - ASFK - 116´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok  19.   17.30 h Nedeľa  21.  15.30 h

DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD 
HLADINOU (animovaný, rodinný, komédia)
Malá chobotnička Deep je všetko, len nie záchranca. Neposedný, tvrdohlavý, zvedavý,   všetko 
ale naozaj všetko si chce vyskúšať. Morský čert Evo síce ohromuje svojími ostrými zubami, 
povesť hlbinného netvora mu, ale kazí fakt, že je dobrosrdečný, pomerne nemotorný a má tak 
trochu dlhé vedenie. Kreveta Alica je zase opatrná až neurotická a sníva, že raz bude tancovať 
a spievať. A dravá muréna Maura? Tú trápi, že je osamelá. Ono. . .je ťažké mať kamarátov, keď 
ich chcete zjesť.  MP - Esp. - Bontonfilm - 92 ´ - slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.
Piatok  19.   19.30 h Sobota  20.  19.30 h

VOTRELEC: COVENANT (akčný, sci-fi, horor)
Ridley Scott sa vracia do vesmíru, ktorý stvoril vo svojej kultovej sérii Votrelec. Votrelec: Cove-
nant je novou kapitolou, v ktorej posádka vesmírnej lode Covenant smeruje na vzdialenú pla-
nétu na druhej strane galaxie, ktorá sa zdá byť neobjaveným rajom. V skutočnosti ale skrýva 
nebezpečenstvo, ktoré si nikto z členov posádky nedokázal predstaviť… MN 15  rokov - USA 
- CinemArt - 122´- titulky. Vstupné 4  €.
Pondelok 22.   19.30 h  -  KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 € !

BABA Z ĽADU (dráma)
Po stretnutí s otužilcom Broňom začína ovdovelá Hana pozvoľna meniť svoj stereotypný život, 
ktorý sa doteraz krútil výhradne okolo jej synov, neviest a vnúčat. Zatiaľ čo šesťdesiatnička 
Hana prežíva love story, tradičné víkendové obedy v rodinnej vile strácajú na idylickosti a 
postupne vypláva na povrch, že každý z hrdinov má nejaké tajomstvo. Príbeh rozkrývajú-
ci neľahké vzťahy medzi tromi generáciami. Hrajú:   Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Daniel 
Vízek, Václav Neužil ml.,  Tatiana Vilhelmová, Petra Špalková, Marek Daniel, Alena Mihulo-
vá, Marie Ludvíková, Luboš Veselý a ďalší. MN 15 rokov - ČR, Fr. SR - ASFK - 107´- česky 
- dráma. Vstupné 2 €.
Streda  24.   19.30 h 

OLLI MÄKI (dráma, biografia)
Fínsko 1962. Dvadsaťpäťročný Olli Mäki, európsky amatérsky šampión v boxe, sa chystá na 
životný zápas o titul majstra sveta, vôbec prvý v jeho rodnej zemi. Skromný bojovník je náhle 
celebritou, celá krajina žije prostredníctvom športovca sen o  veľkom víťazstve. Olli je pod 
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PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
Kontakt do pokladne kina:  042 – 4631 302.

Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodinu pred každým 
premietaním. Informácie denne aj u informátora DK. 

Vstupenky si môžete rezervovať i priamo zakúpiť aj na stránke
www.kultura.puchov.sk a www.kino.puchov.sk

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ŽIEN

Pondelok  1.     veľká sála     16.00 hod.

KAPELO, POLKU HREJ:
DH MORAVANKA 
Prvý zo série 8-ich koncertov dychovej hudby v Divadle Púchov. Moderuje Barbora Marcinová. 
Organizátor: Považská veselka, o.z. a Mesto Púchov. Vstupné: 3 €.

Sobota 6.     na 3 miestach    18.00 hod.

NOC S LITERATÚROU
Divadlo Púchov, Kníhkupectvo Barica, literárna kaviareň Podivný barón - tieto miesta, kvalitné 
knihy pre deti i dospelých a zaujímaví čítajúci sa spoja, aby vám priniesli literárno-dobrodruž-
ný zážitok, na ktorý sa nezabúda. 2. ročník literárnej túry v Púchove bude doplnený trochou 
divadla, hudobnou afterparty, knižnou tombolou a inými novinkami. Viac na osobitných plagá-
toch,  na FBku Noc s literatúrou a stránke www.kultura.puchov.sk

Utorok 9.        veľká sála      17.00 hod.

IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ
MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU 
Repríza oboch nových hier DDŠ Ochotníček, čerstvého víťaza krajskej súťažnej prehliadky 
Rozprávkové javisko s postupom na celoslovenskú súťaž. Réžia: Peter Hudák. Vstupné 2 €.

Piatok 12.     galéria vestibulu   10.00 hod. 

CESTA OKOLO SVETA 
Vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením Spojenej školy Pú-
chov a Trenčianskeho samosprávneho kraja.  Vstup voľný.

Sobota 13.   veľká sála       19:00 hod. 

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

Pondelok 15.      veľká sála     19.00 hod. 

RODINNÝ PRIEVAN 
Divadelné predstavenie pri príležitosti DŇA MATIEK s podtitulom: Matka má vždy pravdu, aj 
keď ju náhodou nemá... Súčasná komédia  prinášajúca mikroskopický náhľad do života jed-
nej rodiny, ktorá je „postihnutá“ tým najkrajším spôsobom... Hrajú: Marta Sládečková, Pavol 
Šimun, Matej Landl, Kristína Svarinská, Kristína Greppelová, Ondrej Bortlík.  Vstupné: 12 € 
(kreslá), 10 € (balkóny a prístavky).

Štvrtok 18.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV 
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: Gizka Oňová a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 2.5. 2017. 
Vstupné 1 €. Pre jednu osobu max. 4 vstupenky. 

Sobota 20.  veľká sála  18.00 hod.

HARMONY 
Koncert vokálnej skupiny Harmony pri príležitosti 10.výročia jej založenia. Spoluúčinkujú žiaci 
a učitelia ZUŠ Púchov. Vstupné: 3 €. 

Pondelok 22.   veľká sála   18.00 hod.

MLADÝ TEXTILNÝ DIZAJN 
Výstava prác študentov študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo Fakulty prie-
myselných technológií v Púchove TnUAD v Trenčíne spojená s prehliadkou modelov  prezen-
tuje výsledky konceptov a projektov posledných študijných semestrov. Pestrý program pre Vás 
v sále i galérii vestibulu divadla. Vstupné: 1 €

 1. 6. o 18:00 - MODROTLAČ VČERA, DNES A ZAJTRA – vernisáž výstavy

 2. 6.  o 19:00 - SĽUK: KRÍŽOM-KRÁŽOM, vstupné 12 €, 10 €

 3. 6.  o 15:00  - XXXV. FOLKLÓRNY PÚCHOV, info na osobitných plagátoch

 3. 6.  o 20:00  - VESELIE alebo ŠKOLA FOLKLÓR.TANCA, vstupné 3 €

 14. 6.  o 19:00  - OCKO, one man show, vstupné 7 €, 6 € 
 25.6.  o 15:00  - BRAČEK JELENČEK, Divadlo M (premiéra), vstupné 2 € 

KLUB ŽIEN

Nedeľa 28.   kinosála    15.00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:
ANALFABETA NEGRAMOTNÁ 
Sú chvíle, keď každý z nás sa cíti tak trochu negramotný – ako hlavná postava v knihe Jána 
Uličianskeho. Príďte si pozrieť jej neuveriteľné stretnutie so známymi literárnymi hrdinami 
v knižnici. Premiéra hry našich najmenších - DDS Trpaslíci. Réžia: Ivana Huličiarová.  Vstupné: 
0,50 € 

Streda 31.   bývalá kinosála nad Azalkou   15.30 hod.

SPRÁVNY CHLAPEC, SPRÁVNE 
DIEVČA 
CVČ Včielka v spolupráci s Púchovskou kultúrou organizujú pre žiakov 1. ročníka základných 
škôl mesta Púchov tradičné celomestské súťažné podujatie. Vstup voľný.

KURZY, KLUBY:
Piatok 5.     budova SOV Nám. slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA
Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek.

Utorok 9.     kinosála     16.00 hod.

CHCETE SA NAUČIŤ NIEČO NOVÉ
KREATÍVNE?
Použijeme jednoduché prostriedky – staré noviny, letáky, lepidlo a vytvoríme peknú záložku 
do knihy. Potešíte nielen seba, ale i svojich najbližších.To všetko nás naučí lektorka  Eňa Joa-
chymstálová zo „Zvončeka“.

Štvrtok 11.  a  štvrtok 25.      učebňa č.2     18.00 hod.

AL - ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.

Nedeľa 14.     veľká sála     14.00 hod.

MOHENDŽODARO: 
TANTRA JOGA PRE ŽENY
5-hodinový workshop, vstupné 20 €, info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk

Streda 17.     učebňa č.1     16.00 hod.

NAŠE ZDRAVIE
Prednáška na tému pľúca, hrubé črevo. Nielen o ich funkciách ale i o vplyve na naše zdravie 
sa dozvieme na prednáške MUDr. Renáty Gérovej.

Štvrtok 18.     učebňa č.1     16.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk

Piatok 19.     učebňa č.1     16.00-20.00 hod.

KURZ MAĽOVANIE NA VODNÚ
HLADINU PRE DOSPELÝCH
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk a www.ebru.sk

Sobota 20., 27.   zasadacia miestnosť      10.00 hod.
Nedeľa 21., 28.   zasadacia miestnosť      13.00 hod.

ČLOVEKU ČLOVEKOM
Už sa Vám stalo, že niekto z Vašich blízkych prežíval zložité životné situácie a Vy ste nevedeli 
čo máte urobiť, alebo čo povedať? Viac  na stretnutí... Bližšie info  na osobitných plagátoch.

Piatok 26.     učebňa č.1     10.00 - 13.00 hod.

TVORIVÝ RELAX MAĽOVANIA NA 
VODNÚ HLADINU PRE RODIČOV A DETI
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk a www.ebru.sk

Utorok 30.     kinosála     16.00 hod.

ROZMANITÉ OBLASTI ŽIVOTA NA
NAŠEJ PLANÉTE
O premenách života v tesnom spojení človeka s prírodou a kultúrou. Rôzne zážitky cestovate-
ľov po exotických krajinách...

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:
Utorok 2.     veľká sála     8.15 hod., 10.00 hod.

SVET OKOLO NÁS, PERU - ŠTYRI STRANY SVETA
Utorok 9.     veľká sála     8.00 hod.  

IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ, MAMA MÁ EMU, 
EMA MÁ PUBERTU
Streda 10.     veľká sála      9.15 hod.

DOROTKA Z FIDORKOVA A PANDA VANDA
Pondelok 29.     kinosála     8.00 hod.

PIATA LOĎ
Pondelok 29.     veľká sála   9.00 hod.

SVET PODĽA HELEN ALEBO MAĽOVANIE KVAPIEK
Streda 31.     kinosála     8.00 hod.

KRÁSKA A ZVIERA

tlakom médií aj ambiciózneho trénera Elisa, zároveň však stretáva pôvabnú Raiju a začne sa 
rodiť niečo špeciálne. S pokorou a jemným humorom rozpráva Kuosmanen nevšedný príbeh 
muža, ktorý sa bez okázalých gest preboxoval k najšťastnejšiemu okamžiku svojho života.  
MN 15 rokov - Fin.,Šv.,Nem. - ASFK - 92´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 26.    17.30 h   20.00 h      Sobota 27.   17.30 h        Nedeľa  28.  17.30 h  – 3 D 

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA
POMSTA (dobrodružný, akčný)
Walt Disney uvádza ďalšie pokračovanie najslávnejšej pirátskej série. V novom dobrodružstve 
má Jack Sparrow opäť raz smolu a musí čeliť zatiaľ najdesivejšiemu nepriateľovi – mŕtvemu 
kapitánovi Salazarovi a jeho posádke duchov. Tomu sa podarilo uniknúť z Diabolského troju-
holníka a jeho jedinou túžbou je vyhladiť všetkých pirátov – na čele s Jackom, s ktorým má 
staré nevyrovnané účty.Jack má jedinú šancu – nájsť bájny Poseidónov trojzubec, ktorý svoj-
mu držiteľovi prepožičiava moc ovládať na povel morské vody. K tomu však potrebuje pomoc 
krásnej astronómky Cariny a Henryho, tvrdohlavého mladého námorníka kráľovskej flotily... 
MN 12 rokov - USA  - Saturn - 135´- titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5€ - 3 D.

NOVINKA: TÉMATICKÉ KINO - NÁVRATY
vstupné 2 €/1 film

Streda 31.    17.30 h

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)     
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov - SR/ČR - Continentalfilm 
- 113´- slov. verzia. Vstupné 2 €
Streda 31.    19.45 h

ÚNOS (thriller)     
Slovenský film režisérky Mariany Čengel Solčanskej,  napínavý pohľad do minulosti, inšpi-
rovaný skutočnými udalosťami na slovenskej politickej scéne deväťdesiatych rokov. MN 15  
rokov - SR - Continentalfilm - 95 ´ - originálna verzia. Vstupné 2 €.

PRIPRAVUJEME - MDD V KINE
Štvrtok 1. 6. 2017

15.45 h  ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
17.30 h BALERÍNA
19.15 h KRÁSKA A ZVIERA

Streda 3.    19.30 h

BELGICA (dráma)
Príbeh dvoch bratov: charizmatického a temperamentného Franka a jeho ambiciózneho, ale 
neskúseného brata Joa, ktorý je majiteľom baru Belgica. Spoločnými silami ho premenia na 
úspešný klub plný skvelej hudby, krásnych ľudí a neriadenej zábavy. Až neskoro zistia, že viesť 
takýto podnik je náročnejšie ako čakali a  ich vzťahy a osobný život tým začnú trpieť. Film 
ukazuje opojnú cestu oboch bratov hore k úspechu a pád, ktorý nasleduje. Príbeh o eufórii, 
vzostupe a páde.  MN 15 rokov - BEl.,Fr. - ASFK - 128´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok   5.     17.30 h Sobota  6.     17.30 h – 3 D

STRÁŽCOVIA GALAXIE 2 (akčný, fantasy, komédia)     
Po veľkom úspechu prvého filmu o Strážcoch Galaxie prichádza štúdio Marvel s veľkolepým 
pokračovaním. Peter Quill, prezývaný sám sebou Star Lord, a partia jeho excentrických priate-
ľov sa vydávajú cez najvzdialenejšie končiny vesmíru, aby opäť zachránili Galaxiu a tajomstvo 
jeho rodičov. Starí nepriatelia sa stávajú novými spojencami a na pomoc prichádzajú aj ďaľšie 
obľúbené postavy z rozpínajúceho sa filmového vesmíru štúdia Marvel. Veľké herecké hviezdy 
v nečakaných úlohách a to všetko v v rytme najväčších hitov 70-tych rokov...  MN 12 rokov - 
USA - Saturn - 137´ - titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.
Piatok   5.   20.00 h Nedeľa  7.    19.30 h

UTEČ (thriller, horor)
Čo na tom, že Rose (Allison Williams) je biela ako stena a Chris (Daniel Kaluuya) čierny ako 
noc? Žijeme predsa v 21. storočí, keď je boj proti rasovej neznášanlivosti už dávno dobojo-
vaný, a na zmiešané páry sa cez prsty nepozeráme. Minimálne Roseini rodičia Missy a Dean 
sú na Chrisa od prvého momentu nesmierne milí. Vadí im snáď len to, že si priateľ ich dcéry 
občas zapáli, ale to s  farbou kože predsa nesúvisí. Psychologička Missy dokonca Chrisovi 
ponúkne, že ho jeho zlozvyku zbaví pomocou hypnózy...  MN 15 rokov - USA -  CinemAr - 
103´- titulky.  Vstupné 4 €.
Nedeľa  7.   17.30 h Streda 10.    19.30 h

DENNÍK RUŠŇOVODIČA (čierna  komédia)
Podľa štatistík každý rušňovodič v Srbsku za svoju kariéru neúmyselne usmrtí 15 až 20 ľudí. 
Neslávny rekord drží Ilja, ktorý má na konte 28 zabití. Rušňovodičom sa stal rovnako ako 
jeho otec a dedo a na prahu dôchodku predáva štafetu svojmu adoptívnemu synovi Simovi. 
Sima sa však odmieta zmieriť s faktom, že by sa stal vrahom. Kolegovia mu síce tvrdia, že sa 
nehode nevyhne, no dni ubiehajú a nešťastia Sima obchádzajú. Ilja začína mať obavy, že sa z 
jeho syna „poriadny“ rušňovodič nestane, a tak berie veci do vlastných rúk... MN 12 rokov- 
Srb.,Chorv. - Itafilm - 85 ´- titulky.  Vstupné 3,50 €.
 Piatok   12.   19.30 h Sobota  13.    17.30 h

KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI 
(akčný, fantaz., dráma)
Keď mladému Artušovi (Ch.Hunnam) zavraždia otca, vlády a anglickej koruny sa ujme jeho 
strýko (J.Law). Artuš príde o detstvo i vlastnú identitu, až kým nenarazí na čarovný meč Ex-
calibur. V okamihu, keď ho ako vyvolený vytiahne zo skaly, obráti sa mu život hore nohami. 
Donútený uznať svoju pravú identitu (následník trónu), musí začať bojovať nielen za seba... 
MN 12 rokov - USA - Continentalfilm - 126´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota  13.   20.00 h Nedeľa  14.   19.30 h

PÁD (romantický, fantasy)
Luci je poslaná do internátnej školy pre problémovú mládež. Bola totiž obvinená z podpaľač-
stva, počas ktorého zomrel mladý chlapec. V škole plnej zvláštnych spolužiakov stretáva zá-
hadného a odťažitého Daniela, ktorí s ňou ale nechce mať nič spolčeného a až podozrivo sa 
jej vyhýba. Luci sa snaží zistiť jeho tajomstvo stoj čo stoj. Nielenže, že ju Daniel silne priťahuje, 
ale má pri ňom pocit niečoho veľmi povedomého. Akoby ho poznala  už tisíc rokov... MN 12 
rokov - USA - Magicbox Slovakia - 91 ´ - titulky. Vstupné 3,50 €.
Nedeľa  14.   17.30 h

LADY MACBETH (dráma)
Viktoriánská doba nepredstavuje len rozum a cit alebo pýchu a predsudok. Je plná silnej 
a zničujúcej vášne. Lady Macbeth nás privádza na domnelo pokojný anglický vidiek roku 
1865. Katherine stojí pred oltárom vedľa Alexandera, svojho budúceho manžela, postaršieho 
veľkostatkára, ktorého nemiluje. Vikár ich vyhlási za muža a ženu. Dvojicu pozorne sleduje 
Alexandrov starnúci otec Boris, bohatý majiteľ dolov, ktorý Katherine kúpil pre svojho syna 
spolu s malým pozemkom od jej otca. Svadobná noc však zostane nenaplnená, a Katherine 
nedostane od Alexandra žiadny fyzický návrh. Alexander vzápätí nečakane odcestuje na nie-
koľko týždňov do rodinných dolov a jeho otec zase odchádza do Londýna. MN 15 rokov - USA 
- CinemArt - 89´ - titulky.  Vstupné 4 €.
Streda  17.   17.30 h

MUŽ MENOM OVÉ (dráma, komédia)
Ove je tvrdohlavý a večne sa sťažujúci mrzutý muž, ktorý pohŕda všetkými okolo neho a dáva 
im to aj zreteľne najavo. Bývalý predseda družstva vlastníkov, ktorému nedávno zomrela milo-
vaná manželka Sonja, teraz terorizuje susedov ako samozvaný strážca poriadku. Zvrat v jeho 
životnej rutine nastáva s príchodom jeho nových susedov, mladej pakistanskej rodiny, ktorých 
životný štýl sa mu najskôr prieči. Keď omylom nabúrajú autom do Oveho poštovej schránky, 
spustia tým reťaz nečakaných udalostí. Film je nakrútený podľa knižného bestselleru Fredrika 
Backmanna, z ktorého sa len vo Švédsku predalo viac ako 700 000 výtlačkov.  MN 12 rokov 
- Šv. - ASFK - 116´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok  19.   17.30 h Nedeľa  21.  15.30 h

DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD 
HLADINOU (animovaný, rodinný, komédia)
Malá chobotnička Deep je všetko, len nie záchranca. Neposedný, tvrdohlavý, zvedavý,   všetko 
ale naozaj všetko si chce vyskúšať. Morský čert Evo síce ohromuje svojími ostrými zubami, 
povesť hlbinného netvora mu, ale kazí fakt, že je dobrosrdečný, pomerne nemotorný a má tak 
trochu dlhé vedenie. Kreveta Alica je zase opatrná až neurotická a sníva, že raz bude tancovať 
a spievať. A dravá muréna Maura? Tú trápi, že je osamelá. Ono. . .je ťažké mať kamarátov, keď 
ich chcete zjesť.  MP - Esp. - Bontonfilm - 92 ´ - slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.
Piatok  19.   19.30 h Sobota  20.  19.30 h

VOTRELEC: COVENANT (akčný, sci-fi, horor)
Ridley Scott sa vracia do vesmíru, ktorý stvoril vo svojej kultovej sérii Votrelec. Votrelec: Cove-
nant je novou kapitolou, v ktorej posádka vesmírnej lode Covenant smeruje na vzdialenú pla-
nétu na druhej strane galaxie, ktorá sa zdá byť neobjaveným rajom. V skutočnosti ale skrýva 
nebezpečenstvo, ktoré si nikto z členov posádky nedokázal predstaviť… MN 15  rokov - USA 
- CinemArt - 122´- titulky. Vstupné 4  €.
Pondelok 22.   19.30 h  -  KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 € !

BABA Z ĽADU (dráma)
Po stretnutí s otužilcom Broňom začína ovdovelá Hana pozvoľna meniť svoj stereotypný život, 
ktorý sa doteraz krútil výhradne okolo jej synov, neviest a vnúčat. Zatiaľ čo šesťdesiatnička 
Hana prežíva love story, tradičné víkendové obedy v rodinnej vile strácajú na idylickosti a 
postupne vypláva na povrch, že každý z hrdinov má nejaké tajomstvo. Príbeh rozkrývajú-
ci neľahké vzťahy medzi tromi generáciami. Hrajú:   Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Daniel 
Vízek, Václav Neužil ml.,  Tatiana Vilhelmová, Petra Špalková, Marek Daniel, Alena Mihulo-
vá, Marie Ludvíková, Luboš Veselý a ďalší. MN 15 rokov - ČR, Fr. SR - ASFK - 107´- česky 
- dráma. Vstupné 2 €.
Streda  24.   19.30 h 

OLLI MÄKI (dráma, biografia)
Fínsko 1962. Dvadsaťpäťročný Olli Mäki, európsky amatérsky šampión v boxe, sa chystá na 
životný zápas o titul majstra sveta, vôbec prvý v jeho rodnej zemi. Skromný bojovník je náhle 
celebritou, celá krajina žije prostredníctvom športovca sen o  veľkom víťazstve. Olli je pod 
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PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
Kontakt do pokladne kina:  042 – 4631 302.

Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodinu pred každým 
premietaním. Informácie denne aj u informátora DK. 

Vstupenky si môžete rezervovať i priamo zakúpiť aj na stránke
www.kultura.puchov.sk a www.kino.puchov.sk

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ŽIEN

Pondelok  1.     veľká sála     16.00 hod.

KAPELO, POLKU HREJ:
DH MORAVANKA 
Prvý zo série 8-ich koncertov dychovej hudby v Divadle Púchov. Moderuje Barbora Marcinová. 
Organizátor: Považská veselka, o.z. a Mesto Púchov. Vstupné: 3 €.

Sobota 6.     na 3 miestach    18.00 hod.

NOC S LITERATÚROU
Divadlo Púchov, Kníhkupectvo Barica, literárna kaviareň Podivný barón - tieto miesta, kvalitné 
knihy pre deti i dospelých a zaujímaví čítajúci sa spoja, aby vám priniesli literárno-dobrodruž-
ný zážitok, na ktorý sa nezabúda. 2. ročník literárnej túry v Púchove bude doplnený trochou 
divadla, hudobnou afterparty, knižnou tombolou a inými novinkami. Viac na osobitných plagá-
toch,  na FBku Noc s literatúrou a stránke www.kultura.puchov.sk

Utorok 9.        veľká sála      17.00 hod.

IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ
MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU 
Repríza oboch nových hier DDŠ Ochotníček, čerstvého víťaza krajskej súťažnej prehliadky 
Rozprávkové javisko s postupom na celoslovenskú súťaž. Réžia: Peter Hudák. Vstupné 2 €.

Piatok 12.     galéria vestibulu   10.00 hod. 

CESTA OKOLO SVETA 
Vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením Spojenej školy Pú-
chov a Trenčianskeho samosprávneho kraja.  Vstup voľný.

Sobota 13.   veľká sála       19:00 hod. 

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

Pondelok 15.      veľká sála     19.00 hod. 

RODINNÝ PRIEVAN 
Divadelné predstavenie pri príležitosti DŇA MATIEK s podtitulom: Matka má vždy pravdu, aj 
keď ju náhodou nemá... Súčasná komédia  prinášajúca mikroskopický náhľad do života jed-
nej rodiny, ktorá je „postihnutá“ tým najkrajším spôsobom... Hrajú: Marta Sládečková, Pavol 
Šimun, Matej Landl, Kristína Svarinská, Kristína Greppelová, Ondrej Bortlík.  Vstupné: 12 € 
(kreslá), 10 € (balkóny a prístavky).

Štvrtok 18.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV 
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: Gizka Oňová a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 2.5. 2017. 
Vstupné 1 €. Pre jednu osobu max. 4 vstupenky. 

Sobota 20.  veľká sála  18.00 hod.

HARMONY 
Koncert vokálnej skupiny Harmony pri príležitosti 10.výročia jej založenia. Spoluúčinkujú žiaci 
a učitelia ZUŠ Púchov. Vstupné: 3 €. 

Pondelok 22.   veľká sála   18.00 hod.

MLADÝ TEXTILNÝ DIZAJN 
Výstava prác študentov študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo Fakulty prie-
myselných technológií v Púchove TnUAD v Trenčíne spojená s prehliadkou modelov  prezen-
tuje výsledky konceptov a projektov posledných študijných semestrov. Pestrý program pre Vás 
v sále i galérii vestibulu divadla. Vstupné: 1 €

 1. 6. o 18:00 - MODROTLAČ VČERA, DNES A ZAJTRA – vernisáž výstavy

 2. 6.  o 19:00 - SĽUK: KRÍŽOM-KRÁŽOM, vstupné 12 €, 10 €

 3. 6.  o 15:00  - XXXV. FOLKLÓRNY PÚCHOV, info na osobitných plagátoch

 3. 6.  o 20:00  - VESELIE alebo ŠKOLA FOLKLÓR.TANCA, vstupné 3 €

 14. 6.  o 19:00  - OCKO, one man show, vstupné 7 €, 6 € 
 25.6.  o 15:00  - BRAČEK JELENČEK, Divadlo M (premiéra), vstupné 2 € 

KLUB ŽIEN

Nedeľa 28.   kinosála    15.00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:
ANALFABETA NEGRAMOTNÁ 
Sú chvíle, keď každý z nás sa cíti tak trochu negramotný – ako hlavná postava v knihe Jána 
Uličianskeho. Príďte si pozrieť jej neuveriteľné stretnutie so známymi literárnymi hrdinami 
v knižnici. Premiéra hry našich najmenších - DDS Trpaslíci. Réžia: Ivana Huličiarová.  Vstupné: 
0,50 € 

Streda 31.   bývalá kinosála nad Azalkou   15.30 hod.

SPRÁVNY CHLAPEC, SPRÁVNE 
DIEVČA 
CVČ Včielka v spolupráci s Púchovskou kultúrou organizujú pre žiakov 1. ročníka základných 
škôl mesta Púchov tradičné celomestské súťažné podujatie. Vstup voľný.

KURZY, KLUBY:
Piatok 5.     budova SOV Nám. slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA
Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek.

Utorok 9.     kinosála     16.00 hod.

CHCETE SA NAUČIŤ NIEČO NOVÉ
KREATÍVNE?
Použijeme jednoduché prostriedky – staré noviny, letáky, lepidlo a vytvoríme peknú záložku 
do knihy. Potešíte nielen seba, ale i svojich najbližších.To všetko nás naučí lektorka  Eňa Joa-
chymstálová zo „Zvončeka“.

Štvrtok 11.  a  štvrtok 25.      učebňa č.2     18.00 hod.

AL - ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.

Nedeľa 14.     veľká sála     14.00 hod.

MOHENDŽODARO: 
TANTRA JOGA PRE ŽENY
5-hodinový workshop, vstupné 20 €, info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk

Streda 17.     učebňa č.1     16.00 hod.

NAŠE ZDRAVIE
Prednáška na tému pľúca, hrubé črevo. Nielen o ich funkciách ale i o vplyve na naše zdravie 
sa dozvieme na prednáške MUDr. Renáty Gérovej.

Štvrtok 18.     učebňa č.1     16.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk

Piatok 19.     učebňa č.1     16.00-20.00 hod.

KURZ MAĽOVANIE NA VODNÚ
HLADINU PRE DOSPELÝCH
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk a www.ebru.sk

Sobota 20., 27.   zasadacia miestnosť      10.00 hod.
Nedeľa 21., 28.   zasadacia miestnosť      13.00 hod.

ČLOVEKU ČLOVEKOM
Už sa Vám stalo, že niekto z Vašich blízkych prežíval zložité životné situácie a Vy ste nevedeli 
čo máte urobiť, alebo čo povedať? Viac  na stretnutí... Bližšie info  na osobitných plagátoch.

Piatok 26.     učebňa č.1     10.00 - 13.00 hod.

TVORIVÝ RELAX MAĽOVANIA NA 
VODNÚ HLADINU PRE RODIČOV A DETI
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk a www.ebru.sk

Utorok 30.     kinosála     16.00 hod.

ROZMANITÉ OBLASTI ŽIVOTA NA
NAŠEJ PLANÉTE
O premenách života v tesnom spojení človeka s prírodou a kultúrou. Rôzne zážitky cestovate-
ľov po exotických krajinách...

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:
Utorok 2.     veľká sála     8.15 hod., 10.00 hod.

SVET OKOLO NÁS, PERU - ŠTYRI STRANY SVETA
Utorok 9.     veľká sála     8.00 hod.  

IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ, MAMA MÁ EMU, 
EMA MÁ PUBERTU
Streda 10.     veľká sála      9.15 hod.

DOROTKA Z FIDORKOVA A PANDA VANDA
Pondelok 29.     kinosála     8.00 hod.

PIATA LOĎ
Pondelok 29.     veľká sála   9.00 hod.

SVET PODĽA HELEN ALEBO MAĽOVANIE KVAPIEK
Streda 31.     kinosála     8.00 hod.

KRÁSKA A ZVIERA

tlakom médií aj ambiciózneho trénera Elisa, zároveň však stretáva pôvabnú Raiju a začne sa 
rodiť niečo špeciálne. S pokorou a jemným humorom rozpráva Kuosmanen nevšedný príbeh 
muža, ktorý sa bez okázalých gest preboxoval k najšťastnejšiemu okamžiku svojho života.  
MN 15 rokov - Fin.,Šv.,Nem. - ASFK - 92´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 26.    17.30 h   20.00 h      Sobota 27.   17.30 h        Nedeľa  28.  17.30 h  – 3 D 

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA
POMSTA (dobrodružný, akčný)
Walt Disney uvádza ďalšie pokračovanie najslávnejšej pirátskej série. V novom dobrodružstve 
má Jack Sparrow opäť raz smolu a musí čeliť zatiaľ najdesivejšiemu nepriateľovi – mŕtvemu 
kapitánovi Salazarovi a jeho posádke duchov. Tomu sa podarilo uniknúť z Diabolského troju-
holníka a jeho jedinou túžbou je vyhladiť všetkých pirátov – na čele s Jackom, s ktorým má 
staré nevyrovnané účty.Jack má jedinú šancu – nájsť bájny Poseidónov trojzubec, ktorý svoj-
mu držiteľovi prepožičiava moc ovládať na povel morské vody. K tomu však potrebuje pomoc 
krásnej astronómky Cariny a Henryho, tvrdohlavého mladého námorníka kráľovskej flotily... 
MN 12 rokov - USA  - Saturn - 135´- titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5€ - 3 D.

NOVINKA: TÉMATICKÉ KINO - NÁVRATY
vstupné 2 €/1 film

Streda 31.    17.30 h

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)     
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov - SR/ČR - Continentalfilm 
- 113´- slov. verzia. Vstupné 2 €
Streda 31.    19.45 h

ÚNOS (thriller)     
Slovenský film režisérky Mariany Čengel Solčanskej,  napínavý pohľad do minulosti, inšpi-
rovaný skutočnými udalosťami na slovenskej politickej scéne deväťdesiatych rokov. MN 15  
rokov - SR - Continentalfilm - 95 ´ - originálna verzia. Vstupné 2 €.

PRIPRAVUJEME - MDD V KINE
Štvrtok 1. 6. 2017

15.45 h  ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
17.30 h BALERÍNA
19.15 h KRÁSKA A ZVIERA

Streda 3.    19.30 h

BELGICA (dráma)
Príbeh dvoch bratov: charizmatického a temperamentného Franka a jeho ambiciózneho, ale 
neskúseného brata Joa, ktorý je majiteľom baru Belgica. Spoločnými silami ho premenia na 
úspešný klub plný skvelej hudby, krásnych ľudí a neriadenej zábavy. Až neskoro zistia, že viesť 
takýto podnik je náročnejšie ako čakali a  ich vzťahy a osobný život tým začnú trpieť. Film 
ukazuje opojnú cestu oboch bratov hore k úspechu a pád, ktorý nasleduje. Príbeh o eufórii, 
vzostupe a páde.  MN 15 rokov - BEl.,Fr. - ASFK - 128´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok   5.     17.30 h Sobota  6.     17.30 h – 3 D

STRÁŽCOVIA GALAXIE 2 (akčný, fantasy, komédia)     
Po veľkom úspechu prvého filmu o Strážcoch Galaxie prichádza štúdio Marvel s veľkolepým 
pokračovaním. Peter Quill, prezývaný sám sebou Star Lord, a partia jeho excentrických priate-
ľov sa vydávajú cez najvzdialenejšie končiny vesmíru, aby opäť zachránili Galaxiu a tajomstvo 
jeho rodičov. Starí nepriatelia sa stávajú novými spojencami a na pomoc prichádzajú aj ďaľšie 
obľúbené postavy z rozpínajúceho sa filmového vesmíru štúdia Marvel. Veľké herecké hviezdy 
v nečakaných úlohách a to všetko v v rytme najväčších hitov 70-tych rokov...  MN 12 rokov - 
USA - Saturn - 137´ - titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.
Piatok   5.   20.00 h Nedeľa  7.    19.30 h

UTEČ (thriller, horor)
Čo na tom, že Rose (Allison Williams) je biela ako stena a Chris (Daniel Kaluuya) čierny ako 
noc? Žijeme predsa v 21. storočí, keď je boj proti rasovej neznášanlivosti už dávno dobojo-
vaný, a na zmiešané páry sa cez prsty nepozeráme. Minimálne Roseini rodičia Missy a Dean 
sú na Chrisa od prvého momentu nesmierne milí. Vadí im snáď len to, že si priateľ ich dcéry 
občas zapáli, ale to s  farbou kože predsa nesúvisí. Psychologička Missy dokonca Chrisovi 
ponúkne, že ho jeho zlozvyku zbaví pomocou hypnózy...  MN 15 rokov - USA -  CinemAr - 
103´- titulky.  Vstupné 4 €.
Nedeľa  7.   17.30 h Streda 10.    19.30 h

DENNÍK RUŠŇOVODIČA (čierna  komédia)
Podľa štatistík každý rušňovodič v Srbsku za svoju kariéru neúmyselne usmrtí 15 až 20 ľudí. 
Neslávny rekord drží Ilja, ktorý má na konte 28 zabití. Rušňovodičom sa stal rovnako ako 
jeho otec a dedo a na prahu dôchodku predáva štafetu svojmu adoptívnemu synovi Simovi. 
Sima sa však odmieta zmieriť s faktom, že by sa stal vrahom. Kolegovia mu síce tvrdia, že sa 
nehode nevyhne, no dni ubiehajú a nešťastia Sima obchádzajú. Ilja začína mať obavy, že sa z 
jeho syna „poriadny“ rušňovodič nestane, a tak berie veci do vlastných rúk... MN 12 rokov- 
Srb.,Chorv. - Itafilm - 85 ´- titulky.  Vstupné 3,50 €.
 Piatok   12.   19.30 h Sobota  13.    17.30 h

KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI 
(akčný, fantaz., dráma)
Keď mladému Artušovi (Ch.Hunnam) zavraždia otca, vlády a anglickej koruny sa ujme jeho 
strýko (J.Law). Artuš príde o detstvo i vlastnú identitu, až kým nenarazí na čarovný meč Ex-
calibur. V okamihu, keď ho ako vyvolený vytiahne zo skaly, obráti sa mu život hore nohami. 
Donútený uznať svoju pravú identitu (následník trónu), musí začať bojovať nielen za seba... 
MN 12 rokov - USA - Continentalfilm - 126´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota  13.   20.00 h Nedeľa  14.   19.30 h

PÁD (romantický, fantasy)
Luci je poslaná do internátnej školy pre problémovú mládež. Bola totiž obvinená z podpaľač-
stva, počas ktorého zomrel mladý chlapec. V škole plnej zvláštnych spolužiakov stretáva zá-
hadného a odťažitého Daniela, ktorí s ňou ale nechce mať nič spolčeného a až podozrivo sa 
jej vyhýba. Luci sa snaží zistiť jeho tajomstvo stoj čo stoj. Nielenže, že ju Daniel silne priťahuje, 
ale má pri ňom pocit niečoho veľmi povedomého. Akoby ho poznala  už tisíc rokov... MN 12 
rokov - USA - Magicbox Slovakia - 91 ´ - titulky. Vstupné 3,50 €.
Nedeľa  14.   17.30 h

LADY MACBETH (dráma)
Viktoriánská doba nepredstavuje len rozum a cit alebo pýchu a predsudok. Je plná silnej 
a zničujúcej vášne. Lady Macbeth nás privádza na domnelo pokojný anglický vidiek roku 
1865. Katherine stojí pred oltárom vedľa Alexandera, svojho budúceho manžela, postaršieho 
veľkostatkára, ktorého nemiluje. Vikár ich vyhlási za muža a ženu. Dvojicu pozorne sleduje 
Alexandrov starnúci otec Boris, bohatý majiteľ dolov, ktorý Katherine kúpil pre svojho syna 
spolu s malým pozemkom od jej otca. Svadobná noc však zostane nenaplnená, a Katherine 
nedostane od Alexandra žiadny fyzický návrh. Alexander vzápätí nečakane odcestuje na nie-
koľko týždňov do rodinných dolov a jeho otec zase odchádza do Londýna. MN 15 rokov - USA 
- CinemArt - 89´ - titulky.  Vstupné 4 €.
Streda  17.   17.30 h

MUŽ MENOM OVÉ (dráma, komédia)
Ove je tvrdohlavý a večne sa sťažujúci mrzutý muž, ktorý pohŕda všetkými okolo neho a dáva 
im to aj zreteľne najavo. Bývalý predseda družstva vlastníkov, ktorému nedávno zomrela milo-
vaná manželka Sonja, teraz terorizuje susedov ako samozvaný strážca poriadku. Zvrat v jeho 
životnej rutine nastáva s príchodom jeho nových susedov, mladej pakistanskej rodiny, ktorých 
životný štýl sa mu najskôr prieči. Keď omylom nabúrajú autom do Oveho poštovej schránky, 
spustia tým reťaz nečakaných udalostí. Film je nakrútený podľa knižného bestselleru Fredrika 
Backmanna, z ktorého sa len vo Švédsku predalo viac ako 700 000 výtlačkov.  MN 12 rokov 
- Šv. - ASFK - 116´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok  19.   17.30 h Nedeľa  21.  15.30 h

DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD 
HLADINOU (animovaný, rodinný, komédia)
Malá chobotnička Deep je všetko, len nie záchranca. Neposedný, tvrdohlavý, zvedavý,   všetko 
ale naozaj všetko si chce vyskúšať. Morský čert Evo síce ohromuje svojími ostrými zubami, 
povesť hlbinného netvora mu, ale kazí fakt, že je dobrosrdečný, pomerne nemotorný a má tak 
trochu dlhé vedenie. Kreveta Alica je zase opatrná až neurotická a sníva, že raz bude tancovať 
a spievať. A dravá muréna Maura? Tú trápi, že je osamelá. Ono. . .je ťažké mať kamarátov, keď 
ich chcete zjesť.  MP - Esp. - Bontonfilm - 92 ´ - slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.
Piatok  19.   19.30 h Sobota  20.  19.30 h

VOTRELEC: COVENANT (akčný, sci-fi, horor)
Ridley Scott sa vracia do vesmíru, ktorý stvoril vo svojej kultovej sérii Votrelec. Votrelec: Cove-
nant je novou kapitolou, v ktorej posádka vesmírnej lode Covenant smeruje na vzdialenú pla-
nétu na druhej strane galaxie, ktorá sa zdá byť neobjaveným rajom. V skutočnosti ale skrýva 
nebezpečenstvo, ktoré si nikto z členov posádky nedokázal predstaviť… MN 15  rokov - USA 
- CinemArt - 122´- titulky. Vstupné 4  €.
Pondelok 22.   19.30 h  -  KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 € !

BABA Z ĽADU (dráma)
Po stretnutí s otužilcom Broňom začína ovdovelá Hana pozvoľna meniť svoj stereotypný život, 
ktorý sa doteraz krútil výhradne okolo jej synov, neviest a vnúčat. Zatiaľ čo šesťdesiatnička 
Hana prežíva love story, tradičné víkendové obedy v rodinnej vile strácajú na idylickosti a 
postupne vypláva na povrch, že každý z hrdinov má nejaké tajomstvo. Príbeh rozkrývajú-
ci neľahké vzťahy medzi tromi generáciami. Hrajú:   Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Daniel 
Vízek, Václav Neužil ml.,  Tatiana Vilhelmová, Petra Špalková, Marek Daniel, Alena Mihulo-
vá, Marie Ludvíková, Luboš Veselý a ďalší. MN 15 rokov - ČR, Fr. SR - ASFK - 107´- česky 
- dráma. Vstupné 2 €.
Streda  24.   19.30 h 

OLLI MÄKI (dráma, biografia)
Fínsko 1962. Dvadsaťpäťročný Olli Mäki, európsky amatérsky šampión v boxe, sa chystá na 
životný zápas o titul majstra sveta, vôbec prvý v jeho rodnej zemi. Skromný bojovník je náhle 
celebritou, celá krajina žije prostredníctvom športovca sen o  veľkom víťazstve. Olli je pod 
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PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
Kontakt do pokladne kina:  042 – 4631 302.

Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodinu pred každým 
premietaním. Informácie denne aj u informátora DK. 

Vstupenky si môžete rezervovať i priamo zakúpiť aj na stránke
www.kultura.puchov.sk a www.kino.puchov.sk

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ŽIEN

Pondelok  1.     veľká sála     16.00 hod.

KAPELO, POLKU HREJ:
DH MORAVANKA 
Prvý zo série 8-ich koncertov dychovej hudby v Divadle Púchov. Moderuje Barbora Marcinová. 
Organizátor: Považská veselka, o.z. a Mesto Púchov. Vstupné: 3 €.

Sobota 6.     na 3 miestach    18.00 hod.

NOC S LITERATÚROU
Divadlo Púchov, Kníhkupectvo Barica, literárna kaviareň Podivný barón - tieto miesta, kvalitné 
knihy pre deti i dospelých a zaujímaví čítajúci sa spoja, aby vám priniesli literárno-dobrodruž-
ný zážitok, na ktorý sa nezabúda. 2. ročník literárnej túry v Púchove bude doplnený trochou 
divadla, hudobnou afterparty, knižnou tombolou a inými novinkami. Viac na osobitných plagá-
toch,  na FBku Noc s literatúrou a stránke www.kultura.puchov.sk

Utorok 9.        veľká sála      17.00 hod.

IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ
MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU 
Repríza oboch nových hier DDŠ Ochotníček, čerstvého víťaza krajskej súťažnej prehliadky 
Rozprávkové javisko s postupom na celoslovenskú súťaž. Réžia: Peter Hudák. Vstupné 2 €.

Piatok 12.     galéria vestibulu   10.00 hod. 

CESTA OKOLO SVETA 
Vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením Spojenej školy Pú-
chov a Trenčianskeho samosprávneho kraja.  Vstup voľný.

Sobota 13.   veľká sála       19:00 hod. 

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

Pondelok 15.      veľká sála     19.00 hod. 

RODINNÝ PRIEVAN 
Divadelné predstavenie pri príležitosti DŇA MATIEK s podtitulom: Matka má vždy pravdu, aj 
keď ju náhodou nemá... Súčasná komédia  prinášajúca mikroskopický náhľad do života jed-
nej rodiny, ktorá je „postihnutá“ tým najkrajším spôsobom... Hrajú: Marta Sládečková, Pavol 
Šimun, Matej Landl, Kristína Svarinská, Kristína Greppelová, Ondrej Bortlík.  Vstupné: 12 € 
(kreslá), 10 € (balkóny a prístavky).

Štvrtok 18.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV 
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: Gizka Oňová a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 2.5. 2017. 
Vstupné 1 €. Pre jednu osobu max. 4 vstupenky. 

Sobota 20.  veľká sála  18.00 hod.

HARMONY 
Koncert vokálnej skupiny Harmony pri príležitosti 10.výročia jej založenia. Spoluúčinkujú žiaci 
a učitelia ZUŠ Púchov. Vstupné: 3 €. 

Pondelok 22.   veľká sála   18.00 hod.

MLADÝ TEXTILNÝ DIZAJN 
Výstava prác študentov študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo Fakulty prie-
myselných technológií v Púchove TnUAD v Trenčíne spojená s prehliadkou modelov  prezen-
tuje výsledky konceptov a projektov posledných študijných semestrov. Pestrý program pre Vás 
v sále i galérii vestibulu divadla. Vstupné: 1 €

 1. 6. o 18:00 - MODROTLAČ VČERA, DNES A ZAJTRA – vernisáž výstavy

 2. 6.  o 19:00 - SĽUK: KRÍŽOM-KRÁŽOM, vstupné 12 €, 10 €

 3. 6.  o 15:00  - XXXV. FOLKLÓRNY PÚCHOV, info na osobitných plagátoch

 3. 6.  o 20:00  - VESELIE alebo ŠKOLA FOLKLÓR.TANCA, vstupné 3 €

 14. 6.  o 19:00  - OCKO, one man show, vstupné 7 €, 6 € 
 25.6.  o 15:00  - BRAČEK JELENČEK, Divadlo M (premiéra), vstupné 2 € 

KLUB ŽIEN

Nedeľa 28.   kinosála    15.00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:
ANALFABETA NEGRAMOTNÁ 
Sú chvíle, keď každý z nás sa cíti tak trochu negramotný – ako hlavná postava v knihe Jána 
Uličianskeho. Príďte si pozrieť jej neuveriteľné stretnutie so známymi literárnymi hrdinami 
v knižnici. Premiéra hry našich najmenších - DDS Trpaslíci. Réžia: Ivana Huličiarová.  Vstupné: 
0,50 € 

Streda 31.   bývalá kinosála nad Azalkou   15.30 hod.

SPRÁVNY CHLAPEC, SPRÁVNE 
DIEVČA 
CVČ Včielka v spolupráci s Púchovskou kultúrou organizujú pre žiakov 1. ročníka základných 
škôl mesta Púchov tradičné celomestské súťažné podujatie. Vstup voľný.

KURZY, KLUBY:
Piatok 5.     budova SOV Nám. slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA
Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek.

Utorok 9.     kinosála     16.00 hod.

CHCETE SA NAUČIŤ NIEČO NOVÉ
KREATÍVNE?
Použijeme jednoduché prostriedky – staré noviny, letáky, lepidlo a vytvoríme peknú záložku 
do knihy. Potešíte nielen seba, ale i svojich najbližších.To všetko nás naučí lektorka  Eňa Joa-
chymstálová zo „Zvončeka“.

Štvrtok 11.  a  štvrtok 25.      učebňa č.2     18.00 hod.

AL - ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.

Nedeľa 14.     veľká sála     14.00 hod.

MOHENDŽODARO: 
TANTRA JOGA PRE ŽENY
5-hodinový workshop, vstupné 20 €, info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk

Streda 17.     učebňa č.1     16.00 hod.

NAŠE ZDRAVIE
Prednáška na tému pľúca, hrubé črevo. Nielen o ich funkciách ale i o vplyve na naše zdravie 
sa dozvieme na prednáške MUDr. Renáty Gérovej.

Štvrtok 18.     učebňa č.1     16.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk

Piatok 19.     učebňa č.1     16.00-20.00 hod.

KURZ MAĽOVANIE NA VODNÚ
HLADINU PRE DOSPELÝCH
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk a www.ebru.sk

Sobota 20., 27.   zasadacia miestnosť      10.00 hod.
Nedeľa 21., 28.   zasadacia miestnosť      13.00 hod.

ČLOVEKU ČLOVEKOM
Už sa Vám stalo, že niekto z Vašich blízkych prežíval zložité životné situácie a Vy ste nevedeli 
čo máte urobiť, alebo čo povedať? Viac  na stretnutí... Bližšie info  na osobitných plagátoch.

Piatok 26.     učebňa č.1     10.00 - 13.00 hod.

TVORIVÝ RELAX MAĽOVANIA NA 
VODNÚ HLADINU PRE RODIČOV A DETI
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk a www.ebru.sk

Utorok 30.     kinosála     16.00 hod.

ROZMANITÉ OBLASTI ŽIVOTA NA
NAŠEJ PLANÉTE
O premenách života v tesnom spojení človeka s prírodou a kultúrou. Rôzne zážitky cestovate-
ľov po exotických krajinách...

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:
Utorok 2.     veľká sála     8.15 hod., 10.00 hod.

SVET OKOLO NÁS, PERU - ŠTYRI STRANY SVETA
Utorok 9.     veľká sála     8.00 hod.  

IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ, MAMA MÁ EMU, 
EMA MÁ PUBERTU
Streda 10.     veľká sála      9.15 hod.

DOROTKA Z FIDORKOVA A PANDA VANDA
Pondelok 29.     kinosála     8.00 hod.

PIATA LOĎ
Pondelok 29.     veľká sála   9.00 hod.

SVET PODĽA HELEN ALEBO MAĽOVANIE KVAPIEK
Streda 31.     kinosála     8.00 hod.

KRÁSKA A ZVIERA

tlakom médií aj ambiciózneho trénera Elisa, zároveň však stretáva pôvabnú Raiju a začne sa 
rodiť niečo špeciálne. S pokorou a jemným humorom rozpráva Kuosmanen nevšedný príbeh 
muža, ktorý sa bez okázalých gest preboxoval k najšťastnejšiemu okamžiku svojho života.  
MN 15 rokov - Fin.,Šv.,Nem. - ASFK - 92´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 26.    17.30 h   20.00 h      Sobota 27.   17.30 h        Nedeľa  28.  17.30 h  – 3 D 

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA
POMSTA (dobrodružný, akčný)
Walt Disney uvádza ďalšie pokračovanie najslávnejšej pirátskej série. V novom dobrodružstve 
má Jack Sparrow opäť raz smolu a musí čeliť zatiaľ najdesivejšiemu nepriateľovi – mŕtvemu 
kapitánovi Salazarovi a jeho posádke duchov. Tomu sa podarilo uniknúť z Diabolského troju-
holníka a jeho jedinou túžbou je vyhladiť všetkých pirátov – na čele s Jackom, s ktorým má 
staré nevyrovnané účty.Jack má jedinú šancu – nájsť bájny Poseidónov trojzubec, ktorý svoj-
mu držiteľovi prepožičiava moc ovládať na povel morské vody. K tomu však potrebuje pomoc 
krásnej astronómky Cariny a Henryho, tvrdohlavého mladého námorníka kráľovskej flotily... 
MN 12 rokov - USA  - Saturn - 135´- titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5€ - 3 D.

NOVINKA: TÉMATICKÉ KINO - NÁVRATY
vstupné 2 €/1 film

Streda 31.    17.30 h

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)     
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov - SR/ČR - Continentalfilm 
- 113´- slov. verzia. Vstupné 2 €
Streda 31.    19.45 h

ÚNOS (thriller)     
Slovenský film režisérky Mariany Čengel Solčanskej,  napínavý pohľad do minulosti, inšpi-
rovaný skutočnými udalosťami na slovenskej politickej scéne deväťdesiatych rokov. MN 15  
rokov - SR - Continentalfilm - 95 ´ - originálna verzia. Vstupné 2 €.

PRIPRAVUJEME - MDD V KINE
Štvrtok 1. 6. 2017

15.45 h  ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
17.30 h BALERÍNA
19.15 h KRÁSKA A ZVIERA

Streda 3.    19.30 h

BELGICA (dráma)
Príbeh dvoch bratov: charizmatického a temperamentného Franka a jeho ambiciózneho, ale 
neskúseného brata Joa, ktorý je majiteľom baru Belgica. Spoločnými silami ho premenia na 
úspešný klub plný skvelej hudby, krásnych ľudí a neriadenej zábavy. Až neskoro zistia, že viesť 
takýto podnik je náročnejšie ako čakali a  ich vzťahy a osobný život tým začnú trpieť. Film 
ukazuje opojnú cestu oboch bratov hore k úspechu a pád, ktorý nasleduje. Príbeh o eufórii, 
vzostupe a páde.  MN 15 rokov - BEl.,Fr. - ASFK - 128´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok   5.     17.30 h Sobota  6.     17.30 h – 3 D

STRÁŽCOVIA GALAXIE 2 (akčný, fantasy, komédia)     
Po veľkom úspechu prvého filmu o Strážcoch Galaxie prichádza štúdio Marvel s veľkolepým 
pokračovaním. Peter Quill, prezývaný sám sebou Star Lord, a partia jeho excentrických priate-
ľov sa vydávajú cez najvzdialenejšie končiny vesmíru, aby opäť zachránili Galaxiu a tajomstvo 
jeho rodičov. Starí nepriatelia sa stávajú novými spojencami a na pomoc prichádzajú aj ďaľšie 
obľúbené postavy z rozpínajúceho sa filmového vesmíru štúdia Marvel. Veľké herecké hviezdy 
v nečakaných úlohách a to všetko v v rytme najväčších hitov 70-tych rokov...  MN 12 rokov - 
USA - Saturn - 137´ - titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.
Piatok   5.   20.00 h Nedeľa  7.    19.30 h

UTEČ (thriller, horor)
Čo na tom, že Rose (Allison Williams) je biela ako stena a Chris (Daniel Kaluuya) čierny ako 
noc? Žijeme predsa v 21. storočí, keď je boj proti rasovej neznášanlivosti už dávno dobojo-
vaný, a na zmiešané páry sa cez prsty nepozeráme. Minimálne Roseini rodičia Missy a Dean 
sú na Chrisa od prvého momentu nesmierne milí. Vadí im snáď len to, že si priateľ ich dcéry 
občas zapáli, ale to s  farbou kože predsa nesúvisí. Psychologička Missy dokonca Chrisovi 
ponúkne, že ho jeho zlozvyku zbaví pomocou hypnózy...  MN 15 rokov - USA -  CinemAr - 
103´- titulky.  Vstupné 4 €.
Nedeľa  7.   17.30 h Streda 10.    19.30 h

DENNÍK RUŠŇOVODIČA (čierna  komédia)
Podľa štatistík každý rušňovodič v Srbsku za svoju kariéru neúmyselne usmrtí 15 až 20 ľudí. 
Neslávny rekord drží Ilja, ktorý má na konte 28 zabití. Rušňovodičom sa stal rovnako ako 
jeho otec a dedo a na prahu dôchodku predáva štafetu svojmu adoptívnemu synovi Simovi. 
Sima sa však odmieta zmieriť s faktom, že by sa stal vrahom. Kolegovia mu síce tvrdia, že sa 
nehode nevyhne, no dni ubiehajú a nešťastia Sima obchádzajú. Ilja začína mať obavy, že sa z 
jeho syna „poriadny“ rušňovodič nestane, a tak berie veci do vlastných rúk... MN 12 rokov- 
Srb.,Chorv. - Itafilm - 85 ´- titulky.  Vstupné 3,50 €.
 Piatok   12.   19.30 h Sobota  13.    17.30 h

KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI 
(akčný, fantaz., dráma)
Keď mladému Artušovi (Ch.Hunnam) zavraždia otca, vlády a anglickej koruny sa ujme jeho 
strýko (J.Law). Artuš príde o detstvo i vlastnú identitu, až kým nenarazí na čarovný meč Ex-
calibur. V okamihu, keď ho ako vyvolený vytiahne zo skaly, obráti sa mu život hore nohami. 
Donútený uznať svoju pravú identitu (následník trónu), musí začať bojovať nielen za seba... 
MN 12 rokov - USA - Continentalfilm - 126´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota  13.   20.00 h Nedeľa  14.   19.30 h

PÁD (romantický, fantasy)
Luci je poslaná do internátnej školy pre problémovú mládež. Bola totiž obvinená z podpaľač-
stva, počas ktorého zomrel mladý chlapec. V škole plnej zvláštnych spolužiakov stretáva zá-
hadného a odťažitého Daniela, ktorí s ňou ale nechce mať nič spolčeného a až podozrivo sa 
jej vyhýba. Luci sa snaží zistiť jeho tajomstvo stoj čo stoj. Nielenže, že ju Daniel silne priťahuje, 
ale má pri ňom pocit niečoho veľmi povedomého. Akoby ho poznala  už tisíc rokov... MN 12 
rokov - USA - Magicbox Slovakia - 91 ´ - titulky. Vstupné 3,50 €.
Nedeľa  14.   17.30 h

LADY MACBETH (dráma)
Viktoriánská doba nepredstavuje len rozum a cit alebo pýchu a predsudok. Je plná silnej 
a zničujúcej vášne. Lady Macbeth nás privádza na domnelo pokojný anglický vidiek roku 
1865. Katherine stojí pred oltárom vedľa Alexandera, svojho budúceho manžela, postaršieho 
veľkostatkára, ktorého nemiluje. Vikár ich vyhlási za muža a ženu. Dvojicu pozorne sleduje 
Alexandrov starnúci otec Boris, bohatý majiteľ dolov, ktorý Katherine kúpil pre svojho syna 
spolu s malým pozemkom od jej otca. Svadobná noc však zostane nenaplnená, a Katherine 
nedostane od Alexandra žiadny fyzický návrh. Alexander vzápätí nečakane odcestuje na nie-
koľko týždňov do rodinných dolov a jeho otec zase odchádza do Londýna. MN 15 rokov - USA 
- CinemArt - 89´ - titulky.  Vstupné 4 €.
Streda  17.   17.30 h

MUŽ MENOM OVÉ (dráma, komédia)
Ove je tvrdohlavý a večne sa sťažujúci mrzutý muž, ktorý pohŕda všetkými okolo neho a dáva 
im to aj zreteľne najavo. Bývalý predseda družstva vlastníkov, ktorému nedávno zomrela milo-
vaná manželka Sonja, teraz terorizuje susedov ako samozvaný strážca poriadku. Zvrat v jeho 
životnej rutine nastáva s príchodom jeho nových susedov, mladej pakistanskej rodiny, ktorých 
životný štýl sa mu najskôr prieči. Keď omylom nabúrajú autom do Oveho poštovej schránky, 
spustia tým reťaz nečakaných udalostí. Film je nakrútený podľa knižného bestselleru Fredrika 
Backmanna, z ktorého sa len vo Švédsku predalo viac ako 700 000 výtlačkov.  MN 12 rokov 
- Šv. - ASFK - 116´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok  19.   17.30 h Nedeľa  21.  15.30 h

DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD 
HLADINOU (animovaný, rodinný, komédia)
Malá chobotnička Deep je všetko, len nie záchranca. Neposedný, tvrdohlavý, zvedavý,   všetko 
ale naozaj všetko si chce vyskúšať. Morský čert Evo síce ohromuje svojími ostrými zubami, 
povesť hlbinného netvora mu, ale kazí fakt, že je dobrosrdečný, pomerne nemotorný a má tak 
trochu dlhé vedenie. Kreveta Alica je zase opatrná až neurotická a sníva, že raz bude tancovať 
a spievať. A dravá muréna Maura? Tú trápi, že je osamelá. Ono. . .je ťažké mať kamarátov, keď 
ich chcete zjesť.  MP - Esp. - Bontonfilm - 92 ´ - slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.
Piatok  19.   19.30 h Sobota  20.  19.30 h

VOTRELEC: COVENANT (akčný, sci-fi, horor)
Ridley Scott sa vracia do vesmíru, ktorý stvoril vo svojej kultovej sérii Votrelec. Votrelec: Cove-
nant je novou kapitolou, v ktorej posádka vesmírnej lode Covenant smeruje na vzdialenú pla-
nétu na druhej strane galaxie, ktorá sa zdá byť neobjaveným rajom. V skutočnosti ale skrýva 
nebezpečenstvo, ktoré si nikto z členov posádky nedokázal predstaviť… MN 15  rokov - USA 
- CinemArt - 122´- titulky. Vstupné 4  €.
Pondelok 22.   19.30 h  -  KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 € !

BABA Z ĽADU (dráma)
Po stretnutí s otužilcom Broňom začína ovdovelá Hana pozvoľna meniť svoj stereotypný život, 
ktorý sa doteraz krútil výhradne okolo jej synov, neviest a vnúčat. Zatiaľ čo šesťdesiatnička 
Hana prežíva love story, tradičné víkendové obedy v rodinnej vile strácajú na idylickosti a 
postupne vypláva na povrch, že každý z hrdinov má nejaké tajomstvo. Príbeh rozkrývajú-
ci neľahké vzťahy medzi tromi generáciami. Hrajú:   Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Daniel 
Vízek, Václav Neužil ml.,  Tatiana Vilhelmová, Petra Špalková, Marek Daniel, Alena Mihulo-
vá, Marie Ludvíková, Luboš Veselý a ďalší. MN 15 rokov - ČR, Fr. SR - ASFK - 107´- česky 
- dráma. Vstupné 2 €.
Streda  24.   19.30 h 

OLLI MÄKI (dráma, biografia)
Fínsko 1962. Dvadsaťpäťročný Olli Mäki, európsky amatérsky šampión v boxe, sa chystá na 
životný zápas o titul majstra sveta, vôbec prvý v jeho rodnej zemi. Skromný bojovník je náhle 
celebritou, celá krajina žije prostredníctvom športovca sen o  veľkom víťazstve. Olli je pod 
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PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
Kontakt do pokladne kina:  042 – 4631 302.

Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodinu pred každým 
premietaním. Informácie denne aj u informátora DK. 

Vstupenky si môžete rezervovať i priamo zakúpiť aj na stránke
www.kultura.puchov.sk a www.kino.puchov.sk

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ŽIEN

Pondelok  1.     veľká sála     16.00 hod.

KAPELO, POLKU HREJ:
DH MORAVANKA 
Prvý zo série 8-ich koncertov dychovej hudby v Divadle Púchov. Moderuje Barbora Marcinová. 
Organizátor: Považská veselka, o.z. a Mesto Púchov. Vstupné: 3 €.

Sobota 6.     na 3 miestach    18.00 hod.

NOC S LITERATÚROU
Divadlo Púchov, Kníhkupectvo Barica, literárna kaviareň Podivný barón - tieto miesta, kvalitné 
knihy pre deti i dospelých a zaujímaví čítajúci sa spoja, aby vám priniesli literárno-dobrodruž-
ný zážitok, na ktorý sa nezabúda. 2. ročník literárnej túry v Púchove bude doplnený trochou 
divadla, hudobnou afterparty, knižnou tombolou a inými novinkami. Viac na osobitných plagá-
toch,  na FBku Noc s literatúrou a stránke www.kultura.puchov.sk

Utorok 9.        veľká sála      17.00 hod.

IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ
MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU 
Repríza oboch nových hier DDŠ Ochotníček, čerstvého víťaza krajskej súťažnej prehliadky 
Rozprávkové javisko s postupom na celoslovenskú súťaž. Réžia: Peter Hudák. Vstupné 2 €.

Piatok 12.     galéria vestibulu   10.00 hod. 

CESTA OKOLO SVETA 
Vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením Spojenej školy Pú-
chov a Trenčianskeho samosprávneho kraja.  Vstup voľný.

Sobota 13.   veľká sála       19:00 hod. 

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

Pondelok 15.      veľká sála     19.00 hod. 

RODINNÝ PRIEVAN 
Divadelné predstavenie pri príležitosti DŇA MATIEK s podtitulom: Matka má vždy pravdu, aj 
keď ju náhodou nemá... Súčasná komédia  prinášajúca mikroskopický náhľad do života jed-
nej rodiny, ktorá je „postihnutá“ tým najkrajším spôsobom... Hrajú: Marta Sládečková, Pavol 
Šimun, Matej Landl, Kristína Svarinská, Kristína Greppelová, Ondrej Bortlík.  Vstupné: 12 € 
(kreslá), 10 € (balkóny a prístavky).

Štvrtok 18.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV 
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: Gizka Oňová a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 2.5. 2017. 
Vstupné 1 €. Pre jednu osobu max. 4 vstupenky. 

Sobota 20.  veľká sála  18.00 hod.

HARMONY 
Koncert vokálnej skupiny Harmony pri príležitosti 10.výročia jej založenia. Spoluúčinkujú žiaci 
a učitelia ZUŠ Púchov. Vstupné: 3 €. 

Pondelok 22.   veľká sála   18.00 hod.

MLADÝ TEXTILNÝ DIZAJN 
Výstava prác študentov študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo Fakulty prie-
myselných technológií v Púchove TnUAD v Trenčíne spojená s prehliadkou modelov  prezen-
tuje výsledky konceptov a projektov posledných študijných semestrov. Pestrý program pre Vás 
v sále i galérii vestibulu divadla. Vstupné: 1 €

 1. 6. o 18:00 - MODROTLAČ VČERA, DNES A ZAJTRA – vernisáž výstavy

 2. 6.  o 19:00 - SĽUK: KRÍŽOM-KRÁŽOM, vstupné 12 €, 10 €

 3. 6.  o 15:00  - XXXV. FOLKLÓRNY PÚCHOV, info na osobitných plagátoch

 3. 6.  o 20:00  - VESELIE alebo ŠKOLA FOLKLÓR.TANCA, vstupné 3 €

 14. 6.  o 19:00  - OCKO, one man show, vstupné 7 €, 6 € 
 25.6.  o 15:00  - BRAČEK JELENČEK, Divadlo M (premiéra), vstupné 2 € 

KLUB ŽIEN

Nedeľa 28.   kinosála    15.00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:
ANALFABETA NEGRAMOTNÁ 
Sú chvíle, keď každý z nás sa cíti tak trochu negramotný – ako hlavná postava v knihe Jána 
Uličianskeho. Príďte si pozrieť jej neuveriteľné stretnutie so známymi literárnymi hrdinami 
v knižnici. Premiéra hry našich najmenších - DDS Trpaslíci. Réžia: Ivana Huličiarová.  Vstupné: 
0,50 € 

Streda 31.   bývalá kinosála nad Azalkou   15.30 hod.

SPRÁVNY CHLAPEC, SPRÁVNE 
DIEVČA 
CVČ Včielka v spolupráci s Púchovskou kultúrou organizujú pre žiakov 1. ročníka základných 
škôl mesta Púchov tradičné celomestské súťažné podujatie. Vstup voľný.

KURZY, KLUBY:
Piatok 5.     budova SOV Nám. slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA
Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek.

Utorok 9.     kinosála     16.00 hod.

CHCETE SA NAUČIŤ NIEČO NOVÉ
KREATÍVNE?
Použijeme jednoduché prostriedky – staré noviny, letáky, lepidlo a vytvoríme peknú záložku 
do knihy. Potešíte nielen seba, ale i svojich najbližších.To všetko nás naučí lektorka  Eňa Joa-
chymstálová zo „Zvončeka“.

Štvrtok 11.  a  štvrtok 25.      učebňa č.2     18.00 hod.

AL - ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.

Nedeľa 14.     veľká sála     14.00 hod.

MOHENDŽODARO: 
TANTRA JOGA PRE ŽENY
5-hodinový workshop, vstupné 20 €, info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk

Streda 17.     učebňa č.1     16.00 hod.

NAŠE ZDRAVIE
Prednáška na tému pľúca, hrubé črevo. Nielen o ich funkciách ale i o vplyve na naše zdravie 
sa dozvieme na prednáške MUDr. Renáty Gérovej.

Štvrtok 18.     učebňa č.1     16.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk

Piatok 19.     učebňa č.1     16.00-20.00 hod.

KURZ MAĽOVANIE NA VODNÚ
HLADINU PRE DOSPELÝCH
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk a www.ebru.sk

Sobota 20., 27.   zasadacia miestnosť      10.00 hod.
Nedeľa 21., 28.   zasadacia miestnosť      13.00 hod.

ČLOVEKU ČLOVEKOM
Už sa Vám stalo, že niekto z Vašich blízkych prežíval zložité životné situácie a Vy ste nevedeli 
čo máte urobiť, alebo čo povedať? Viac  na stretnutí... Bližšie info  na osobitných plagátoch.

Piatok 26.     učebňa č.1     10.00 - 13.00 hod.

TVORIVÝ RELAX MAĽOVANIA NA 
VODNÚ HLADINU PRE RODIČOV A DETI
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk a www.ebru.sk

Utorok 30.     kinosála     16.00 hod.

ROZMANITÉ OBLASTI ŽIVOTA NA
NAŠEJ PLANÉTE
O premenách života v tesnom spojení človeka s prírodou a kultúrou. Rôzne zážitky cestovate-
ľov po exotických krajinách...

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:
Utorok 2.     veľká sála     8.15 hod., 10.00 hod.

SVET OKOLO NÁS, PERU - ŠTYRI STRANY SVETA
Utorok 9.     veľká sála     8.00 hod.  

IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ, MAMA MÁ EMU, 
EMA MÁ PUBERTU
Streda 10.     veľká sála      9.15 hod.

DOROTKA Z FIDORKOVA A PANDA VANDA
Pondelok 29.     kinosála     8.00 hod.

PIATA LOĎ
Pondelok 29.     veľká sála   9.00 hod.

SVET PODĽA HELEN ALEBO MAĽOVANIE KVAPIEK
Streda 31.     kinosála     8.00 hod.

KRÁSKA A ZVIERA

tlakom médií aj ambiciózneho trénera Elisa, zároveň však stretáva pôvabnú Raiju a začne sa 
rodiť niečo špeciálne. S pokorou a jemným humorom rozpráva Kuosmanen nevšedný príbeh 
muža, ktorý sa bez okázalých gest preboxoval k najšťastnejšiemu okamžiku svojho života.  
MN 15 rokov - Fin.,Šv.,Nem. - ASFK - 92´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 26.    17.30 h   20.00 h      Sobota 27.   17.30 h        Nedeľa  28.  17.30 h  – 3 D 

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA
POMSTA (dobrodružný, akčný)
Walt Disney uvádza ďalšie pokračovanie najslávnejšej pirátskej série. V novom dobrodružstve 
má Jack Sparrow opäť raz smolu a musí čeliť zatiaľ najdesivejšiemu nepriateľovi – mŕtvemu 
kapitánovi Salazarovi a jeho posádke duchov. Tomu sa podarilo uniknúť z Diabolského troju-
holníka a jeho jedinou túžbou je vyhladiť všetkých pirátov – na čele s Jackom, s ktorým má 
staré nevyrovnané účty.Jack má jedinú šancu – nájsť bájny Poseidónov trojzubec, ktorý svoj-
mu držiteľovi prepožičiava moc ovládať na povel morské vody. K tomu však potrebuje pomoc 
krásnej astronómky Cariny a Henryho, tvrdohlavého mladého námorníka kráľovskej flotily... 
MN 12 rokov - USA  - Saturn - 135´- titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5€ - 3 D.

NOVINKA: TÉMATICKÉ KINO - NÁVRATY
vstupné 2 €/1 film

Streda 31.    17.30 h

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)     
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov - SR/ČR - Continentalfilm 
- 113´- slov. verzia. Vstupné 2 €
Streda 31.    19.45 h

ÚNOS (thriller)     
Slovenský film režisérky Mariany Čengel Solčanskej,  napínavý pohľad do minulosti, inšpi-
rovaný skutočnými udalosťami na slovenskej politickej scéne deväťdesiatych rokov. MN 15  
rokov - SR - Continentalfilm - 95 ´ - originálna verzia. Vstupné 2 €.

PRIPRAVUJEME - MDD V KINE
Štvrtok 1. 6. 2017

15.45 h  ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
17.30 h BALERÍNA
19.15 h KRÁSKA A ZVIERA

Streda 3.    19.30 h

BELGICA (dráma)
Príbeh dvoch bratov: charizmatického a temperamentného Franka a jeho ambiciózneho, ale 
neskúseného brata Joa, ktorý je majiteľom baru Belgica. Spoločnými silami ho premenia na 
úspešný klub plný skvelej hudby, krásnych ľudí a neriadenej zábavy. Až neskoro zistia, že viesť 
takýto podnik je náročnejšie ako čakali a  ich vzťahy a osobný život tým začnú trpieť. Film 
ukazuje opojnú cestu oboch bratov hore k úspechu a pád, ktorý nasleduje. Príbeh o eufórii, 
vzostupe a páde.  MN 15 rokov - BEl.,Fr. - ASFK - 128´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok   5.     17.30 h Sobota  6.     17.30 h – 3 D

STRÁŽCOVIA GALAXIE 2 (akčný, fantasy, komédia)     
Po veľkom úspechu prvého filmu o Strážcoch Galaxie prichádza štúdio Marvel s veľkolepým 
pokračovaním. Peter Quill, prezývaný sám sebou Star Lord, a partia jeho excentrických priate-
ľov sa vydávajú cez najvzdialenejšie končiny vesmíru, aby opäť zachránili Galaxiu a tajomstvo 
jeho rodičov. Starí nepriatelia sa stávajú novými spojencami a na pomoc prichádzajú aj ďaľšie 
obľúbené postavy z rozpínajúceho sa filmového vesmíru štúdia Marvel. Veľké herecké hviezdy 
v nečakaných úlohách a to všetko v v rytme najväčších hitov 70-tych rokov...  MN 12 rokov - 
USA - Saturn - 137´ - titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.
Piatok   5.   20.00 h Nedeľa  7.    19.30 h

UTEČ (thriller, horor)
Čo na tom, že Rose (Allison Williams) je biela ako stena a Chris (Daniel Kaluuya) čierny ako 
noc? Žijeme predsa v 21. storočí, keď je boj proti rasovej neznášanlivosti už dávno dobojo-
vaný, a na zmiešané páry sa cez prsty nepozeráme. Minimálne Roseini rodičia Missy a Dean 
sú na Chrisa od prvého momentu nesmierne milí. Vadí im snáď len to, že si priateľ ich dcéry 
občas zapáli, ale to s  farbou kože predsa nesúvisí. Psychologička Missy dokonca Chrisovi 
ponúkne, že ho jeho zlozvyku zbaví pomocou hypnózy...  MN 15 rokov - USA -  CinemAr - 
103´- titulky.  Vstupné 4 €.
Nedeľa  7.   17.30 h Streda 10.    19.30 h

DENNÍK RUŠŇOVODIČA (čierna  komédia)
Podľa štatistík každý rušňovodič v Srbsku za svoju kariéru neúmyselne usmrtí 15 až 20 ľudí. 
Neslávny rekord drží Ilja, ktorý má na konte 28 zabití. Rušňovodičom sa stal rovnako ako 
jeho otec a dedo a na prahu dôchodku predáva štafetu svojmu adoptívnemu synovi Simovi. 
Sima sa však odmieta zmieriť s faktom, že by sa stal vrahom. Kolegovia mu síce tvrdia, že sa 
nehode nevyhne, no dni ubiehajú a nešťastia Sima obchádzajú. Ilja začína mať obavy, že sa z 
jeho syna „poriadny“ rušňovodič nestane, a tak berie veci do vlastných rúk... MN 12 rokov- 
Srb.,Chorv. - Itafilm - 85 ´- titulky.  Vstupné 3,50 €.
 Piatok   12.   19.30 h Sobota  13.    17.30 h

KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI 
(akčný, fantaz., dráma)
Keď mladému Artušovi (Ch.Hunnam) zavraždia otca, vlády a anglickej koruny sa ujme jeho 
strýko (J.Law). Artuš príde o detstvo i vlastnú identitu, až kým nenarazí na čarovný meč Ex-
calibur. V okamihu, keď ho ako vyvolený vytiahne zo skaly, obráti sa mu život hore nohami. 
Donútený uznať svoju pravú identitu (následník trónu), musí začať bojovať nielen za seba... 
MN 12 rokov - USA - Continentalfilm - 126´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota  13.   20.00 h Nedeľa  14.   19.30 h

PÁD (romantický, fantasy)
Luci je poslaná do internátnej školy pre problémovú mládež. Bola totiž obvinená z podpaľač-
stva, počas ktorého zomrel mladý chlapec. V škole plnej zvláštnych spolužiakov stretáva zá-
hadného a odťažitého Daniela, ktorí s ňou ale nechce mať nič spolčeného a až podozrivo sa 
jej vyhýba. Luci sa snaží zistiť jeho tajomstvo stoj čo stoj. Nielenže, že ju Daniel silne priťahuje, 
ale má pri ňom pocit niečoho veľmi povedomého. Akoby ho poznala  už tisíc rokov... MN 12 
rokov - USA - Magicbox Slovakia - 91 ´ - titulky. Vstupné 3,50 €.
Nedeľa  14.   17.30 h

LADY MACBETH (dráma)
Viktoriánská doba nepredstavuje len rozum a cit alebo pýchu a predsudok. Je plná silnej 
a zničujúcej vášne. Lady Macbeth nás privádza na domnelo pokojný anglický vidiek roku 
1865. Katherine stojí pred oltárom vedľa Alexandera, svojho budúceho manžela, postaršieho 
veľkostatkára, ktorého nemiluje. Vikár ich vyhlási za muža a ženu. Dvojicu pozorne sleduje 
Alexandrov starnúci otec Boris, bohatý majiteľ dolov, ktorý Katherine kúpil pre svojho syna 
spolu s malým pozemkom od jej otca. Svadobná noc však zostane nenaplnená, a Katherine 
nedostane od Alexandra žiadny fyzický návrh. Alexander vzápätí nečakane odcestuje na nie-
koľko týždňov do rodinných dolov a jeho otec zase odchádza do Londýna. MN 15 rokov - USA 
- CinemArt - 89´ - titulky.  Vstupné 4 €.
Streda  17.   17.30 h

MUŽ MENOM OVÉ (dráma, komédia)
Ove je tvrdohlavý a večne sa sťažujúci mrzutý muž, ktorý pohŕda všetkými okolo neho a dáva 
im to aj zreteľne najavo. Bývalý predseda družstva vlastníkov, ktorému nedávno zomrela milo-
vaná manželka Sonja, teraz terorizuje susedov ako samozvaný strážca poriadku. Zvrat v jeho 
životnej rutine nastáva s príchodom jeho nových susedov, mladej pakistanskej rodiny, ktorých 
životný štýl sa mu najskôr prieči. Keď omylom nabúrajú autom do Oveho poštovej schránky, 
spustia tým reťaz nečakaných udalostí. Film je nakrútený podľa knižného bestselleru Fredrika 
Backmanna, z ktorého sa len vo Švédsku predalo viac ako 700 000 výtlačkov.  MN 12 rokov 
- Šv. - ASFK - 116´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok  19.   17.30 h Nedeľa  21.  15.30 h

DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD 
HLADINOU (animovaný, rodinný, komédia)
Malá chobotnička Deep je všetko, len nie záchranca. Neposedný, tvrdohlavý, zvedavý,   všetko 
ale naozaj všetko si chce vyskúšať. Morský čert Evo síce ohromuje svojími ostrými zubami, 
povesť hlbinného netvora mu, ale kazí fakt, že je dobrosrdečný, pomerne nemotorný a má tak 
trochu dlhé vedenie. Kreveta Alica je zase opatrná až neurotická a sníva, že raz bude tancovať 
a spievať. A dravá muréna Maura? Tú trápi, že je osamelá. Ono. . .je ťažké mať kamarátov, keď 
ich chcete zjesť.  MP - Esp. - Bontonfilm - 92 ´ - slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.
Piatok  19.   19.30 h Sobota  20.  19.30 h

VOTRELEC: COVENANT (akčný, sci-fi, horor)
Ridley Scott sa vracia do vesmíru, ktorý stvoril vo svojej kultovej sérii Votrelec. Votrelec: Cove-
nant je novou kapitolou, v ktorej posádka vesmírnej lode Covenant smeruje na vzdialenú pla-
nétu na druhej strane galaxie, ktorá sa zdá byť neobjaveným rajom. V skutočnosti ale skrýva 
nebezpečenstvo, ktoré si nikto z členov posádky nedokázal predstaviť… MN 15  rokov - USA 
- CinemArt - 122´- titulky. Vstupné 4  €.
Pondelok 22.   19.30 h  -  KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 € !

BABA Z ĽADU (dráma)
Po stretnutí s otužilcom Broňom začína ovdovelá Hana pozvoľna meniť svoj stereotypný život, 
ktorý sa doteraz krútil výhradne okolo jej synov, neviest a vnúčat. Zatiaľ čo šesťdesiatnička 
Hana prežíva love story, tradičné víkendové obedy v rodinnej vile strácajú na idylickosti a 
postupne vypláva na povrch, že každý z hrdinov má nejaké tajomstvo. Príbeh rozkrývajú-
ci neľahké vzťahy medzi tromi generáciami. Hrajú:   Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Daniel 
Vízek, Václav Neužil ml.,  Tatiana Vilhelmová, Petra Špalková, Marek Daniel, Alena Mihulo-
vá, Marie Ludvíková, Luboš Veselý a ďalší. MN 15 rokov - ČR, Fr. SR - ASFK - 107´- česky 
- dráma. Vstupné 2 €.
Streda  24.   19.30 h 

OLLI MÄKI (dráma, biografia)
Fínsko 1962. Dvadsaťpäťročný Olli Mäki, európsky amatérsky šampión v boxe, sa chystá na 
životný zápas o titul majstra sveta, vôbec prvý v jeho rodnej zemi. Skromný bojovník je náhle 
celebritou, celá krajina žije prostredníctvom športovca sen o  veľkom víťazstve. Olli je pod 
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PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
Kontakt do pokladne kina:  042 – 4631 302.

Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodinu pred každým 
premietaním. Informácie denne aj u informátora DK. 

Vstupenky si môžete rezervovať i priamo zakúpiť aj na stránke
www.kultura.puchov.sk a www.kino.puchov.sk

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ŽIEN

Pondelok  1.     veľká sála     16.00 hod.

KAPELO, POLKU HREJ:
DH MORAVANKA 
Prvý zo série 8-ich koncertov dychovej hudby v Divadle Púchov. Moderuje Barbora Marcinová. 
Organizátor: Považská veselka, o.z. a Mesto Púchov. Vstupné: 3 €.

Sobota 6.     na 3 miestach    18.00 hod.

NOC S LITERATÚROU
Divadlo Púchov, Kníhkupectvo Barica, literárna kaviareň Podivný barón - tieto miesta, kvalitné 
knihy pre deti i dospelých a zaujímaví čítajúci sa spoja, aby vám priniesli literárno-dobrodruž-
ný zážitok, na ktorý sa nezabúda. 2. ročník literárnej túry v Púchove bude doplnený trochou 
divadla, hudobnou afterparty, knižnou tombolou a inými novinkami. Viac na osobitných plagá-
toch,  na FBku Noc s literatúrou a stránke www.kultura.puchov.sk

Utorok 9.        veľká sála      17.00 hod.

IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ
MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU 
Repríza oboch nových hier DDŠ Ochotníček, čerstvého víťaza krajskej súťažnej prehliadky 
Rozprávkové javisko s postupom na celoslovenskú súťaž. Réžia: Peter Hudák. Vstupné 2 €.

Piatok 12.     galéria vestibulu   10.00 hod. 

CESTA OKOLO SVETA 
Vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením Spojenej školy Pú-
chov a Trenčianskeho samosprávneho kraja.  Vstup voľný.

Sobota 13.   veľká sála       19:00 hod. 

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

Pondelok 15.      veľká sála     19.00 hod. 

RODINNÝ PRIEVAN 
Divadelné predstavenie pri príležitosti DŇA MATIEK s podtitulom: Matka má vždy pravdu, aj 
keď ju náhodou nemá... Súčasná komédia  prinášajúca mikroskopický náhľad do života jed-
nej rodiny, ktorá je „postihnutá“ tým najkrajším spôsobom... Hrajú: Marta Sládečková, Pavol 
Šimun, Matej Landl, Kristína Svarinská, Kristína Greppelová, Ondrej Bortlík.  Vstupné: 12 € 
(kreslá), 10 € (balkóny a prístavky).

Štvrtok 18.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV 
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: Gizka Oňová a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 2.5. 2017. 
Vstupné 1 €. Pre jednu osobu max. 4 vstupenky. 

Sobota 20.  veľká sála  18.00 hod.

HARMONY 
Koncert vokálnej skupiny Harmony pri príležitosti 10.výročia jej založenia. Spoluúčinkujú žiaci 
a učitelia ZUŠ Púchov. Vstupné: 3 €. 

Pondelok 22.   veľká sála   18.00 hod.

MLADÝ TEXTILNÝ DIZAJN 
Výstava prác študentov študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo Fakulty prie-
myselných technológií v Púchove TnUAD v Trenčíne spojená s prehliadkou modelov  prezen-
tuje výsledky konceptov a projektov posledných študijných semestrov. Pestrý program pre Vás 
v sále i galérii vestibulu divadla. Vstupné: 1 €

 1. 6. o 18:00 - MODROTLAČ VČERA, DNES A ZAJTRA – vernisáž výstavy

 2. 6.  o 19:00 - SĽUK: KRÍŽOM-KRÁŽOM, vstupné 12 €, 10 €

 3. 6.  o 15:00  - XXXV. FOLKLÓRNY PÚCHOV, info na osobitných plagátoch

 3. 6.  o 20:00  - VESELIE alebo ŠKOLA FOLKLÓR.TANCA, vstupné 3 €

 14. 6.  o 19:00  - OCKO, one man show, vstupné 7 €, 6 € 
 25.6.  o 15:00  - BRAČEK JELENČEK, Divadlo M (premiéra), vstupné 2 € 

KLUB ŽIEN

Nedeľa 28.   kinosála    15.00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:
ANALFABETA NEGRAMOTNÁ 
Sú chvíle, keď každý z nás sa cíti tak trochu negramotný – ako hlavná postava v knihe Jána 
Uličianskeho. Príďte si pozrieť jej neuveriteľné stretnutie so známymi literárnymi hrdinami 
v knižnici. Premiéra hry našich najmenších - DDS Trpaslíci. Réžia: Ivana Huličiarová.  Vstupné: 
0,50 € 

Streda 31.   bývalá kinosála nad Azalkou   15.30 hod.

SPRÁVNY CHLAPEC, SPRÁVNE 
DIEVČA 
CVČ Včielka v spolupráci s Púchovskou kultúrou organizujú pre žiakov 1. ročníka základných 
škôl mesta Púchov tradičné celomestské súťažné podujatie. Vstup voľný.

KURZY, KLUBY:
Piatok 5.     budova SOV Nám. slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA
Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek.

Utorok 9.     kinosála     16.00 hod.

CHCETE SA NAUČIŤ NIEČO NOVÉ
KREATÍVNE?
Použijeme jednoduché prostriedky – staré noviny, letáky, lepidlo a vytvoríme peknú záložku 
do knihy. Potešíte nielen seba, ale i svojich najbližších.To všetko nás naučí lektorka  Eňa Joa-
chymstálová zo „Zvončeka“.

Štvrtok 11.  a  štvrtok 25.      učebňa č.2     18.00 hod.

AL - ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.

Nedeľa 14.     veľká sála     14.00 hod.

MOHENDŽODARO: 
TANTRA JOGA PRE ŽENY
5-hodinový workshop, vstupné 20 €, info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk

Streda 17.     učebňa č.1     16.00 hod.

NAŠE ZDRAVIE
Prednáška na tému pľúca, hrubé črevo. Nielen o ich funkciách ale i o vplyve na naše zdravie 
sa dozvieme na prednáške MUDr. Renáty Gérovej.

Štvrtok 18.     učebňa č.1     16.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk

Piatok 19.     učebňa č.1     16.00-20.00 hod.

KURZ MAĽOVANIE NA VODNÚ
HLADINU PRE DOSPELÝCH
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk a www.ebru.sk

Sobota 20., 27.   zasadacia miestnosť      10.00 hod.
Nedeľa 21., 28.   zasadacia miestnosť      13.00 hod.

ČLOVEKU ČLOVEKOM
Už sa Vám stalo, že niekto z Vašich blízkych prežíval zložité životné situácie a Vy ste nevedeli 
čo máte urobiť, alebo čo povedať? Viac  na stretnutí... Bližšie info  na osobitných plagátoch.

Piatok 26.     učebňa č.1     10.00 - 13.00 hod.

TVORIVÝ RELAX MAĽOVANIA NA 
VODNÚ HLADINU PRE RODIČOV A DETI
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk a www.ebru.sk

Utorok 30.     kinosála     16.00 hod.

ROZMANITÉ OBLASTI ŽIVOTA NA
NAŠEJ PLANÉTE
O premenách života v tesnom spojení človeka s prírodou a kultúrou. Rôzne zážitky cestovate-
ľov po exotických krajinách...

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:
Utorok 2.     veľká sála     8.15 hod., 10.00 hod.

SVET OKOLO NÁS, PERU - ŠTYRI STRANY SVETA
Utorok 9.     veľká sála     8.00 hod.  

IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ, MAMA MÁ EMU, 
EMA MÁ PUBERTU
Streda 10.     veľká sála      9.15 hod.

DOROTKA Z FIDORKOVA A PANDA VANDA
Pondelok 29.     kinosála     8.00 hod.

PIATA LOĎ
Pondelok 29.     veľká sála   9.00 hod.

SVET PODĽA HELEN ALEBO MAĽOVANIE KVAPIEK
Streda 31.     kinosála     8.00 hod.

KRÁSKA A ZVIERA

tlakom médií aj ambiciózneho trénera Elisa, zároveň však stretáva pôvabnú Raiju a začne sa 
rodiť niečo špeciálne. S pokorou a jemným humorom rozpráva Kuosmanen nevšedný príbeh 
muža, ktorý sa bez okázalých gest preboxoval k najšťastnejšiemu okamžiku svojho života.  
MN 15 rokov - Fin.,Šv.,Nem. - ASFK - 92´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 26.    17.30 h   20.00 h      Sobota 27.   17.30 h        Nedeľa  28.  17.30 h  – 3 D 

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA
POMSTA (dobrodružný, akčný)
Walt Disney uvádza ďalšie pokračovanie najslávnejšej pirátskej série. V novom dobrodružstve 
má Jack Sparrow opäť raz smolu a musí čeliť zatiaľ najdesivejšiemu nepriateľovi – mŕtvemu 
kapitánovi Salazarovi a jeho posádke duchov. Tomu sa podarilo uniknúť z Diabolského troju-
holníka a jeho jedinou túžbou je vyhladiť všetkých pirátov – na čele s Jackom, s ktorým má 
staré nevyrovnané účty.Jack má jedinú šancu – nájsť bájny Poseidónov trojzubec, ktorý svoj-
mu držiteľovi prepožičiava moc ovládať na povel morské vody. K tomu však potrebuje pomoc 
krásnej astronómky Cariny a Henryho, tvrdohlavého mladého námorníka kráľovskej flotily... 
MN 12 rokov - USA  - Saturn - 135´- titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5€ - 3 D.

NOVINKA: TÉMATICKÉ KINO - NÁVRATY
vstupné 2 €/1 film

Streda 31.    17.30 h

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)     
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov - SR/ČR - Continentalfilm 
- 113´- slov. verzia. Vstupné 2 €
Streda 31.    19.45 h

ÚNOS (thriller)     
Slovenský film režisérky Mariany Čengel Solčanskej,  napínavý pohľad do minulosti, inšpi-
rovaný skutočnými udalosťami na slovenskej politickej scéne deväťdesiatych rokov. MN 15  
rokov - SR - Continentalfilm - 95 ´ - originálna verzia. Vstupné 2 €.

PRIPRAVUJEME - MDD V KINE
Štvrtok 1. 6. 2017

15.45 h  ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
17.30 h BALERÍNA
19.15 h KRÁSKA A ZVIERA

Streda 3.    19.30 h

BELGICA (dráma)
Príbeh dvoch bratov: charizmatického a temperamentného Franka a jeho ambiciózneho, ale 
neskúseného brata Joa, ktorý je majiteľom baru Belgica. Spoločnými silami ho premenia na 
úspešný klub plný skvelej hudby, krásnych ľudí a neriadenej zábavy. Až neskoro zistia, že viesť 
takýto podnik je náročnejšie ako čakali a  ich vzťahy a osobný život tým začnú trpieť. Film 
ukazuje opojnú cestu oboch bratov hore k úspechu a pád, ktorý nasleduje. Príbeh o eufórii, 
vzostupe a páde.  MN 15 rokov - BEl.,Fr. - ASFK - 128´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok   5.     17.30 h Sobota  6.     17.30 h – 3 D

STRÁŽCOVIA GALAXIE 2 (akčný, fantasy, komédia)     
Po veľkom úspechu prvého filmu o Strážcoch Galaxie prichádza štúdio Marvel s veľkolepým 
pokračovaním. Peter Quill, prezývaný sám sebou Star Lord, a partia jeho excentrických priate-
ľov sa vydávajú cez najvzdialenejšie končiny vesmíru, aby opäť zachránili Galaxiu a tajomstvo 
jeho rodičov. Starí nepriatelia sa stávajú novými spojencami a na pomoc prichádzajú aj ďaľšie 
obľúbené postavy z rozpínajúceho sa filmového vesmíru štúdia Marvel. Veľké herecké hviezdy 
v nečakaných úlohách a to všetko v v rytme najväčších hitov 70-tych rokov...  MN 12 rokov - 
USA - Saturn - 137´ - titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.
Piatok   5.   20.00 h Nedeľa  7.    19.30 h

UTEČ (thriller, horor)
Čo na tom, že Rose (Allison Williams) je biela ako stena a Chris (Daniel Kaluuya) čierny ako 
noc? Žijeme predsa v 21. storočí, keď je boj proti rasovej neznášanlivosti už dávno dobojo-
vaný, a na zmiešané páry sa cez prsty nepozeráme. Minimálne Roseini rodičia Missy a Dean 
sú na Chrisa od prvého momentu nesmierne milí. Vadí im snáď len to, že si priateľ ich dcéry 
občas zapáli, ale to s  farbou kože predsa nesúvisí. Psychologička Missy dokonca Chrisovi 
ponúkne, že ho jeho zlozvyku zbaví pomocou hypnózy...  MN 15 rokov - USA -  CinemAr - 
103´- titulky.  Vstupné 4 €.
Nedeľa  7.   17.30 h Streda 10.    19.30 h

DENNÍK RUŠŇOVODIČA (čierna  komédia)
Podľa štatistík každý rušňovodič v Srbsku za svoju kariéru neúmyselne usmrtí 15 až 20 ľudí. 
Neslávny rekord drží Ilja, ktorý má na konte 28 zabití. Rušňovodičom sa stal rovnako ako 
jeho otec a dedo a na prahu dôchodku predáva štafetu svojmu adoptívnemu synovi Simovi. 
Sima sa však odmieta zmieriť s faktom, že by sa stal vrahom. Kolegovia mu síce tvrdia, že sa 
nehode nevyhne, no dni ubiehajú a nešťastia Sima obchádzajú. Ilja začína mať obavy, že sa z 
jeho syna „poriadny“ rušňovodič nestane, a tak berie veci do vlastných rúk... MN 12 rokov- 
Srb.,Chorv. - Itafilm - 85 ´- titulky.  Vstupné 3,50 €.
 Piatok   12.   19.30 h Sobota  13.    17.30 h

KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI 
(akčný, fantaz., dráma)
Keď mladému Artušovi (Ch.Hunnam) zavraždia otca, vlády a anglickej koruny sa ujme jeho 
strýko (J.Law). Artuš príde o detstvo i vlastnú identitu, až kým nenarazí na čarovný meč Ex-
calibur. V okamihu, keď ho ako vyvolený vytiahne zo skaly, obráti sa mu život hore nohami. 
Donútený uznať svoju pravú identitu (následník trónu), musí začať bojovať nielen za seba... 
MN 12 rokov - USA - Continentalfilm - 126´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota  13.   20.00 h Nedeľa  14.   19.30 h

PÁD (romantický, fantasy)
Luci je poslaná do internátnej školy pre problémovú mládež. Bola totiž obvinená z podpaľač-
stva, počas ktorého zomrel mladý chlapec. V škole plnej zvláštnych spolužiakov stretáva zá-
hadného a odťažitého Daniela, ktorí s ňou ale nechce mať nič spolčeného a až podozrivo sa 
jej vyhýba. Luci sa snaží zistiť jeho tajomstvo stoj čo stoj. Nielenže, že ju Daniel silne priťahuje, 
ale má pri ňom pocit niečoho veľmi povedomého. Akoby ho poznala  už tisíc rokov... MN 12 
rokov - USA - Magicbox Slovakia - 91 ´ - titulky. Vstupné 3,50 €.
Nedeľa  14.   17.30 h

LADY MACBETH (dráma)
Viktoriánská doba nepredstavuje len rozum a cit alebo pýchu a predsudok. Je plná silnej 
a zničujúcej vášne. Lady Macbeth nás privádza na domnelo pokojný anglický vidiek roku 
1865. Katherine stojí pred oltárom vedľa Alexandera, svojho budúceho manžela, postaršieho 
veľkostatkára, ktorého nemiluje. Vikár ich vyhlási za muža a ženu. Dvojicu pozorne sleduje 
Alexandrov starnúci otec Boris, bohatý majiteľ dolov, ktorý Katherine kúpil pre svojho syna 
spolu s malým pozemkom od jej otca. Svadobná noc však zostane nenaplnená, a Katherine 
nedostane od Alexandra žiadny fyzický návrh. Alexander vzápätí nečakane odcestuje na nie-
koľko týždňov do rodinných dolov a jeho otec zase odchádza do Londýna. MN 15 rokov - USA 
- CinemArt - 89´ - titulky.  Vstupné 4 €.
Streda  17.   17.30 h

MUŽ MENOM OVÉ (dráma, komédia)
Ove je tvrdohlavý a večne sa sťažujúci mrzutý muž, ktorý pohŕda všetkými okolo neho a dáva 
im to aj zreteľne najavo. Bývalý predseda družstva vlastníkov, ktorému nedávno zomrela milo-
vaná manželka Sonja, teraz terorizuje susedov ako samozvaný strážca poriadku. Zvrat v jeho 
životnej rutine nastáva s príchodom jeho nových susedov, mladej pakistanskej rodiny, ktorých 
životný štýl sa mu najskôr prieči. Keď omylom nabúrajú autom do Oveho poštovej schránky, 
spustia tým reťaz nečakaných udalostí. Film je nakrútený podľa knižného bestselleru Fredrika 
Backmanna, z ktorého sa len vo Švédsku predalo viac ako 700 000 výtlačkov.  MN 12 rokov 
- Šv. - ASFK - 116´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok  19.   17.30 h Nedeľa  21.  15.30 h

DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD 
HLADINOU (animovaný, rodinný, komédia)
Malá chobotnička Deep je všetko, len nie záchranca. Neposedný, tvrdohlavý, zvedavý,   všetko 
ale naozaj všetko si chce vyskúšať. Morský čert Evo síce ohromuje svojími ostrými zubami, 
povesť hlbinného netvora mu, ale kazí fakt, že je dobrosrdečný, pomerne nemotorný a má tak 
trochu dlhé vedenie. Kreveta Alica je zase opatrná až neurotická a sníva, že raz bude tancovať 
a spievať. A dravá muréna Maura? Tú trápi, že je osamelá. Ono. . .je ťažké mať kamarátov, keď 
ich chcete zjesť.  MP - Esp. - Bontonfilm - 92 ´ - slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.
Piatok  19.   19.30 h Sobota  20.  19.30 h

VOTRELEC: COVENANT (akčný, sci-fi, horor)
Ridley Scott sa vracia do vesmíru, ktorý stvoril vo svojej kultovej sérii Votrelec. Votrelec: Cove-
nant je novou kapitolou, v ktorej posádka vesmírnej lode Covenant smeruje na vzdialenú pla-
nétu na druhej strane galaxie, ktorá sa zdá byť neobjaveným rajom. V skutočnosti ale skrýva 
nebezpečenstvo, ktoré si nikto z členov posádky nedokázal predstaviť… MN 15  rokov - USA 
- CinemArt - 122´- titulky. Vstupné 4  €.
Pondelok 22.   19.30 h  -  KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 € !

BABA Z ĽADU (dráma)
Po stretnutí s otužilcom Broňom začína ovdovelá Hana pozvoľna meniť svoj stereotypný život, 
ktorý sa doteraz krútil výhradne okolo jej synov, neviest a vnúčat. Zatiaľ čo šesťdesiatnička 
Hana prežíva love story, tradičné víkendové obedy v rodinnej vile strácajú na idylickosti a 
postupne vypláva na povrch, že každý z hrdinov má nejaké tajomstvo. Príbeh rozkrývajú-
ci neľahké vzťahy medzi tromi generáciami. Hrajú:   Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Daniel 
Vízek, Václav Neužil ml.,  Tatiana Vilhelmová, Petra Špalková, Marek Daniel, Alena Mihulo-
vá, Marie Ludvíková, Luboš Veselý a ďalší. MN 15 rokov - ČR, Fr. SR - ASFK - 107´- česky 
- dráma. Vstupné 2 €.
Streda  24.   19.30 h 

OLLI MÄKI (dráma, biografia)
Fínsko 1962. Dvadsaťpäťročný Olli Mäki, európsky amatérsky šampión v boxe, sa chystá na 
životný zápas o titul majstra sveta, vôbec prvý v jeho rodnej zemi. Skromný bojovník je náhle 
celebritou, celá krajina žije prostredníctvom športovca sen o  veľkom víťazstve. Olli je pod 

facebook/puchovskenoviny
www.puchovskenoviny.sk
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Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є 
Utorok: 23. 5.
Polievka: Fazuľová so slivkami, chlieb 
Slepačí vývar s mäskom a rezancami 
1. Bravčový steak na trojfarebnom 
korení, dusená ryža
2. Hovädzí stroganov so šampiňónmi, 
maslové halušky 
3. Zemiaková baba so slaninkou, kyslé 
mlieko (acidko)

Streda: 24. 5.
Polievka: Talianska so syrom, chlieb 
Hovädzí vývar so zeleninou a 
rezancami 
1. Kurací černohorský rezeň, zemiako-
vé pyré, kyslá uhorka
2. Drevorubačský bravčový steak, ryža, 
krokety, zeleninové obloženie 
3. Fliačky s kapustou 

Štvrtok: 25. 5.
Polievka: Liptovská kapustnica, chlieb 
Kačací vývar s mäskom a rezancami 
1. Vyprážaný morčací rezeň, majoné-
zový šalát 
2. Jelenie stehno na dubákovej omáč-
ke, domáca knedľa
3. Falošný „Cézar“ šalát s kuracím 
mäsom, bagetka 

Piatok: 26. 5.
Polievka: Držková polievka, chlieb 
Slepačí vývar s mäskom a rezancami 
1. Kuracie soté na anglickej zelenine, 
dusená ryža 
2. Bravčové „Srbské ražniči“, opekané 
cibuľové zemiaky, kyslá uhorka 
3. Grilovaný pstruh, varené zemiaky 
na masle, zeleninové obloženie 

Reštaurácia Váh
Cena menu 4,00 Є 
Utorok: 23. 5.
Polievka: Brokolicová krémová
Kuracia čínska ostrá (vývarová)
1. Steak z bravčovej krkovičky s 
viedenskou cibuľkou, dusená ryža, 
hranolky
2. Pečené kurča, hrášková ryža, mix 
kompót
3. Vyprážaný karfiol a šampiňóny, 
varené zemiaky, tatárska omáčka
Menu 4. celý týždeň: Listový šalát s gri-
lovaným enciánom (brusnice, jablko, 
čer. cibuľa), 2 ks toast
 
Streda: 24. 5.
Polievka: Kapustová s klobásou 
Karotková s ružičkovým kelom a 
cestovinoub
1. Kuracie prsia s rebarborovou omáč-
kou a badiánom, zemiakové krokety 
2. Pečené medové rebrá, zemiaková 
kaša, kyslá uhorka, feferóny 
3. Tofu guľky v hubovej omáčke, 
dusená ryža so syrom 

Štvrtok: 25. 5.
Polievka: Boršč 
Francúzska cibuľová so syrovou 
bagetkou 
1. Nosická pikantná zmes, dusená 
ryža, hranolky
2. Kurací „gordon bleu“ (šunka,syr) so 
zemiakovou kašou, zeleninový šalát 
3. Majoránkové morčacie krokety, 
zemiaky na kyslo, 3 ks domáci chlieb 

Piatok: 26. 5.
Polievka: Morčací vývar s mäsom a 
cestovinou 
Fazuľová kyslá 
1. Kuracie prsia „Orava“, dusená ryža, 
hranolky, syrovo-cesnakový dresing 
2. Mexický guláš s ryžou a kyslou 
uhorkou (hrášok, syr)
3. Losos s kurkumovou omáčkou a 
špargľou, varené zemiaky

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: Domáca držková
Fazuľová s údeným na sladkokyslo
Májovková so zeleninou a mrveničkou 

1. Kuracie soté so zeleninou na kari a 
kokosovom mlieku, basmati ryža 
2. Vaječné špecle s karamelom, tvaroh 
s jahodami a mätou 
3. Kuracie krájané rezníky na čínsky 
spôsob, zemiaková kaša, domáca 
čalamáda 
4. Cestoviny fusilli troch farieb s 
mäsom zo snežného kraba, syrová 
omáčka s kukuricou a reďkovkou
5. Bavorské údené koleno, kaša zo 
zeleného hrášku s mätou, pór na 
masle, chlieb 
6. Pečený hovädzí krk na keli a červe-
nej kapii, tarhoňa 
7. Pečené kačacie prsia marinované s 
tymianom, jemne pikantný šošovico-
vý šalát dvoch farieb 

 Metropolis
Cena menu od 3,40 Є 
Utorok: 23.5.
Polievka: Hovädzí vývar so šunkovými 
haluškami 
1. Vyprážané bravčové rebierko, zemi-
aková kaša, kapustový šalát 
2. Boloňské makaróny s mäsom a 
syrom
3. Ovocný šalát s orechami a medovou 
zálievkou 

Streda: 24.5.
Polievka: Boršč
1. Plnené kuracie prsia s bylinkami, 
zeleninová ryža 
2. Bryndzové halušky so slaninou 
3. Zemiakové krokety so šunkou, 
anglická zelenina 

Štvrtok: 25.5.
Polievka: Kelová s údeninou

1. Sviečková na smotane, knedľa
2. Roľnícke zemiaky, čalamáda 
3. Vlašský šalát, bulharský šalát, pečivo 
Piatok: 26.5.
Polievka: Valašská kyselica 
1. Srbské ražniči, varené zemiaky 
2. Hydinové rizoto, kompót
3. Šišky s džemom, biela káva 

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є
Utorok: 23. 5.
Polievka: Kulajda
1. Kuracie prsia marinované, gratino-
vané zemiaky, zeleninové obloženie 
2. Boloňské špagety so syrom
3. Šošovicový prívarok, vajíčko, chlieb 
Dezert: Karamelové rezy 

Streda: 24. 5.
Polievka: Slepačí vývar s vaječnou 
sadlinou 
1. Morčacie soté s bambusovými 
výhonkami, dusená ryža
2. Bravčový záhorácky závitok, štucha-
né zemiaky 
3. Rezance s tvarohom/makom 
Dezert: Viedenský zákusok

Štvrtok: 25. 5.
Polievka: Hrachová 
1. Kuracie medailóniky na špenátovej 
omáčke, dusená ryža, zeleninové 
obloženie 
2. Hovädzie varené mäso, chrenová 
omáčka, varená knedľa
3. Zeleninové fašírky, zemiakové pyré 
Dezert: Ružové rezy 

Piatok: 26. 5.
Polievka: Hovädzí vývar s mäsom a 
rezancami 
1. Morčacie kocky s mrkvou, dusená 
ryža, zeleninové obloženie 
2. Hovädzia roštenka na zelenine, 
tarhoňa, kyslá uhorka 
3. Tagliatelle s lososom 
Dezert: Mliečny rez 

Reštaurácia 
Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є 
Utorok: 23. 5.
Polievka: Čínska s rezancami 
1. Maďarský hovädzí guláš, knedľa
2. Cigánsky kurací stehenný rezeň, 
zemiaková kaša, uhorka 

Streda: 24. 5.
Polievka: Kulajda 
1. Kurací steak na baby karotke so 
smotanou a provensálskym korením, 
ryža 
2. Partizánske bravčové rebierko, 
strapačky s kapustou  

Štvrtok: 25. 5.
Polievka: Frankfurtská s párkom 
1. Domáci zabíjačkový tanier, kapusta, 

zemiaky 
2. Kurací rezeň „Trio“, ryža, zeleninový 
šalát 

Piatok: 26. 5.
Polievka: Špenátová s krutónmi 
1. Vyprážaný kurací rezeň so syrovo-
-vajíčkovou plnkou, štuchané zemiaky, 
obedový šalát 
2. Znojemské hovädzie mäso, ryža, 
obedový šalát 

Reštaurácia 
U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є 
Utorok: 23. 5.
Polievka: Karfiolová krémová so 
zemiakmi 
1. Plnená paprika v rajčinovej omáčke, 
varená knedľa
2. Mexická fazuľa s údeným mäsom, 
chlieb 
3. Zeleninový šalát s pečeným loso-
som, pečivo 

Streda: 24. 5.
Polievka: Gulášová polievka, chlieb 
1. Kuracie stehno vykostené po 
cigánsky, ryža
2. Rybie filé po aljašsky, zemiaková 
kaša
3. Pečená bravčová krkovička, hlávko-
vá kapusta, knedľa 

Štvrtok: 25. 5.
Polievka: Kelová s ryžou 
1. Kurací frankfurtský steak, ryža 
2. Ryžový nákyp s ovocím 
3. Bravčový závitok plnený kyslou 
kapustou a údenou slaninkou, varené 
zemiaky 

Piatok: 26. 5.
Polievka: Jarná zeleninová polievka so 
strúhaním 
1. Kuracie prsia s hubovou omáčkou, 
bylinková ryža 
2. Zeleninový šalát s tuniakom a 
vajíčkom, bageta
3. Černohorský kurací rezeň, varené 
zemiaky, dresing

Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 23. 5.
Polievka: Valašská kyselica 
1. Bravčový rezeň „Naopak“, zemiako-
vé pyré, kyslá uhorka 
2. Mäsové guľky v paradajkovej 
omáčke, knedľa 
3. Kuracie rizoto so syrom, čalamáda 

Streda: 24. 5.
Polievka: Zeleninová Minestrone 
1. Pečené bravčové rebrá, grilovaná 
kukurica, pečený zemiak 
2. Kuracie soté so zeleninou, tarhoňa 
3. Parené buchty s nutelou 

Štvrtok: 25.5.
Polievka: Hrachová s párkom, rožok 
1. Hovädzí Rumpstek, nivová omáčka, 
domáce hranolky
2. Pečené bravčové plece, dusená 
hlávková kapusta, knedľa
3. Tekvicový prívarok, 2 ks volské oko, 
varené zemiaky 
Piatok: 26.5.
Polievka: Paradajková s ryžou 
1. Pečená kuracia štvrť, dusená ryža, 
kompót 
2. Hermelín na grile, varené zemiaky, 
brusnice 
3. Cestoviny farfalle s baby špenátom, 
sušenou paradajkou a syrom

Pizza Pub Nosice
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 23. 5.
Polievka: Karfiolová 
1. Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska 
omáčka 
2. Zeleninový šalát s grilovaným 
kuracím mäsom, pizza tyčinky
 
Streda: 24. 5.
Polievka: Boršč 
1. Maďarský guláš, knedľa
2. Ryžový nákyp s ovocím 

Štvrtok: 25. 5. 
Polievka: Brokolicový krém 
1. Pečené kuracie stehnom ryža, 
kompót
2. Šošovicový prívarok, vajce, chlieb 

Piatok: 26. 5.
Polievka: Hrachová s párkom 
1. Plnený kapustný list, zemiaky 
2. Zapekaná špargľa so slaninkou, 
syrom, zemiaky 

ZA SAMÉ JEDNOTKY 
LETO NA JEDNOTKU
alebo
BYŤ ŠIKOVNÝM V 
PÚCHOVE SA OPLATÍ! 
Mesto Púchov, Púchovská kultúra a 
priatelia pripravili II. ročník mestskej 
súťaže o pekné letné zážitky v 
našom meste:
Letné tábory, permanentky na kúpa-
lisko, do fitka, do wellness, do kina, 
na bedbinton, zmrzlinu na leto...
• 30. 6. 2017 od 11:00 do 16:00 sa príď 
zaregistrovať do jednej z troch kancelárií 
v divadle so svojím „čistým“ vysvedčením 
(samé jednotky v druhom polroku). Súťa-
žíme v troch kategóriách: 1. prvý stupeň 
ZŠ, 2. druhý stupeň ZŠ, 3. stredné školy 
• 2. 7. 2017 o 18:00 hod. príď na pešiu 
zónu na Otvorenie Púchovského kultúr-
neho leta, kde vyžrebujeme víťazov a za 
odmenu vystúpi aj skupina S HUDBOU 
VESMÍRNOU... 
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1. kategória 6 rokov: Monika Ková-
čiková (MŠ Pruské), Sofia Hlinkován 
(CVČ Včielka), Natália Masárová (MŠ 
Pruské), Viktória Pekarová (MŠ Zubák), 
Elena Janeková (ZUŠ Púchov), Emka 
Hrbáčková (MŠ Lazy p/M), Sarka 
Rebrová (CVČ Včielka)
2. kategória 7 až 10 rokov: Alexan-
dra Kubiritová (ZŠ Mládežnícka), Kris-
tína Kyselicová (ZŠ Trenč. Jastrabie), 
Eliška Paliesková (CVČ Včielka), Natália 
Černošková (ZŠ Trenč. Jastrabie), Lili 
Hanuliaková (CVČ Junior Bojnice), Ve-
ronika Kuchtová (ZUŠ Púchov), Sam-
ko Šiveň (CVČ Včielka), Kristína Kulíš-
ková (ZŠ Trenč. Jastrabie), Karolínka 
Balážová (ZUŠ Púchov), Samko Poliak 
(ZŠ Gorazdova), Karin Mokričková (ZŠ 
Mládežnícka), Paťka Klučková (ZŠ Ko-
menského)
3. kategória 11 až 15 rokov: Marga-
réta Matúšová (ZŠ Trenč. Jastrabie), 
Stela Surovčíková (CZŠ sv. Margi-
ty), Lujza Pagáčová (ZŠ Mládežnícka), 

Pod týmto názvom sa konal už piaty 
ročník celoslovenskej výtvarnej súťa-
že, ktorú poriada Centrum voľného 
času Včielka Púchov.
Tento rok sme akciu obohatili aj o lite-
rárnu tvorbu. Svojimi dielami nás pote-
šilo veľa detí, mládeže, ale i dospelých. 
Báseň Včelí raj od Zuzany Martiškovej 
z Topoľčian získala prvé miesto v kate-
górií dospelí. Takýchto úžasných lite-
rátov prispelo spolu 87. Prvú priečku 
v  poézii ešte obsadili: Marianna Ibra-
himi - ZŠ a Adam Kollár – SŠ. Najlepší 
prozaici, ktorí napísali o  včielkach sa 
stali: ZŠ - Stela Surovčíková, SŠ - Janka 
Budzelová a dospelí - Mária Daneková.
Do výtvarnej časti prišlo 362 výkre-
sov. Pastelky, farbičky, kriedy, vosk, tuš 
a  mnoho iných materiálov stvárnilo 
život včiel, včielok a včeličiek na všetky 
možné spôsoby. Bolo ťažko vyberať, 
nakoľko každá práca bola jedinečná. 
Nakoniec porota predsa udelila nie-
koľko cien v každej kategórii.

Včely, včielky, včeličky...

Tvorba mladej púchovskej autorky 
je rozdelená, ako už samotný ná-
zov básnickej zbierky hovorí, do 
štyroch ročných období. Jar je pre 
ňu symbolom nádeje, leto šťastím, 
jeseň má v sebe istú dávku nostal-
gie a zima melanchóliu. Pre literár-
nych nadšencov a návštevníkov ka-
viarne si talentovaná poetka okrem 
spomínaných básní pripravila aj 
malú ochutnávku vlastných autor-
ských textov, ktoré zhudobnila a 
zahrala na gitare. 
Pre tých, čo obľubujú básne a pre-
ferujú skôr poéziu ako prózu, má 
Tamara pozitívny odkaz. Už v tých-
to dňoch intenzívne pracuje na no-
vej zbierke básní, ktorú má v pláne 
doplniť a obohatiť aj vlastnými ilu-
stráciami.                                      -bak-

Literárna čítačka z prvej zbierky básní poetky Tamary Pribišovej

Emma Dodeková (ZŠ Nemocničná 
PB), Alžbeta Blahová (ZŠ J.A. Komen-
ského), Klára Balajová (ZŠ Trenč. Jast-
rabie)
Etiketa: Ema Púčeková (ZŠ Medňan-
ská IL), Nina Tamášiová (ZŠ Nemocnič-
ná PB), Miška Brnáková (ZŠ Zubák)
Dospelí: Janka Klobučníková, Janka 
Koňuchová, Majka Kolenová (všetky 

Hniezdočko CVČ Včielka)
Kolektívna práca: žiaci ZŠ Záriečie - 
Jakub Janeka, Miroslav Pončík, Edo 
Martinko, Matúš Janoško, žiaci 2. B 
ZŠ Lysá pod Makytou
Všetkým srdečne ďakujeme a tešíme 
sa na ďalší ročník podujatia. 

Dáša Illyová, CVČ Včielka Púchov

Počas uplynulej soboty sa v komornej atmosfére literárno-umeleckej kaviarne Podivný barón v Župnom 
dome konala literárna čítačka mladej púchovskej autorky Tamary Pribišovej. Zo svojej prvej básnickej 
zbierky, ktorú nedávno vydala pod názvom Krajina ročných období, postupne čítala viaceré ukážky.

Tichý deň
Aj vesmír spí
Ustatý
A tienistý
Kráčam vpred 
Tým tichým dňom 
Splývam s ním 
Som nič
Som on

V tichom dni 
Tma rozpráva 
Koľkokrát
Chce odplávať 
Unavená odchádza 
Skúšať šťastie

Píšete nám
Ako účastníčka spomienkovej slávnosti 
kladenia  vencov v Mestskom európskom 
parku dňa 30.4.2017 pri príležitosti 72. 
výročia oslobodenia mesta Púchov mám 
námietku k publikovanému článku „Ce-
lodenné oslavy 72. výročia oslobodenia 
mesta“, že o príhovor sa postarala čerstvá 
vedúca oddelenia školstva a sociálnych 
vecí Renáta Holáková. Bola to nesprávna 
informácia, slávnostný príhovor prednie-
sol František Krajčovič, tajomník ZO SZPB 
Púchov. Pani Holáková program iba uvá-
dzala.        

   I. Kováčiková, poslankyňa MsZ

26. 5.  (piatok)  
Posedenie pri živej hudbe:
Milo a iné zvery
Koncert bratislavskej folkovej 
legendy a básnika v jednej 
osobe Mila Horínka.
20:00 hod., 
Podivný barón
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Horovčania sa po domácej výhre udržali v čele súťaže
5. LIGA MUŽI

Streženičania (v modrých dresoch) si na svoje konto nepripísali druhé víťazstvo v súťaži. Do polčasu síce viedli 
dvojgólovým rozdielom, no napokon si s Trenčianskou Turnou body podelili.     Ilustračná foto: Milan Podmaník   

Futbalisti Horoviec (v červených dresoch) si na domácom trávniku poradili s Podolím a udržali sa na čele piatej 
ligy.                        Ilustračné foto: Milan Podmaník 

Streženice – Tr. Turná 2:2 (2:0) 
Streženičania nastúpili proti súperovi z dolnej čas-

ti piatoligovej tabuľky s odhodlaním pripísať si na 
svoje konto druhú výhru v tomto súťažnom ročníku. 
Svoje predsavzatie začali napĺňať hneď od úvodnej 
minúty, kedy na súperovu bránku vyvinuli veľký tlak. 
Korunovali ho vedúcim gólom Mariána Loduhu, kto-
rý v 15. minúte zužitkoval nezištnú prihrávku E. Med-
ňanského a tvrdou strelou pod brvno urobil z hos-
ťujúceho brankára štatistu – 1:0. Po góle hostia hru 
vyrovnali, vyloženejšiu šancu si však nevypracovali. 
Na druhej strane ani hostia nedovolili Streženičanom 
vážnejšie ohroziť svoju bránku. Keď sa už zdalo, že 
v prvom polčase už gól nepadne, podnikli domáci 
rýchly protiútok a Marián Loduha svoj únik zakončil 
efektným blafákom a v páde poslal loptu druhýkrát 
do siete Trenčianskej Turnej – 2:0. Predsavzatie ne-
dovoliť hosťom zvrat vydržalo Streženičanom v dru-
hom polčase iba necelé tri minúty. Svoju iniciatívu v 
úvode druhej polovici korunoval kontaktným gólom 
v 48. minúte P. Chorvát, ktorý prudkou strelou pod 
brvno znížil na 2:1. V 54. minúte mohli domáci vede-
nie zveľadiť, Medňanského strelu brankár hostí vyra-
zil a dobiehajúci Miloš Šesták ju nedokázal vrátiť do 
siete. Trest prišiel už o osem minút, kedy P. Chorvát 
nádhernou strelou do horného rohu domácej bránky 
vyrovnal na 2:2. Dvadsať minút pred koncom zažiaril 
po bombe Michala Šestáka hosťujúci brankár Belák, 
na stave sa tak už nič nezmenilo a Streženice doma 
opäť nedokázali zvíťaziť... 

Góly: 15. a 44. Marián Loduha – 48. a 62. P. Chorvát.
Rozhodoval Floriš, ŽK: Miloš Šesták – Bečka, Stron-

ček, Sedláček, 100 divákov.
Zostava Streženíc: Hrišo – Struhárňanský, Martin 

Lamžo, Bernhauser, Filiač, Miloš Šesták Michal Šesták, 
Adamička (56. Vavrík), Hafera (76. Rypák), Marián Lo-
duha, E. Medňanský. 

Zostava Trenčianskej Turnej: Belák – Matúš Ko-
váč, Bečka, M. Chorvát (87. Konečný), Hasenovič, 
Stronček, P. Chorvát, Jambor, Michal Kováč, Hrubý, 
Prekop (46. Sedláček) 

Horovce – Podolie 2:1 (0:0)
O postup bojujúci Horovčania sa na vlastnej koži 

opäť presvedčili, že v piatej lige niet slabého súpe-

ra. Futbalisti Podolia, ktorým patrí pokojný stred 
tabuľky, hrali bez zábran. Na domácich kopačkách 
bolo vidieť až príliš veľký kŕč vyplývajúci z potreby 
bodového zisku. I keď Horovčania si v prvom polča-
se vypracovali niekoľko šancí, nedokázali ich doviesť 
do gólovej koncovky. Strelecké pokusy Kostiča, P. 
Štrbáka a Balockého nemierili medzi žrde. Na druhej 
strane hostia odpovedali strelami M. Červeňanského 
a Gúčika. Po necelej polhodine mohli domáci inka-
sovať, so strelou Prosňanského si však poradil do-
máci brankár Rajník. A keď do prestávky neskórovali 
ani Pejčič a P. Štrbák, polčas skončil bez gólov. Úvod 
druhého polčasu vyšiel pokojnejším hosťom a v 55. 
minúte sa ujali vedenia gólom Križáka – 0:1. Horov-
čania zvýšili obrátky a dokázali, že sa vedia vyrovnať 
aj so stresovými situáciami. V 68. minúte po rohovom 

kope vyrovnal Škrapko – 1:1 a o štyri minúty neskôr 
po priamom kope Brixa Škrapko strhol vedenie na 
stranu Horoviec – 2:1. Hostia sa snažili o vyrovnanie, 
ale skúsení Horovčania si už body zobrať nenechali.  
Domáci tak majú po zaváhaní Veľkých Uheriec v čele 
súťaže dvojbodový náskok.    

Góly: 68. a 72. Škrapko – 55. Križák.
Rozhodoval Kovačic, ŽK: P. Štrbák - Ohrablo, Križák, 

150 divákov.
Zostava Horoviec: Rajník – Balocký, Buček, Kočka, 

Pejčič (63. Smiljkovič), R. Brix, Körmendy, M. Štrbák, 
Škrapko, Kostič, P. Štrbák. 

Zostava Podolia: Palkech – Ohrablo, M. Červe-
ňanský, R. Červeňanský, Balcír, Miklovič (75. Pyšný), 
Prosňanský, Gajdošík (86. Augustín), Gúčik, Križák, 
Macho (63. Omasta)

Ostatné výsledky 26. kola: Stará Turá – Veľké 
Uherce 2:2, Ladce – Zemianske Koastoľany 1:2, Cígeľ 
– Kanianka 2:4, Brvnište – Uhrovec 4:2, Plevník-Drie-
nové – Chocholná-Velčice 3:1, Opatová nad Váhom 
– Bošany 0:2
1. Horovce 26 18 4 4 61:26 58
2. Kanianka 26 17 5 4 61:24 56
3. V. Uherce 26 17 4 5 65:31 55
4. Uhrovec 26 16 4 6 54:35 52
5. Cígeľ 26 15 1 10 53:47 46
6. Brvnište 26 11 8 7 50:44 41
7. Chocholná 26 11 2 13 47:50 35
8. Podolie 26 11 3 12 42:44 33
9. Bošany 26 10 2 14 37:38 32
10. Plevník 26 7 8 11 45:62 29
11. Opatová 26 8 4 14 41:49 28
12. Ladce 26 8 4 14 32:40 28
13. Z. Kostoľany 26 8 4 14 35:62 28
14. Tr. Turná 26 8 3 15 33:55 27
15. Stará Turá 26 7 5 14 35:52 26
16. Streženice 26 1 9 16 32:64 12
Program 27. kola – 27. – 28. 5.: Zemianske Kos-
toľany – Kanianka, Chocholná-Velčice – Streženice, 
Podolie – Bvrnište, Bošany – Horovce, Opatová nad 
Váhom – Cígeľ, Veľké Uherce – Ladce, Trenčianska 
Turná – Stará Turá, Uhrovec – Plevník-Drienové
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Zlatá medaila v súťaži kata juniorov na Slovakia Open pre Michala Kunsta 

Slovakia Open.
   Pre viacerých mladých Púchovča-
nov to bola prvá skúsenosť s tur-
najom takéhoto rozsahu. Tú musí 
každý absolvovať a je len málo 
pretekárov, ktorí svoje prvé turna-
je vyhrajú. Sú pretekári, ktorí cvičia 
na tréningu výborne a na turnaji 
zahaprujú. Ale sú aj opačné typy. Tí 
prví sa ostrieľajú a začnú vyhrávať, tí 
druhí postupne odpadávajú. 
   Púchovčania si po sobotňajšej skú-
senosti budú môcť vyskúšať repete 
už 3. júna 2017, kedy sa v púchov-
skej  hale MŠK, bude konať ďalšie 
kolo Pohára Slovenskej federácie 
karate a bojových umení. A tu bu-
deme mať možnosť vidieť viacerých 
úspešných reprezentantov v karate 
rovnako ako deti z Púchova, ktoré 
absolvujú svoj prvý turnaj sloven-
skej úrovne. 

František Komora, tréner

   Druhý reprezentant Slovenska z 
Púchova – Tomáš Čvirik mal tento-
krát smolu. Vo finále kata dorasten-
cov sa pošmykol a penalizácia ho 
pripravila o medailové umiestne-
nie. V kobudo dlhá zbraň skončil na 
peknom štvrtom mieste. Ďalšiu me-
dailu (striebornú) doniesla domov 
v kumite 13- až 14-ročných dievčat 
Ninka Jandušíková. Hoci vo finále 
podľahla súperke, ide o veľmi pekný 
výsledok a potvrdzuje, že Nina je v 
širšom kádri žiackej reprezentácie 
oprávnene. 
   Tak, ako sa posúva pretekár vo 
vekových kategóriách a zužuje sa 
počet pretekárov v kategórii je po-
trebné zvýšiť nasadenie hlavne pri 
príprave. V Púchove máme viacero 
talentovaných detí, a tí, ktorí majú 
len talent postupne odpadávajú. Tí 
čo vydržia a trénujú naozaj inten-
zívne nakoniec chodia domov s me-
dailami aj z takých turnajov, ako je 

Prvý ročník tenisového memoriálu na pamiatku Hrehora Luhového 

spomenul aj svoje plány s klubom do 
budúcna. „Do budúcna by sme chceli 
namiesto starej klubovne vybudo-
vať novú klubovňu, kde by mali hrá-
či šatne a takisto sa mohli skryť pre 
nepriaznivým počasím. Súčasťou 
klubovne by mali byť aj toalety, pre-
tože v súčasnosti sú tie naše takmer 
v havarijnom stave a nereprezentu-
je to klub dostatočne.“ Tenisový klub 
Púchov, ktorý je zároveň najstarším 
klubom spomedzi všetkých, má mo-
mentálne schválený príspevok na 
výstavbu novej tenisovej steny, ktorá 
bude umiestená medzi kurtom č. 4 a 
č. 5. 

-bak-

Memoriál bol tzv. open turnajom, čo 
znamená, že sa ho mohli zúčastniť 
súťažní hráči, ale aj mladší a starší hrá-
či bez vekového obmedzenia. „Aby 
sme pospájali rôzne vekové kategó-
rie, tak sme sa vzájomne dohodli na 
tom, že hráčov rozdelíme do štyroch 
výkonnostných skupín,“ vysvetľuje 
predseda klubu TK Púchov Vladimír 
Kuchař. Hráči sa v jednotlivých skupi-
nách navzájom lepšie spoznali a kaž-
dý mal možnosť odskúšať súperove 
kvality. Po ukončených zápasoch v 
skupinách nasledovala už samotná 
vyraďovačka do štvrťfinále, semifinále 
a dlho očakávaného finále. 
Predseda TK Púchov Vladimír Kuchař 

   Ďalší fakt, ktorý aj v porovnaní 
s majstrovstvami Európy zvýšil úro-
veň súťaží bolo, že jednotlivé krajiny 
neboli limitované v počte nasade-
ných pretekárov v kategóriách a tak 
napríklad nedošlo k spojeniu súťa-
že dospelých a juniorov z dôvodu 
účasti menej ako šesť účastníkov. 
Práve toto pripravilo na ME Michala 
Kunsta o stupne víťazov. Súťaž kata 
juniorov na Slovakia Open prebehla 
a Michal Kunst si domov oprávnene 
odniesol zlatú medailu. Ďalšie dve 
medaily mu tesne ušli v súťaži ko-
budo krátka zbraň a kobudo dlhá 
zbraň, hoci u najuznávanejších roz-
hodcov v Ruey ryu kobude skončil 
druhý. 

Viaceré klubové družstvá a zástup-
covia z Anglicka, Srbska, Rumunska, 
Malty, Alžírska, Talianska, Ruska, 
Poľska, Českej republiky, Ukrajiny, 
vytvorili atmosféru porovnateľnú asi 
len s majstrovstvami Európy alebo 
sveta. Úroveň podčiarkujú situácie, 
keď napríklad v súťaži družstiev, do-
tovanej sumou 1000,-EUR, stáli proti 
sebe družstvá úradujúcich majstrov 
Európy a majstrov sveta WUKF. Sú-
boj Rumunov a Slovákov sledovala 
celá hala, nakoľko v tejto chvíli bežala 
súťaž len na tomto jedinom tatami. 
Vyše 900 štartov na Slovakii Open 
prekonalo všetko, čo sme v tradič-
nom karate a kobudo mali možnosť 
doteraz na Slovensku vidieť.

Slovakia Open v karate a kobudo 2017 - najvýznamnejší turnaj, ktorého 
sa na Slovensku zúčastňujú členovia Centra voľného času pri Základnej 
škole Gorazdova v Púchove, mal tento rok skutočne špičkovú úroveň. Za 
účasti dvoch ministrov vlády SR, Jeho excelencie, veľvyslanca japonského 
cisárstva, veľvyslanca dobrej vôle ostrova Okinawa a predsedu Zahranič-
ného výboru NR SR sa 20. mája uskutočnil turnaj naozaj medzinárodný. 

Počas soboty sa na púchovských tenisových kurtoch konal prvý ročník Memoriálu Hrehora Luhového. Tento me-
moriál bol predovšetkým o spomienke na dlhoročného predsedu a tenisového funkcionára Hrehora Luhového, 
ktorý zomrel v roku 2014. Bol tenisovým nadšencom a jedným zo zakladateľov Tenisového klubu Púchov. 

Výsledky : 1. miesto – A. Kršiak / E. Kukosa/P. Veteška 
2. miesto – R. Sviečka/ P. Bílik
3.miesto – E. Filo/M. Markovič, V. Kuchař/M. Kršiak 

Púchovčania na Slovakia Open 
v karate a kobudo 2017.

Michal Kunst na stupni víťazov.



inzercia  I  oznamy PÚCHOVSKÉ NOVINY18

Adresa:
Dohòany 424

(budova pri futbalovom ihrisku)

SLOVENSKÝ  POHÁR MLÁDEŽE V CYKLOTRIALE
Záriečie, 28. máj 2017

Organizátori:   Cyklotrialový 
klub Záriečie, Obec Záriečie, 
ZŠ Záriečie
Miesto: areál ZŠ Záriečie
Štart: 10.00, areál ZŠ Záriečie
Kategórie:  Promesa do 8 r.
Poussin 9 - 10 r.
Benjamin 11 - 12 r.
Minime 13 – 14 r.
Kadet  15 – 16 r.

v súlade s § 18 a odst. 2 Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Dolné Kočkovce zašle, ale-
bo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami 
(viď nižšie) do 31. 5. 2017 na Obecnom úrade Dolné Kočkovce, Školská 
136, 020 01 v uzavretej obálke označenej  „Voľba hlavného kontrolóra, 
neotvárať“. Prihláseným uchádzačom bude termín výberového konania 
oznámený písomne.

Požiadavky:  - ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie
- súhlas so zverejnením osob. údajov na účel konania voľby v zastupiteľstve
- úradne overená fotokópia prísluš. dokladu o najvyš. dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením prac. pozície
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- znalosť základných noriem samosprávy

Všeobecné podmienky:
- hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, je pra-
covníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1x 
štvrťročne podáva správu o svojej činnosti
- jeho pracovný úväzok je 2 hodiny týždenne
- funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie po-
slanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, 
prípadne v inom kontrolnom orgáne obce
- vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompeten-
cie obce

V Dolných Kočkovciach 15. 5. 2017.
Bc. Peter Regina, starosta obce

Obec Dolné Kočkovce vypisuje výberové konanie na funkciu 
HLAVNÝ  KONTROLÓR  OBCE  DOLNÉ  KOČKOVCE
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Mrocek, Barta, Olej, Svatík, V. Gajdošík, Halás (77. Mi-
nárik), Szabó. Tréner M. Slovák. 

Ostatné výsledky 30. kola: Dubnica – Horná Nitra 
3:0, Komárno – D. Streda B 2:0, Gabčíkovo – Veľký Me-
der 4:0, L. Rovne – Nové Zámky 1:1, Nemšová – Ga-

lanta 1:1, Topoľčany – Šurany 1:1, Neded – Šaľa 2:0, 
Beluša – Zlaté Moravce/Vráble B 2:2, 

Program predohrávaného 37. kola – 24. 5. (stre-
da): L. Rovne – MŠK Púchov (17.00), FC Horses – Šura-
ny, V. Meder – Šaľa, Horná Nitra – Topoľčany, Dubnica 
– Veľké Ludince, N. Zámky – D. Streda B, Galanta – Ne-
ded, Gabčíkovo – Komárno, Nemšová - Beluša 

Program 31. kola – 27. – 28. 5.: Veľký Meder – MŠK 
Púchov, Nové Zámky – Gabčíkovo, Dubnica – Ko-
márno, Horná Nitra – Nemšová, FC Horses – Beluša, 
Galanta – Lednické Rovne, Zlaté Moravce B – Veľké 
Ludince, Šurany – Neded, Šaľa – Dunajská Streda B
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TIPOS III. LIGA MUŽI

Strelecké prebudenie pod taktovkou nového trénera

Juraj Pilát (na snímke v červenom drese vľavo) urobil veľký kus práce a po jeho prihrávkach spoluhráči skórovali. 
Na snímke spolu s Branislavom Gambošom (tretí sprava) narúšajú v strede poľa útočné snahy súpera. V pozadí 
kontroluje situáciu kapitán Púchovčanov Michal Riška. Zo zápasu MŠK Púchov - FC Horses 5:2.    
               FOTO: Milan Podmaník 

Marek Gajdošík (v červenom drese) neraz takto zamestnal až štyroch obrancov 
súpera. Vsietil dva góly, no ďalšie tutovky spálil... 

Premiéru pri treťoligovom kormidle MŠK Púchov ab-
solvoval doterajší tréner staršieho dorastu Eduard Pa-
gáč. Radosť mohol mať z piatich strelených gólov, i keď 
ich mohlo byť viac...  

1. Komárno 30 21 6 3 68:24 69
2. L. Rovne 30 18 6 6 59:31 60
3. MŠK Púchov 30 16 8 6 50:24 56
4. Zl. Moravce B 31 14 8 9 48:36 50
5. Beluša 30 14 7 9 39:35 49
6. D. Streda B 31 13 9 9 47:30 48
7. Galanta 30 13 6 11 48:38 45
8. Dubnica 30 13 6 11 44:38 45
9. V. Ludince 30 12 8 10 43:44 44
10. Topoľčany 31 13 3 15 38:41 42
11. Nemšová 30 12 5 13 42:43 41
12. Gabčíkovo 29 11 7 11 30:31 40
13. Šaľa 31 10 8 13 31:35 38
14. Nové Zámky 30 9 7 14 41:41 34
15. Horses 31 10 4 17 34:61 34
16. Horná Nitra 30 9 5 16 33:52 32
17. Šurany 30 8 6 16 44:61 30
18. Veľký Meder 29 7 4 18 30:64 25
19. Neded 31 5 5 21 31:71 20

MŠK Púchov – FC Horses 5:2 (3:0)
Trénerskú premiéru pri treťoligovom kormidle MŠK 

Púchov absolvoval v sobotu doterajší tréner star-
šieho dorastu Eduard Pagáč. Spokojný mohol byť s 
tromi bodmi a streleckým prebudením mužstva, čo 
bolo najmä v posledných kolách doslova achillovou 
pätou Púchovčanov. I keď výkon Púchovčanov nebol 
najmä v úvodnej časti druhého polčasu ideálny, tri 
body a päť gólov naznačujú progres. 

Hostia začali bez rešpektu a už po troch minútach 
musel ukázať svoje umenie domáci brankár Strel-
čík, ktorý zneškodnil pokus Halása. Na druhej strane 
Púchovčania po rýchlej kombinačnej akcii prečíslili 
obranu hostí a so strelou Piláta si poradil brankár 
hostí Grman. Podobne dopadol súboj Gamboša s 
hosťujúcim gólmanom o minútu neskôr. V 13. mi- 
núte kopali domáci rohový kop a tiesnený Halás si 
poslal loptu do vlastnej siete – 1:0. Hostia hneď po 
góle takmer zaskočili Púchovčanov a po peknej akcii 
opečiatkoval Barta tyč. V 21. minúte si spomenul na 
svoju streleckú formu Gajdošík a prízemnou strelou 
popri gólmanovi zvýšil na 2:0. V podobnej situácii o 

tri minúty bol úspešnejší hosťujúci brankár. Po pol 
hodine napriahol k strele spoza šestnástky Zavadzan 
a jeho strela skončila v sieti – 3:0. Ešte do prestávky 
spálil tutovku Buček. Druhý polčas začali domáci 
vlažne a vedomí si trojgólového náskoku podvedo-
me poľavili. Takmer sa im to vypomstilo. V 53. minúte 
totiž po rohovom kope Tabak hlavou znížil na 3:1 a o 
12 minúte neskôr po zaváhaní v obrane strelil Szabó 
kontaktný gól – 3:2. Púchovčania však opäť ožili a v 
70. minúte Pilát vyškolil na ľavom krídle hosťujúceho 
obrancu a ako na podnose poslal prihrávku Gajdoší-
kovi. Pre neho už nebolo problémom doťuknúť loptu 
do prázdnej bránky – 4:2. Štvrť hodinu pred koncom 

stretnutia vyrazil brankár hos-
tí Pilátov priamy kop iba pred 
seba a výborne hrajúci Svora-
da pridal piaty gól MŠK – 5:2. 
V zaujímavom závere si Pilát 
položil brankára, ale z ostré-
ho uhla mieril len do tyče. Na 
druhej strane mohol prikrášliť 
výsledok hosťujúci Mrocek, 
no jeho sólový nájazd na 
Strelčíka v záverečnej minú-
te domáci brankár elegantne 
zneškodnil...   

Góly: 21. a 69. Marek Gaj- 
došík, 13. vlastný Halás, 28. 
Zavadzan, 76. Svorada - 53. 
Tabak, 66. Szabó. 

Rozhodoval Havran, ŽK: Ta-
bak, 150 divákov.

Zostava MŠK PÚCHOV: 
K. Strelčík - Riška, Hrančík 
(68. Kopiš), Brezničan, Vanák, 
Zavadzan, Gamboš, J. Pilát, 
Buček (54. Sibanda), Svorada 
(82. Mynář), Marek Gajdošík. 
Tréner E. Pagáč. 

Zostava FC HORSES: Gr-
man – Golis, Tabak, Poštrk, 
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6. liga muži

Dolné Kočkovce si priviezli cenný bod z Bolešova

8. liga muži
7. liga muži

DELEGAČNÁ LISTINA OBFZ NA 28. MÁJA 2017
6. liga muži – 23. kolo o 17.00
MŠK Považská Bystrica – Dulov (o 10.00 – D. Janček, 

D. Komorník, Zigo), Košecké Podhradie – Horná Poru-
ba (Zigo, D. Janček), Papradno – Košeca (R, Proč), Lysá 
pod Makytou – Podmanín (Mihálik, Orálek), Jasenica 
– Tuchyňa (M. Pecuš, Cabaj, Hriadel), Udiča – Dolné 
Kočkovce (Škrovánek, Vavrík), Bolešov má voľno

7. liga muži – 23. kolo o 17.00
Pružina – Lazy pod Makytou (Juríček, Uhrín, Skle-

nár), Sverepec – Dolná Breznica (Tomášek, O. Komor-
ník), Praznov – Kolačín (Koleno, Horečný), Dohňany 
– Pruské (Folučka, Meluch), Visolaje – Podvažie (Zvak, 
Kováč), Kvašov – Šebešťanová (v Dulove – D. Komor-
ník, Kapila), Lazy pod Makytou – majú voľno

8. liga muži – 19. kolo o 17.00
Prejta – Kameničany (Pastorek), Červený Kameň 

– Vrchteplá (Migát), Dynamo Orlové – Mikušovce 
(Mako), Tŕstie – Hradčan Lednica (Galbavý), Horovce 
B – Bolešov B (v sobotu – Tomášek), Fan Club Púchov 
– Bodiná (v Lúkach – Brundza)

6. liga dorast – 15. kolo o 14,15
Sverepec – Udiča (Hriadel, Tomášek), Jasenica 

– Plevník-Drienové (Cabaj, M. Pecuš), Lysá pod Ma-
kytou – Tuchyňa (Orálek, Mihálik), Dohňany – Dolné 
Kočkovce (Meluch, Folučka), Mikušovce majú voľno

4. liga st. žiaci SEVER – 17. kolo o 10.30 
Pružina – Plevník-Drienové (Brundza), Sverepec – 

Prečín (Rojko), Papradno – Domaniža (o 14.30 – Proč), 
Udiča – Jasenica (Koleno), Dolná Mariková má voľno

4. liga st. žiaci JUH – 17. kolo o 10.30
Ilava – Lazy pod Makytou (v sobotu o 15.00- Orá-

lek), Borčice – Horná Poruba (v Boldešove – Juríček), 

Beluša – Hradčan Lednica (v sobotu o 10.00 – Škrová-
nek), Dohňany – Ladce (Lamžo), Košeca má voľno

4. liga mladší žiaci – 17. kolo o 10.30 
Dubnica nad Váhom – Dolné Kočkovce (v sobotu o 

14.00 – O. Komorník). Fan Club Púchov – Kolačín (v 
Lúkach o 15.00 – Brundza), Ilava má voľno

Prípravky  
O 1. – 15. miesto – 5. kolo, 27. 5. o 10.00
Domaniža (o 12.00 – Brundza, Galbavý), Streženice 

(Proč, Migát), Dolná Mariková (Mihálik, Horečný), Be- 
luša (v nedeľu – Mako)

O 16. – 23. miesto – 5. kolo, 12. kolo – 27. 5. o 
10.00 a 11.00

Prečín – Kvašov (Koleno), Ladce – Podmanín (Me-
luch), Praznov – Dulov (Zvak), Horovce – Horná Poru-
ba (o 14.00 – Tomášek)

18. kolo: Bolešov – Fan Club  Púchov 1:5 (0:3), Novo-
sedliak 2, Pavlis 2, Koyš, Vrchteplá – Dynamo Orlové 
5:0, Prejta – Červený Kameň 4:2, Kameničany – Bo-
diná 0:0, Lednica – Horovce B 3:1 (2:0), Jaroš, Bezák 
– Janíček, Mikušovce – Tŕstie
1. Mikušovce 18 16 1 1 65:12 49
2. Tŕstie 18 11 3 4 44:35 36
3. FC Púchov 18 11 2 5 54:26 35
4. Kameničany 17 10 2 5 51:38 32
5. Horovce B 18 8 3 7 36:35 27
6. Bodiná 17 8 2 7 36:37 26
7. Vrchteplá 18 6 4 8 34:37 22
8. Lednica 18 6 2 10 39:33 20
9. Prejta 18 6 2 10 48:50 20
10. Orlové 18 6 3 9 28:44 18
11. Bolešov B 18 3 2 13 22:80 11
12.  Č. Kameň 18 2 2 14 22:52 8

22. kolo: Dolná Breznica – Praznov 4:2 (2:0), Ilavský 2, 
Peter Gabriš, Patrik Gabriš, Pruské – Visolaje 2:2 (1:1), 
Sviečka, Konečný, Podvažie – Kvašov 2:2 (1:2), Lukaj-
ka, Kováč, Lazy pod Makytou – Šebešťanová 3:1 (2:1), 
Kmošena 2, Marcius, Dolná Mariková – Sverepec 2:1, 
Kolačín – Dohňany 11:0
1. Kvašov 20 15 4 1 47:15 49
2. Kolačín 21 13 2 6 55:30 41
3. Visolaje 20 10 8 2 51:22 38
4. Pruské 20 10 4 6 54:30 34
5. Lazy 21 9 2 10 40:38 29
6. Šebešťanová 20 8 4 8 34:34 28
7. Podvažie 20 7 7 6 30:36 28
8. Pružina 20 8 3 9 36:35 27
9. Sverepec 20 7 4 9 25:38 25
10. Dohňany 20 6 5 9 35:51 23
11. D. Mariková 21 6 3 12 32:50 21
12. D. Breznica 21 5 5 11 30:47 20
13. Praznov 20 1 3 16 21:64 6

1. P. Bystrica 20 16 3 1 72:22 51
2. Podmanín 20 13 2 5 63:30 41
3. Košeca 21 12 5 4 62:35 41
4. K. Podhradie 20 10 4 6 39:34 34
5. D. Kočkovce 20 9 6 5 49:44 33
6. H. Poruba 20 10 2 8 57:34 32
7. Tuchyňa 20 8 5 7 58:44 29
8. Bolešov 21 6 6 9 32:40 24
9. Papradno 20 6 4 10 29:51 22
10. Udiča 19 5 3 11 33:46 18
11. Jasenica 19 4 4 11 24:55 16
12. Dulov 20 4 3 13 15:57 15
13. Lysá 20 2 3 15 23:64 9

Bolešov - D. Kočkovce 0:0 
Úvodnú šancu mali po ôsmich minútach domáci, 

Ciesar v bránke hostí bol pozorný. V 36. minúte mieril 
z výhodnej pozície hosťujúci Kučík vedľa, päť minút 
pred prestávkou netrafil bránku Šedík. Hneď po o-
brátke domáci Barták nepremenil penaltu za ruku v 
pokutovom území, trafil iba do tyče. V druhom polča-
se mali viac šancí domáci, v závere však mohli hostia 
vyhrať, keď Kučíkov priamy kop zázračne zneškodnil 
domáci brankár Šatka. 

Košeca – Lysá pod Makytou 4:1 (2:0)
Domáci už od úvodného hvizdu dávali najavo, kto 

bude pánom na ihrisku a gólovo sa presadili už v 
úvodnej minúte, kedy Peter Mihalik odštartoval svoj 
gólový koncert – 1:0. Ubehla rovná polhodina hry a 
Mihalik sa druhýkrát zapísal do streleckej listiny – 2:0. 
V úvode druhého polčasu síce Michal Macko vykresal 
iskierku nádeje kontaktným gólom, no tú rýchlo za-
hasil svojim tretím gólom Mihalik – 3:1. Posledné slo-
vo patrilo Demurovi, ktorý štvrť hodinu pred koncom 
spečatil zaslúžené víťazstvo Košece. Hostia si napriek 
prehre zaslúžia uznanie za statočný výkon. 

Dulov – Košecké Podhradie 1:7 (0:2)
Hostia si na prvý gól museli počkať až do 26. minú-

ty, kedy domáceho brankára prvýkrát prekonal Patrik 
Staňo – 0:1. O ďalších šesť minút zvýšil na 0:2 Marek 
Vlasatý. Na 0:3 zvyšoval po obrátke v 50. minúte opäť 
Vlasatý. Keď o desať minút neskôr zvýšil Miroslav Pu-
ček na 0:4, boli domáci zrelí na uterák. V 65. minúte 
zvyšoval Rastislav Čepák na 0:5 a až potom sa dostali 
k slovu aj domáci, keď v 70. minúte znížil Radoslav 
Baláž na 1:5. Hosťom sa však päťka v domácej sieti 
málila, a tak štvrť hodinu pred koncom zvýšil Maru-
šinec na 1:6 a tri minúty pred záverečným hvizdom 

spečatil Marek Vlasatý svojim tretím gólom na koneč-
ných 1:7.

Podmanín – Jasenica 5:0 (1:0)
Jaseničania síce na trávniku favorizovaných Podma-

níncov inkasovali prvý gól už po piatich minútach z 
kopačky Michala Gardiana, no potom statočne odo-
lávali domácemu tlaku. Odpor hostí dokázal Podma-
nín zlomiť až po obrátke, kedy zvýšil na 2:0 Dominik 
Pilár. Ten istý hráč o necelých desať minút zvyšoval 
na 3:0 a o ďalšie dve minúty definitívne zlomil odpor
Jasenice štvrtým gólom Ondrej Kubiš – 4:0. Očakáva-
né a zaslúžené víťazstvo domácich spečatil tri minúty 
pred koncom gólom z pokutového kopu Michal Gar-
dian – 5:0.  

Horná Poruba – Papradno 3:0 (2:0)
V zaujímavom stretnutí si obe mužstvá vypracovali 

niekoľko gólových príležitostí. Domáci však predsa 
len boli aktívnejší a aj ich šance sa rodili častejšie, ako 
tie na kopačkách Papradna. V prvom polčase sa Hor-
ná Poruba ujala vedenia v 21. minúte, kedy brankára 
Papradna prekonal Hetflajš – 1:0. Sedem minút pred
koncom prvého polčasu zvyšoval ten istý hráč na 2:0. 
Po prestávke na chvíľu prevzali iniciatívu hostia, no aj 
tretíkrát sa tešili domáci. V 62. minúte spečatil víťaz-
stvo Hornej Poruby Andrej Staňo – 3:0. 

Tuchyňa – Udiča 1:2 (1:2)
Udičania sa v Tuchyni postarali o prekvapenie kola. 

O svojom nečakanom víťazstve rozhodli už v prvom 
Dolné Kočkovce (v modrých dresoch) si priviezli z ho-

rúcej pôdy v Bolešove jeden bod za bezgólovú remízu...

polčase. Domáci síce začali tlakom, no ako prví sa z 
gólu tešili hostia, jeho autorom bol v 24. minúte To-
máš Drblík – 0:1. Tuchyňa už o sedem minút kontro-
vala vyrovnávajúcim  gólom Erika Adamovica – 1:1. 
Päť minút pred prestávkou sa opäť tešili Udičania, 
keď ich Súľovský poslal opäť do vedenia – 1:2. V dru-
hom polčase mali obrovskú hernú prevahu domáci 
futbalisti. Udičania sa však predháňali v obetavosti a 
bojovnosti, a tak aj s dávkou šťastia doviedli stretnu-
tie do víťazného konca. 
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4. liga st. žiaci - SEVER

4. liga st. žiaci - JUH

I. liga starší žiaci - U15
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II. liga mladší dorast - U17

II. liga starší dorast - U19

I. liga starší žiaci - U14

4. liga mladší žiaci

Prípravky (1. - 15.)

Prípravky (16. - 23.)

6. liga dorast
28. kolo: Spartak Myjava – MŠK Púchov 1:1 (1:1), 
Valašík, Nové Zámky – Považská Bystrica 2:3, Malacky 
– SDM Domino 1:1, Zlaté Moravce/vráble – Komárno 
2:0, Petržalka – Topoľčany 0:1, Gabčíkovo – Prievidza/
Handlová 0:1, Lokomotíva Trnava – Skalica 4:4, Levice 
– Dubnica 2:1, Karlova Ves – Inter Bratislava 1:1
1. Skalica 29 22 2 5 117:28 68
2. Myjava 29 21 5 3 109:26 68
3. P. Bystrica 29 16 7 6 79:42 55
4. Inter 29 15 6 8 78:41 51
5. Karlova Ves 29 16 3 10 51:45 51
6. Loko. Trnava 29 14 5 10 72:60 47
7. MŠK Púchov 29 13 5 11 77:49 44
8. Petržalka 29 13 3 13 45:62 42
9. Gabčíkovo 29 11 6 12 62:51 39
10. Topoľčany 29 13 0 16 42:61 39
11. Dubnica 29 10 7 12 56:50 37
12. Zl. Moravce 29 10 6 13 45:62 36
13. Horná Nitra 28 10 5 13 65:66 35
14. Malacky 28 9 8 11 41:57 35
15. Komárno 29 8 4 17 62:91 28
16. N. Zámky 29 9 0 20 30:114 27
17. Domino 29 6 6 17 37:61 24
18. Levice 29 4 2 23 24:126 14

28. kolo: Spartak Myjava – MŠK Púchov 5:1 (3:1), 
Ocelík, Nové Zámky – Považská Bystrica 4:2, Petržal-
ka – Topoľčany 1:0, Zlaté Moravce/Vráble – Komárno 
1:3, Malacky – SDM Domino 4:3, Lokomotíva Trnava 
– Skalica 1:0, Gabčíkovo – Prievidza/Handlová 1:0, Le-
vice – Dubnica 0:4, Karlova Ves – Inter Bratislava 0:3
1. Myjava 29 24 3 2 109:23 75
2. Inter 28 22 2 4 107:30 68
3. Petržalka 29 21 3 5 77:47 66
4. Loko. Trnava 29 18 7 4 55:22 61
5. Gabčíkovo 29 19 2 8 75:31 59
6. Topoľčany 29 15 6 8 71:41 51
7. Domino 29 16 3 10 65:38 51
8. Zl. Moravce 29 15 3 11 46:50 48
9. Horná Nitra 28 13 3 12 62:66 42
10. Dubnica 29 12 1 16 59:50 37
11. Karlova Ves 28 10 7 11 63:62 37
12. Komárno 29 9 6 14 46:61 33
13. Malacky 28 7 8 13 36:62 29
14. P. Bystrica 29 7 2 20 36:66 23
15. Skalica 29 4 9 16 30:51 21
16. MŠK Púchov 29 4 4 21 34:81 16
17. N. Zámky 29 4 3 22 26:101 15
18. Levice 29 2 2 25 18:133 8

23. kolo: MŠK Púchov – Spartak Trnava 3:1 (3:1), 
Taraba, Jandušík, Králik, Inter Bratislava – Slovan 
Bratislava 0:3, Myjava – Trenčín 1:2, Zlaté Moravce/
Vráble – Petržalka 2:0, D. Streda – Nitra 0:1, Levice 
– Handlová/Prievidza 3:0, Karlova Ves – Senica 0:2
1. Slovan 22 17 3 2 81:13 54
2. Senica 23 18 0 5 61:15 54
3. Nitra 21 17 2 2 65:12 53
4. Trenčín 22 16 2 4 65:23 50
5. D. Streda 23 12 2 9 47:33 38
6. Karlova Ves 22 9 4 9 26:25 31
7. Trnava 22 9 1 12 32:36 28
8. Levice 23 7 6 10 27:37 27
9. Inter 23 7 4 12 15:22 25
10. Petržalka 23 6 6 11 17:37 24
11. MŠK Púchov 23 5 6 12 26:44 21

12. Zl. Moravce 23 6 3 14 18:56 21
13. Myjava 23 5 3 15 28:56 18
14. Horná Nitra 23 2 2 19 12:111 8

23. kolo: MŠK Púchov – Spartak Trnava 0:4 (0:3), Inter 
Bratislava – Slovan Bratislava 0:10, Myjava – Trenčín 
0:3, Zlaté Moravce/Vráble – Petržalka 0:0, Levice – 
Prievidza/Handlová 2:3, Dunajská Streda – Nitra 0:1, 
Karlova Ves – Senica 0:2
1. Trnava 22 18 2 2 90:22 56
2. Nitra 21 18 1 2 92:16 55
3. Slovan 22 17 2 3 81:14 53
4. D. Streda 23 17 1 5 82:21 52
5. Trenčín 22 13 2 7 51:38 41
6. Inter 23 12 1 10 44:42 37
7. Zl. Moravce 23 12 1 10 32:46 37
8. Senica 23 9 5 9 40:35 32
9. Karlova Ves 22 8 4 10 25:36 28
10. Petržalka 23 4 3 16 18:57 15
11. Horná Nitra 23 3 5 15 24:84 14
12. MŠK Púchov 23 4 2 17 18:81 14
13. Myjava 23 3 4 16 12:54 13
14. Levice 23 3 1 19 18:81 10

14. kolo: Mikušovce - D. Kočkovce 0:3 (0:2), Kováčik, 
Rybanský, Janec, Tuchyňa – Dohňany 2:3 (1:1), Čer-
noško 2, Blažej, Plevník – Lysá 3:0 kontumačne, Udiča 
– Jasenica 1:0 (1:0), Sverepec mal voľno.
1. Udiča 13 13 0 0 64:4 39
2. Sverepec 12 7 1 4 38:26 22
3. D. Kočkovce 12 7 1 4 27:16 22
4. Plevník 13 7 0 6 48:34 21
5. Dohňany 12 6 1 5 24:24 19
6. Jasenica 12 6 0 6 24:31 18
7. Tuchyňa 13 4 0 9 29:43 12
8. Lysá 12 3 1 8 26:51 10
9. Mikušovce 13 1 0 12 6:57 3

14. kolo: Pružina – Sverepec 3:2 (1:0), 15. kolo: Udiča 
– Prečín 2:0 (1:0), 16. kolo: D. Mariková – Jasenica 1:3 
(0:0), Domaniža – Udiča 0:5 (0:1), Prečín – Papradno 
2:3 (0:3), Plevník – Sverepec 1:9 (1:4)
1. Udiča 14 13 1 0 60:4 40
2. Pružina 14 11 1 2 59:11 34
3. Papradno 14 11 0 3 56:17 33
4. Jasenica 13 6 0 7 43:21 18
5. Domaniža 14 6 0 8 29:56 18
6. Sverepec 14 5 2 7 36:34 17
7. D. Mariková 15 3 1 11 28:72 10
8. Prečín 14 3 1 10 18:64 10
9. Plevník 14 2 0 12 28:78 6

16. kolo: Lazy – Ladce 0:4 (0:1), Lednica – Dohňany 
8:0 (5:0), E. Majerko 3, Bátora 3, T. Majerko, Bielik, H. 
Poruba – Beluša 1:10 (1:10), Štefún 3, Masár 2, Bed-
nár 2, Kujaník, Kopp, Fojtík, Košeca - Borčice /Bolešov 
10:0 (3:0), Ilava mala voľno.
1. Lednica 14 12 0 2 91:8 36
2. Beluša 14 11 2 1 104:7 35
3. Ladce 14 10 1 3 84:18 31
4. Ilava 14 8 1 5 86:33 25
5. Košeca 15 8 1 6 55:28 25
6. Lazy 14 5 4 5 48:27 19
7. Dohňany 14 4 1 9 40:50 13
8. H. Poruba 15 1 0 14 18:161 3
9. Borčice 14 0 0 14 1:195 0

16. kolo: D. Kočkovce - FC Púchov 8:0 (4:0), Lezzani 2, 
Hudec 2, Ižvolt, Urban, Vojtek, Jančiček, Ilava – Dub-
nica 3:7 (2:3), Kolačín mal voľno.
1. Dubnica 13 13 0 0 149:8 39
2. D. Kočkovce 13 7 0 6 33:52 21
3. Kolačín 12 5 0 7 21:54 15
4. FC Púchov 13 4 0 9 21:57 12
5. Ilava 13 3 0 10 18:71 9

Lednica: Lednica – Ilava 1:3 (1:2), Chudada,  Lednica 
– Borčice 1:5 (0:3), Chudada, Lednica – Dubnica 1:7 
(1:5), Matúš, Borčice – Ilava 0:2 (0:2), Borčice – Dubni-
ca 2:5 (1:1), Dubnica - Ilava 10:1 (6:0).
Kolačín: Kolačín – Streženice 4:1 (1:1), Václavík, Kola-
čín - Lednica 6:2 (2:0), Šimo 2, Streženice –Lednica 1:1 
(1:0), Václavík – Šimo. 
Horovce: Horovce B – Šebešťanová 5:0 (4:0), Kolek 3, 
T. Cíbik, F. Cíbik, Horovce B – Ilava 1:1 (1:0), Magdik, 
Horovce B – Košeca 1:0 (1:0), T. Cíbik, Košeca – Šebeš-
ťanová 4:1 (2:1), Ilava – Košeca 4:1 (2:0),  Ilava – Še-
bešťanová 6:1 (3:0). 
Košeca: Košeca – Visolaje 3:4 (3:2), Moško 2, Chleban, 
Hlubina, Košeca – Borčice 0:6 (0:3), Visolaje - Borčice 
1:2 (1:1), Hlubina.
Bolešov: Borčice – Sverepec 5:0 (3:0), Borčice – Beluša 
0:0, Borčice – Domaniža 2:2 (2:0), Domaniža – Svere-
pec 6:0 (4:0), Beluša – Domaniža 0:0, Sverepec - Bel-
uša 0:3 (0:3), Prostredný 2, Zbín. 
Pov. Bystrica: Pov. Bystrica – Dubnica 1:15, Pov. Byst-
rica – D. Mariková 0:5 (0:2), Pov. Bystrica – Visolaje 0:14 
(0:9), Hlubina 5, Natália Hijová 4, Chleban 3, Nikola 
Hijová, Krško, Dubnica - D. Mariková 3:2 (3:2), Visolaje 
– Dubnica 5:7 (1:5), Hlubina 4, Chleban, Visolaje – D. 
Mariková 5:0 (1:0), Chleban 3, Hlubina, Moško. 
1. Beluša 12 10 2 0 41:5 32
2. Domaniža 11 9 2 0 48:6 29
3. Ilava 12 9 1 2 45:16 28
4. Dubnica 11 8 0 3 76:32 24
5. Horovce B 11 6 3 2 37:16 21
6. Borčice 10 6 2 2 30:11 20
7. Visolaje 11 5 1 5 57:35 16
8. Pov. Bystrica 12 5 0 7 27:58 15
9. Košeca 11 4 1 6 27:26 13
10. Kolačín 11 3 1 7 23:51 10
11. Hr. Lednica 11 2 3 6 14:31 9
12. Streženice 10 2 1 7 12:36 7
13. Šebešťanová 9 1 1 7 13:44 4
14. D. Mariková 9 1 0 8 10:31 3
15. Sverepec 9 0 0 9 1:63 0

4. a 11. kolo: Podmanín – Prečín 3:1 (2:0) a 1:0 (0:0), 
Kvašov – Horovce A odložené, Dulov – Ladce 2:1 (1:1) 
a 4:4 (2:2), H. Poruba – Praznov 1:3 (0:1) a 2:5 (0:3), 
16. Dulov 8 6 1 1 31:11 19
17. Praznov 8 5 1 2 26:23 16
18. Ladce 8 4 1 3 31:19 13
19. Podmanín 6 4 0 2 16:14 12
20. Horovce A  6 3 1 2 10:5 10
21. Prečín 8 2 1 5 8:13 7
22. H. Poruba 6 1 1 4 11:21 4
23. Kvašov 6 0 0 6 2:29 0
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PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám 1-izbový byt na Mládežníckej ulici, volať 
po 15. hodine. Tel. 0950 648 310.
• Predám súkromné lesy – bukové, rozloha 7.230 m² 
v Zbore. Cena dohodou. Tel. 0940 547 771.
• Predám záhradu s označenou zastavanou plo-
chou, dostupná mestskou dopravou. Tel. 0949 757 
154.
• Predám alebo vymením za 1 – 2-izbový byt s bal-
kónom, 3-izbový byt s dvoma balkónmi a vlastnou 
kotolňou. Tel. 0911 296 133.
• Predám jednoizbový byt v Lednických Rovniach  
o výmere 58 m² v pôvodnom stave. Cena dohodou.
Kontakt: 0905 740 172.
 
KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim 1-izbový byt v Púchove.  Platba v hotovosti.
Tel. 0903 924 850.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Prenajmem na ul. Štefánikova priestor o rozlohe 
36 m² vhodný pre dielňu, obchod alebo kanceláriu. 
Tel. 0905 262 820.
• Hľadám podnájom v Púchove, 1-izbový byt alebo 
garsónka. Tel. 0944  478  416.
• Dám do prenájmu 3-izbový čiastočne zariadený  
byt (dve vstavané skrine, manž. posteľ, kuch. linka)  
na 1. poschodí s balkónom s výhľadom na pešiu 
zónu , ul. Moravská. Voľný od 1. 5.,  cena dohodou.
Tel. 0915 223 884.
• Vymením veľký, kompletne prerobený 2-izb. byt 
o rozlohe 67 m² s dvoma presklenenými balkónmi 
na Mojmírovej ul. za 1-izb. byt + doplatok. Predám 
garáž v tejto lokalite. Kontakt : 0904 346 554.

SLUŽBY
• POZOR! Akcia -20 % do 30. 6. 2017. 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.                                   
• Opravy elektrospotrebičov, pračiek, elektrického 
ručného náradia, elektroinštalačné práce. Kontakt 
na č. tel. 0948 798 523.
• Strechy. 0903 751 886. jm.klampiarstvo@gmail.com
• Maľby, stierky, protiplesňový systém. 0918 467 
478.
• Kompletne rekonštrukcie domov, bytov, byt. ja-
dier, kúpeľní, nebyt. priestorov, panelákových scho-
díšť, maľby, nátery, stierky, omietky, sadrokartón. Tel. 
0911 689 723.
• Tesárske a pokrývačské práce, altánky, prístrešky. 
Tel. 0918 427 134.
• Rekonštrukcie bytových jadier,  kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.

AUTO-MOTO
• Predám 4 ks letných pneumatík aj s diskami, roz-
mer 165/70R13, vhodné na Felíciu. Cena 120 eur.  
Tel. 0908 238 377.

PREDAJ RÔZNE
• Predám gauč trojsedák rozložiteľný cena 40 eur, 
váľandu cena 30 eur, konferenčný stolík 15 eur, TV 
stolík 15 eur, izbovú zostavu cena 100 eur. Viac info 
na č. t. 0944 341 880, 0944 204 863.

PONUKA PRÁCE
• Hľadáme šikovnú asistentku predaja. AJ podmien-
kou. Komunikácia, iniciatívnosť, zodpovednosť, lojali-
ta. Možný aj kratší úväzok (6 h). Životopis poprosíme 
zasielať na navilen@navilen.sk.

• Hľadáme šikovného a akčného brigádnika do nášho 
tímu v Púchove pre drobné údržbárske a pomocné 
práce, kosenie trávy a pod. Tel. 0918 707 126.

PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám prácu ako opatrovateľka denne od 13.30 – 
16.30 hod., príležit. aj cez víkendy. Tel. 0944 050 777.
• Hľadám prácu na 5 - 6 hod. denne, popr. ranné sme-
ny, manuálne zručný, spoľahlivý. Tel. 0949 082 135.
• Hľadám prácu na rannú smenu v okolí Púchova, 
Beluše, prípadne aj ďalej - dochádzanie nerobí pro-
blém. Ovládam NJ, mám vodičský preukaz sk. B.  
Tel.  0903 171 844.
• Hľadám prácu ako upratovačka na upratovanie 
kancelárskych priestorov, v čase od 9,30 – 11,30 hod. 
alebo do 12,30 hod. č.t.0944 341 880

OZNAMY 
• ZO Jednoty dôch. Slovenska Púchov vás pozýva 
do klubu. Každú nepárnu nedeľu sa členovia ZO JDS 
Púchov stretávajú v klubovni nad plavárňou MŠK 
Púchov od 15.00 do 18.00 h.
• ZO SZZP Púchov oznamuje svojim členom, že dňa  
15. 6. poriada zájazd na termálne kúpalisko Dunaj-
ská Streda. Poplatok na osobu je 11 eur. Odchod z 
parkoviska za starým kultúrnym domom o 6.00 hod. 
V cene je cestovné. Kto má záujem, môže sa prihlásiť 
na adrese Ján Petro, Obrancov mieru 1152/5, 020 01  
Púchov do 10. 6. 2017. Informácie na tel. čísle: 0949  
103 709.
• ZO SZZP Púchov oznamuje, že ďalší poradenský 
deň bude 29. 5. 2017 v kancelárii ZO SZZP (bývalý 
kataster na Námestí slobody). Právne poradenstvo 
sa pre veľký záujem zužuje na právne problémy 
zdravotne postihnutých a starších občanov mesta 
Púchov.  Kto potrebuje právnu radu, môže sa prihlá-
siť na adrese Ján Petro, Obrancov mieru 1152/5, 020 
01  Púchov, tel. 0949  103 709. K prípadu, v ktorom 
chcete poradiť, je potrebné doniesť si už existujúce 
podklady.
• Dňa 2. 5. 2017 mi bol ukradnuty bicykel z pivnice 
na Námestí slobody. Značka Gost Lano 3 r. v. 2016. 
Za nájdenie odmena 200 €. Tel. 0911 394 064.

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY 
NemoCNiCA ZdrAVie, PúChoV 
RýCHLA ZDRAV. POHOTOVOSť 155

PRE DOSPELýCH 4605 319
po – pia: 15.30–22.00 / so – ne: 7.00 - 22.00

DETSKÁ POHOTOVOSť 4605 200 
po – pia: 15.30–22.00 / so – ne: 8.00–22.00

ZUBNÁ POHOTOVOSť 042/ 46 053 13 

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)

SPOMIENKA
Dňa 28. 5. 2017 uplynie 
5 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, 
dedko a pradedko 
Rudolf  DIVINSKý.
S láskou na neho spo-
mína manželka a dcéra 
s rodinou. 
Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku a tichú modlitbu.

SPOMIENKA
Dňa 19. 5. 2017 uply-
nulo 12 rokov, čo nás 
navždy opustila naša 
drahá manželka, mama 
a babka 
Mária GALÁNKOVÁ. 
Už len kytičku kvetov Ti 
môžeme na hrob dať a 
ticho spomínať...
Kto ste ju poznali, venujte je tichú spomienku.

Manžel a dcéra s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 24. 5. si pripome-
nieme prvé smutné vý-
ročie smrti našej drahej 
mamy, svokry a babky 
Júlie KRUŽÍKOVEJ   
z  Viesky.

S láskou a vďakou spo-
mínajú syn s manželkou 
a vnúčatá, dcéra s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 24. 4. sme si pripome-
nuli nedožité 75. narode-
niny nášho otca, svokra 
a dedka Ivana KRUŽÍKA  
z  Viesky. 
S láskou a vďakou spomí-
najú syn s manželkou a 
vnúčatá, dcéra s rodinou. 

ODSTÁVKA - prerušenie distribúcie elektriny

SSE - Distribúcia, a. s. oznamuje, že 8. 6. 2017 

od 7.30 do 13.30 bude prerušená distribúcia 

elektriny z dôvodu plánovaných prác na zaria-

deniach distribučnej sústavy v Púchove na ul. 

1. mája 886, ul. Svätoplukova 1013, 1014, 1016, 

1466, 1467, v Hrabovke na ul. Hrabovka 1844 a 

ul. Riečna 1830, 1841, 1842, 1843, 1846, 1847.
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STRATY A NÁLEZY 
• Stratili sa okuliare dioptrické, slnečné v Púchove. 
Nálezca nech kontaktuje tel. č. 0915 605 679.

POĎAKOVANIE 
• Ďakujeme primátorovi mesta Púchov Rastislavovi 
Henekovi za poskytnutie priestorov pre účely stret-
nutí členov združenia Ligy proti reumatizmu, po-
bočka Púchov. Za vytvorenie dobrých podmienok v 
týchto priestoroch ďakujeme aj Mestskému bytové-
mu podniku.

Liga proti reumatizmu na Slovensku, 
miestna pobočka Púchov.

Spoločnosť ALVE SLOVAKIA, s. r. o. so sídlom v Púchove 
prijme pracovníka/čku na pozíciu 

„ODBYTOVÝ REFERENT– SKLADOVÝ ÚČTOVNÍK“ 
na plný úväzok s termínom nástupu ihneď. 

Náplňou práce je spracovanie zákazníckych objednávok,  vystavovanie 
expedičných dokladov, komunikácia so zákazníkmi, vedenie sklado-
vého hospodárstva, zakladanie nových adresných kariet zákazníkov, 
evidencia predajných cien zákazníkov, obsluha zákazníka, práca s re-
gistračnou pokladňou, spracovanie inventúr. Pre pracovnú pozíciu je 
nevyhnutné stredoškolské vzdelanie, ukončené štúdium na Obchodnej 
akadémii a prax v oblasti fakturácie a skladového hospodárstva je výho-
dou. Ponúkame Vám plat dohodou s možnosťou využívania firemného 
sociálneho programu.
Svoje žiadosti zasielajte najneskôr do 19. 05. 2017 e-mailom na 
adresu: kuchtova@alve.sk. Uchádzač zaslaním osobných údajov uve-
dených v životopise dáva súhlas spoločnosti ALVE SLOVAKIA, s. r. o. so spra-
covaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.

VŠETKO PRE VODÁROV A KÚRENÁROV

NOVÁ PREDAJŇAKOMPLETNÝ SORTIMENT
V BUDOVE AB-STAVEBNINY PÚCHOV, VSETÍNSKA CESTA 1026/13

www.puchovskenoviny.sk facebook/puchovskenoviny

Maľby, stierky
Tel: 0902 238 168.
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