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Pokúsili sa prekonať val ťažkoodencov
V piatok (9. 6. 2017) dopoludnia sa na pešej zóne a na Námestí slobody v Púchove konala preventívna 
aktivita policajného zboru „Polícia deťom“ určená pre žiakov materských a základných škôl.

Podujatie otvorili organizátori po-
dujatia kpt. Judr. Adela Ďurkechová 
z Okresného riaditeľstva Policajné-
ho zboru v Považskej Bystrici, riadi-
teľ Okresnéh dopravného inšpekto-
rátu v Považskej Bystrici pplk. Mgr. 
Ľubomír Dvorský a  primátor mesta 
Mgr. Rastislav Henek. V  úvode vy-
stúpili s kultúrnym programom deti 
z  domáceho CVČ Včielka. Potom 
sa žiaci presunuli na parkovisko, 
kde nasledovala ukážka služobnej 
policajnej kynológie. Profesionálni 
hasiči a záchranári predviedli dyna-
mickú simuláciu dopravnej neho-
dy, vyprosťovanie zranenej osoby 
z auta, strihanie vozidla a  na záver 

hasenie horiaceho auta.
Poriadková jednotka OR PZ z Považ-
skej Bystrice (ťažkoodenci) nastúpi-
la v ochranných oblekoch, ktoré sa 
nazývajú „korytnačky“. Žiaci z  jed-
notlivých škôl sa pokúsili prekonať 
val poriadkovej polície. Študentky 
zdravotnej školy predvádzali deťom 
základy prvej pomoci. 
   Po ukončení oficiálnej časti nasle-
dovali súťaže škôl a súbežne prehli-
adka policajnej a hasičskej techniky. 
Celkové výsledky škôl: 1. Spojená 
škola Púchov, 2. ZŠ Gorazdova, 3. ZŠ 
a MŠ Slovanská, 4. ZŠ Mládežnícka, 
5. CZŠ Sv. Margity.

Slavomír Flimmel
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Nové vedenie MŠK dokončilo „zlatý“ plot
pri kúpalisku za menej ako polovičnú cenu 

Pár dní po voľbách koncom roku 
2014, v  ktorých prehral primátor M. 
Michalec a  nastúpil nový primátor 
R. Henek, objednala konateľka K. 
Bradáčová stavbu plotu pri letnom 
kúpalisku. 96 metrov dlhý betónový 
plot stál 35.997 eur (375 eura za me-
ter). Novozvolení poslanci si objednali 
znalca, ktorý odhadol jeho hodnotu 
na približne 15-tisíc eur. Druhý znalec, 
ktorého posudok si objednala K. Bra-
dáčová, ohodnotil plot na vyše 38-ti-
síc eur.
   Poslanci Lukáš Ranik a Rudolf Mar-
man, ktorí na problém s plotom upo-
zornili, videli zásadný problém vo výš-
ke ceny. Plot bol nielen predražený, 
ale zdalo sa, že bol obídený aj zákon 
o verejnom obstarávaní. Podľa zmlu-
vy plot stál aj s DPH 35.996 eur. Keď 
odpočítame DPH, je to 29.997 eur, 
čiže len o tri eurá menej ako je urče-
ná hranica, kedy sa musí robiť verej-
né obstarávanie. Nehovoriac o  tom, 
že oprava plotu bola rozdelená na 2 
časti.
   Poslanci nakoniec konateľku MŠK 
Katarínu Bradáčovú odvolali a  mes-
to Púchov s  ňou vedie súdny spor 
o náhrade škody vo výške 17.762 eur. 
Nový konateľ MŠK Štefan Ondrička 
koncom minulého roku podpísal 
zmluvu na výstavbu druhej polovič-
ky plotu. Keďže znalci sa vo svojich 
teoretických posudkoch diametrálne 
líšili v cene, nakoniec musela o pravde 
rozhodnúť prax. 
   Nový plot, ktorý bol nedávno do-
končený náterom, má dĺžku 86 met-
rov a vyzerá úplne rovnako, ako plot 
postavený za konateľky K. Bradáčovej. 
Jeho cena je však  podstatne nižšia. 
Výstavba nového plota stála 13.990 
eur (163 eura za meter). Ak zoberi-
eme do úvahy tieto čísla, tak stavba 
plotu bola za konateľky K. Bradáčovej 
2,3-krát drahšia, než stavba plotu za 
konateľa Š.  Ondričku. MŠK mohol za 
cenu prvej polovičky plotu postaviť 
celý plot. 

Spýtali sme sa poslancov mestské-
ho zastupiteľstva Lukáša Ranika 
a  Rudolfa Marmana ako hodnotia 
túto kauzu po dvoch rokoch:
Rudolf  Marman: „Myslím si, že táto 
kauza ľudom ukázala, že sa oplatí bo-
jovať za správnu vec. Som veľmi rád, 
že zvíťazil zdravý rozum. Dostavba 
druhej polovice plotu nám jasne po-
tvrdila, že prvá polovica plotu bola 
zbytočne predražená. Celá táto kau-
za ma stála veľmi veľa psychických 
síl a naučila ma byť odolným voči 
útokom niektorých ľudí. Trošku ma 

zamrzelo, že som musel v tejto kau-
ze bojovať proti niektorým ľuďom, o 
ktorých som si myslel, že sú v politike 
preto, aby bojovali za správnu vec. Na 
záver by som chcel poďakovať celej 
mojej rodine a mojim známym, ktorí 
mi dodávali  potrebnú energiu na to, 
aby som občanom Púchova dokázal, 
na ktorej strane v kauze PLOT stála 
PRAVDA.“
Lukáš  Ranik: „Podstatný fakt je ne-
menný: Najvyšší kontrolný úrad Slo-
venskej republiky konštatoval, že pri 
realizácii prvej etapy oplotenia nášho 

kúpaliska sa zle šafárilo s  mestskými 
financiami a mestu tak vznikla škoda. 
Som veľmi rád, že sa nám podarilo do-
končiť druhú etapu obdobného betó-
nového plotu s rovnakým dizajnom 
a za neskutočne nižšiu cenu! Teraz 
odporúčam všetkým Púchovčanom 
pri návšteve letného kúpaliska alebo 
pri prechádzke okolo areálu, aby si 
ich prišli porovnať a potom pochopia 
o čom to je, keď sa transparentne a 
efektívne hospodári s mestskými fi-
nanciami. Verím, že sa im poriadne ot-
voria oči.“            Text a foto: S. Flimmel

Plot poslavený za K. Bradáčovej:
Zmluva s MONT, s. r. o., Pov. Bystrica  
podpísaná 24. 11. 2014
Počet dielov:   48
Dĺžka:    96 metrov
Cena plotu:   35.997 eur
Cena za 1 meter:  375 eur

Plot postavený za Š. Ondričku:
Zmluva s Canton Export - Ing. Vladi-
mír Stacha podpísaná 22. 11. 2016
Počet dielov:   43
Dĺžka:    86 metrov
Cena plotu:   13.990 eur
Cena za 1 meter:  163 eur

Mnohí Púchovčania 
už možno zabudli na 
kauzu predraženého 
plotu kúpaliska z roku 
2015, kedy bola odvo-
laná konateľka MŠK 
Púchov, s. r. o. Katarí-
na Bradáčová.
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Letná sezóna na mestskom kúpalisku klope na dvere

Brány letného kúpaliska sa otvo-
ria tradične v  piatok 23. júna o  14. 
hodine. Pozitívna informácia pre 
všetkých návštevníkov je tá, že cena 
vstupného ostáva v porovnaní s 
minulým rokom nezmenená a  ce-
lodenný lístok vyjde dospelého ná-
vštevníka na dve eurá. 
   V prípade pekného počasia bude 
letný bazén otvorený aj počas po-
sledného júnového týždňa od 9. ho-
diny ráno do 19. hodiny večer.       
   V areáli kúpaliska na návštevníkov 
čaká dokonca dvojica noviniek. Do-
končila sa druhá etapa betónového 
oplotenia areálu a  v  priebehu toh-
to týždňa sa začne rekonštrukcia 
chodníka z  ľavej strany bazéna po 
zadné brodítka. 

Pre návštevníkov púchovského let-
ného kúpaliska budú opäť otvorené 
bufety s terasou a pre deti k dispozí-
cii nafukovací, skákací hrad a tram-
polína zdarma.
 
Cenník vstupného na letné kúpa-
lisko v Púchove:
Dospelí          2 € 
Dôchodcovia, ZŤP, 
deti 5 - 15 r.     1,50 €
Deti do 5 rokov                         zdarma 
Zapožičanie slnečníka/deň           1 € 
Zapožičanie ležadla/deň                1 €
Permanentky:
10 vstupov/dospelí                      16,60 € 
10 vstupov/dôchodcovia, 
ZŤP, deti 5 - 15 r.                          9,96 € 

Zdroj: MŠK Púchov

Už za necelé dva týždne sa otvoria brány areá-
lu letného kúpaliska MŠK Púchov. Koľko bude 
stáť vstupné v  tomto roku? Čo je pripravené 
pre návštevníkov v tejto sezóne?

Mladí včelári letia reprezentovať do Anglicka
Sen sa stal skutočnosťou. V dňoch 6. až 9. júla poletia členovia včelárskeho krúžku pri CVČ Včielka 
a Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov Štefana Závodníka v Púchove na svetovú 
včelársku súťaž IMYB (International Meeting of Young Beekeepers) v anglickom Marlborough.
Naši mladí včelári sa stali víťazmi Celo-
slovenskej včelárskej súťaže v dňoch 
19.až 20. mája v Banskej Bystrici. Sú-
ťaže sa zúčastnili Sabína Solíková, Ján 
Medňanský, Filip Drábik a Simona Ko-
váčiková. V Banskej Bystrici sa stretli 
mladí včelári zo všetkých kútov Slo-
venska, ale medzi nimi najlepší boli z 
Púchova. Na prvom mieste sa umiest-
nila Sabína Solíková, na druhom mies-
te Ján Medňanský, na treťom mieste 
Filip Drábik a Simona Kováčiková ako 
najmladšia na piatom mieste. Sabína 
Solíková získala aj Cenu Kolomana 
Novackého a tiež aj víťazné družstvo 
získalo túto cenu. 
   Súťaž nebola jednoduchá. Proble-
matika včelárstva je veľmi obšírna. Sú-
ťažilo sa v poznávaní medonostných 
stromov a rastlín, mikroskopovaní, 
zdlábaní rámikov, poznávaní včelár-
skych pomôcok, vytáčaní, priamej 
práci so včelami a samozrejme ne-
chýbal test. Teraz čaká našich včelárov 
ďalšia náročná príprava. Preštudovať 
včelárstvo vo svete, pripraviť národ-
ný kultúrny program, či príprava re-
portáže do BBC. Reprezentácia Slo-
venského zväzu včelárov, Slovenska, 
svojej vlasti zaväzuje. Svetovej súťaže 
v Anglicku sa zúčastní 23 krajín sveta.     

   Veríme, že naši úspešne obstoja.  
V súčasnosti, keď včielka medonosná 
patrí medzi ohrozený hmyz, je nevy-
hnutné, aby najmladšia generácia 
prevzala štafetu za jej záchranu. 
   Veľké poďakovanie patrí Ing. Anne 

Horváthovej, poverenej riaditeľke 
Centra sociálnych služieb Chmelinec v 
Púchove, ktorá prichýlila naše detské 
včelárske múzeum, kde sa každý týž-
deň stretávajú mladí včelári. Tak isto 
ďakujeme pánovi Kamilovi Bielikovi 

za jeho celoživotné rady a skúsenos-
ti vo včelárstve. Ďakujeme tiež pani 
riaditeľke CVČ Včielka PaeDr. Alenke 
Strýčkovej za jej medové srdiečko a 
podporu včelárenia našich mladých. 
Veď pri úspechu nikdy nestojí jeden 
človek. Na to musíme pamätať a byť 
vďačný za každú podanú pomocnú 
ruku. Včielky to robia milióny rokov.

Mgr. Eva Kováčová, 
vedúca včelárskeho krúžku
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Všetci žiaci Slovanskej si mohli vy-
skúšať beh cez prekážky, plazenie v 
teréne v „plnej poľnej“, preskúmať vo-
jenskú techniku, poprezerať zbrane, 
poskytnutie prvej pomoci. 
Otázok bolo neúrekom, „páni voja-
ci“ a „pani vojačka“ mali plné ruky 
práce. Ale všetko ľahko zvládli - veď 
bránia celú našu vlasť! Perfektne 
upravení, skvelo pripravení, napl-

no sa venovali na-
šim deťom – to bol 
Medzinárodný deň 
detí! Všetci malí 
chlapci chceli byť 
takíto vojaci! Ale ani 
dievčatá sa nenudili 
– fešáci v zelených 
maskáčoch si vy-
dýchli až pri obede.
A po poučnom 
dopoludní, ako už 
tradične naše deti 
čakala ďalšia dáv-
ka zábavy: balóny, 
sladkosti, skákacie 
atrakcie, už klasické 

Dňa 2. júna 2017 sa už od rána areál 
ZŠ s MŠ Slovanská zmenil na vojenské 
kasárne. Ako prví absolvovali vojen-
ský výcvik škôlkari. Samozrejme, naj-
skôr sa treba zamaskovať - bez toho 
by to nebolo ono! „Maľovanie na tvár“ 
vo vojenských tónoch zožalo úspech. 
Poniektorí sa ani večer nemienili „odlí-
čiť“. „Mami, ja som vojak, ja sa nejdem 
umyť!“

Týždeň ľudových tradícií v ZŠ Mládežnícka

Stavanie mája, ľudové hudobné 
nástroje, kroje, tradície, predmety z 
dávnej minulosti nášho národa – to 
všetko bolo hlavným motívom dia-
nia v ZŠ Mládežnícka počas posled-
ného májového týždňa.
Žiaci sa spolu s pedagógmi obliekli 
do ľudových odevov, spievali ľudo-
vé piesne, tancovali ľudové tance, 
piekli domáci chlieb, varili tradičné 
slovenské jedlá, využili rôzne výtvar-
né techniky zamerané na folklórne 
tradície a zvyky. Pripravili výstavu 
starých kníh, odevov, výšiviek, hos-
podárskeho náradia, starožitného 
kuchynského riadu, hudobných 

nástrojov našich dedov. Vyskúšali 
vyrobiť maslo, uplietli korbáč, zisti-
li ako sa vyrába píšťalka z konárov 
stromov.
Hudobné špeciality nášho regió-
nu deťom priblížila detská ľudová 
hudba Lachovček pod vedením p. 
Sadloňa a Trombitáši Štefánikovci 
prezentovali salašnícky pastiersky 
hudobný folklór Púchovskej doliny.
V piatok dopoludnia za sprievodu 
hry na akordeón ukončili žiaci ZŠ 
Mládežnícka zaujímavý  folklórny 
týždeň váľaním mája, ktorý zdobil 
školský dvor.      

Jana Beretová, ZŠ Mládežnícka

MDD v ZŠ s MŠ Slovanská po vojensky

maľovanie na tvár, autíčka, živý kôň, 
skvelá tombola pre maličkých i tých 
väčších. Jednoducho MDD v ZŠ s 
MŠ Slovanská bol tento rok opäť 
vydarený. Oslavovali všetky naše 
detičky tak ako sa patrí!
Úprimne ďakujeme Regrutačnej 
skupine ozbrojených síl SR Trenčín, 
„pánom vojakom“ aj „pani vojačke“, 
zároveň aj obetavým rodičom a 

všetkým zainteresovaným za exce-
lentný MDD 2017 v ZŠ s MŠ Slovan-
ská. Ešte aj počasie bolo tento rok 
ukážkové! A rozžiarené detské tvá-
ričky, červené líčka, úsmev na tvári, 
šťastný a spokojný výraz – to je tá 
pravá odmena pre nás dospelých 
na záver tohto dňa! Srdečná vďaka 
za skvelý deň.
Erika Jendrišáková, ZŠ Slovanská

Detský denný letný tábor
pre deti ZŠ v Púchove

Dátum:   10. – 14. 7. 2017
Čas:   07:30 – 15:00 hod.
Miesto:   Školský klub pri ZŠ J. A. Komenského
Cena:   35 €

Zodpovedná za tábor: 
PaedDr. Miroslava Lapšová

Info: 0903 532 802, 042/4632802

Pozn.: v cene sú zahrnuté materiály na tvorivé dielne, výdavky na cestov-
né, občerstvenie, obed, vstupné, odmeny pre deti, poistenie...
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Najväčším ťahúňom je v CVČ mažoretkový súbor NELLY

Naši šachisti pod vedením RNDr. Maťky Motúzovej 
sa dokázali v  tomto školskom roku udržať v  silnej 
konkurencii v  4. lige. Odohrali viacero šachových 
turnajov, z ktorých prvenstvo vybojovala najmä Lí-
via Bajzová, postúpila i na krajské a celoštátne maj-
strovstvá, kde na kraji obsadila 1. miesto a v celoslo-
venskom kole krásne 4. miesto vo svojej kategórii.
Okresný prebor v šachu /nov. 2016/ - 1. miesto - ka-
tegória dievčatá do 14 rokov – Lívia Bajzová, 2. mies-
to - kategória dievčatá do 14 rokov – Leisha Taurani
• Šachový turnaj GPX – Žilina /nov. 2016/ - 3. miesto 
– Lívia Bajzová

Zahanbiť sa nedali ani členovia literárneho klubu, 
ktorí posielali svoje práce do literárnych súťaží a zís-
kali: • Stela Surovčíková – diplom a cenu poroty – 
Dobšinského rozprávkovo – celoslovenská súťaž 
• Natália Štepanovičová – 3. miesto Villa Zerna – ce-
loslovenská súťaž

Spolupráca s automodelárskym klubom v Púcho-
ve, tiež priniesla úspechy detí z tohto záujmového 
útvaru: Súťaž RC autá – /november 2016/  
• 2. miesto - kategória mladší žiaci – Dominik Klečka
• 3. miesto - kategória mladší žiaci – Filip Roháč

Tak ako v  uplynulých, i  v  tomto školskom roku  
pracovalo púchovské CVČ Včielka na plné obrát-
ky. Pripravovali sme svoje vlastné projekty, pro-
jekty v  spolupráci s  inými organizáciami, orga-
nizovali sme vedomostné, umelecké aj športové 
súťaže pre všetky základné školy okresu Púchov 
vyhlásené Ministerstvom školstva SR a zúčastnili 
sa množstva vystúpení. 

V rámci pravidelnej záujmovej činnosti navštevova-
lo naše centrum 560 detí z mesta Púchov a približne 
110 z  okolitých obcí. V  CVČ Včielka pracuje 67 zá-
ujmových útvarov v rôznych oblastiach  - športovej, 
kultúrnej a umeleckej, spoločenskovednej, technic-
ko-tvorivostnej i  prírodovedno-environmentálnej 
oblasti. Zabezpečovali sme výuku angličtiny pre 
predškolákov v  púchovských materských školách 
a  svoju pravidelnú činnosť realizovalo i  Materské 
centrum Drobec. Veľmi peknú účasť má aj Jum-
ping centrum, kde chodí cvičiť veľa žien. Pripravili 
a zrealizovali sme PC kurz pre seniorov. O programy 
z ponuky Púchovského ekocentra bol taktiež veľký 
záujem nielen z púchovských škôl, ale i zo škôl ce-
lého regiónu Púchov – Považská Bystrica. Obetavá 
a náročná práca vedúcich, ktorí v CVČ Včielka pra-
cujú bola odmenená úspechmi v  rôznej podobe, 
či už vo forme diplomov, medailí zo súťaží, alebo 
poďakovania od detí a rodičov. Ďakujeme nášmu 
zriaďovateľovi mestu Púchov za pomoc a podporu 
a tiež obciam, ktoré prispievajú na činnosť pre deti 
z obcí, ktoré naše záujmové útvary navštevujú.
  Zvlášť ďakujeme p. Rastislavovi Babušovi, ktorý 
nám sám ponúkol pomoc a vytepoval zdarma všet-
ky stoličky v CVČ Včielka. Ďakujeme každému, kto 
šíri dobré meno CVČ Včielka, ďakujeme aj tým, ktorí 
nám prídu povedať, čo sa im nepáčilo, pretože vte-
dy je možné vysvetľovať a chyby odstraňovať – po-
súvame sa vpred.  Ďakujeme všetkým, ktorí s nami 
akoukoľvek formou spolupracovali a  podporovali 
nás.  

Z najväčších dosiahnutých úspechov CVČ Včiel-
ka v končiacom sa školskom roku vyberáme: 
Najväčším „ťahúňom“ je u nás mažoretkový súbor 
Nelly, ktorého vedúcou je Ľudka Bučková Kvašša-
yová a manažérkou Tánička Brozáková. Za ich prácu 
im patrí veľká vďaka. Za výbornými výsledkami stoja 
hodiny práce a náročného tréningu tréneriek súbo-
ru aj na úkor ich voľného času:
• Majstrovstvá sveta v mažoretkovom športe /sep-
tember 2016/ - 2 x zlato, 3 x striebro, 2 x bronz a jed-
no 4. miesto
• Mažoretková súťaž – Memoriál Janky Jakubíkovej 
/október 2016/ - 7 x zlato, 7 x striebro, 3 x bronz
• Majstrovstvá SR v  mažoretkovom športe Spišká 
Nová Ves  /máj 2017/ - 6 x zlato, 5 x striebro, 3 x bronz
• Mažoretková súťaž Prešporský pohár /máj 2017/ - 
5 x zlato, 4 x striebro, 4 x bronz
Ďakujeme trénerkám: Monike Belianskej, Dominike 
Ladeckej, Simonke Moškovej, Saške Belásovej, Aďke 
Rosinovej, Miške Pijakovej, Nike Staňovej, Stelke 
Slemenskej, Dominike Slovákovej, Martinke Bujdá-
kovej, Veronike Vozárikovej, Ninke Kutejovej a Ve-
ronike Gašpárkovej a tiež Ninke Chovančekovej za 
prípravu Romči.
Vysúťažili si tým postup na Majstrovstvá Európy 
v mažoretkovom športe, ktoré sa uskutočnia teraz 
v júni 2017 v talianskom meste Giuliannova.

Verejné preteky áut RC /január 2017/ • 1. miesto - 
kategória deti a rodičia – Dominik Klečka

Veľká cena Česko – Slovenska RC autá /január 2017/ 
•  1. miesto – Martin Kumičák

Úspechy vo výtvarných súťažiach zaznamenali: 
Tereza Zelenáková a Paulínka Nováková, Majka Ko-
lenová, Janka Klobučníková – ceny poroty  na celo-
slovenskej výtvarnej súťaži Krídla fantázie, Samuel 
Šiveň – čestné uznanie na celoslovenskej výtvarnej 
súťaži – Vianočná pohľadnica, Paulínka Nováková – 
1. miesto na celoslovenskej výtvarnej súťaži Dobšin-
ského rozprávkovo.
Členovia výtvarného krúžku Leonardo ilustrujú 
knihu rozprávok víťazke Poetického Púchova Eve 
Očkayovej.

Astronomická súťaž „Čo vieš o  hviezdach“ nám 
priniesla vďaka Marekovi Gelovi v okresnom kole 1. 
miesto a v krajskom kole, ktoré sa konalo v Partizán-
skom 4. miesto.

Naši včelári pod vedením Mgr. Evky Kováčovej 
i tento rok vybojovali prvenstvo na celoštátnej vče-
lárskej súťaži v Banskej Bystrici. Vo veľkej konkuren-
cii sa umiestnili na 1. mieste ako družstvo, ale úspeš-
ní boli i ako jednotlivci: 1. miesto – Sabinka Solíková, 
2. miesto – Janko Medňanský,  3. miesto Filip Drábik 
Svojou usilovnou prácou si vysúťažili postup na me-
dzinárodnú včelársku súťaž, ktorá sa uskutoční zači-
atkom júla v anglickom meste Marlborough.

Naším hlavným cieľom a poslaním je aktívne a zmy-
sluplné využívanie voľnočasových aktivít detí,  mlá-
deže a dospelých.  Ponuku záujmových útvarov na 
jednotlivé školské roky prispôsobujeme záujmu 
detí a  rodičov, ale vychádzame i  z  toho, či máme 
vedúceho, ktorý ho bude viesť. Našu prácu robíme 
pre vás s láskou a venujeme jej všetok svoj voľný čas. 
Preto veríme, že sa u nás cítite dobre a naďalej nám 
zachováte svoju priazeň. 

Za všetky Včielky – PaedDr. Alena Strýčková, 
riaditeľka CVČ Včielka, foto: S. Flimmel  

Na pravidelnom záverečnom podujatí pred koncom školského roka s názvom 
„Včielka vás baví“ sa v piatok 9. júna v športovej hale sTC predstavili deti  
navštevujúce jednotlivé krúžky CVČ s rozsiahlym trojhodinovým programom.

9. júna si v sTC ocenenia za svoju prácu prevzali 
aj vedúci jednotlivých  záujmových útvarov 

pôsobiacich pod hlavičkou CVČ Včielka.
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Ponúkame do prenájmu novovybudované 
obchodné priestory v Horných Kočkovciach 
vhodné ako prevádzky:

PRÍZEMIE
1.   OBCHOD (potraviny, rozličný tovar), sklad, šatňa 
pre personál, samostatný vchod pre zásobovanie.
Celková rozloha 129 m².
2.   KOMERČNÝ PRIESTOR, celková rozloha 56 m².
3.   KOMERČNÝ PRIESTOR (stavebne riešený pre kaderníctvo). 
Celková rozloha 57 m².

BÝVALÉ  HRADISKO

VÝHODY UMIESTNENIA:  
blízkosť železničnej stanice, autobusového nástupišťa, 
bez konkurenčného prostredia.

• Zároveň prijmeme do zamestnania kuchárov 
(s praxou v reštauračnej prevádzke) 
a prevádzkara – zásobovača pre prevádzku reštaurácie.

BLIŽSIE INFORMÁCIE:  042/4450 936,  0905 444 642. 

1 2 3

ň
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spolu s Danom a Shinou skupinu Dlhé 
Diely a natočil s nimi album „Tu“ a o 
rok neskôr album „Šina: In Virgo“. Mari-
án Slávka je jeden z najoriginálnejších 
slovenských bubeníkov a v Longital 
hrá aj na klávesy. Kombinácia nevída-
ná a pre kapelu úplne zásadná. 
   V septembri 2016 vyšiel nový (v pora-
dí piaty) album Longital pod názvom 
„Divoko“, ktorý je už považovaný za 
najpozoruhodnejší album roka na 
československej alternatívnej hudob-
nej scéne. Posledný album je energi-
zujúci, priamočiary a živelný. Shinin 
charizmatický spev, hlboké basové 
linky hrané slákom a originálny zjav 
sú vyvažované Danovou bláznivou 
hrou na akustickej gitare vo všetkých 
možných polohách od jemných mi-
nimalistických verklíkov cez matema-
ticko-jazzové vzorce až po nespútané 
zvukové steny. 
   Veľkým zážitkom je vidieť hrať Longi-
tal naživo. V Púchove už 30. júna.

Zdroj: www.longital.com

Kozmopolitný názov skupiny kore-
šponduje so životom umeleckej a 
životnej dvojice - pravdepodobne 
najrozcestovanejšia slovenská sku-
pina zahrala v dvanástich krajinách 
Európy, Amerike a Kanade. Longital 
je starý názov kopca nad Dunajom na 
okraji Bratislavy (dnes Dlhé diely), na 
ktorom žijú gitarista Daniel Salontay 
a  speváčka a basgitaristka Shina. Ich 
príbeh sa píše od roku 2000, keď si 
Daniel a Shina padli do oka a násled-
ne zvolili hudbu ako svoju spoločnú 
životnú cestu.
   Hudba Longital je plná prekvape-
ní a dynamických zvratov. Autorská 
dvojica prešla niekoľkými žánrovými 
obdobiami a po rokoch experimen-
tovania s elektronikou v 2012 Longital 
odkladajú technológie a prichádzajú 
s akustickým koncertným progra-
mom. Od prelomu roku 2015 sa ku 
Longital po trinástich rokoch vracia 
bubeník a  klavirista Marián Slávka. V 
roku 2002 ako osemnásťročný tvoril 

Longital už 30. júna v Púchove
Hudobné trio Longital – to sú tvorcovia piesňových obra-
zov presiaknutých rockom, folkom, elektronikou, osobi-
tou poéziou a nepravdepodobným druhom experimen-
tátorstva. Hudba, ktorá do vás napumpuje pyrotechnickú 
energiu a vzápätí uvedie do stavu levitácie.
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Mestská polícia

Púchovskí hasiči majú za sebou pestrý týždeň
Hasičský a záchranný zbor

Na okresných cestách sa stali štyri dopravné 
nehody, pri jednej sa zranila cyklistka

Polícia informuje

Na ceste medzi Lednickými Rovňami a Horovcami sa automobil prevrátil na strechu. Následky nehody odstraňo-
vali príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Hasičskej stanice v Púchove.                      FOTO: HS Púchov 

Na cestách Púchovského okresu sa v týždni na pre-
lome mája a júna stali štyri dopravné nehody. Nikto 
pri nich nezomrel, jeden človek utrpel ľahké zrane-
nie.  

Ešte 30. mája v čase od 5.35 do 14.20 hodiny do-
šlo k dopravnej nehode na parkovisku pri súkromnej 
spoločnosti v Púchove. Neznámy vodič v dôsledku 
nevenovania sa plne vedeniu vozidla a nesledovania 
situácie v cestnej premávke narazil s vozidlom do za-
parkovaných vozidiel zn. VW Passat a Peugeot 5008. 
Po tomto si nesplnil základné povinnosti vodiča a 
účastníka dopravnej nehody, z jej miesta ušiel bez 
toho, aby nehodu nahlásil polícii. 

Podobný charakter mala aj ďalšia dopravná neho-
da, ktorá sa stala o deň neskôr na Ulici Janka Kráľa v 
Púchove. Neznámy vodič doteraz neznámeho vozi-
dla v dôsledku nevenovania sa plne vedeniu vozidla 
a nesledovania situácie v cestnej premávke narazil 
do osobného motorového vozidla Škoda Octavia od-
staveného pri rodinnom dome. Následne si neznámy 

vodič nesplnil základné povinnosti účastníka do-
pravnej nehody, ušiel bez toho, aby nehodu ohlásil 
na polícii. 

Dňa 2. júna podvečer  došlo k dopravnej nehode 
v Púchove na ceste I/49 v kruhovej križovatke pri 
OD Lidl a spoločnosti Makyta. Vodička pri osobného 
motorového vozidla VW Passat pri vychádzaní z kri-
žovatky v dôsledku nevenovania pozornosti vedeniu 
vozidla zachytila prednou časťou vozidla cyklistku. 
Cyklistka padla na vozovku, utrpela ľahké zranenie. 
Skúška na alkohol bola negatívna. 

Štvrtá nehoda sa stala 4. júna popoludní v Lysej 
pod Makytou, miesta časť Štiepkovce.  Neznámy 
vodič pravdepodobne v dôsledku nesprávneho spô-
sobu cúvania narazil s vozidlom do zaparkovaného 
osobného motorového vozidla značky Mazda 3. Po 
tomto si neznámy vodič nesplnil základné povinnos-
ti účastníka nehody a jej miesta ušiel bez toho, aby ju 
nahlásil polícii. 

(KR PZ Trenčín) 

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Hasič-
skej stanice v Púchove absolvovali v prvom júnovom 
kalendárnom týždni štyri zásahy a jedno previerkové 
cvičenie. 

Hneď v prvý júnový deň si preverovali púchovskí 
hasiči svoje schopnosti na previerkovom cvičení za-
meranom na likvidáciu požiaru trávnatého porastu v 
obci Lednica. 

 V nedeľu 4. júna vyrážali púchovskí hasiči k nahlá-
senému zadymeniu v katastri obce Visolaje. Poplach 
bol planý, vo Visolajoch žiadne príznaky horenia 
neboli.  O deň neskôr privolali príslušníkov HaZZ z 

Púchova do Horných Kočkoviec, kde otvárali byt na 
Spojovej ulici. 

V stredu 7. júna zavčasu ráno likvidovali púchovskí 
hasiči na štátnej ceste v Lysej pod Makytou následky 
búrky a vetra, ktorý na cestu vyvrátil strom. 

A napokon 8. júna zasahovali hasiči pri dopravnej 
nehode medzi obcami Lednické Rovne a Horovce, 
kde sa osobný motorový automobil prevrátil do 
priekopy pri ceste. Pri nehode sa ľahko zranila jedna 
osoba, hasiči vozidlo zabezpečili proti požiaru a zlik-
vidovali následky úniku prevádzkových kvapalín. 

(KR HaZZ Trenčín, HS Púchov)

Zaujímavé „záľuba“
Z dispečingu Obvodného oddelenia Policajné-

ho zboru požiadali púchovských mestských poli-
cajtov o preverenia oznámenia muža z Púchova, 
podľa ktorého mu sused vždy, keď ide na záchod, 
búcha na dvere. Problém je podľa neho dlhodobý 
a už ho rieši mesto i štátna polícia. Mestskí poli-
cajti upozornili údajného vinníka, aby sa vyva-
roval protiprávneho konania. Počas prítomnosti 
hliadky MsP Púchov nedochádzalo k žiadnemu 
vzájomnému napádaniu.

Vandala chytili
Krátko po druhej hodiny nadránom preverovala 

hliadka mestskej polície telefonické oznámenie, 
podľa ktorého na Hollého ulici niekto prevrátil od-
padové koše a utekal smerom na železničnú sta-
nicu. Podozrivého hliadka našla na Ulici 1. mája, 
kde preskočil plot gymnázia a snažil sa hliadke 
utiecť. Mestskí policajti mali však lepšiu kondíciu 
a muža chytili. Na oddelenie ho museli predviesť 
aj za použitia donucovacích prostriedkov. Priestu-
pok proti verejnému poriadku je v riešení.  

Vymeniť zámok...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie predsedu spoločenstva vlastníkov 
bytov na Ulici za cintorínom, podľa ktorého v by-
tovke prespáva bezdomovec. Hliadka pri kontrole 
priestorov našla za plechovými dverami odevné 
zvršky, deky a prázdne fľaše. Policajti urobili na 
mieste fotodokumentáciu a odporučili predse-
dovi spoločenstva, aby po vyčistení priestorov 
vymenil vložku zámku na vchodových dverách a 
zabránil tak vstupu nepovolaným osobám.

Vyrušili zlodeja?
Hliadka mestskej polície zasahovala o šiestej 

ráno na Nábreží slobody, kde mal podľa telefo-
nického oznámenia vojsť do pizzerie cez okno ne-
známy muž. Mestskí policajti prehľadali budovu, 
nikoho v nej nenašli. Žena, ktorá prípad oznámila 
hliadku informovala, že muž vyskočil cez okno 
chvíľu pred príchodom mestských policajtov a 
ušiel smerom ku Šport centru. Mestskí policajti asi 
pol hodinu pátrali v celom okolí, pátranie nebolo 
úspešné.      

Ropnú škvrnu neutajil...
Na parkovisku pri jednom zo supermarketov v 

Púchove našli mestskí policajti veľkú škvrnu spô-
sobenú vytečením ropných látok z automobilu. 
Keďže nedochádzalo k ohrozovaniu vodných 
zdrojov, odmietli hasiči ropnú škvrnu odstrániť. 
Hliadka na odstránenie škvrny vyzvala vedenie 
supermarketu. Následne neďaleko našli osobné 
vozidlo, z ktorého vytekala tekutina a okrem toho 
malo poškodené koleso. Po zistení totožnosti za-
platil 30-eurovú pokutu. Rovnako ho informova-
li, že sa dopustil aj priestupku keďže neodstránil  
škvrnu. Sľúbil, že sa dohodne s vedením super-
marketu na ďalšom postupe pri odstraňovaní 
vozidla.

spravodajstvo    9
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V stredu 7. júna sa konala akcia pre 
deti mestských materských škôl, 
DSS Nosice a Spojenej školy Púchov. 
Súťažili v troch športových disciplí-
nach: skok do diaľky, hod tenisovou 
loptičkou a beh. Víťazi boli vyhlásení 
v kategóriách chlapec MŠ, dievča 
MŠ, zvlášť boli vyhodnotení žiaci 
Spojenej školy a DSS Nosice. 
   Vo štvrtok 8. júna pokračoval fes-
tival olympijským behom žiakov 
a žiačok základných škôl. Obidva 
olympijské dni sprevádzal kultúrny 

Olympijský festival detí a mládeže

V týždni, v ktorom bol ten veľký deň 
„D“, deti našej MŠ navštevovali pred-
plavecký výcvik, a preto nezostávalo 
veľa času a síl venovať sa iným aktivi-
tám. S potešením však privítali vzác-
nu návštevu – pána primátora mesta 
Rastislava Heneka, ktorý ich obdaroval 
sladkým darčekom a milým rozho-
vorom. Veľké poďakovanie mu patrí 
aj za možnosť absolvovania predpla-
veckého výcviku zdarma, čo potešilo 
aj rodičov detí. 
   Na plaváreň sa každý deň veľmi tešili 
zásluhou milého, no zároveň profesi-
onálneho prístupu kolektívu trénerov 
pani Podobenovej. Nikto sa vody ne-
bál, každý nadobúdal podľa svojich 
možností schopnosť splývať s doskou, 
ba preplávať aj prvé metre. Po plavárni 
sa už nevedeli dočkať stretnutia s mla-
dými študentmi Gymnázia v Púchove, 
ktorí pod vedením Mgr.  Denešovej 

V Lienkovej materskej škole

pripravili v  areáli Europarku športové 
a zábavné aktivity ako napr. skákanie 
vo vreci, hádzanie na cieľ, futbalové 
zápolenie, maľovanie kameňov, bub-
lifikiáda a ďalšie. Deti boli nadšené z 
hier so staršími „kamarátmi“, ktorí sa im 
venovali celé dopoludnie. 
   Ďalší deň patril „našej“ Olympiáde.  
V školskej záhrade s nadšením súperili 
o najlepší čas v behu, o najdlhší skok 
do piesku a o najlepší hod tenisovou 
loptičkou. Domov si odnášali pekné 
zážitky, medaily, ale aj sladkú odmenu.
Pohybovým a zábavným aktivitám nie 
je ani zďaleka koniec. Čaká nás ešte 
Športové centrum na Nábreží slobody, 
turistická vychádzka, bicyklovanie v 
MŠ, hudobník ujo Jaro a ďalšie. K  ra-
dosti z pohybu a iným aktivitám už 
treba len zaželať pekné slnečné dni 
a bezpečné šantenie v záujme zdravia. 

Elena Chybová, MŠ 1. mája 

Základná škola J. A. Komenského prepožičala svoje špor-
tovisko a ochotných pomocníkov Olympijskému festiva-
lu detí a mládeže 2017. Centrum voľného času Včielka v 
spolupráci s Olympijským klubom Trenčianskeho regió-
nu ho tu organizovalo už po niekoľkýkrát. 

program mažoretiek z Centra voľné-
ho času Včielka, slávnostný otvárací 
ceremoniál, príhovory riaditeľky ZŠ 
J. A. Komenského, riaditeľky CVČ 
Včielka a vedúcej oddelenia školstva 
a  sociálnych vecí. Olympijský fes-
tival detí a mládeže bol slávnostne 
otvorený behom štyroch generácií. 
Bežci odovzdali olympijskú pocho-
deň a žiaci ZŠ J. A.Komenského sláv-
nostne priniesli olympijskú vlajku 
počas znenia olympijskej hymny. 
Víťazi behu boli vyhlásení pre každý 

ročník ZŠ za dievčatá i za chlapcov.
   Ďakujem PaedDr. Miroslave Lapšo-
vej, PaedDr. Petre Pozníkovej za spo-

luprácu, ochotu, a to nielen pri tejto 
peknej športovej akcii.

Mgr. Jana Kuchtová, CVČ Včielka

Medzinárodným dňom detí akoby sa vrece roztrhlo so 
športovými a zábavnými akciami v MŠ 1. mája (Lienka). 

Aktivít sa zúčastnili žiaci zo ZŠ Mlá-
dežnícka a ZŠ J. A. Komenského v 
Púchove spolu s členmi krúžku S 
lupou do prírody. Čo všetko zažili? V 
apríli navštívili výchovno-vzdelávací 
program s lektorkami Ing. Paulínou 
Urdovou a Laurou Martninkovou z 
Košíc „Park v meste, záhrada v par-
ku, mesto v záhrade“. Žiaci sa hra-
vou formou naučili plánovať zeleň 
v záhrade a spoznali nové spôsoby 
kompostovania v domácnosti – ver-
mikompostovanie (za pomoci dáž-
ďoviek). 
   Na Deň Zeme v Župnom parku 
žiaci prezentovali svoje fotogra-
fie – pozitívne a negatívne prvky 
zelene v meste. Zdokumentovali si 
svoj praktický čin na dvore svojej 
školy alebo iných miestach v mes-
te Púchov. Za celoročnú prácu sa v 

Púchovské ekocentrum 
a zeleň v meste

júni vybrali spoločne na exkurziu do 
prírodnej záhrady v Pruskom k pani 
Mariane Ružičkovej. Tá im poukazo-
vala permakultúrne prvky v záhra-
de, porozprávala o pestovaní plodín 
bez chémie a nakoniec im ponúkla 
výborné čerešne a koláčiky. Exkurzia 
pokračovala na gazdovstvo Uhliská, 
kde na žiakov čakali zvieratká, jazda 
na koni a pre odvážnych aj výstup na 
rozhľadňu. 
   Chceme sa poďakovať mestu Pú-
chov za podporu všetkých uvede-
ných aktivít, ktoré sa konali v rámci 
projektu Ekologicky v odpadovom 
hospodárstve. Už teraz sa tešíme na 
budúci školský rok, pretože školy i 
krúžkari majú chuť v téme ešte po-
kračovať. 

Gabika Támová, vedúca Ekocentra

Púchovské ekocentrum v CVČ Včielka v tomto škol-
skom roku sa zameralo na zeleň a pripravilo pre žia-
kov základných škôl a členov krúžkov z CVČ 2. ročník 
fotoprehliadky „Dívam sa očami, ukazujem prstom“. 



spravodajstvo 11

„Deň radosti“ v Domove sociálnych služieb Púchov - Nosice

teľa TSK i sponzorov sa nám podari-
lo nadstaviť stravovaciu prevádzku 
a vybudovať „Centrum výchovy 
a  vzdelávania“. Na budúci rok sme 
dostali prostriedky z dotácií MPSVR 
na vybavenie tried a herne. Ďalej sa 
nám podarila rekonštrukcia a mo-
dernizácia výťahu v hlavne budove, 
prístavba výťahu k druhej budove, 
aby sa Centra výchovy a vzdeláva-
nia dostali aj imobilní klienti. Získali 
sme finančné prostriedky na nové 
postele a váľandy, na vybavenie 
telocvične i zariadenie relaxačnej 
miestnosti. Rekonštrukciou kúpeľní 
a WC sa nám podarila vytvoriť na 
oddelení klientov bezbariérovosť. 
   Chcela by som sa poďakovať všet-
kým, čo prijali pozvanie na našu 
oslavu. Zároveň ďakujem všetkým 
zamestnancom, ktorí zvládajú 
náročnú prácu, sú klientom stále  
k dispozícií a snažia sa im uľahčiť ich 
neľahký údel.  

Ing. Gabriela Hrončeková, 
riaditeľka DSS

Akciu pozdravili hostia - vedúca Od-
delenia sociálnej pomoci Trenčian-
skeho samosprávneho kraja (TSK) 
PhDr. Elena Nekorancová a vedúca 
Oddelenia školstva a sociálnych vecí 
MsÚ Púchov Mgr. Renáta Holáková. 
Zároveň tu boli medzi pozvanými 
hosťami zástupcovia z Centra voľné-
ho času Hniezdočko Púchov, Centra 
sociálnej starostlivosti Púchov - Ko-
lonka a Spojenej školy Púchov. 
   Klientom nášho zariadenia posky-
tujeme sociálne služby v týždennom 
a  celoročnom pobyte. Tento rok 
sme začali poskytovať ambulantnú 
formu denného pobytu pre dvoch 
klientov. Na druhom poschodí 
máme oddelenie pre 19 mobilných 
klientov a na treťom poschodí sa 
nachádza oddelenie pre 19 imobil-
ných a  ťažko chodiacich klientov.  
O našich klientov sa stará 29 zamest-
nancov. 
   DSS Púchov - Nosice funguje už 
24 rokov. Za roky svojej existencie 
sa DSS postupne menil a rozvíjal. Za 
pomoci dotácii EÚ, nášho zriaďova-

DSS Púchov - Nosice je zariadenie pre mentálne a telesne postihnuté deti a mládež od troch rokov 
s kapacitou 38 klientov v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. V piatok 
pripravilo pre svojich chovancov a hostí  „Deň radosti“.
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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
Štvrtok 1.     galéria vestibulu divadla      18:00 hod. 

MODROTLAČ VČERA, DNES A ZAJTRA
Výstava pri príležitosti jubilejného XXXV. Folklórneho Púchova. Historické i súčasné formy,
pôvodná modrotlač a jej vývoj, modrotlač súčasnosti – ukážka výroby. Pôvodné kroje, súčasné výrobky 
z modrotlače i to, kam v budúcnosti môže smerovať... PETER TRNKA, MATEJ RABADA, Žiaci, študenti, 
doktoranti i pedagógovia púchovských škôl: Základná umelecká škola, Stredná odborná škola I. Kras-
ku,  Fakulta priemyselných technológií, FS Váh, Žaneta Littová a Vy... Vstup voľný. Výstava potrvá do 
19.6.2017

Piatok  2.     Veľká sála       19.00 hod.

SĽUK: KRÍŽOM-KRÁŽOM
Hudobno-tanečný program, ktorého autori spracovali viaceré etnografické regióny Slovenska (Tercho-
vá, Kunov, Kozárovce, Horné Orešany, Horný Liptov, Myjavsko). Inšpiráciou pre niektoré programové 
čísla boli typy tancov (Verbunk, Odzemok) alebo obradové a spoločenské príležitosti s dramatickým 
potenciálom, ktorý tvorcovia využili aj s uplatnením vlastných autorských vízií (Execírka, Kmotry, Zaple-
tance). Účinkujú: tanečný súbor, ľudová hudba, spevácka skupina SĽUK-u a sólisti multiinštrumentalisti. 
Vstupné: 12 €(kreslá v sále), 10 € balkóny a prístavky. 

Sobota 3.     Pešia zóna       15.00 hod.        

XXXV. FOLKLÓRNY PÚCHOV   
Mesto Púchov, Púchovská kultúra a Trenčiansky samosprávny kraj pre Vás: Trombitáši Štefánikovci,  
FSk Záriečanka , FS Trenčan, FS Klobučan,  FS Váh a ĽH Váh, DFS Púchovček, Biela Voda, DĽH Lachov-
ček, FS Holíšan a PUĽS.  Súťaže pre divákov. Moderuje: Marek Koleno. Vstup voľný. Info aj na osobitných 
plagátoch.

Sobota 3.     Veľká sála        20.00 hod.

VESELIE... ALEBO ŠKOLA FOLKLÓRNEHO TANCA        
S FS a ĽH Váh a našimi lektormi naučíme Vás tance z Púchovskej doliny a potom  pri ľudovej hudbe 
zabavíme/vytancujeme/vyspievame sa do sýtosti... Vstupné: 3 €

Streda 7.    Veľká sála    19.00 hod.

PRÍBEHY Z KUCHYNE
Divadelná hra na motívy filmovej predlohy Poviedky z kuchyne v koprodukcii Švédsko/Nórsko. Príbeh sa 
odohráva po skončení 2. svetovej vojny v malom nórskom mestečku Landstad. Švédski experti na býva-
nie a nábytok sa rozhodli prekročiť geografické i rodové hranice a svoj výskum založený na mapovaní 
správania sa a návykov švédskych gazdiniek aplikovať na slobodných nórskych mužov... Hrajú členovia 
DS Napíšte si výpoveď z Považskej Bystrice Réžia: Ivana Semančíková-Posluchová. Vstupné: 2 €

Nedeľa  2.7. o 17.00 h – pešia zóna
OTVORENIE  PÚCHOVSKÉHO  KULTÚRNEHO LETA ´17:
Žrebovanie cien súťaže Byť šikovným sa v Púchove oplatí! Účinkujú: TS DVUZE, Š. MIČIAN a skupina 
S HUDBOU VESMÍRNOU. Viac na osobitných plagátoch Púchovského kultúrneho leta.  

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

Nedeľa 11.    Veľká sála    16.00 hod.

KAPELO, POLKU HREJ: DH MOŠTEŇANKA 
Druhý zo série 8-ich koncertov dychovej hudby v Divadle Púchov. Moderuje Miroslava Záhumenská. 
Organizátor: Považská Veselka, o.z. a Mesto Púchov. Vstupné: 3 €.

Utorok  13.   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. Termín podujatia z organizačných dôvodov CVČ presu-
nutý z 31.5.2017. Vstup voľný.

Streda 14.    Veľká sála    19.00 hod.

OCKO
Skvelá one man show plná dobrého humoru, v Divadle Púchov uvádzaná pri príležitosti Dňa otcov. 
Herec Roman Pomajbo je sám šťastným otcom a tak pridáva vlastné vsuvky, improvizuje, zabáva a 
necháva nás vstúpiť do svojho sveta, v ktorom…všakovaké nočné hry hrajú novopečení rodičia, len 
aby im ratolesť neskazila vytúžený spánok. Pýta sa, ako je možné, že tehotná manželka dokáže mať 
chuť na zelený nanuk v kombinácii s pečeným kuraťom, prezrádza, aký traumatický je pohľad muža 
na gynekologické vyšetrenie a podobné veselosti. Vstupné 7 € (kreslá v sále), 6 € balkóny a prístavky.  

Štvrtok 15.     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: Božanka a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 1.6. 2017. Vstupné 1 €. Pre jednu osobu 
max. 4 vstupenky. 

Pondelok 19.     veľká sála           17.00 hod.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ
Koncert absolventiek tanečného odboru a zborového spevu. Hosť: gitarový súbor ZUŠ.
Vstupné: 1 €

Streda 21.    galéria vestibulu divadla      18:00 hod.

VERNISÁŽ VÝSTAVY: INFILTRÁCIA 
Spoločná výstava poľskej maliarky a slovenského rezbára a sochára. ANNA SCHUMACHER, akad. ma-
liarka a ilustrátorka, kurátorka medzinárodných výstav a organizátorka Medzinárodného sympózia Anny 
Górskej v  Zakopanom. PAVOL HAJDÚK, slovenský rezbár a  sochár, účastník mnohých medzinárod-
ných sympózií a spoločných výstav v Čechách , Poľsku a na Slovensku. Vstup voľný. Výstava potrvá do 
31.8.2017

Piatok 30.   Kancelárie (bočný vchod)   11.00 – 16.00 hod.

BYŤ ŠIKOVNÝM SA V PÚCHOVE OPLATÍ alebo 
ZA SAMÉ JEDNOTKY LETO NA JEDNOTKU
Mestská súťaž  šikovných žiakov a študentov základných a stredných škôl - registrácia! Príď vo vyme-
dzenom čase do jednej z kancelárií divadla (bočný vchod – do kina, 1. poschodie) so svojím „čistým“ 
vysvedčením (samé jednotky v II. polroku), získaš darček a zdarma zmrzlinu a postup do žrebovania 
o super letné ceny. Viac na osobitných plagátoch. 

Piatok 30.    Veľká sála    18.00 hod.

BRAČEK JELENČEK
Pravidelný víťaz celoštátnych súťaží ochotníckych súborov hrajúcich pre deti Divadlo „M“ Vás pozýva 
na svoju najnovšiu inscenáciu. Rozprávka o súrodeneckej láske, sebaobetovaní a ochote pomôcť. Pripo-
mína nám, že na svete máme len seba navzájom a pokiaľ na to nezabudneme a budeme pri sebe stáť, 
dokážeme veľké veci. Réžia: Jozef Koleják. Vstupné: 2 €
  

KURZY, KLUBY:
Piatok 2.     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 medzi nás.

Streda 7.     učebňa  č. 1      16.00 hod.

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

Streda 7.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 
1x v týždni 1 hodinu.Info: 0908718662.So sebou si prineste kurzový poplatok 12 € do 28.6.2017, bale-
rínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka Danica IntisarKodčíková.

Štvrtok 8.a 22. učebňa č.2     18.00 hod.

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

Utorok 13.     kinosála     16.00 hod.

CVIČENIE AKO LIEK
Cvičením je možné nahradiť veľa liekov, ale žiadne lieky nenahradia cvičenie... Praktické cvičenie pod 
vedením Mgr.Kožúrikovej, odborníčka pre „Školu chrbta“ a fyzioterapeutka.

Utorok 27.     kinosála     16.00 hod.

ZÁVEREČNÉ STRETNUTIE 
Pozývame členky KŽ  na posledné stretnutie v tomto školskom roku, ktoré bude obohatené kultúrnym 
programom a občerstvením. Na záver príjemné prekvapenie.

Štvrtok 1.  15.45 h

ŠMOLKOVIA:ZABUDNUTÁ DEDINKA
(animovaná rozprávka)
Vďaka záhadnej mape sa Šmolinka spolu s Mudrošom, Babrošom a Silákom vydáva na dobrodružnú 
výpravu a náhodou objavia najväčšie tajomstvo v dejinách Šmolkov. MP- USA - Itafilm -  98´ - slovenský 
dabing. Vstupné 2 €.

Štvrtok 1.  17.30 h

BALERÍNA (rodinný, animovaný)
Malá Felicia vyrastá na francúzskom vidieku bez vlastnej rodiny a vášnivo miluje tanec. Spolu so svojím 
najlepším kamarátom Victorom, ktorý sa chce stať veľkým vynálezcom, vymyslia riskantný plán ako 
utiecť zo sirotinca... MP - Fr. - Fórumfilm - 89 ´- slovenský dabing. Vstupné 2  €.

Štvrtok 1.    19.15 h

KRÁSKA A ZVIERA (rodinný, romantický, fantasy)
Emma Watson v novom veľkolepom spracovaní klasickej Disneyho rozprávky. Bystrá, krásna a nezávislá 
Elle žije so svojim otcom, v malebnom mestečku Villeneuve. Pre ostatných obyvateľov však predstavuje 
tak trochu hádanku, aj pre spôsob, akým neoblomne a so šarmom odmieta vytrvalé návrhy miestneho 
donchuana Gastona, ktorý má inak všetky miestne dievčatá bezpečne omotané okolo prsta. Jedného 
dňa napadne Mauricea cestou na trh svorka vlkov. Zahnaný z cesty narazí v hustom lese na potemnelý, 
zdanlivo opustený zámok, v ktorom nájde útočisko... Belle sa dozvedá o zmiznutí svojho otca a vydáva 
sa ho hľadať... MN 7 rokov – USA –Saturn –123´- slovenský dabing . Vstupné 2 €.

Piatok   2.  NEPREMIETA SA !
Sobota  3.  NEPREMIETA SA !

Nedeľa  4. 17.30 h    Sobota 10.   17.30 h

WONDER WOMAN (akčný, fantazijný, dráma)
Ešte predtým, než sa stala Wonder Woman, podstúpila princezná Amazoniek Diana tréning, ktorý z nej 
spravil neporaziteľnú bojovníčku. Vyrastala v chránenom ostrovnom raji až do doby, keď na ich ostrove 
havaroval americký pilot a začal rozprávať o masovom celosvetovom konflikte zúriacom okolo nich. 
Diana opúšťa bezpečný domov s presvedčením, že dokáže odvrátiť a zastaviť hrozbu. Bojuje po boku 
mužov vo vojne, ktorá má ukončiť všetky konflikty a postupne objavuje široký potenciál svojich nadpri-
rodzených schopností a... svoj naozajstný osud. MN 12 rokov – USA – Continentalfilm   – 141´ – titulky. 
Vstupné 3,50 €.

Streda  7.   19.30 h

ŠIALENE ŠŤASTNÁ (dráma, komédia)
Beatrice je utáraná klamárka a samozvaná miliardárka, ktorá rada verí tomu, že sa pozná so všetkými 
dôležitými ľuďmi. Donatella je zase potetovaná mlčanlivá introvertka, ktorá v sebe ukrýva ťaživé tajom-
stvo. Obe ženy sú pacientkami na modernej, ale stráženej psychiatrickej klinike a postupne sa medzi 
nimi vyvinie silné priateľstvo. Spoločne potom z liečebne utečú a snažia sa vo svete vonku počas svojej 
bláznivej cesty nájsť šťastie, ktoré obe stratili… MN 12 rokov – Tal.,Fr.   – ASFK – 118´ – titulky. Vstupné 
3 €, člen FK 2 €.

Piatok 9.  17.30 h    Nedeľa  11.  17.30 h

ZÁHRADNÍCTVO: RODINNÝ PRIATEĽ 
(milostná dráma)
Rodinný priateľ je prvým z filmov z trilógie Záhradníctvo, rodinnej ságy, ktorá časovo predchádza kul-
tovej snímke Pelíšky. Tri mladé ženy (Aňa Geislerová, Gabriela Míčová, Klára Melíšková) a ich dve deti 
(Samuel Budiman a Josefína Marková) čakajú počas nemeckej okupácie na návrat svojich väznených 
mužov a otcov (Martin Finger a Jiří Macháček). Vojnou vynútenému rodinnému spoločenstvu zatiaľ 
obetavo pomáha rodinný priateľ, lekár Jiří (Ondřej Sokol). Film je príbehom lásky, ktorá nesmela byť 
naplnená. Rozpráva príbeh o vernosti, túžbe, vine a láske, o odchodoch a návratoch, o rodine, rodičoch 
a deťoch. Je to rodinný portrét videný pohľadom žien, ktoré dal dohromady sám osud. MN 12 rokov – 
Česko, Slovensko, Poľsko  – Fórumfilm –130´- česká verzia. Vstupné 3,50 €.

 
Piatok 9.     20.00 h - 3D    Sobota 10.   20.00 h

MÚMIA (akčný, dobrodružný)
Pred dvetisíc rokmi v Egypte sa veľmi ambiciózna princezná Ahmanet (Sofia Boutella) chystá na pre-
vzatie vlády v krajine po svojom otcovi a pre naplnenie svojho cieľa sa neváha spojiť s temnými silami 
a vykonávať veci, z ktorých tuhne krv v žilách. Za svoje činy bola potrestaná mumifikáciou zaživa a 
pochovaná tak, aby ju nikto nenašiel. O dvetisíc rokov neskôr sa v mieste jej večného odpočinku ocitli 
dobrodruh Nick Morton (Tom Cruise) a archeologička Jenny Halsey (Annabell Wallis). Tí nešťastnou 
náhodou objavili Ahmanetin sarkofág, ktorý nechala Jenny urýchlene previezť do Londýna k ďalšiemu 
skúmaniu. Lenže lietadlo prevážajúce múmiu prekliatej princeznej sa zrúti k zemi krátko pred pristátím 
a na miesto určenia už nedoletí. Nickovi sa akoby zázrakom podarí katastrofu prežiť, nakoniec ale zistí, 
že smrť v troskách lietadla by bola pre neho vykúpením... MN 15 rokov - USA – CinemArt  – 115 ́ - český 
dabing . Vstupné 4 € - 2 D, 6 € - 3D.

Streda  14.   19.30 h

RADIO DREAMS (komédia)                                                                                                               
Jeden deň v živote malej rádiovej stanice Pars Radio, vysielajúcej v perzštine zo San Francsica. Nie je to 
ale len taký obyčajný deň, pretože dnes večer tu má zahrať naživo legendárna skupina Mettalica s ka-
pelou Kábul Dreams – prvou rockovou skupinou z Afganistanu. Ale do večera je ešte ďaleko a Hamid, 
spisovateľ v exille a programový riaditeľ rádia, má pred sebou dlhý deň.  MN 12 rokov – USA –ASFK  – 
91´-  titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 16.    17.30 h    Sobota 17.   17.30 h

POBREŽNÁ HLIADKA (akčná komédia)
Červené plavky a plavák rovnakej farby, telo samý sval a šľacha. Mitch (Dwayne Johnson) je chlap ako 
hora so silným morálnym kompasom a stopercentným zápalom pre prácu vodných záchranárov. Je 
to proste úplný opak Matta Brodyho (Zac Efron)…Matt má však ego rovnako silné ako bicepsy a ani 
takéto varovanie osudu neberie príliš vážne. Namiesto bdenia nad plážovými povaľačmi bez hanby zíza 
do výstrihu ďalšieho nováčika v tíme, nádhernej ale odťažitej Summer (Alexandra Daddario). Za iných 
okolností by si ho Mitch asi podal, lenže teraz na to nemá čas, pretože sa mu na pláži začali kopiť prob-
lémy. Raz more vyplaví vrecúško s drogami, potom zas mŕtvolu... MN 15 rokov – USA – CinemArt – 119 
´ – titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 17.   15.30 h    Nedeľa  18. 15.30 h – 3D

AUTÁ 3 (animovaná rodinná komédia)
Legendárny Bleskový McQueen náhle zistí, že ho z pretekárskych okruhov, ktoré nadovšetko miloval, 
vytlačila nová generácia superrýchlych áut. Späť do hry mu môže pomôcť len Cruz Ramirezová, mladá 
mechanička, ktorá má však aj vlastné ambície. A inšpiráciou je mu len dávny mentor, staručký Doc 
Hudson. Slávny pretekár s číslom 95 musí dokázať, že v ňom stále bije srdce šampióna a zabojovať o 
Piston Cup. MP  – USA  –  Saturn – 100´ – slovenský dabing. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

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

CUKY LUKY FILM (komédia)
CUKY LUKY FILM - príbeh začiatku šialeného priateľstva, ktoré ich navždy zmení. Cuky (Petra Polnišová) 
je neuznaná video bloggerka s túžbou po sláve, Luky (Zuzana Šebová) zas celebrita na výslní, ktorá má 
všetko, čo by si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža svojich 
snov, musí z obyčajnej ženy z ľudu vytvoriť Miss. Čo sa však stane, ak tou obyčajnou ženou bude práve 
expertka na trapasy, Cuky? MN 15 rokov – SR –  Itafilm – 100´  -  originálna verzia. Vstupné 2 €.

Štvrtok  1. kinosála 8.00 hod.  Piatok 2. ki-
nosála 10.00 hod.  Utorok 6. kinosála 10.00 
hod.  Štvrtok 29.  kinosála 9.00 hod. 
PSIA DUŠA

Štvrtok  1.      kinosála      9.45 hod.
KRÁSKA A ZVIERA

Piatok  2.      kinosála      8.00 hod.
BALERÍNA 

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

Pondelok 5.  kinosála      8.00 hod.
KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI

Pondelok   5.  kinosála      10.45 hod.
POWER RANGERS

Streda 7.  kinosála  9.00 hod.  Streda  28. kino-
sála  9.00 hod.
DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD HLADINOU

KLUB MAMIČIEK

Streda  21.   19.30 h    Nedeľa  25.  19.30 h

HEYDRICH: MUŽ SO ŽELEZNÝM SRDCOM
(vojnový, dráma, historický, akčný)
Skutočný príbeh o zrode Hitlerovho monštra. Film s účasťou hollywoodskych hviezd, ktorý sa venuje veľkému 
československému príbehu druhej svetovej vojny – atentátu na Heydricha. Výpravný film sa však od väčšiny 
predošlých spracovaní výrazne líší. Popri československých parašutistoch totiž sleduje aj život a vzostup sa-
motného Heydricha. Pražskými ulicami v máji 1942 ide kabriolet, keď mu do cesty vkročí človek s namiereným 
samopalom. V aute sedí muž, ktorý si svoju povesť a prezývky blonďatá beštia či pražský kat do bodky zaslúži. 
Muž s pevnou vôľou, disciplínou a neľútostným srdcom, ktorý teraz kľudne vyťahuje pištoľ a mieri na útočníka 
... Reinhard Heydrich. Od tohoto momentu film sleduje dva úžasné príbehy. Príbeh hrdinstva a taktiež jeho 
neoddeliteľnú súčasť - príbeh zla. MN 15 rokov – Fra.,USA, UK   – Bontonfilm – 119 ´– titulky.  Vstupné 3,50 €.

Piatok 23.    17.30 h    Nedeľa  25. 17.30 h

DIVOKÁ BABSKÁ JAZDA (bláznivá komédia)
Keď najlepšie kamošky žúrujú, stať sa môže čokoľvek... Päť bývalých spolužiačok sa po rokoch znovu 
stretáva, aby oslávili rozlúčku so slobodou jednej z nich. Párty sa však rýchlo zvrtne, keď nešťastnou ná-
hodou zabijú striptéra, ktorý ich mal v tento výnimočný večer zabávať. Ako si s týmto fatálnym omylom 
poradí dámska zostava na čele so Scarlett Johansson? MN 15  rokov  – USA   – Itafilm –  100´- titulky. 
Vstupné 4  €.

Piatok 23.    19.30 h    Sobota 24.   19.30 h - 3D

TRANSFORMERS: POSLEDNÝ RYTIER
(akčný,sci-fi)
Aby jeden svet žil, musí iný zomrieť.Vodca Autobotov Optimus Prime zmizol. Svetom zmieta zúrivá vojna 
medzi ľuďmi a ostatnými Transformerov. Režisér Michael Bay, ktorý je duchovným otcom tejto veľmi 
úspešnej série, tvrdí, že piaty diel je jeho posledným, a že chce preto odísť s „poriadnym ohňostrojom“. 
MN 12 rokov  rokov  – USA –  CinemArt  – 130 ´-  český dabing. Vstupné 4 € - 2 D, 6 € - 3 D.

Sobota 24.  17.30 h    Streda  28.   19.30 h

ŠPINA (dráma)                                                                                                                                        
Lena je sedemnásťročné dievča, ktoré vzdoruje rodičom, zažíva svoje prvé zamilovanie, tajné nočné 
dobrodružstvá s kamarátmi, či magické rána nad Dunajom. Jej svet plný snov a túžob však naruší zná-
silnenie...Lena musí prejsť cestu, ktorá už nie je obyčajným dospievaním, ale skôr vnútorným bojom. 
Okolie ju nechápe a už nikdy úplne nepochopí. Je to ona sama, kto sa musí zmeniť, dospieť a pochopiť, 
že nemôže ostať obeťou. Trest si zaslúži ten, kto jej to spôsobil. MN 15 rokov – SR/ČR – Fórumfilm   – 
88´ – slovenská verzia. Vstupné 3,50 €.

Piatok 30.    17.30 h    Sobota 1.7.   15.30 h    Nedeľa  2.7. 15.30 h - 3D

JA, ZLODUCH 3 (animovaná komédia)                                                                                                                         
Je dobré byť zlý. Bývalý zloduch Gru má problém. Medzi prstami si nechal utiecť aktuálne najhľada-
nejšieho zlosyna na svete, a tak ho vyhodili z práce v Antizloduchovskej lige. Jeho Mimóni sú navyše 
čím ďalej nespokojnejší lebo ich pán už nie je zlý. Najmladšia dcéra Agnes túži po živom jednorožcovi, 
ktorý bude neuveriteľne hebučký. A do toho všetkého sa Gru dozvie, že má dvojča, ktoré je mu na ne-
rozoznanie podobné. Až na tie vlasy. MP  – USA –  CinemArt  – 96´- slovenský dabing. Vstupné 4 € - 2 
D, 6 € - 3 D.

Piatok 30.    19.30 h    Sobota 1.7.  17.30 h

BRLOH (komédia)
Keď Scott a Kate Johansenovci (Will Ferrell a Amy Poehler) zistia, že stratili finančný fond na vysnívané 
štúdia svojej dcéry, rozhodnú sa s pomocou akčného suseda (Jasona Mantzoukasa) zriadiť si v jeho 
dome nelegálne súkromné kasíno. Navzdory pochybností, sa kasínu a podnikavej trojici začne veľmi 
dariť, príjmy rýchlo stúpajú, čo nezostane bez povšimnutia zákerného starostu mesta i podsvetia. Množ-
stvo vtipných i akčných príhod, privedie nakoniec dcéru Alex k bránam vytúženej univerzity... MN 12 
rokov – USA – Continentalfilm – 88´- titulky. Vstupné 3,50 €.
                                                  

    PRIPRAVUJEME: 
SÚŤAŽ: LETO S KINOM V PÚCHOVE !

Ak máš rád kino a film je tvojím koníčkom, potom táto súťaž je určená práve pre teba. Bližšie info na 
osobitnom plagáte.

       

PROGRAM

KINO

jún 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
Štvrtok 1.     galéria vestibulu divadla      18:00 hod. 

MODROTLAČ VČERA, DNES A ZAJTRA
Výstava pri príležitosti jubilejného XXXV. Folklórneho Púchova. Historické i súčasné formy,
pôvodná modrotlač a jej vývoj, modrotlač súčasnosti – ukážka výroby. Pôvodné kroje, súčasné výrobky 
z modrotlače i to, kam v budúcnosti môže smerovať... PETER TRNKA, MATEJ RABADA, Žiaci, študenti, 
doktoranti i pedagógovia púchovských škôl: Základná umelecká škola, Stredná odborná škola I. Kras-
ku,  Fakulta priemyselných technológií, FS Váh, Žaneta Littová a Vy... Vstup voľný. Výstava potrvá do 
19.6.2017

Piatok  2.     Veľká sála       19.00 hod.

SĽUK: KRÍŽOM-KRÁŽOM
Hudobno-tanečný program, ktorého autori spracovali viaceré etnografické regióny Slovenska (Tercho-
vá, Kunov, Kozárovce, Horné Orešany, Horný Liptov, Myjavsko). Inšpiráciou pre niektoré programové 
čísla boli typy tancov (Verbunk, Odzemok) alebo obradové a spoločenské príležitosti s dramatickým 
potenciálom, ktorý tvorcovia využili aj s uplatnením vlastných autorských vízií (Execírka, Kmotry, Zaple-
tance). Účinkujú: tanečný súbor, ľudová hudba, spevácka skupina SĽUK-u a sólisti multiinštrumentalisti. 
Vstupné: 12 €(kreslá v sále), 10 € balkóny a prístavky. 

Sobota 3.     Pešia zóna       15.00 hod.        

XXXV. FOLKLÓRNY PÚCHOV   
Mesto Púchov, Púchovská kultúra a Trenčiansky samosprávny kraj pre Vás: Trombitáši Štefánikovci,  
FSk Záriečanka , FS Trenčan, FS Klobučan,  FS Váh a ĽH Váh, DFS Púchovček, Biela Voda, DĽH Lachov-
ček, FS Holíšan a PUĽS.  Súťaže pre divákov. Moderuje: Marek Koleno. Vstup voľný. Info aj na osobitných 
plagátoch.

Sobota 3.     Veľká sála        20.00 hod.

VESELIE... ALEBO ŠKOLA FOLKLÓRNEHO TANCA        
S FS a ĽH Váh a našimi lektormi naučíme Vás tance z Púchovskej doliny a potom  pri ľudovej hudbe 
zabavíme/vytancujeme/vyspievame sa do sýtosti... Vstupné: 3 €

Streda 7.    Veľká sála    19.00 hod.

PRÍBEHY Z KUCHYNE
Divadelná hra na motívy filmovej predlohy Poviedky z kuchyne v koprodukcii Švédsko/Nórsko. Príbeh sa 
odohráva po skončení 2. svetovej vojny v malom nórskom mestečku Landstad. Švédski experti na býva-
nie a nábytok sa rozhodli prekročiť geografické i rodové hranice a svoj výskum založený na mapovaní 
správania sa a návykov švédskych gazdiniek aplikovať na slobodných nórskych mužov... Hrajú členovia 
DS Napíšte si výpoveď z Považskej Bystrice Réžia: Ivana Semančíková-Posluchová. Vstupné: 2 €

Nedeľa  2.7. o 17.00 h – pešia zóna
OTVORENIE  PÚCHOVSKÉHO  KULTÚRNEHO LETA ´17:
Žrebovanie cien súťaže Byť šikovným sa v Púchove oplatí! Účinkujú: TS DVUZE, Š. MIČIAN a skupina 
S HUDBOU VESMÍRNOU. Viac na osobitných plagátoch Púchovského kultúrneho leta.  

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

Nedeľa 11.    Veľká sála    16.00 hod.

KAPELO, POLKU HREJ: DH MOŠTEŇANKA 
Druhý zo série 8-ich koncertov dychovej hudby v Divadle Púchov. Moderuje Miroslava Záhumenská. 
Organizátor: Považská Veselka, o.z. a Mesto Púchov. Vstupné: 3 €.

Utorok  13.   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. Termín podujatia z organizačných dôvodov CVČ presu-
nutý z 31.5.2017. Vstup voľný.

Streda 14.    Veľká sála    19.00 hod.

OCKO
Skvelá one man show plná dobrého humoru, v Divadle Púchov uvádzaná pri príležitosti Dňa otcov. 
Herec Roman Pomajbo je sám šťastným otcom a tak pridáva vlastné vsuvky, improvizuje, zabáva a 
necháva nás vstúpiť do svojho sveta, v ktorom…všakovaké nočné hry hrajú novopečení rodičia, len 
aby im ratolesť neskazila vytúžený spánok. Pýta sa, ako je možné, že tehotná manželka dokáže mať 
chuť na zelený nanuk v kombinácii s pečeným kuraťom, prezrádza, aký traumatický je pohľad muža 
na gynekologické vyšetrenie a podobné veselosti. Vstupné 7 € (kreslá v sále), 6 € balkóny a prístavky.  

Štvrtok 15.     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: Božanka a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 1.6. 2017. Vstupné 1 €. Pre jednu osobu 
max. 4 vstupenky. 

Pondelok 19.     veľká sála           17.00 hod.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ
Koncert absolventiek tanečného odboru a zborového spevu. Hosť: gitarový súbor ZUŠ.
Vstupné: 1 €

Streda 21.    galéria vestibulu divadla      18:00 hod.

VERNISÁŽ VÝSTAVY: INFILTRÁCIA 
Spoločná výstava poľskej maliarky a slovenského rezbára a sochára. ANNA SCHUMACHER, akad. ma-
liarka a ilustrátorka, kurátorka medzinárodných výstav a organizátorka Medzinárodného sympózia Anny 
Górskej v  Zakopanom. PAVOL HAJDÚK, slovenský rezbár a  sochár, účastník mnohých medzinárod-
ných sympózií a spoločných výstav v Čechách , Poľsku a na Slovensku. Vstup voľný. Výstava potrvá do 
31.8.2017

Piatok 30.   Kancelárie (bočný vchod)   11.00 – 16.00 hod.

BYŤ ŠIKOVNÝM SA V PÚCHOVE OPLATÍ alebo 
ZA SAMÉ JEDNOTKY LETO NA JEDNOTKU
Mestská súťaž  šikovných žiakov a študentov základných a stredných škôl - registrácia! Príď vo vyme-
dzenom čase do jednej z kancelárií divadla (bočný vchod – do kina, 1. poschodie) so svojím „čistým“ 
vysvedčením (samé jednotky v II. polroku), získaš darček a zdarma zmrzlinu a postup do žrebovania 
o super letné ceny. Viac na osobitných plagátoch. 

Piatok 30.    Veľká sála    18.00 hod.

BRAČEK JELENČEK
Pravidelný víťaz celoštátnych súťaží ochotníckych súborov hrajúcich pre deti Divadlo „M“ Vás pozýva 
na svoju najnovšiu inscenáciu. Rozprávka o súrodeneckej láske, sebaobetovaní a ochote pomôcť. Pripo-
mína nám, že na svete máme len seba navzájom a pokiaľ na to nezabudneme a budeme pri sebe stáť, 
dokážeme veľké veci. Réžia: Jozef Koleják. Vstupné: 2 €
  

KURZY, KLUBY:
Piatok 2.     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 medzi nás.

Streda 7.     učebňa  č. 1      16.00 hod.

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

Streda 7.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 
1x v týždni 1 hodinu.Info: 0908718662.So sebou si prineste kurzový poplatok 12 € do 28.6.2017, bale-
rínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka Danica IntisarKodčíková.

Štvrtok 8.a 22. učebňa č.2     18.00 hod.

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

Utorok 13.     kinosála     16.00 hod.

CVIČENIE AKO LIEK
Cvičením je možné nahradiť veľa liekov, ale žiadne lieky nenahradia cvičenie... Praktické cvičenie pod 
vedením Mgr.Kožúrikovej, odborníčka pre „Školu chrbta“ a fyzioterapeutka.

Utorok 27.     kinosála     16.00 hod.

ZÁVEREČNÉ STRETNUTIE 
Pozývame členky KŽ  na posledné stretnutie v tomto školskom roku, ktoré bude obohatené kultúrnym 
programom a občerstvením. Na záver príjemné prekvapenie.

Štvrtok 1.  15.45 h

ŠMOLKOVIA:ZABUDNUTÁ DEDINKA
(animovaná rozprávka)
Vďaka záhadnej mape sa Šmolinka spolu s Mudrošom, Babrošom a Silákom vydáva na dobrodružnú 
výpravu a náhodou objavia najväčšie tajomstvo v dejinách Šmolkov. MP- USA - Itafilm -  98´ - slovenský 
dabing. Vstupné 2 €.

Štvrtok 1.  17.30 h

BALERÍNA (rodinný, animovaný)
Malá Felicia vyrastá na francúzskom vidieku bez vlastnej rodiny a vášnivo miluje tanec. Spolu so svojím 
najlepším kamarátom Victorom, ktorý sa chce stať veľkým vynálezcom, vymyslia riskantný plán ako 
utiecť zo sirotinca... MP - Fr. - Fórumfilm - 89 ´- slovenský dabing. Vstupné 2  €.

Štvrtok 1.    19.15 h

KRÁSKA A ZVIERA (rodinný, romantický, fantasy)
Emma Watson v novom veľkolepom spracovaní klasickej Disneyho rozprávky. Bystrá, krásna a nezávislá 
Elle žije so svojim otcom, v malebnom mestečku Villeneuve. Pre ostatných obyvateľov však predstavuje 
tak trochu hádanku, aj pre spôsob, akým neoblomne a so šarmom odmieta vytrvalé návrhy miestneho 
donchuana Gastona, ktorý má inak všetky miestne dievčatá bezpečne omotané okolo prsta. Jedného 
dňa napadne Mauricea cestou na trh svorka vlkov. Zahnaný z cesty narazí v hustom lese na potemnelý, 
zdanlivo opustený zámok, v ktorom nájde útočisko... Belle sa dozvedá o zmiznutí svojho otca a vydáva 
sa ho hľadať... MN 7 rokov – USA –Saturn –123´- slovenský dabing . Vstupné 2 €.

Piatok   2.  NEPREMIETA SA !
Sobota  3.  NEPREMIETA SA !

Nedeľa  4. 17.30 h    Sobota 10.   17.30 h

WONDER WOMAN (akčný, fantazijný, dráma)
Ešte predtým, než sa stala Wonder Woman, podstúpila princezná Amazoniek Diana tréning, ktorý z nej 
spravil neporaziteľnú bojovníčku. Vyrastala v chránenom ostrovnom raji až do doby, keď na ich ostrove 
havaroval americký pilot a začal rozprávať o masovom celosvetovom konflikte zúriacom okolo nich. 
Diana opúšťa bezpečný domov s presvedčením, že dokáže odvrátiť a zastaviť hrozbu. Bojuje po boku 
mužov vo vojne, ktorá má ukončiť všetky konflikty a postupne objavuje široký potenciál svojich nadpri-
rodzených schopností a... svoj naozajstný osud. MN 12 rokov – USA – Continentalfilm   – 141´ – titulky. 
Vstupné 3,50 €.

Streda  7.   19.30 h

ŠIALENE ŠŤASTNÁ (dráma, komédia)
Beatrice je utáraná klamárka a samozvaná miliardárka, ktorá rada verí tomu, že sa pozná so všetkými 
dôležitými ľuďmi. Donatella je zase potetovaná mlčanlivá introvertka, ktorá v sebe ukrýva ťaživé tajom-
stvo. Obe ženy sú pacientkami na modernej, ale stráženej psychiatrickej klinike a postupne sa medzi 
nimi vyvinie silné priateľstvo. Spoločne potom z liečebne utečú a snažia sa vo svete vonku počas svojej 
bláznivej cesty nájsť šťastie, ktoré obe stratili… MN 12 rokov – Tal.,Fr.   – ASFK – 118´ – titulky. Vstupné 
3 €, člen FK 2 €.

Piatok 9.  17.30 h    Nedeľa  11.  17.30 h

ZÁHRADNÍCTVO: RODINNÝ PRIATEĽ 
(milostná dráma)
Rodinný priateľ je prvým z filmov z trilógie Záhradníctvo, rodinnej ságy, ktorá časovo predchádza kul-
tovej snímke Pelíšky. Tri mladé ženy (Aňa Geislerová, Gabriela Míčová, Klára Melíšková) a ich dve deti 
(Samuel Budiman a Josefína Marková) čakajú počas nemeckej okupácie na návrat svojich väznených 
mužov a otcov (Martin Finger a Jiří Macháček). Vojnou vynútenému rodinnému spoločenstvu zatiaľ 
obetavo pomáha rodinný priateľ, lekár Jiří (Ondřej Sokol). Film je príbehom lásky, ktorá nesmela byť 
naplnená. Rozpráva príbeh o vernosti, túžbe, vine a láske, o odchodoch a návratoch, o rodine, rodičoch 
a deťoch. Je to rodinný portrét videný pohľadom žien, ktoré dal dohromady sám osud. MN 12 rokov – 
Česko, Slovensko, Poľsko  – Fórumfilm –130´- česká verzia. Vstupné 3,50 €.

 
Piatok 9.     20.00 h - 3D    Sobota 10.   20.00 h

MÚMIA (akčný, dobrodružný)
Pred dvetisíc rokmi v Egypte sa veľmi ambiciózna princezná Ahmanet (Sofia Boutella) chystá na pre-
vzatie vlády v krajine po svojom otcovi a pre naplnenie svojho cieľa sa neváha spojiť s temnými silami 
a vykonávať veci, z ktorých tuhne krv v žilách. Za svoje činy bola potrestaná mumifikáciou zaživa a 
pochovaná tak, aby ju nikto nenašiel. O dvetisíc rokov neskôr sa v mieste jej večného odpočinku ocitli 
dobrodruh Nick Morton (Tom Cruise) a archeologička Jenny Halsey (Annabell Wallis). Tí nešťastnou 
náhodou objavili Ahmanetin sarkofág, ktorý nechala Jenny urýchlene previezť do Londýna k ďalšiemu 
skúmaniu. Lenže lietadlo prevážajúce múmiu prekliatej princeznej sa zrúti k zemi krátko pred pristátím 
a na miesto určenia už nedoletí. Nickovi sa akoby zázrakom podarí katastrofu prežiť, nakoniec ale zistí, 
že smrť v troskách lietadla by bola pre neho vykúpením... MN 15 rokov - USA – CinemArt  – 115 ́ - český 
dabing . Vstupné 4 € - 2 D, 6 € - 3D.

Streda  14.   19.30 h

RADIO DREAMS (komédia)                                                                                                               
Jeden deň v živote malej rádiovej stanice Pars Radio, vysielajúcej v perzštine zo San Francsica. Nie je to 
ale len taký obyčajný deň, pretože dnes večer tu má zahrať naživo legendárna skupina Mettalica s ka-
pelou Kábul Dreams – prvou rockovou skupinou z Afganistanu. Ale do večera je ešte ďaleko a Hamid, 
spisovateľ v exille a programový riaditeľ rádia, má pred sebou dlhý deň.  MN 12 rokov – USA –ASFK  – 
91´-  titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 16.    17.30 h    Sobota 17.   17.30 h

POBREŽNÁ HLIADKA (akčná komédia)
Červené plavky a plavák rovnakej farby, telo samý sval a šľacha. Mitch (Dwayne Johnson) je chlap ako 
hora so silným morálnym kompasom a stopercentným zápalom pre prácu vodných záchranárov. Je 
to proste úplný opak Matta Brodyho (Zac Efron)…Matt má však ego rovnako silné ako bicepsy a ani 
takéto varovanie osudu neberie príliš vážne. Namiesto bdenia nad plážovými povaľačmi bez hanby zíza 
do výstrihu ďalšieho nováčika v tíme, nádhernej ale odťažitej Summer (Alexandra Daddario). Za iných 
okolností by si ho Mitch asi podal, lenže teraz na to nemá čas, pretože sa mu na pláži začali kopiť prob-
lémy. Raz more vyplaví vrecúško s drogami, potom zas mŕtvolu... MN 15 rokov – USA – CinemArt – 119 
´ – titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 17.   15.30 h    Nedeľa  18. 15.30 h – 3D

AUTÁ 3 (animovaná rodinná komédia)
Legendárny Bleskový McQueen náhle zistí, že ho z pretekárskych okruhov, ktoré nadovšetko miloval, 
vytlačila nová generácia superrýchlych áut. Späť do hry mu môže pomôcť len Cruz Ramirezová, mladá 
mechanička, ktorá má však aj vlastné ambície. A inšpiráciou je mu len dávny mentor, staručký Doc 
Hudson. Slávny pretekár s číslom 95 musí dokázať, že v ňom stále bije srdce šampióna a zabojovať o 
Piston Cup. MP  – USA  –  Saturn – 100´ – slovenský dabing. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

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

CUKY LUKY FILM (komédia)
CUKY LUKY FILM - príbeh začiatku šialeného priateľstva, ktoré ich navždy zmení. Cuky (Petra Polnišová) 
je neuznaná video bloggerka s túžbou po sláve, Luky (Zuzana Šebová) zas celebrita na výslní, ktorá má 
všetko, čo by si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža svojich 
snov, musí z obyčajnej ženy z ľudu vytvoriť Miss. Čo sa však stane, ak tou obyčajnou ženou bude práve 
expertka na trapasy, Cuky? MN 15 rokov – SR –  Itafilm – 100´  -  originálna verzia. Vstupné 2 €.

Štvrtok  1. kinosála 8.00 hod.  Piatok 2. ki-
nosála 10.00 hod.  Utorok 6. kinosála 10.00 
hod.  Štvrtok 29.  kinosála 9.00 hod. 
PSIA DUŠA

Štvrtok  1.      kinosála      9.45 hod.
KRÁSKA A ZVIERA

Piatok  2.      kinosála      8.00 hod.
BALERÍNA 

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

Pondelok 5.  kinosála      8.00 hod.
KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI

Pondelok   5.  kinosála      10.45 hod.
POWER RANGERS

Streda 7.  kinosála  9.00 hod.  Streda  28. kino-
sála  9.00 hod.
DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD HLADINOU

KLUB MAMIČIEK

Streda  21.   19.30 h    Nedeľa  25.  19.30 h

HEYDRICH: MUŽ SO ŽELEZNÝM SRDCOM
(vojnový, dráma, historický, akčný)
Skutočný príbeh o zrode Hitlerovho monštra. Film s účasťou hollywoodskych hviezd, ktorý sa venuje veľkému 
československému príbehu druhej svetovej vojny – atentátu na Heydricha. Výpravný film sa však od väčšiny 
predošlých spracovaní výrazne líší. Popri československých parašutistoch totiž sleduje aj život a vzostup sa-
motného Heydricha. Pražskými ulicami v máji 1942 ide kabriolet, keď mu do cesty vkročí človek s namiereným 
samopalom. V aute sedí muž, ktorý si svoju povesť a prezývky blonďatá beštia či pražský kat do bodky zaslúži. 
Muž s pevnou vôľou, disciplínou a neľútostným srdcom, ktorý teraz kľudne vyťahuje pištoľ a mieri na útočníka 
... Reinhard Heydrich. Od tohoto momentu film sleduje dva úžasné príbehy. Príbeh hrdinstva a taktiež jeho 
neoddeliteľnú súčasť - príbeh zla. MN 15 rokov – Fra.,USA, UK   – Bontonfilm – 119 ´– titulky.  Vstupné 3,50 €.

Piatok 23.    17.30 h    Nedeľa  25. 17.30 h

DIVOKÁ BABSKÁ JAZDA (bláznivá komédia)
Keď najlepšie kamošky žúrujú, stať sa môže čokoľvek... Päť bývalých spolužiačok sa po rokoch znovu 
stretáva, aby oslávili rozlúčku so slobodou jednej z nich. Párty sa však rýchlo zvrtne, keď nešťastnou ná-
hodou zabijú striptéra, ktorý ich mal v tento výnimočný večer zabávať. Ako si s týmto fatálnym omylom 
poradí dámska zostava na čele so Scarlett Johansson? MN 15  rokov  – USA   – Itafilm –  100´- titulky. 
Vstupné 4  €.

Piatok 23.    19.30 h    Sobota 24.   19.30 h - 3D

TRANSFORMERS: POSLEDNÝ RYTIER
(akčný,sci-fi)
Aby jeden svet žil, musí iný zomrieť.Vodca Autobotov Optimus Prime zmizol. Svetom zmieta zúrivá vojna 
medzi ľuďmi a ostatnými Transformerov. Režisér Michael Bay, ktorý je duchovným otcom tejto veľmi 
úspešnej série, tvrdí, že piaty diel je jeho posledným, a že chce preto odísť s „poriadnym ohňostrojom“. 
MN 12 rokov  rokov  – USA –  CinemArt  – 130 ´-  český dabing. Vstupné 4 € - 2 D, 6 € - 3 D.

Sobota 24.  17.30 h    Streda  28.   19.30 h

ŠPINA (dráma)                                                                                                                                        
Lena je sedemnásťročné dievča, ktoré vzdoruje rodičom, zažíva svoje prvé zamilovanie, tajné nočné 
dobrodružstvá s kamarátmi, či magické rána nad Dunajom. Jej svet plný snov a túžob však naruší zná-
silnenie...Lena musí prejsť cestu, ktorá už nie je obyčajným dospievaním, ale skôr vnútorným bojom. 
Okolie ju nechápe a už nikdy úplne nepochopí. Je to ona sama, kto sa musí zmeniť, dospieť a pochopiť, 
že nemôže ostať obeťou. Trest si zaslúži ten, kto jej to spôsobil. MN 15 rokov – SR/ČR – Fórumfilm   – 
88´ – slovenská verzia. Vstupné 3,50 €.

Piatok 30.    17.30 h    Sobota 1.7.   15.30 h    Nedeľa  2.7. 15.30 h - 3D

JA, ZLODUCH 3 (animovaná komédia)                                                                                                                         
Je dobré byť zlý. Bývalý zloduch Gru má problém. Medzi prstami si nechal utiecť aktuálne najhľada-
nejšieho zlosyna na svete, a tak ho vyhodili z práce v Antizloduchovskej lige. Jeho Mimóni sú navyše 
čím ďalej nespokojnejší lebo ich pán už nie je zlý. Najmladšia dcéra Agnes túži po živom jednorožcovi, 
ktorý bude neuveriteľne hebučký. A do toho všetkého sa Gru dozvie, že má dvojča, ktoré je mu na ne-
rozoznanie podobné. Až na tie vlasy. MP  – USA –  CinemArt  – 96´- slovenský dabing. Vstupné 4 € - 2 
D, 6 € - 3 D.

Piatok 30.    19.30 h    Sobota 1.7.  17.30 h

BRLOH (komédia)
Keď Scott a Kate Johansenovci (Will Ferrell a Amy Poehler) zistia, že stratili finančný fond na vysnívané 
štúdia svojej dcéry, rozhodnú sa s pomocou akčného suseda (Jasona Mantzoukasa) zriadiť si v jeho 
dome nelegálne súkromné kasíno. Navzdory pochybností, sa kasínu a podnikavej trojici začne veľmi 
dariť, príjmy rýchlo stúpajú, čo nezostane bez povšimnutia zákerného starostu mesta i podsvetia. Množ-
stvo vtipných i akčných príhod, privedie nakoniec dcéru Alex k bránam vytúženej univerzity... MN 12 
rokov – USA – Continentalfilm – 88´- titulky. Vstupné 3,50 €.
                                                  

    PRIPRAVUJEME: 
SÚŤAŽ: LETO S KINOM V PÚCHOVE !

Ak máš rád kino a film je tvojím koníčkom, potom táto súťaž je určená práve pre teba. Bližšie info na 
osobitnom plagáte.

V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:

•  MDD oslavovali v škôlkach aj na úrade
•  XXXV. Folklórny Púchov
•  Komisia výstavby riešila „Rožák“
•  V Púchove ocenili mladých umelcov 
•  Odovzdávanie maturitných vysvedčení
•  Bezhraničné valašenie
•  Cyklisti a turisti otvárali sezónu
•  Offroad Lúky 2017
•  Futbal: Púchov pokračuje v dobrých výkonoch
•  Železný hasič na Lúkach
Premiéra vždy v piatok o 18.00 h,  reprízy každý deň o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00 h.

       

PROGRAM

KINO

jún 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
Štvrtok 1.     galéria vestibulu divadla      18:00 hod. 

MODROTLAČ VČERA, DNES A ZAJTRA
Výstava pri príležitosti jubilejného XXXV. Folklórneho Púchova. Historické i súčasné formy,
pôvodná modrotlač a jej vývoj, modrotlač súčasnosti – ukážka výroby. Pôvodné kroje, súčasné výrobky 
z modrotlače i to, kam v budúcnosti môže smerovať... PETER TRNKA, MATEJ RABADA, Žiaci, študenti, 
doktoranti i pedagógovia púchovských škôl: Základná umelecká škola, Stredná odborná škola I. Kras-
ku,  Fakulta priemyselných technológií, FS Váh, Žaneta Littová a Vy... Vstup voľný. Výstava potrvá do 
19.6.2017

Piatok  2.     Veľká sála       19.00 hod.

SĽUK: KRÍŽOM-KRÁŽOM
Hudobno-tanečný program, ktorého autori spracovali viaceré etnografické regióny Slovenska (Tercho-
vá, Kunov, Kozárovce, Horné Orešany, Horný Liptov, Myjavsko). Inšpiráciou pre niektoré programové 
čísla boli typy tancov (Verbunk, Odzemok) alebo obradové a spoločenské príležitosti s dramatickým 
potenciálom, ktorý tvorcovia využili aj s uplatnením vlastných autorských vízií (Execírka, Kmotry, Zaple-
tance). Účinkujú: tanečný súbor, ľudová hudba, spevácka skupina SĽUK-u a sólisti multiinštrumentalisti. 
Vstupné: 12 €(kreslá v sále), 10 € balkóny a prístavky. 

Sobota 3.     Pešia zóna       15.00 hod.        

XXXV. FOLKLÓRNY PÚCHOV   
Mesto Púchov, Púchovská kultúra a Trenčiansky samosprávny kraj pre Vás: Trombitáši Štefánikovci,  
FSk Záriečanka , FS Trenčan, FS Klobučan,  FS Váh a ĽH Váh, DFS Púchovček, Biela Voda, DĽH Lachov-
ček, FS Holíšan a PUĽS.  Súťaže pre divákov. Moderuje: Marek Koleno. Vstup voľný. Info aj na osobitných 
plagátoch.

Sobota 3.     Veľká sála        20.00 hod.

VESELIE... ALEBO ŠKOLA FOLKLÓRNEHO TANCA        
S FS a ĽH Váh a našimi lektormi naučíme Vás tance z Púchovskej doliny a potom  pri ľudovej hudbe 
zabavíme/vytancujeme/vyspievame sa do sýtosti... Vstupné: 3 €

Streda 7.    Veľká sála    19.00 hod.

PRÍBEHY Z KUCHYNE
Divadelná hra na motívy filmovej predlohy Poviedky z kuchyne v koprodukcii Švédsko/Nórsko. Príbeh sa 
odohráva po skončení 2. svetovej vojny v malom nórskom mestečku Landstad. Švédski experti na býva-
nie a nábytok sa rozhodli prekročiť geografické i rodové hranice a svoj výskum založený na mapovaní 
správania sa a návykov švédskych gazdiniek aplikovať na slobodných nórskych mužov... Hrajú členovia 
DS Napíšte si výpoveď z Považskej Bystrice Réžia: Ivana Semančíková-Posluchová. Vstupné: 2 €

Nedeľa  2.7. o 17.00 h – pešia zóna
OTVORENIE  PÚCHOVSKÉHO  KULTÚRNEHO LETA ´17:
Žrebovanie cien súťaže Byť šikovným sa v Púchove oplatí! Účinkujú: TS DVUZE, Š. MIČIAN a skupina 
S HUDBOU VESMÍRNOU. Viac na osobitných plagátoch Púchovského kultúrneho leta.  

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

Nedeľa 11.    Veľká sála    16.00 hod.

KAPELO, POLKU HREJ: DH MOŠTEŇANKA 
Druhý zo série 8-ich koncertov dychovej hudby v Divadle Púchov. Moderuje Miroslava Záhumenská. 
Organizátor: Považská Veselka, o.z. a Mesto Púchov. Vstupné: 3 €.

Utorok  13.   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. Termín podujatia z organizačných dôvodov CVČ presu-
nutý z 31.5.2017. Vstup voľný.

Streda 14.    Veľká sála    19.00 hod.

OCKO
Skvelá one man show plná dobrého humoru, v Divadle Púchov uvádzaná pri príležitosti Dňa otcov. 
Herec Roman Pomajbo je sám šťastným otcom a tak pridáva vlastné vsuvky, improvizuje, zabáva a 
necháva nás vstúpiť do svojho sveta, v ktorom…všakovaké nočné hry hrajú novopečení rodičia, len 
aby im ratolesť neskazila vytúžený spánok. Pýta sa, ako je možné, že tehotná manželka dokáže mať 
chuť na zelený nanuk v kombinácii s pečeným kuraťom, prezrádza, aký traumatický je pohľad muža 
na gynekologické vyšetrenie a podobné veselosti. Vstupné 7 € (kreslá v sále), 6 € balkóny a prístavky.  

Štvrtok 15.     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: Božanka a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 1.6. 2017. Vstupné 1 €. Pre jednu osobu 
max. 4 vstupenky. 

Pondelok 19.     veľká sála           17.00 hod.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ
Koncert absolventiek tanečného odboru a zborového spevu. Hosť: gitarový súbor ZUŠ.
Vstupné: 1 €

Streda 21.    galéria vestibulu divadla      18:00 hod.

VERNISÁŽ VÝSTAVY: INFILTRÁCIA 
Spoločná výstava poľskej maliarky a slovenského rezbára a sochára. ANNA SCHUMACHER, akad. ma-
liarka a ilustrátorka, kurátorka medzinárodných výstav a organizátorka Medzinárodného sympózia Anny 
Górskej v  Zakopanom. PAVOL HAJDÚK, slovenský rezbár a  sochár, účastník mnohých medzinárod-
ných sympózií a spoločných výstav v Čechách , Poľsku a na Slovensku. Vstup voľný. Výstava potrvá do 
31.8.2017

Piatok 30.   Kancelárie (bočný vchod)   11.00 – 16.00 hod.

BYŤ ŠIKOVNÝM SA V PÚCHOVE OPLATÍ alebo 
ZA SAMÉ JEDNOTKY LETO NA JEDNOTKU
Mestská súťaž  šikovných žiakov a študentov základných a stredných škôl - registrácia! Príď vo vyme-
dzenom čase do jednej z kancelárií divadla (bočný vchod – do kina, 1. poschodie) so svojím „čistým“ 
vysvedčením (samé jednotky v II. polroku), získaš darček a zdarma zmrzlinu a postup do žrebovania 
o super letné ceny. Viac na osobitných plagátoch. 

Piatok 30.    Veľká sála    18.00 hod.

BRAČEK JELENČEK
Pravidelný víťaz celoštátnych súťaží ochotníckych súborov hrajúcich pre deti Divadlo „M“ Vás pozýva 
na svoju najnovšiu inscenáciu. Rozprávka o súrodeneckej láske, sebaobetovaní a ochote pomôcť. Pripo-
mína nám, že na svete máme len seba navzájom a pokiaľ na to nezabudneme a budeme pri sebe stáť, 
dokážeme veľké veci. Réžia: Jozef Koleják. Vstupné: 2 €
  

KURZY, KLUBY:
Piatok 2.     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 medzi nás.

Streda 7.     učebňa  č. 1      16.00 hod.

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

Streda 7.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 
1x v týždni 1 hodinu.Info: 0908718662.So sebou si prineste kurzový poplatok 12 € do 28.6.2017, bale-
rínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka Danica IntisarKodčíková.

Štvrtok 8.a 22. učebňa č.2     18.00 hod.

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

Utorok 13.     kinosála     16.00 hod.

CVIČENIE AKO LIEK
Cvičením je možné nahradiť veľa liekov, ale žiadne lieky nenahradia cvičenie... Praktické cvičenie pod 
vedením Mgr.Kožúrikovej, odborníčka pre „Školu chrbta“ a fyzioterapeutka.

Utorok 27.     kinosála     16.00 hod.

ZÁVEREČNÉ STRETNUTIE 
Pozývame členky KŽ  na posledné stretnutie v tomto školskom roku, ktoré bude obohatené kultúrnym 
programom a občerstvením. Na záver príjemné prekvapenie.

Štvrtok 1.  15.45 h

ŠMOLKOVIA:ZABUDNUTÁ DEDINKA
(animovaná rozprávka)
Vďaka záhadnej mape sa Šmolinka spolu s Mudrošom, Babrošom a Silákom vydáva na dobrodružnú 
výpravu a náhodou objavia najväčšie tajomstvo v dejinách Šmolkov. MP- USA - Itafilm -  98´ - slovenský 
dabing. Vstupné 2 €.

Štvrtok 1.  17.30 h

BALERÍNA (rodinný, animovaný)
Malá Felicia vyrastá na francúzskom vidieku bez vlastnej rodiny a vášnivo miluje tanec. Spolu so svojím 
najlepším kamarátom Victorom, ktorý sa chce stať veľkým vynálezcom, vymyslia riskantný plán ako 
utiecť zo sirotinca... MP - Fr. - Fórumfilm - 89 ´- slovenský dabing. Vstupné 2  €.

Štvrtok 1.    19.15 h

KRÁSKA A ZVIERA (rodinný, romantický, fantasy)
Emma Watson v novom veľkolepom spracovaní klasickej Disneyho rozprávky. Bystrá, krásna a nezávislá 
Elle žije so svojim otcom, v malebnom mestečku Villeneuve. Pre ostatných obyvateľov však predstavuje 
tak trochu hádanku, aj pre spôsob, akým neoblomne a so šarmom odmieta vytrvalé návrhy miestneho 
donchuana Gastona, ktorý má inak všetky miestne dievčatá bezpečne omotané okolo prsta. Jedného 
dňa napadne Mauricea cestou na trh svorka vlkov. Zahnaný z cesty narazí v hustom lese na potemnelý, 
zdanlivo opustený zámok, v ktorom nájde útočisko... Belle sa dozvedá o zmiznutí svojho otca a vydáva 
sa ho hľadať... MN 7 rokov – USA –Saturn –123´- slovenský dabing . Vstupné 2 €.

Piatok   2.  NEPREMIETA SA !
Sobota  3.  NEPREMIETA SA !

Nedeľa  4. 17.30 h    Sobota 10.   17.30 h

WONDER WOMAN (akčný, fantazijný, dráma)
Ešte predtým, než sa stala Wonder Woman, podstúpila princezná Amazoniek Diana tréning, ktorý z nej 
spravil neporaziteľnú bojovníčku. Vyrastala v chránenom ostrovnom raji až do doby, keď na ich ostrove 
havaroval americký pilot a začal rozprávať o masovom celosvetovom konflikte zúriacom okolo nich. 
Diana opúšťa bezpečný domov s presvedčením, že dokáže odvrátiť a zastaviť hrozbu. Bojuje po boku 
mužov vo vojne, ktorá má ukončiť všetky konflikty a postupne objavuje široký potenciál svojich nadpri-
rodzených schopností a... svoj naozajstný osud. MN 12 rokov – USA – Continentalfilm   – 141´ – titulky. 
Vstupné 3,50 €.

Streda  7.   19.30 h

ŠIALENE ŠŤASTNÁ (dráma, komédia)
Beatrice je utáraná klamárka a samozvaná miliardárka, ktorá rada verí tomu, že sa pozná so všetkými 
dôležitými ľuďmi. Donatella je zase potetovaná mlčanlivá introvertka, ktorá v sebe ukrýva ťaživé tajom-
stvo. Obe ženy sú pacientkami na modernej, ale stráženej psychiatrickej klinike a postupne sa medzi 
nimi vyvinie silné priateľstvo. Spoločne potom z liečebne utečú a snažia sa vo svete vonku počas svojej 
bláznivej cesty nájsť šťastie, ktoré obe stratili… MN 12 rokov – Tal.,Fr.   – ASFK – 118´ – titulky. Vstupné 
3 €, člen FK 2 €.

Piatok 9.  17.30 h    Nedeľa  11.  17.30 h

ZÁHRADNÍCTVO: RODINNÝ PRIATEĽ 
(milostná dráma)
Rodinný priateľ je prvým z filmov z trilógie Záhradníctvo, rodinnej ságy, ktorá časovo predchádza kul-
tovej snímke Pelíšky. Tri mladé ženy (Aňa Geislerová, Gabriela Míčová, Klára Melíšková) a ich dve deti 
(Samuel Budiman a Josefína Marková) čakajú počas nemeckej okupácie na návrat svojich väznených 
mužov a otcov (Martin Finger a Jiří Macháček). Vojnou vynútenému rodinnému spoločenstvu zatiaľ 
obetavo pomáha rodinný priateľ, lekár Jiří (Ondřej Sokol). Film je príbehom lásky, ktorá nesmela byť 
naplnená. Rozpráva príbeh o vernosti, túžbe, vine a láske, o odchodoch a návratoch, o rodine, rodičoch 
a deťoch. Je to rodinný portrét videný pohľadom žien, ktoré dal dohromady sám osud. MN 12 rokov – 
Česko, Slovensko, Poľsko  – Fórumfilm –130´- česká verzia. Vstupné 3,50 €.

 
Piatok 9.     20.00 h - 3D    Sobota 10.   20.00 h

MÚMIA (akčný, dobrodružný)
Pred dvetisíc rokmi v Egypte sa veľmi ambiciózna princezná Ahmanet (Sofia Boutella) chystá na pre-
vzatie vlády v krajine po svojom otcovi a pre naplnenie svojho cieľa sa neváha spojiť s temnými silami 
a vykonávať veci, z ktorých tuhne krv v žilách. Za svoje činy bola potrestaná mumifikáciou zaživa a 
pochovaná tak, aby ju nikto nenašiel. O dvetisíc rokov neskôr sa v mieste jej večného odpočinku ocitli 
dobrodruh Nick Morton (Tom Cruise) a archeologička Jenny Halsey (Annabell Wallis). Tí nešťastnou 
náhodou objavili Ahmanetin sarkofág, ktorý nechala Jenny urýchlene previezť do Londýna k ďalšiemu 
skúmaniu. Lenže lietadlo prevážajúce múmiu prekliatej princeznej sa zrúti k zemi krátko pred pristátím 
a na miesto určenia už nedoletí. Nickovi sa akoby zázrakom podarí katastrofu prežiť, nakoniec ale zistí, 
že smrť v troskách lietadla by bola pre neho vykúpením... MN 15 rokov - USA – CinemArt  – 115 ́ - český 
dabing . Vstupné 4 € - 2 D, 6 € - 3D.

Streda  14.   19.30 h

RADIO DREAMS (komédia)                                                                                                               
Jeden deň v živote malej rádiovej stanice Pars Radio, vysielajúcej v perzštine zo San Francsica. Nie je to 
ale len taký obyčajný deň, pretože dnes večer tu má zahrať naživo legendárna skupina Mettalica s ka-
pelou Kábul Dreams – prvou rockovou skupinou z Afganistanu. Ale do večera je ešte ďaleko a Hamid, 
spisovateľ v exille a programový riaditeľ rádia, má pred sebou dlhý deň.  MN 12 rokov – USA –ASFK  – 
91´-  titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 16.    17.30 h    Sobota 17.   17.30 h

POBREŽNÁ HLIADKA (akčná komédia)
Červené plavky a plavák rovnakej farby, telo samý sval a šľacha. Mitch (Dwayne Johnson) je chlap ako 
hora so silným morálnym kompasom a stopercentným zápalom pre prácu vodných záchranárov. Je 
to proste úplný opak Matta Brodyho (Zac Efron)…Matt má však ego rovnako silné ako bicepsy a ani 
takéto varovanie osudu neberie príliš vážne. Namiesto bdenia nad plážovými povaľačmi bez hanby zíza 
do výstrihu ďalšieho nováčika v tíme, nádhernej ale odťažitej Summer (Alexandra Daddario). Za iných 
okolností by si ho Mitch asi podal, lenže teraz na to nemá čas, pretože sa mu na pláži začali kopiť prob-
lémy. Raz more vyplaví vrecúško s drogami, potom zas mŕtvolu... MN 15 rokov – USA – CinemArt – 119 
´ – titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 17.   15.30 h    Nedeľa  18. 15.30 h – 3D

AUTÁ 3 (animovaná rodinná komédia)
Legendárny Bleskový McQueen náhle zistí, že ho z pretekárskych okruhov, ktoré nadovšetko miloval, 
vytlačila nová generácia superrýchlych áut. Späť do hry mu môže pomôcť len Cruz Ramirezová, mladá 
mechanička, ktorá má však aj vlastné ambície. A inšpiráciou je mu len dávny mentor, staručký Doc 
Hudson. Slávny pretekár s číslom 95 musí dokázať, že v ňom stále bije srdce šampióna a zabojovať o 
Piston Cup. MP  – USA  –  Saturn – 100´ – slovenský dabing. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

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

CUKY LUKY FILM (komédia)
CUKY LUKY FILM - príbeh začiatku šialeného priateľstva, ktoré ich navždy zmení. Cuky (Petra Polnišová) 
je neuznaná video bloggerka s túžbou po sláve, Luky (Zuzana Šebová) zas celebrita na výslní, ktorá má 
všetko, čo by si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža svojich 
snov, musí z obyčajnej ženy z ľudu vytvoriť Miss. Čo sa však stane, ak tou obyčajnou ženou bude práve 
expertka na trapasy, Cuky? MN 15 rokov – SR –  Itafilm – 100´  -  originálna verzia. Vstupné 2 €.

Štvrtok  1. kinosála 8.00 hod.  Piatok 2. ki-
nosála 10.00 hod.  Utorok 6. kinosála 10.00 
hod.  Štvrtok 29.  kinosála 9.00 hod. 
PSIA DUŠA

Štvrtok  1.      kinosála      9.45 hod.
KRÁSKA A ZVIERA

Piatok  2.      kinosála      8.00 hod.
BALERÍNA 

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

Pondelok 5.  kinosála      8.00 hod.
KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI

Pondelok   5.  kinosála      10.45 hod.
POWER RANGERS

Streda 7.  kinosála  9.00 hod.  Streda  28. kino-
sála  9.00 hod.
DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD HLADINOU

KLUB MAMIČIEK

Streda  21.   19.30 h    Nedeľa  25.  19.30 h

HEYDRICH: MUŽ SO ŽELEZNÝM SRDCOM
(vojnový, dráma, historický, akčný)
Skutočný príbeh o zrode Hitlerovho monštra. Film s účasťou hollywoodskych hviezd, ktorý sa venuje veľkému 
československému príbehu druhej svetovej vojny – atentátu na Heydricha. Výpravný film sa však od väčšiny 
predošlých spracovaní výrazne líší. Popri československých parašutistoch totiž sleduje aj život a vzostup sa-
motného Heydricha. Pražskými ulicami v máji 1942 ide kabriolet, keď mu do cesty vkročí človek s namiereným 
samopalom. V aute sedí muž, ktorý si svoju povesť a prezývky blonďatá beštia či pražský kat do bodky zaslúži. 
Muž s pevnou vôľou, disciplínou a neľútostným srdcom, ktorý teraz kľudne vyťahuje pištoľ a mieri na útočníka 
... Reinhard Heydrich. Od tohoto momentu film sleduje dva úžasné príbehy. Príbeh hrdinstva a taktiež jeho 
neoddeliteľnú súčasť - príbeh zla. MN 15 rokov – Fra.,USA, UK   – Bontonfilm – 119 ´– titulky.  Vstupné 3,50 €.

Piatok 23.    17.30 h    Nedeľa  25. 17.30 h

DIVOKÁ BABSKÁ JAZDA (bláznivá komédia)
Keď najlepšie kamošky žúrujú, stať sa môže čokoľvek... Päť bývalých spolužiačok sa po rokoch znovu 
stretáva, aby oslávili rozlúčku so slobodou jednej z nich. Párty sa však rýchlo zvrtne, keď nešťastnou ná-
hodou zabijú striptéra, ktorý ich mal v tento výnimočný večer zabávať. Ako si s týmto fatálnym omylom 
poradí dámska zostava na čele so Scarlett Johansson? MN 15  rokov  – USA   – Itafilm –  100´- titulky. 
Vstupné 4  €.

Piatok 23.    19.30 h    Sobota 24.   19.30 h - 3D

TRANSFORMERS: POSLEDNÝ RYTIER
(akčný,sci-fi)
Aby jeden svet žil, musí iný zomrieť.Vodca Autobotov Optimus Prime zmizol. Svetom zmieta zúrivá vojna 
medzi ľuďmi a ostatnými Transformerov. Režisér Michael Bay, ktorý je duchovným otcom tejto veľmi 
úspešnej série, tvrdí, že piaty diel je jeho posledným, a že chce preto odísť s „poriadnym ohňostrojom“. 
MN 12 rokov  rokov  – USA –  CinemArt  – 130 ´-  český dabing. Vstupné 4 € - 2 D, 6 € - 3 D.

Sobota 24.  17.30 h    Streda  28.   19.30 h

ŠPINA (dráma)                                                                                                                                        
Lena je sedemnásťročné dievča, ktoré vzdoruje rodičom, zažíva svoje prvé zamilovanie, tajné nočné 
dobrodružstvá s kamarátmi, či magické rána nad Dunajom. Jej svet plný snov a túžob však naruší zná-
silnenie...Lena musí prejsť cestu, ktorá už nie je obyčajným dospievaním, ale skôr vnútorným bojom. 
Okolie ju nechápe a už nikdy úplne nepochopí. Je to ona sama, kto sa musí zmeniť, dospieť a pochopiť, 
že nemôže ostať obeťou. Trest si zaslúži ten, kto jej to spôsobil. MN 15 rokov – SR/ČR – Fórumfilm   – 
88´ – slovenská verzia. Vstupné 3,50 €.

Piatok 30.    17.30 h    Sobota 1.7.   15.30 h    Nedeľa  2.7. 15.30 h - 3D

JA, ZLODUCH 3 (animovaná komédia)                                                                                                                         
Je dobré byť zlý. Bývalý zloduch Gru má problém. Medzi prstami si nechal utiecť aktuálne najhľada-
nejšieho zlosyna na svete, a tak ho vyhodili z práce v Antizloduchovskej lige. Jeho Mimóni sú navyše 
čím ďalej nespokojnejší lebo ich pán už nie je zlý. Najmladšia dcéra Agnes túži po živom jednorožcovi, 
ktorý bude neuveriteľne hebučký. A do toho všetkého sa Gru dozvie, že má dvojča, ktoré je mu na ne-
rozoznanie podobné. Až na tie vlasy. MP  – USA –  CinemArt  – 96´- slovenský dabing. Vstupné 4 € - 2 
D, 6 € - 3 D.

Piatok 30.    19.30 h    Sobota 1.7.  17.30 h

BRLOH (komédia)
Keď Scott a Kate Johansenovci (Will Ferrell a Amy Poehler) zistia, že stratili finančný fond na vysnívané 
štúdia svojej dcéry, rozhodnú sa s pomocou akčného suseda (Jasona Mantzoukasa) zriadiť si v jeho 
dome nelegálne súkromné kasíno. Navzdory pochybností, sa kasínu a podnikavej trojici začne veľmi 
dariť, príjmy rýchlo stúpajú, čo nezostane bez povšimnutia zákerného starostu mesta i podsvetia. Množ-
stvo vtipných i akčných príhod, privedie nakoniec dcéru Alex k bránam vytúženej univerzity... MN 12 
rokov – USA – Continentalfilm – 88´- titulky. Vstupné 3,50 €.
                                                  

    PRIPRAVUJEME: 
SÚŤAŽ: LETO S KINOM V PÚCHOVE !

Ak máš rád kino a film je tvojím koníčkom, potom táto súťaž je určená práve pre teba. Bližšie info na 
osobitnom plagáte.

       

PROGRAM

KINO

jún 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
Štvrtok 1.     galéria vestibulu divadla      18:00 hod. 

MODROTLAČ VČERA, DNES A ZAJTRA
Výstava pri príležitosti jubilejného XXXV. Folklórneho Púchova. Historické i súčasné formy,
pôvodná modrotlač a jej vývoj, modrotlač súčasnosti – ukážka výroby. Pôvodné kroje, súčasné výrobky 
z modrotlače i to, kam v budúcnosti môže smerovať... PETER TRNKA, MATEJ RABADA, Žiaci, študenti, 
doktoranti i pedagógovia púchovských škôl: Základná umelecká škola, Stredná odborná škola I. Kras-
ku,  Fakulta priemyselných technológií, FS Váh, Žaneta Littová a Vy... Vstup voľný. Výstava potrvá do 
19.6.2017

Piatok  2.     Veľká sála       19.00 hod.

SĽUK: KRÍŽOM-KRÁŽOM
Hudobno-tanečný program, ktorého autori spracovali viaceré etnografické regióny Slovenska (Tercho-
vá, Kunov, Kozárovce, Horné Orešany, Horný Liptov, Myjavsko). Inšpiráciou pre niektoré programové 
čísla boli typy tancov (Verbunk, Odzemok) alebo obradové a spoločenské príležitosti s dramatickým 
potenciálom, ktorý tvorcovia využili aj s uplatnením vlastných autorských vízií (Execírka, Kmotry, Zaple-
tance). Účinkujú: tanečný súbor, ľudová hudba, spevácka skupina SĽUK-u a sólisti multiinštrumentalisti. 
Vstupné: 12 €(kreslá v sále), 10 € balkóny a prístavky. 

Sobota 3.     Pešia zóna       15.00 hod.        

XXXV. FOLKLÓRNY PÚCHOV   
Mesto Púchov, Púchovská kultúra a Trenčiansky samosprávny kraj pre Vás: Trombitáši Štefánikovci,  
FSk Záriečanka , FS Trenčan, FS Klobučan,  FS Váh a ĽH Váh, DFS Púchovček, Biela Voda, DĽH Lachov-
ček, FS Holíšan a PUĽS.  Súťaže pre divákov. Moderuje: Marek Koleno. Vstup voľný. Info aj na osobitných 
plagátoch.

Sobota 3.     Veľká sála        20.00 hod.

VESELIE... ALEBO ŠKOLA FOLKLÓRNEHO TANCA        
S FS a ĽH Váh a našimi lektormi naučíme Vás tance z Púchovskej doliny a potom  pri ľudovej hudbe 
zabavíme/vytancujeme/vyspievame sa do sýtosti... Vstupné: 3 €

Streda 7.    Veľká sála    19.00 hod.

PRÍBEHY Z KUCHYNE
Divadelná hra na motívy filmovej predlohy Poviedky z kuchyne v koprodukcii Švédsko/Nórsko. Príbeh sa 
odohráva po skončení 2. svetovej vojny v malom nórskom mestečku Landstad. Švédski experti na býva-
nie a nábytok sa rozhodli prekročiť geografické i rodové hranice a svoj výskum založený na mapovaní 
správania sa a návykov švédskych gazdiniek aplikovať na slobodných nórskych mužov... Hrajú členovia 
DS Napíšte si výpoveď z Považskej Bystrice Réžia: Ivana Semančíková-Posluchová. Vstupné: 2 €

Nedeľa  2.7. o 17.00 h – pešia zóna
OTVORENIE  PÚCHOVSKÉHO  KULTÚRNEHO LETA ´17:
Žrebovanie cien súťaže Byť šikovným sa v Púchove oplatí! Účinkujú: TS DVUZE, Š. MIČIAN a skupina 
S HUDBOU VESMÍRNOU. Viac na osobitných plagátoch Púchovského kultúrneho leta.  

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

Nedeľa 11.    Veľká sála    16.00 hod.

KAPELO, POLKU HREJ: DH MOŠTEŇANKA 
Druhý zo série 8-ich koncertov dychovej hudby v Divadle Púchov. Moderuje Miroslava Záhumenská. 
Organizátor: Považská Veselka, o.z. a Mesto Púchov. Vstupné: 3 €.

Utorok  13.   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. Termín podujatia z organizačných dôvodov CVČ presu-
nutý z 31.5.2017. Vstup voľný.

Streda 14.    Veľká sála    19.00 hod.

OCKO
Skvelá one man show plná dobrého humoru, v Divadle Púchov uvádzaná pri príležitosti Dňa otcov. 
Herec Roman Pomajbo je sám šťastným otcom a tak pridáva vlastné vsuvky, improvizuje, zabáva a 
necháva nás vstúpiť do svojho sveta, v ktorom…všakovaké nočné hry hrajú novopečení rodičia, len 
aby im ratolesť neskazila vytúžený spánok. Pýta sa, ako je možné, že tehotná manželka dokáže mať 
chuť na zelený nanuk v kombinácii s pečeným kuraťom, prezrádza, aký traumatický je pohľad muža 
na gynekologické vyšetrenie a podobné veselosti. Vstupné 7 € (kreslá v sále), 6 € balkóny a prístavky.  

Štvrtok 15.     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: Božanka a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 1.6. 2017. Vstupné 1 €. Pre jednu osobu 
max. 4 vstupenky. 

Pondelok 19.     veľká sála           17.00 hod.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ
Koncert absolventiek tanečného odboru a zborového spevu. Hosť: gitarový súbor ZUŠ.
Vstupné: 1 €

Streda 21.    galéria vestibulu divadla      18:00 hod.

VERNISÁŽ VÝSTAVY: INFILTRÁCIA 
Spoločná výstava poľskej maliarky a slovenského rezbára a sochára. ANNA SCHUMACHER, akad. ma-
liarka a ilustrátorka, kurátorka medzinárodných výstav a organizátorka Medzinárodného sympózia Anny 
Górskej v  Zakopanom. PAVOL HAJDÚK, slovenský rezbár a  sochár, účastník mnohých medzinárod-
ných sympózií a spoločných výstav v Čechách , Poľsku a na Slovensku. Vstup voľný. Výstava potrvá do 
31.8.2017

Piatok 30.   Kancelárie (bočný vchod)   11.00 – 16.00 hod.

BYŤ ŠIKOVNÝM SA V PÚCHOVE OPLATÍ alebo 
ZA SAMÉ JEDNOTKY LETO NA JEDNOTKU
Mestská súťaž  šikovných žiakov a študentov základných a stredných škôl - registrácia! Príď vo vyme-
dzenom čase do jednej z kancelárií divadla (bočný vchod – do kina, 1. poschodie) so svojím „čistým“ 
vysvedčením (samé jednotky v II. polroku), získaš darček a zdarma zmrzlinu a postup do žrebovania 
o super letné ceny. Viac na osobitných plagátoch. 

Piatok 30.    Veľká sála    18.00 hod.

BRAČEK JELENČEK
Pravidelný víťaz celoštátnych súťaží ochotníckych súborov hrajúcich pre deti Divadlo „M“ Vás pozýva 
na svoju najnovšiu inscenáciu. Rozprávka o súrodeneckej láske, sebaobetovaní a ochote pomôcť. Pripo-
mína nám, že na svete máme len seba navzájom a pokiaľ na to nezabudneme a budeme pri sebe stáť, 
dokážeme veľké veci. Réžia: Jozef Koleják. Vstupné: 2 €
  

KURZY, KLUBY:
Piatok 2.     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 medzi nás.

Streda 7.     učebňa  č. 1      16.00 hod.

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

Streda 7.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 
1x v týždni 1 hodinu.Info: 0908718662.So sebou si prineste kurzový poplatok 12 € do 28.6.2017, bale-
rínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka Danica IntisarKodčíková.

Štvrtok 8.a 22. učebňa č.2     18.00 hod.

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

Utorok 13.     kinosála     16.00 hod.

CVIČENIE AKO LIEK
Cvičením je možné nahradiť veľa liekov, ale žiadne lieky nenahradia cvičenie... Praktické cvičenie pod 
vedením Mgr.Kožúrikovej, odborníčka pre „Školu chrbta“ a fyzioterapeutka.

Utorok 27.     kinosála     16.00 hod.

ZÁVEREČNÉ STRETNUTIE 
Pozývame členky KŽ  na posledné stretnutie v tomto školskom roku, ktoré bude obohatené kultúrnym 
programom a občerstvením. Na záver príjemné prekvapenie.

Štvrtok 1.  15.45 h

ŠMOLKOVIA:ZABUDNUTÁ DEDINKA
(animovaná rozprávka)
Vďaka záhadnej mape sa Šmolinka spolu s Mudrošom, Babrošom a Silákom vydáva na dobrodružnú 
výpravu a náhodou objavia najväčšie tajomstvo v dejinách Šmolkov. MP- USA - Itafilm -  98´ - slovenský 
dabing. Vstupné 2 €.

Štvrtok 1.  17.30 h

BALERÍNA (rodinný, animovaný)
Malá Felicia vyrastá na francúzskom vidieku bez vlastnej rodiny a vášnivo miluje tanec. Spolu so svojím 
najlepším kamarátom Victorom, ktorý sa chce stať veľkým vynálezcom, vymyslia riskantný plán ako 
utiecť zo sirotinca... MP - Fr. - Fórumfilm - 89 ´- slovenský dabing. Vstupné 2  €.

Štvrtok 1.    19.15 h

KRÁSKA A ZVIERA (rodinný, romantický, fantasy)
Emma Watson v novom veľkolepom spracovaní klasickej Disneyho rozprávky. Bystrá, krásna a nezávislá 
Elle žije so svojim otcom, v malebnom mestečku Villeneuve. Pre ostatných obyvateľov však predstavuje 
tak trochu hádanku, aj pre spôsob, akým neoblomne a so šarmom odmieta vytrvalé návrhy miestneho 
donchuana Gastona, ktorý má inak všetky miestne dievčatá bezpečne omotané okolo prsta. Jedného 
dňa napadne Mauricea cestou na trh svorka vlkov. Zahnaný z cesty narazí v hustom lese na potemnelý, 
zdanlivo opustený zámok, v ktorom nájde útočisko... Belle sa dozvedá o zmiznutí svojho otca a vydáva 
sa ho hľadať... MN 7 rokov – USA –Saturn –123´- slovenský dabing . Vstupné 2 €.

Piatok   2.  NEPREMIETA SA !
Sobota  3.  NEPREMIETA SA !

Nedeľa  4. 17.30 h    Sobota 10.   17.30 h

WONDER WOMAN (akčný, fantazijný, dráma)
Ešte predtým, než sa stala Wonder Woman, podstúpila princezná Amazoniek Diana tréning, ktorý z nej 
spravil neporaziteľnú bojovníčku. Vyrastala v chránenom ostrovnom raji až do doby, keď na ich ostrove 
havaroval americký pilot a začal rozprávať o masovom celosvetovom konflikte zúriacom okolo nich. 
Diana opúšťa bezpečný domov s presvedčením, že dokáže odvrátiť a zastaviť hrozbu. Bojuje po boku 
mužov vo vojne, ktorá má ukončiť všetky konflikty a postupne objavuje široký potenciál svojich nadpri-
rodzených schopností a... svoj naozajstný osud. MN 12 rokov – USA – Continentalfilm   – 141´ – titulky. 
Vstupné 3,50 €.

Streda  7.   19.30 h

ŠIALENE ŠŤASTNÁ (dráma, komédia)
Beatrice je utáraná klamárka a samozvaná miliardárka, ktorá rada verí tomu, že sa pozná so všetkými 
dôležitými ľuďmi. Donatella je zase potetovaná mlčanlivá introvertka, ktorá v sebe ukrýva ťaživé tajom-
stvo. Obe ženy sú pacientkami na modernej, ale stráženej psychiatrickej klinike a postupne sa medzi 
nimi vyvinie silné priateľstvo. Spoločne potom z liečebne utečú a snažia sa vo svete vonku počas svojej 
bláznivej cesty nájsť šťastie, ktoré obe stratili… MN 12 rokov – Tal.,Fr.   – ASFK – 118´ – titulky. Vstupné 
3 €, člen FK 2 €.

Piatok 9.  17.30 h    Nedeľa  11.  17.30 h

ZÁHRADNÍCTVO: RODINNÝ PRIATEĽ 
(milostná dráma)
Rodinný priateľ je prvým z filmov z trilógie Záhradníctvo, rodinnej ságy, ktorá časovo predchádza kul-
tovej snímke Pelíšky. Tri mladé ženy (Aňa Geislerová, Gabriela Míčová, Klára Melíšková) a ich dve deti 
(Samuel Budiman a Josefína Marková) čakajú počas nemeckej okupácie na návrat svojich väznených 
mužov a otcov (Martin Finger a Jiří Macháček). Vojnou vynútenému rodinnému spoločenstvu zatiaľ 
obetavo pomáha rodinný priateľ, lekár Jiří (Ondřej Sokol). Film je príbehom lásky, ktorá nesmela byť 
naplnená. Rozpráva príbeh o vernosti, túžbe, vine a láske, o odchodoch a návratoch, o rodine, rodičoch 
a deťoch. Je to rodinný portrét videný pohľadom žien, ktoré dal dohromady sám osud. MN 12 rokov – 
Česko, Slovensko, Poľsko  – Fórumfilm –130´- česká verzia. Vstupné 3,50 €.

 
Piatok 9.     20.00 h - 3D    Sobota 10.   20.00 h

MÚMIA (akčný, dobrodružný)
Pred dvetisíc rokmi v Egypte sa veľmi ambiciózna princezná Ahmanet (Sofia Boutella) chystá na pre-
vzatie vlády v krajine po svojom otcovi a pre naplnenie svojho cieľa sa neváha spojiť s temnými silami 
a vykonávať veci, z ktorých tuhne krv v žilách. Za svoje činy bola potrestaná mumifikáciou zaživa a 
pochovaná tak, aby ju nikto nenašiel. O dvetisíc rokov neskôr sa v mieste jej večného odpočinku ocitli 
dobrodruh Nick Morton (Tom Cruise) a archeologička Jenny Halsey (Annabell Wallis). Tí nešťastnou 
náhodou objavili Ahmanetin sarkofág, ktorý nechala Jenny urýchlene previezť do Londýna k ďalšiemu 
skúmaniu. Lenže lietadlo prevážajúce múmiu prekliatej princeznej sa zrúti k zemi krátko pred pristátím 
a na miesto určenia už nedoletí. Nickovi sa akoby zázrakom podarí katastrofu prežiť, nakoniec ale zistí, 
že smrť v troskách lietadla by bola pre neho vykúpením... MN 15 rokov - USA – CinemArt  – 115 ́ - český 
dabing . Vstupné 4 € - 2 D, 6 € - 3D.

Streda  14.   19.30 h

RADIO DREAMS (komédia)                                                                                                               
Jeden deň v živote malej rádiovej stanice Pars Radio, vysielajúcej v perzštine zo San Francsica. Nie je to 
ale len taký obyčajný deň, pretože dnes večer tu má zahrať naživo legendárna skupina Mettalica s ka-
pelou Kábul Dreams – prvou rockovou skupinou z Afganistanu. Ale do večera je ešte ďaleko a Hamid, 
spisovateľ v exille a programový riaditeľ rádia, má pred sebou dlhý deň.  MN 12 rokov – USA –ASFK  – 
91´-  titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 16.    17.30 h    Sobota 17.   17.30 h

POBREŽNÁ HLIADKA (akčná komédia)
Červené plavky a plavák rovnakej farby, telo samý sval a šľacha. Mitch (Dwayne Johnson) je chlap ako 
hora so silným morálnym kompasom a stopercentným zápalom pre prácu vodných záchranárov. Je 
to proste úplný opak Matta Brodyho (Zac Efron)…Matt má však ego rovnako silné ako bicepsy a ani 
takéto varovanie osudu neberie príliš vážne. Namiesto bdenia nad plážovými povaľačmi bez hanby zíza 
do výstrihu ďalšieho nováčika v tíme, nádhernej ale odťažitej Summer (Alexandra Daddario). Za iných 
okolností by si ho Mitch asi podal, lenže teraz na to nemá čas, pretože sa mu na pláži začali kopiť prob-
lémy. Raz more vyplaví vrecúško s drogami, potom zas mŕtvolu... MN 15 rokov – USA – CinemArt – 119 
´ – titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 17.   15.30 h    Nedeľa  18. 15.30 h – 3D

AUTÁ 3 (animovaná rodinná komédia)
Legendárny Bleskový McQueen náhle zistí, že ho z pretekárskych okruhov, ktoré nadovšetko miloval, 
vytlačila nová generácia superrýchlych áut. Späť do hry mu môže pomôcť len Cruz Ramirezová, mladá 
mechanička, ktorá má však aj vlastné ambície. A inšpiráciou je mu len dávny mentor, staručký Doc 
Hudson. Slávny pretekár s číslom 95 musí dokázať, že v ňom stále bije srdce šampióna a zabojovať o 
Piston Cup. MP  – USA  –  Saturn – 100´ – slovenský dabing. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

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

CUKY LUKY FILM (komédia)
CUKY LUKY FILM - príbeh začiatku šialeného priateľstva, ktoré ich navždy zmení. Cuky (Petra Polnišová) 
je neuznaná video bloggerka s túžbou po sláve, Luky (Zuzana Šebová) zas celebrita na výslní, ktorá má 
všetko, čo by si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža svojich 
snov, musí z obyčajnej ženy z ľudu vytvoriť Miss. Čo sa však stane, ak tou obyčajnou ženou bude práve 
expertka na trapasy, Cuky? MN 15 rokov – SR –  Itafilm – 100´  -  originálna verzia. Vstupné 2 €.

Štvrtok  1. kinosála 8.00 hod.  Piatok 2. ki-
nosála 10.00 hod.  Utorok 6. kinosála 10.00 
hod.  Štvrtok 29.  kinosála 9.00 hod. 
PSIA DUŠA

Štvrtok  1.      kinosála      9.45 hod.
KRÁSKA A ZVIERA

Piatok  2.      kinosála      8.00 hod.
BALERÍNA 

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

Pondelok 5.  kinosála      8.00 hod.
KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI

Pondelok   5.  kinosála      10.45 hod.
POWER RANGERS

Streda 7.  kinosála  9.00 hod.  Streda  28. kino-
sála  9.00 hod.
DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD HLADINOU

KLUB MAMIČIEK

Streda  21.   19.30 h    Nedeľa  25.  19.30 h

HEYDRICH: MUŽ SO ŽELEZNÝM SRDCOM
(vojnový, dráma, historický, akčný)
Skutočný príbeh o zrode Hitlerovho monštra. Film s účasťou hollywoodskych hviezd, ktorý sa venuje veľkému 
československému príbehu druhej svetovej vojny – atentátu na Heydricha. Výpravný film sa však od väčšiny 
predošlých spracovaní výrazne líší. Popri československých parašutistoch totiž sleduje aj život a vzostup sa-
motného Heydricha. Pražskými ulicami v máji 1942 ide kabriolet, keď mu do cesty vkročí človek s namiereným 
samopalom. V aute sedí muž, ktorý si svoju povesť a prezývky blonďatá beštia či pražský kat do bodky zaslúži. 
Muž s pevnou vôľou, disciplínou a neľútostným srdcom, ktorý teraz kľudne vyťahuje pištoľ a mieri na útočníka 
... Reinhard Heydrich. Od tohoto momentu film sleduje dva úžasné príbehy. Príbeh hrdinstva a taktiež jeho 
neoddeliteľnú súčasť - príbeh zla. MN 15 rokov – Fra.,USA, UK   – Bontonfilm – 119 ´– titulky.  Vstupné 3,50 €.

Piatok 23.    17.30 h    Nedeľa  25. 17.30 h

DIVOKÁ BABSKÁ JAZDA (bláznivá komédia)
Keď najlepšie kamošky žúrujú, stať sa môže čokoľvek... Päť bývalých spolužiačok sa po rokoch znovu 
stretáva, aby oslávili rozlúčku so slobodou jednej z nich. Párty sa však rýchlo zvrtne, keď nešťastnou ná-
hodou zabijú striptéra, ktorý ich mal v tento výnimočný večer zabávať. Ako si s týmto fatálnym omylom 
poradí dámska zostava na čele so Scarlett Johansson? MN 15  rokov  – USA   – Itafilm –  100´- titulky. 
Vstupné 4  €.

Piatok 23.    19.30 h    Sobota 24.   19.30 h - 3D

TRANSFORMERS: POSLEDNÝ RYTIER
(akčný,sci-fi)
Aby jeden svet žil, musí iný zomrieť.Vodca Autobotov Optimus Prime zmizol. Svetom zmieta zúrivá vojna 
medzi ľuďmi a ostatnými Transformerov. Režisér Michael Bay, ktorý je duchovným otcom tejto veľmi 
úspešnej série, tvrdí, že piaty diel je jeho posledným, a že chce preto odísť s „poriadnym ohňostrojom“. 
MN 12 rokov  rokov  – USA –  CinemArt  – 130 ´-  český dabing. Vstupné 4 € - 2 D, 6 € - 3 D.

Sobota 24.  17.30 h    Streda  28.   19.30 h

ŠPINA (dráma)                                                                                                                                        
Lena je sedemnásťročné dievča, ktoré vzdoruje rodičom, zažíva svoje prvé zamilovanie, tajné nočné 
dobrodružstvá s kamarátmi, či magické rána nad Dunajom. Jej svet plný snov a túžob však naruší zná-
silnenie...Lena musí prejsť cestu, ktorá už nie je obyčajným dospievaním, ale skôr vnútorným bojom. 
Okolie ju nechápe a už nikdy úplne nepochopí. Je to ona sama, kto sa musí zmeniť, dospieť a pochopiť, 
že nemôže ostať obeťou. Trest si zaslúži ten, kto jej to spôsobil. MN 15 rokov – SR/ČR – Fórumfilm   – 
88´ – slovenská verzia. Vstupné 3,50 €.

Piatok 30.    17.30 h    Sobota 1.7.   15.30 h    Nedeľa  2.7. 15.30 h - 3D

JA, ZLODUCH 3 (animovaná komédia)                                                                                                                         
Je dobré byť zlý. Bývalý zloduch Gru má problém. Medzi prstami si nechal utiecť aktuálne najhľada-
nejšieho zlosyna na svete, a tak ho vyhodili z práce v Antizloduchovskej lige. Jeho Mimóni sú navyše 
čím ďalej nespokojnejší lebo ich pán už nie je zlý. Najmladšia dcéra Agnes túži po živom jednorožcovi, 
ktorý bude neuveriteľne hebučký. A do toho všetkého sa Gru dozvie, že má dvojča, ktoré je mu na ne-
rozoznanie podobné. Až na tie vlasy. MP  – USA –  CinemArt  – 96´- slovenský dabing. Vstupné 4 € - 2 
D, 6 € - 3 D.

Piatok 30.    19.30 h    Sobota 1.7.  17.30 h

BRLOH (komédia)
Keď Scott a Kate Johansenovci (Will Ferrell a Amy Poehler) zistia, že stratili finančný fond na vysnívané 
štúdia svojej dcéry, rozhodnú sa s pomocou akčného suseda (Jasona Mantzoukasa) zriadiť si v jeho 
dome nelegálne súkromné kasíno. Navzdory pochybností, sa kasínu a podnikavej trojici začne veľmi 
dariť, príjmy rýchlo stúpajú, čo nezostane bez povšimnutia zákerného starostu mesta i podsvetia. Množ-
stvo vtipných i akčných príhod, privedie nakoniec dcéru Alex k bránam vytúženej univerzity... MN 12 
rokov – USA – Continentalfilm – 88´- titulky. Vstupné 3,50 €.
                                                  

    PRIPRAVUJEME: 
SÚŤAŽ: LETO S KINOM V PÚCHOVE !

Ak máš rád kino a film je tvojím koníčkom, potom táto súťaž je určená práve pre teba. Bližšie info na 
osobitnom plagáte.
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Reštaurácia 
U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є 
Utorok: 13. 6.
Polievka: Rascová s vajcom, chlebové 
krutóny
1. Kuracie rizoto so syrom, čalamáda
2. Zeleninové karbonátky, zemiaková 
kaša, dressing
3. Bravčové pliecko na pive, ryža, 
zeleninové obloženie 

Streda: 14. 6.
Polievka: Fazuľová s klobásou, chlieb 
1. Bravčová diabolská pochúťka, 
chlieb vo vajci, syr 
2. Zeleninový šalát s lososom, dre-
ssing, pečivo
3. Štefanské bravčové karé, ryža, 
uhorkový šalát 

Štvrtok: 15. 6.
Polievka: Hovädzí vývar s rezancami 
1. Vyprážané rybie filé, varené zemia-
ky, tatárska omáčka 
2. Zapekaná miešaná zelenina so 
syrom, varené zemiaky 
3. Medailónky z bravčovej panenky na 
šampiňónoch, ryža, hranolky

Piatok: 16. 6.
Polievka: Zeleninová biela
1. Kurací plátok zapečený so syrom a 
broskyňou, ryža
2. Grilovaný oštiepok so zeleninovým 
šalátom, dressing, bagetka 
3. Údené mäso s kyslou kapustou v 
zemiakovej placke

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є 
Utorok: 13. 6.
Polievka: Fazuľová s klobáskou, chlieb 
Slepačí vývar s mäskom a rezancami
1. Kuracia kapsa so špenátom a syrom 
niva, dusená ryža, hranolky, zelenino-
vé obloženie 
2. Grilované bravčové kocky s grilova-

nou zeleninou, dusená ryža 
3. Grilovaný hermelín na miešanom 
šaláte s brusnicami, pečivo 

Streda: 14. 6.
Polievka: Šošovicová na kyslo, chlieb 
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou 
a zeleninou
1. Pečené kuracie stehno, tarhoňa, 
kompót
2. Obrátený hovädzí rezeň, zemiakové 
pyré, kyslá uhorka 
3. Koložvárska kapusta, varené 
zemiaky 

Štvrtok: 15. 6.
Polievka: Poľovnícka gulášová, chlieb 
Slepačí vývar so špenátovými 
haluškami
1. Vyprážaný kurací rezeň, maslové 
zemiaky, tatárska omáčka 
2. Divinový tokáň na červenom víne, 
domáca knedľa
3. Dubákovo-smotanové penne so 
slaninkou, parmezán 

Piatok: 16. 6.
Polievka: Kulajda, chlieb 
Hovädzí vývar so zeleninou a 
cestovinou 
1. Morčací steak na hubovom ragú, 
dusená ryža, zeleninové obloženie 
2. Bravčový závitok s kyslou kapustou 
a slaninkou, pučené zemiaky 
3. Ovocná žemľovka 

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: Cuketový krém 
Cesnačka – šunka, syr
Tarator – bulharská, uhorková

1. Paprikáš z kuracích srdiečok, varená 
knedľa
2. Domáce jahodové knedličky, maslo, 
mak
3. Bravčový rezeň, nové zemiaky, 
zeleninový šalát 
4. Pečené kuracie stehno, žemľová 
plnka, ryža, marhuľový kompót
5. Hovädzí domáci hamburger, 

hranolky
6. Panenka v slaninovom kabátiku, 
dubáková omáčka, pečené zemiaky
7. Tatársky biftek zo sviečkovice, 
prepeličie žĺtky, toastové hrianky 

 Metropolis
Cena menu od 3,40 Є 
Utorok: 13. 6.
Polievka: Hrachová s údeným mäsom
1. Máčaný rezeň v strúhanke, zemia-
ková kaša, uhorka
2. Lasagne, zeleninový šalát
3. Makové šúľance, ľadový čaj 

Streda:14. 6.
Polievka: Hovädzí vývar s pečeňovými 
haluškami
1. Husárska roláda, hlávková kapusta, 
knedľa
2. Jasmínové rizoto s bravčovým 
mäsom, paradajkový šalát 
3. Zeleninový šalát s kuracím mäsom a 
nivou, cesnakový dressing 

Štvrtok: 15. 6.
Polievka: Gulášová
1. Bravčové stehno na zelenine, 
varené zemiaky
2. Bravčové mäso a poľovnícky spôsob 
s brusnicovou omáčkou, tarhoňa
3. Moravské frgále, biela káva 

Piatok: 16. 6.
Polievka: Zeleninový boršč
1. Kuracie prsia s broskyňou a syrom, 
zeleninová ryža
2. Mäsové hašé, zemiaková kaša, 
čalamáda
3. Zeleninový šalát s reďkovkou, sla-
ninkou a smotanovým dressingom 

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є
Utorok: 13. 6.
Polievka: Kalerábová s pohánkou
1. Kuracie rizoto so syrom, šalát z 
čínskej kapusty 
2. Bravčová plnená kapsa (slaninka, 
praženica), zemiakové pyré, zelenino-

vé obloženie
3. Penne s nivovou omáčkou 
Dezert: Ananásové rezy

Streda: 14. 6.
Polievka: Špenátová s vajíčkom 
1. Morčacia salašnícka pochúťka v ze-
miakovej placke, zeleninové obloženie
2. Hovädzia pečienka na cesnaku, 
tarhoňa, červený repa
3. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom 
Dezert: Kávové rezy 

Štvrtok: 15. 6.
Polievka: Hovädzí vývar s pečeňovými 
haluškami 
1. Kuracie kung-pao, kukuricová ryža, 
zeleninové obloženie 
2. Bravčový steak na slaninovej omáč-
ke, štuchané zemiaky, zeleninové 
obloženie 
3. Cuketový prívarok, varené vajičko 
Dezert: Dvojfarebné rezy

Piatok: 16. 6.
Polievka: Mliečna so zemiakmi a 
strúhaním
1. Morčacie prsia s brokolicovou 
omáčkou, natural ryža, zeleninové 
obloženie 
2. Bravčový segedínsky guláš, varené 
knedľa
3. Rybie filé v syrovom cestíčku, zemi-
akové pyré, mrkvový šalát 
Dezert: Medový krémeš 

Reštaurácia 
Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є 
Utorok: 13. 6.
Polievka: Boršč
1. Hovädzie varené, chrenová omáčka, 
knedľa
2. Uhorský kotlíkový guláš, chlieb 

Streda: 14. 6.
Polievka: Šošovicová kyslá 
1. Kurací závitok „Ciašikové tajomstvo“, 
ryža, zeleninový šalát 

2. Liptovská kocka, zemiaková kaša, 
zeleninový šalát

Štvrtok: 15. 6.
Polievka: Fazuľová s párkom
1. Srbský bravčový rezeň, opekané 
zemiaky 
2. Pražské morčacie prsia, ryža, 
červená repa 

Piatok: 16. 6.
Polievka: Rajčinová
1. Pečené kuracie stehno na spôsob 
bažanta, ryža 
2. Treska na cesnaku, zeleninový šalát 
s dressingom, pečivo 

Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 13. 6.
Polievka: Gulášová, rožok
1. Kurací steak s grilovanou zeleninou, 
opekané zemiaky 
2. Bravčové výpečky, červená kapusta, 
knedľa
3. Špagety Aglio Olio Peperoncino

Streda: 14. 6.
Polievka: Slepačia s tortelínami 
1. Bravčový steak s grilovanou cuke-
tou, zemiakovo-cviklové pyré
2. Znojemská hovädzia pečienka, 
dusená ryža 
3. Tvarohové rezance, acidko 

Štvrtok: 15. 6.
Polievka: Cakom Pak 
1. Bravčová panenka v slaninke na 
hubovom rizote
2. Plnená paprika, paradajková 
omáčka, knedľa
3. Karfiolové fašírky, zemiakové pyré, 
uhorkový šalát 

Piatok: 16. 6.
Polievka: Cuketová so zemiakmi
1. Pečené kuracie krídla, hranolky, 
chilli omáčka 
2. Vyprážané údené korbáče, varené 
zemiaky, tatárska omáčka
3. Provensálske cestoviny s kuracím 
mäsom a brokolicou 

www.puchovskenoviny.skfacebook/puchovskenoviny

priamo U NÁS v predajni a NA POČKANIE
Silikónová omietka
super cena 35,90 €

(30kg vedro)

 2,00 mm zrno  -  3,23 € / m2
 1,5 mm zrno  -  2,75 € / m2NOVINKA

Púchov 0948 404 474
Lúky 0948 421 119

www.abstavebniny.sk

UVÁDZACIE CENY

Miešanie fasádnych farieb WEBER TERRANOVA 

www.puchovskenoviny.skfacebook/puchovskenoviny
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Volejbalisti ukončili sezónu stretnutím s primátorom

V utorok 6. júna sme sa s ním stretli 
v  jeho pracovni na mestskom úra-
de, kde nás čakalo pohostenie v 
príjemnom prostredí. Pán primátor 
nás privítal a stretnutie prebiehalo 
v neformálnom priateľskom duchu. 
Zhodnotili sme uplynulú sezónu, 
kde naši chlapci svojimi úspechmi 
robili dobré meno mestu Púchov 
nielen prostredníctvom klubových 
súťaží pod hlavičkou MŠK, ale tiež 
prostredníctvom reprezentovania 
ZŠ Gorazdova, keďže majorita našich 
hráčov pôsobí práve na tejto základ-
nej škole v rámci športových tried.
Najväčším tohoročným úspechom 

nášho oddielu je nepochybne zisk 
majstrovského titulu v kategórii 
mladších žiakov U14 na Majstrov-
stvách SR v Žiline, kde náš hráč Matej 
Turčáni získal hodnotné ocenenie 
najlepší hráč majstrovstiev SR. Získali 
sme aj 5. miesto na majstrovstvách 
SR v kategórii starších žiakov.
V rámci reprezentácie ZŠ Gorazdova 
a mesta Púchov sme získali v kategó-
rii starších žiakov na majstrovstvách 
SR základných škôl v Detve strie-
borné medaily, keď sme až vo finále 
podľahli žiakom zo Svidníka 2:1. Tiež 
sme dosiahli bronzové umiestnenie 
v kategórii mladších žiakov U13 na 
majstrovstvách SR v Poprade. V ka-
tegórii mladších žiakov U14, ktoré sa 
budú konať 27. júna máme medailo-
vé ambície.
   S pánom primátorom sme sa tak-
tiež porozprávali o našich plánoch 
do budúcna, pýtali sme sa na rekon-
štrukciu našej ZŠ Gorazdova, ktorá 
začne tento mesiac. Zaujímala nás 
aj finančná a  materiálna podpora 

športu zo strany mesta v budúcnos-
ti. Veríme, že je to nielen volejbal, ale 
šport ako taký, ktorý robí naše mesto 
jedinečným. Na záver by som chcel 
poďakovať, že sme boli na stretnutie 

s primátorom pozvaní a vyjadriť pre-
svedčenie, že Púchov bude naďalej 
mestom športu minimálne v takej 
miere, ako doteraz.

PaedDr. Ivan Štefko

Na záver úspešnej sezóny 
sa nášmu družstvu star-
ších žiakov a vedeniu MŠK 
VO 1970 Púchov dosta-
lo pocty - pozval nás na 
stretnutie primátor mesta 
Rastislav Henek. 
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FUTBAL - 5. liga muži

Horovce oslavujú postup, Streženice prekvapili vonku

Patrik Štrbák ( s loptou) na pravom krídle neraz takto zamotal hlavu hosťujúcej 
obrane. Dôležitý zápas o postup Horovčania napriek problémom v prvom polčase 
napokon zvládli a zaslúžene sa tešia z historického postupu do 4. ligy.

Dobrovoľní hasiči moravského Brumova B sa stali 
víťazmi druhého kola Slovensko-moravskej hasičskej 
ligy v Ruskovciach. Striebornú priečku obsadili muži 
Podhoria a po minulotýždňovom víťazstve v Krásne 

si udržali prie-
bežné vedenie 
v seriáli. 

V súťaži žien 
t r i u m f o v a -
li dievčatá z 
Ihrišťa pred 

Dežericami a Kvašovom. Obhajkyne minuloročného 
prvenstva – žabky z Nosíc skončili až na piatom mies-
te. Ihrišťanky sa vyšvihli do čela priebežného pora-
dia. Tretie podujatie seriálu Slovensko-moravskej 
hasičskej ligy sa uskutoční v sobotu 17. júna v Lehote 
pod Vtáčnikom.

Výsledky 2. kola SMHL – Ruskovce:
Muži: 1. Brumov B – 14,04 sekundy, 2. Podhorie 

– 14,22 s, 3. Stupné – 14,53 s, 4. Svinná – 14,64 s, 5. 
Nosice – 14,68 s, 6. Lednické Rovne – 15,33 s, 7. Rus-
kovce – 16,01 s, 8. Ďurďové – 16,20 s, 9. – 10. Neda-
šova Lhota a Tŕstie – 16,27 s,... 13. Beluša – 20,32 s, 
15. Visolaje – 27, 98 s, Dohňany, Ihrište a Zbora útok 
nedokončili

Ženy: 1. Ihrište – 18,05 s, 2. Dežerice – 18,19 s, 3. 
Kvašov – 18,26 s, 4. Dohňany – 18,74 s, 5. Nosice-
-žabky – 19,10 s, 6. Ladce – 19,61 s, 7. Horná poruba 
– 20,72 s, 8. Lehota pod Vtáčnikom – 21,14 s, 9. Neda-
šova Lhota – 21,41 s, 10. Dulov – 22,74 s

Priebežné poradie SMHL po 2.kole:
Muži: 1. Podhorie – 37 bodov, 2. Nosice  28 bodov, 

3. Brumov B – 27 bodov, 4. Beluša – 17 bodov, 5. Led-
nické Rovne – 17 bodov, 6. Stupné – 16 bodov, 7. 
Krásno – 16 bodov, 8. Svinná – 14 bodov, 9. Visolaje 
– 13 bodov, 10. Ihrište – 10 bodov,... 16. Dohňany – 7 
bodov, 20. Zbora – 2 body

Ženy: 1. Ihrište – 23 bodov, 2. Nedašova Lhota – 19 
bodov, 3. Dežerice – 19 bodov, 4. Nosice-žabky – 19 
bodov, 5. Kocurany – 15 bodov, 6. Kvašov – 15 bodov, 
7. Dohňany – 14 bodv, 8. Dulov – 11 bodov, 9. Ladce 
– 8. Bodov, 10. Svinná – 8 bodov, 11. Horná Poruba 
– 8 bodov. 

(pok)  

Podhorania sa po druhom mieste udržali v čele seriálu
SLOVENSKO-MORAVSKÁ HASIČSKÁ LIGA - 2. KOLO, RUSKOVCE

Ženy Kvašova obsadili v druhom kole SMHL v Ruskovciach skvelé druhé miesto.          FOTO: SMHL

Podolie – Streženice 2:3 (2:1)
Domáci šli do vedenia už po desiatich minútach po 

góle Križáka. Streženičania prekvapili aktívnou hrou 
a odmenou im bol vyrovnávajúci gól z kopačky Štr-
báka po polhodine hry – 1:1. Ešte do prestávky však 
strhol vedenie na stranu domácich Miklovič – 2:1. 
Po obrátke sa konečne na Streženičanov usmialo aj 
šťastie. V 59. minúte Struhárňanský vyrovnal, a keď-
že domáci nepremenili niekoľko šancí, Loduha v 63. 

minúte rozhodol o víťazstve Streženičanov – iba v 
druhom súťažnom ročníku.  

Góly: 11. Križák, 35. Miklovič – 30. Štrbák, 59. Stur-
harňanský, 63. Loduha, ŽK: Šesták, Adamička, rozho-
doval: Fodor, 100 divákov. 

Zostava Podolia: Palkech – Ohrablo, Gúčik, R. Čer-
veňanský, Gajdošík, M. Červeňanský, Balcír, Miklovič, 
Augistín, Pyšný (75. Uhlík), Križák. Tréner: B. Palkech. 

Zostava Strežaníc: Janták – Šesták, Ľ. Medňanský, 
Struharňanský, Filiač, Rypák 
(89. Vavrík), Štrbák, Adamič-
ka, Loduha, Hriško, E. Med-
ňanský. Tréner: J. Jozefovič. 

Horovce – Cigeľ 3:1 (1:1)
Posledný krok býva najťažší 

a presvedčil sa o tom na vlast-
nej koži aj líder súťaže. Horov-
čania hrali kŕčovito, čo hostia 
využili na strelenie vedúceho 
gólu v 34. minúte. Jeho auto-
rom bol Furka. Streleckú smo-
lu prelomili domáci až päť 
minút pred prestávkou, kedy 
vyrovnal Buček – 1:1. Po ob-
rátke sa hosťom zranil jeden 
hráč, a keďže pricestovali bez 
náhradníkov, dohrávali desia-
ti. V druhom polčase sa už po 
piatich minútach po peknej 
individuálnej akcii presadil 
opäť Buček – 2:1. Víťazstvo 
domácich poistil štvrť hodinu 
pred koncom gólom z poku-

tového kopu M. Štrbák – 3:1. Po záverečnom hvizde 
prevzali Horovčania pohár za víťazstvo v súťaži...

Góly: 38. a 50. Buček, 74. M. Štrbák (11 m) – 34. Fur-
ka.

Rozhodoval Sládek, ŽK: Medera, 150 divákov.
Zostava Horoviec: Žilka – Balocký, Buček, Kočka, 

R. Brix, Körmendy, Pejčič (46. Smiljkovič), M. Štrbák, 
Kostič (35. A. Brix), Škrapko, P. Štrbák (82. Vozár). 

Zostava Cígľa: Gibas – Ďuriš, Medera, Makás, Ma-
darász, Kotula, Kamdem, Katrena, Pružinec, Zaťko, 
Furka. 
Ostatné výsledky 29. kola: Chocholná-Velčice 
– Ladce 3:1, Veľké Uherce – Zemianske Kostoľany 1:2, 
Opatová nad Váhom – Brvnište 3:1, Bošany – Plevník-
-Drienové 0:2, Trenčianska Turná – Kanianka 3:1, Uh-
rovec – Stará Turá 4:0 
Tabuľka po 29. kole: 
1. Horovce 29 21 4 4 77:28 67
2. V. Uherce 29 18 5 6 69:34 59
3. Uhrovec 29 18 5 6 64:39 59
4. Kanianka 29 17 7 5 63:28 58
5. Cígeľ 29 16 2 11 58:53 50
6. Brvnište 29 12 8 9 55:48 44
7. Chocholná 29 13 3 13 54:52 42
8. Podolie 29 12 3 14 47:51 36
9. Tr. Turná 29 11 3 15 40:57 36
10. Plevník 29 9 8 12 53:68 35
11. Bošany 29 10 2 17 37:48 32
12. Opatová 29 9 5 15 47:61 32
13. Z. Kostoľany 29 9 5 15 38:65 32
14. Ladce 29 8 4 17 33:46 28
15. Stará Turá 29 7 6 16 37:60 27
16. Streženice 29 2 10 17 37:71 16
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Úspešné slovenské majstrovstvá starších žiakov v plávaní

ta a 800 m VS jedenásta. Štafeta 4 x 
100 m polohové preteky mix v zlo-
žení Hlubíková, Kmošenová, Jancík, 
Matušík si časom 5:05,85 vybojovala 
10. miesto.
Na záver chcem poďakovať všetkým 
mojim piatim zverencom za fantas-
tické výkony, ktorým predchádzala 
náročná príprava, kolegom – tré-
nerom P. Bílikovi, P. Rumanovi, K. 
Sobolčíkovej a vedeniu plaveckého 
klubu I. Hyžákovi a I. Bradáčovi, ale 
aj rodičom za úžasnú atmosféru na 
pretekoch, ktorou podporovali naše 
vynikajúce výkony.

Dana Strelčíková, trénerka

motýlik so zlepšením svojho osob-
ného výkonu až o 5 sekúnd (2:41,20). 
Martin Matušík v tej istej disciplí-
ne skončil hneď tesne za ním na 4. 
mieste časom 2:43,38 zlepšením o 8 
sekúnd a Mário Hanták na 5. mieste 
(2:43,89) s vylepšením o 2 sekundy.
Púchovčania pokračovali ďalšími 
výbornými výsledkami a doplávali: 
Samuel Jancík – 4. miesto 400 m PP 
(5:25,44), dvakrát 9. miesto 200 m VS, 
200 m PP, Mário Hanták – 10. mies-
to 400 m PP, rovnako ako aj Martin 
Matušík. Nina Hlubíková nezaostala 
za ostatnými a zlepšila si svoje časy 
vo všetkých prijatých disciplínach, 
pričom na 400 m VS skončila desia-

Lea Kmošenová - veľký plavecký talent

Bodovými výkonmi v piatich kolách 
Slovenského pohára pre rok 2016 
sa umiestnila celkovo na piatom 
mieste vo svojej kategórii a zaradila 
sa medzi sedem najlepších sloven-
ských plavkýň, ktoré v júli tohto roku 
absolvujú spoločné sústredenie. 
Od januára tohto roku sa jej opäť 
podarilo zaradiť sa do ÚTM pre rok 
2018. V  dňoch 2.- 4. júna 2017 sa 
konali letné Majstrovstvá SR „A“ 
kategórie – starší žiaci (nar. 2003 – 
2004) na 50 m otvorenom bazéne 
v Štúrove, kde vo svojej krauliarskej 
disciplíne na 100 m voľný spôsob 
časom 1:03,83 v konkurencii 48 pre-
tekárok sa stala nielen majsterkou 
SR, ale pokorila 540 bodovú hrani-
cu, a tým sa zaradila do slovenskej 
reprezentácie. Okrem zlata si vyni-
kajúcimi výkonmi vyplávala striebro 
na 50 m voľný spôsob časom 29,79, 
dve tretie miesta a to v disciplínach 

Okrem množstva titulov a popred-
ných umiestnení na krajských majs-
trovstvách žiactva, sa prvýkrát stala 
majsterkou Slovenska ako 9-ročná 
vo svojej kategórii, v disciplíne 50 m 
voľný spôsob, 1 x získala striebro, 2 
x 3. miesto a 2 x 4.miesto. O rok ne-
skôr jedno striebro, 5 x bronz a 5 x 4. 
miesto. V roku 2015 ako 11-ročná sa 
stala opäť majsterkou SR v disciplíne 
100 m motýlik, pričom svojim zaplá-
vaným časom viedla nielen v slo-
venských, ale aj českých tabuľkách. 
Do posledných majstrovstiev SR si 
okrem už spomínaných titulov vy-
plávala 7 x 2. miesto, 6 x 3. miesto 
a 8 x 4. miesto. V roku 2016 sa jej 
podarilo pokoriť 500-bodovú hra-
nicu v disciplíne 100 m voľný spô-
sob a tým potvrdiť aj zaradenie do 
Útvaru talentovanej mládeže (ÚTM) 
na rok 2017, ktoré bolo schválené 
Slovenskou plaveckou federáciou. 

200 m VS (2:24,18) a 100 m motý-
lik (1:12,89), 5. miesto na 800 m VS 
(10:27,14), 7. miesto 200 m poloho-
vé preteky a 8. miesto 400 m PP.
Lea berie tréningy veľmi zodpoved-
ne a je príkladom a motivátorom 
pre celú tréningovú skupinu v pla-
veckom klube Púchov. Trénuje 4 
x týždenne dve hodiny poobede, 
3 x týždenne hodinu ráno od 6.00 
hodiny a raz za týždeň absolvuje 
suchú prípravu – crossfit. Pravidel-
ne so skupinou absolvuje náročné 
kondičné sústredenia v príprave na 
letné a zimné M SR organizované 
klubom.
Veľkú podporu má predovšetkým 
od svojich rodičov, ale aj zo strany 
triednej učiteľky p. Jancovej a ostat-
ných vyučujúcich na ZŠ Gorazdo-
va, kde Lea navštevuje 7. ročník. Je 
výbornou žiačkou, o čom svedčí aj 
to, že doteraz mala na vysvedčení 

vždy samé jednotky. Ak jej zostane 
chvíľka voľna, využíva ju na svojho 
ďalšieho koníčka, ktorým je jazda na 
koni. Venuje sa tiež ručným prácam 
a pomáha babke v kuchyni. Jej pla-
vecké výsledky sú dôkazom toho, že 
Lea je veľkým talentom, aký sme v 
Púchove už dávnejšie nemali.

Dana Strelčíková, trénerka

šenová stala majsterkou SR časom 
1:03,83, ktorý si nielen zlepšila o 
viac ako sekundu, ale pokorila aj 
540 bodovú hranicu, čím splnila 
limit do reprezentácie Slovenska. 
Zbierku medailí doplnila 2.miestom 
v najrýchlejšej plaveckej disciplíne 
50 m voľný spôsob (29,79), kde jej 
titul unikol len o dve stotiny a bron-
zom na 200 m VS (2:24,18). Okrem 
medailových pozícii sa zlepšením o 
22 sekúnd umiestnila na 5. mieste v 
najdlhšej dievčenskej trati 800 m VS 
(10:27,14), 7. miesto 200 m poloho-
vé preteky a na 400 m PP 8. miesto. 
Púchovskú medailovú zbierku dopl-
nil o bronz Samuel Jancík na 200 m 

Pod vedením trénerky Dany Strel-
číkovej sa v silnej konkurencii 267 
plavcov zo 47 slovenských klubov 
predstavilo aj 5 púchovských plav-
cov – Lea Kmošenová, Nina Hlubí-
ková, Mário Hanták, Samuel Jancík a 
Martin Matušík.
V horúcom slnečnom počasí hneď 
v prvej disciplíne 100 m motýlik si 
Lea Kmošenová vynikajúcim časom 
1:12,89 vyplávala bronzovú medai-
lu, a svoje osobné výkony si zlepšil 
aj Mário Hanták 1:15,98 (9. miesto), 
Martin Matušík (1:13,29) 11. miesto 
a Samuel Jancík (1:14,88) 15. miesto. 
V sobotu v krauliarskej stovke v 
konkurencii 48 plavkýň sa Lea Kmo-

Prvý júnový víkend 2. – 4. 6. 2017 odštartovala séria 
letných Majstrovstiev Slovenska v plávaní. Ako prví sa 
predstavili starší žiaci – „A“ kategória narodení v ro-
koch 2003 až 2004 v 50-metrovom otvorenom bazéne 
v Štúrove.

Púchovčanka Lea Kmošenová (narodená v r. 2004) sa plávaniu aktívne venuje od svo-
jich piatich rokov pod vedením trénerky Dany Strelčíkovej. 
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pridajte sa
do nášho tímu!

ELASTOMER SOLUTIONS, s.r.o. - nadnárodná, stále sa rozvíjajúca spoločnosť v 
gumárenskom priemysle so sídlom v Beluši hľadá kandidátov/-tky na pozície:

Továrenská 422, Beluša
www.elastomer-solutions.com

Daniela Jenisová 042 465 1811 daniela.jenisova@elastomer-solutions.com
Ľudmila Surová 0905 385 366 ludmila.surova@elastomer-solutions.comKONTAKTUJTE NÁS!

OD 01.05.2017
MÁME NOVÉ PODMIENKY

ODMEŇOVANIA A BENEFITY!

4-ZMENNÁ PREVÁDZKA:

Lisovač
Operátor výroby – kontrola dielov
Montážny pracovník

2-ZMENNÁ PREVÁDZKA:

Údržbár – pieskovač
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Stredná odborná škola I. Krasku 491, 020 32 Púchov
v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

celkov v platnom znení vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) č. 1/2017 v zmysle platnej 

legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov 

na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Prenajímateľ  Stredná odborná škola I. Krasku 491,  Púchov
/vyhlasovateľ súťaže:  
Sídlo:   I. Krasku 491, 020 32 Púchov
Zastúpený:     Ing. Lenka Jancíková   – riaditeľka školy
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica
IBAN:   SK09 8180 0000 0070 0050 6118
IČO:   00632066
DIČ:   2020989377
Zriaďovateľ:  Trenčiansky samosprávny kraj, 
   K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Kontaktné osoby:  Ing. Lenka Jancíková

Predmet nájmu na základe súťaže: Výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy 
o nájme nebytových priestorov v celkovej výmere 7 m² nachádzajúce sa na prízemí v budo-
ve školy na ulici I. Krasku 491, 020 32 Púchov, zapísanej na LV č. 2706, súpisné číslo 491, na 
parcele č. 1531, katastrálne územie Horné Kočkovce.
Prenajímateľ je správcom nehnuteľnosti, budova je vo vlastníctve Trenčianskeho samospráv-
neho kraja.

Účel nájmu: Umiestnenie a prevádzkovanie školského bufetu . Sortiment v bufete musí byť 
výživovo hodnotný a musí spĺňať podmienky Vyhlášky MZ SR  č. 527/2007 Z. z., t. j. nesmie 
byť voľne prístupná ponuka nápojov s obsahom kofeínu, chinínu, alkoholických nápojov 
a tabakových výrobkov. Za dodržanie sortimentu, za kvalitu sortimentu a za dodržanie 
hygienických predpisov a noriem bude niesť zodpovednosť nájomca. Prípadné sankcie 
vyrubené prenajímateľovi kontrolnými orgánmi bude prenajímateľ vymáhať od nájomcu.

Ďalšie požiadavky: 
Minimálna výška nájomného: 12,00 € za 1 m² podlahovej plochy mesačne. 
V tejto sume nie sú zahrnuté náklady na energie a ostatné služby spojené s nájmom, ktoré 
sa budú platiť nad rámec nájomného.
Doba platnosti zmluvy o nájme: na dobu určitú – 3 roky odo dňa uzatvorenia zmluvy.
Spôsob predloženia cenovej ponuky: Záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponu-
ky osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením:  
„Prenájom bufetu – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Stredná odborná škola I. Krasku 491, 020 
32  Púchov v termíne do 16. 06. 2017 do 12.00 hod.

Do súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude doručený, alebo predložený na adresu 
vyhlasovateľa po stanovenej lehote.
Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh zmeniť ani odvolať.

Požadovaný minimálny rozsah a obsah cenovej ponuky:
a) identifikačné údaje uchádzača:
- u fyzickej osoby – nepodnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého 
pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so 
zákonom o ochrane osobných údajov na účely obchodnej verejnej súťaže
- u fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, výpis zo živnos-
tenského registra alebo z inej úradnej evidencie alebo iného úradného registra, v ktorom je 
uchádzač zapísaný
- u právnickej osoby – podnikateľa: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, štatutárny orgán 
s uvedením oprávnenosti ku konaniu, originál výpisu z obchodného registra
b) bankové spojenie uchádzača
c) navrhovaná výška nájomného za m²/mesiac

Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

Záujemcovia si môžu dohodnúť termín obhliadky priestorov telefonicky na tel.č.:
0901 918 389 – kontaktné osoby: Ing. Lenka Jancíková.

Vyhodnotenie návrhov, vyhlásenie výsledkov súťaže:
Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude riaditeľkou školy vymenovaná troj-
členná komisia. Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet 
doručených návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrh, v ktorom nebude splnená 
niektorá z podmienok, nebude do súťaže zaradený.
V prípade, že sa súťaže zúčastní viac ako jeden uchádzač, bude realizovaná elektronická 
aukcia, z ktorej vzíde víťaz súťaže.
Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou odplatou za prenechanie do 
užívania predmetného nebytového priestoru (nájomné za m²/mesiac) pri splnení všetkých 
podmienok súťaže. Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, bude písomne oboznámený 
najneskôr v lehote do 3 dní od zverejnenia výsledkov súťaže na webovom sídle školy www.
sospuchov.sk. 
Ostatní navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti upovedomení 
elektronickou poštou. S víťazom súťaže bude následne spracovaný návrh zmluvy o nájme 
predmetných nebytových priestorov, ktorý bude predložený na schválenie zriaďovateľovi 
správcu, t. j. Trenčianskemu samosprávnemu kraju.

V Púchove, 01. 06. 2017, 
Ing. Lenka Jancíková, riaditeľka školy  

Vhodný pre kaviareň, obchod alebo kanceláriu.
Cena 400 € bez DPH mes. + energie max. 80 € bez DPH mes.

Prenajmeme obchodný priestor
v centre mesta pri pešej zóne (bývalá kaviareň Dolce Vita)

Kontakt: 0903 614 164

- výmera 40 m² (s možnosťou zriadenia terasy 70 m²) 
- 2 vlastné vchody 
- 3 vlastné sociálne zariadenia
- klimatizovaný
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TIPOS III. LIGA MUŽI

Futbalisti MŠK Púchov pokračujú vo víťaznom ťažení 
MŠK Púchov – Gabčíkovo 2:0 (2:0)
Púchovčania v predohrávanom stretnutí závereč-

ného 38. kola tretej ligy začali ako z partesu a one-
skorenci úvodný gól nestihli. Už v druhej minúte sa 
futbalistom MŠK vyplatilo dôsledné sledovanie lop- 
ty, vystihli laxnú rozohrávku súpera, mladý Buček 
naservíroval loptu presne na nohu Gajdošíka, ktorý 
do opustenej bránky bez problémov skóroval – 1:0. 
V 20. minúte mali tutovku hostia, keď po nečakane 
rozohranom priamom kope Bódis hlavou zakončoval 
nedôrazne a domáci brankár Strelčík nemal s jeho 
strelou problémy. Oveľa viac práce mal Strelčík o päť 
minút neskôr, keď si poradil s nepríjemným priamym 
kopom Belkovicsa, ktorý vytlačil spod brvna na roh. V 
28. minúte mohol vedenie Púchovčanov zveľadiť Si-
banda, v pokutovom území však až príliš dlho otáľal 
so strelou. Vynahradil si to už o minútu neskôr, keď 
po krídle unikol Gajdošík a jeho presný center zasu-
nul Sibanda opäť do prázdnej bránky – 2:0. Vzápätí 
hosťujúci Huszár vo výhodnej pozícii strelecky zlyhal, 
na druhej strane desať minút pred koncom prvého 
polčasu Gajdošík z uhla minul bránku. Dve minúty 
pred koncom polčasu si urobil výlet do pokutového 
územia Riška, domáci obranca však jeho center v po-
slednej chvíli upratal do bezpečia pred Gajdošíkom. 
Druhý polčas začali Púchovčania vlažne a v 53. minú-
te mohli hostia streliť kontaktný gól. Výborný Strelčík 
v domácej bránke však vyrazil Belkovicsov pokutový 
kop. Futbalisti MŠK potom kontrolovali priebeh stret-
nutia, hosťom toho veľa nedovolili. Naopak, štvrť ho-
dinu pred koncom stretnutia mohol zvýšiť Valašík, no 
Pilátovu prihrávku poslal trestuhodne nad bránku.  

Góly: 2. Marek Gajdošík, 29. Sibanda.
Rozhodoval Santa, ŽK: Kubik, Boráros, 100 divákov.
Zostava MŠK Púchov: Strelčík – Riška, Vanák, Brez-

ničan, Gamboš, Buček, Svorada (55. Kopiš), Valašík 
(87. Luhový), Sibanda (84. Kingsley), Pilát, Marek Ga-
jdošík. Tréner E. Pagáč.

Zostava Gabčíkova: Cighard – Cingel, Bódis, Mod-
rovics (76. Šándor), Malý, Belkovics, Klempa, Trabalík 
(80. Englman), Huszár, Kubik, Boráros. Tréner G. Stra-
ka. 

Ostatné výsledky 38. kola: Šurany – Veľký Meder 
0:3, Dunajská Streda B – Galanta 2:1, Šaľa – Nové Zám-
ky 0:1, Komárno – Zlaté Moravce/Vráble B 1:1, Beluša 

– Lednické Rovne 0:2, Topoľčany – Dubnica 0:1

Galanta – MŠK Púchov 1:2 (1:1)
Podobne ako v stredajšom domácom stretnutí s 

Gabčíkovom, aj v Galante vyšiel futbalistom MŠK Pú-
chov úvod stretnutia. Vedenia sa ujali zhodou okol-
ností rovnako v druhej minúte, kedy domáca obrana 
trestuhodne zabudla na osamoteného Brezničana, 
ktorý  po štandardnej situácii poslal hostí hlavou 
do vedenia – 0:1. Domáci evidentne pridali a už v 
siedmej minúte mohli vyrovnať, no obrana Púchova 
tečovala Kočišovu strelu tesne mimo bránky. O dve 
minúty neskôr však už bola snaha domácich o vyrov-
nanie korunovaná úspechom. Po peknej kolmej akcii 
sa dostal k lopte Baša, obišiel gólmana Letka a vsietil 
vyrovnávajúci gól – 1:1. V prvom polčase si mužstvá 

vyložené príležitosti už nevypra-
covali , hrozili väčšinou iba zo štan-
dardných situácií. Púchovčania 
mohli ísť do vedenia v závere pr-
vého polčasu, Riškova strela spoza 
šestnástky však letela tesne nad 
bránku. Druhý polčas začali aktív-
ne domáci, Púchovčanov do šancí 
nepúšťali. K ohrozeniu púchovskej 
bránky sa však dostali iba raz, keď 
Prágai z priameho kopu tesne 
minul hornú konštrukciu bránky. 
Futbalisti MŠK hrozili po rýchlych 
protiútokoch. Po jednom z nich sa 
v 73. minúte Kopiš „preštrikoval“ 
domácou obranou a prízemnou 
strelou rozhodol o víťazstve hostí. 
Domáci sa už proti koncentrova-
nej obrane MŠK nepresadili.   

Góly: 9. Baša – 2. Brezničan, 73. 
Kopiš. 

Rozhodoval Šandrik, bez kariet, 
150 divákov. 

Zostava Galanty: Stránsky – 
Madarász, Eliáš, Mišura (83. Trhaj), 

Futbalisti MŠK Púchov (v bielom) zdolali v dohrávanom stretnutí záverečného kola Gabčíkovo 2:0. Asistenciu pri 
prvom góle si pripísal mladý Buček (s loptou), po ktorého prihrávke otvoril skóre Marek Gajdošík. 

FOTO: Milan Podmaník  
Lenárt, Jakabovič, Prágai, Revák, Čapkovič (78. Jakub-
jak), Baša, Kočiš. Tréner T. Meszlényi. 

Zostava MŠK Púchov: Letko – Riška, Marek Gajdo-
šík, Buček (56. Kopiš), Svorada (61. Valašík), Sibanda, 
Gamboš (89. Luhový), Vanák, J. Pilát, Zavadzan, Brez-
ničan. Tréner E. Pagáč. 
Ostatné výsledky 33. kola: Veľký Meder – Veľké 
Ludince 2:2, FC Horses – Topoľčany 5:0, Prievidza/
Handlová – Gabčíkovo 2:0, Nové Zámky – Beluša 2:2, 
Dubnica nad Váhom – Lednické Rovne 0:2, Nemšo-
vá – Komárno 3:1, Šurany – Šaľa 2:1, Zlaté Moravce B 
– Neded 2:2, Dunajská Streda B mala voľno
1. Komárno 35 22 9 4 75:31 75
2. L. Rovne 35 21 8 6 67:32 71
3. MŠK Púchov 35 19 10 6 59:27 67
4. Zl. Moravce 35 15 10 10 53:41 55
5. Dubnica 35 16 7 12 48:41 55
6. D. Streda B 35 15 9 11 53:37 54
7. Beluša 35 15 8 12 45:49 53
8. V. Ludince 35 14 9 12 49:49 51
9. Galanta 35 14 7 14 55:47 49
10. Nemšová 35 14 6 15 52:52 48
11. FC Horses 35 14 4 17 51:62 46
12. Gabčíkovo 35 12 8 15 38:46 44
13. Topoľčany 35 13 3 19 40:53 42
14. Horná Nitra 35 12 6 17 45:60 42
15. Nové Zámky 35 11 8 16 50:49 41
16. Šaľa 36 11 8 17 36:43 41
17. Šurany 35 11 6 18 54:71 39
18. Veľký Meder 35 9 6 20 40:75 33
19. Neded 35 6 6 23 37:82 24

Program 34. kola: MŠK Púchov – FC Baník Hor-
ná Nitra (18. 6. o 17.00), Dunajská Streda B – Zlaté 
Moravce/Vrábel B, Gabčíkovo – Dubnica nad Váhom, 
Lednické Rovne – Nemšová, Beluša – Galanta, Topoľ-
čany – Veľký Meder, Veľké Ludince – Nové Zámky, 
FC Neded – FC Horses, Komárno – Šurany, Šaľa má 
voľno

Kto s kým v 3. TIPOS lige

Po Nových Zámkoch si brankár MŠK Púchov Strelčík udržal čisté konto aj v 
stredajšom stretnutí s Gabčíkovom.                    FOTO: Milan Podmaník 
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ

6. liga muži

Okresné derby nemalo víťaza, Lysá skončí posledná  

DELEGAČNÁ LISTINA OBFZ NA 17. JÚNA 2017
6. liga muži – 26. kolo o 17.00
Bolešov – Jasenica (M. Pecuš, Kapila, Sklenár), 

Udiča – Lysá pod Makytou (lCabaj, Brna, D. Janček), 
Dolné Kočkovce – Papradno (Mako, Horečný, Vavrík), 
Tuchyňa – Košecké Podhradie (Folučka, Rojko, Zvak), 
Podmanín – Považská Bystrica (v sobotu o 15.00 – Mi-
hálik, Koleno, Folučka), Horná Poruba – Dulov (Migát, 
Proč, Hriadel), Košeca má voľno

7. liga muži – 26. kolo o 17.00
Lazy pod Makytou – Visolaje (Pastorek, O. Komor-

ník), Kvašov – Dohňany (v Dulove – Meluch, Kováč), 
Šebešťanová – Praznov (v sobotu o 15.00 – Zvak, Roj-

ko), Podvažie – Sverepec (Koleno, Brundza, Galbavý), 
Pruské – Pružina (Juríček, Kováčik), Dolná Breznica 
– Dolná Mariková (Orálek, D. Komorník), Kolačín má 
voľno

8. liga muži – 22. kolo o 17.00
Kameničany – Horovce B (Zigo), Fan Club Púchov 

– Tŕstie (v Lúkach o 15.00 – R), Bodiná – Dynamo Or-
lové (Mihálik), Bolešov B – Červený Kameň (v sobotu 
– Škrovánek), Hradčan Lednica – Prejta (Lamžo), Mi-
kušovce – Vrchteplá (Tomášek)

6. liga dorast – 18. kolo o 14.15
Mikušovce – Lysá pod Makytou (o 10.30 – Proč, Ka-

pila), Dohňany – Jasenica (v sobotu – Sklenár, Ďuriš), 
Dolné Kočkovce – Sverepec (Horečný, Mako), Plev-
ník/Drienové – Udiča (Galbavý, Mihálik), Tuchyňa má 
voľno

4. liga mladší žiaci- 20. kolo o 10.30
Fan Club Púchov – Ilava (v Lúkach o 10.00 – Vavrík, 

Balušík, Jandušík), Kolačín – Dolné Kočkovce (Tomá-
šek), Dubnica nad Váhom má voľno

Prípravy o 16. – 23. miesto o 10.00 a 11.00
Dohrávka 1. a 8. kola: Podmanín – Horná Poruba 

(Folučka)

8. liga muži

7. liga muži

25. kolo: D. Mariková – Lazy 3:2 (2:0), Kmošena 2, 
Pružina – Kolačín 7:1 (2:0), Sverepec – Pruské 3:4 (1:1), 
Praznov – Podvažie 3:1 (1:1), Dohňany – Šebešťanová 
1:2 (1:2), Jugáš, Visolaje – Kvašov 2:1 (1:0), R. Sviečka 2 
– Žiaček, D. Breznica mala voľno.  
1. Kvašov 23 17 4 2 57:19 55
2. Visolaje 23 13 8 2 62:25 47
3. Kolačín 24 14 2 8 59:42 44
4. Pruské 23 12 5 6 64:37 41
5. Šebešťanová 23 9 4 10 37:44 31
6. Pružina 23 9 3 11 45:41 30
7. Lazy 23 9 2 12 43:45 29
8. Podvažie 23 7 8 8 35:46 29
9. D. Mariková 23 8 3 12 38:53 27
10. D. Breznica 23 7 5 11 33:48 26
11. Dohňany 23 6 7 10 41:58 25
12. Sverepec 23 7 4 12 28:45 25
13. Praznov 23 3 3 17 30:69 12
M. Lednice sa odhlásili zo súťaže a ich výsledky boli 
anulované

21. kolo: Vrchteplá – Kameničany 3:0 (0:0), Prejta 
– Mikušovce 2:1 (0:0), Č. Kameň – Lednica 0:2 (0:0), 
Osrman 2, Orlové - Bolešov B 4:1 (0:0), Trstie – Bodiná 
4:1 (2:0), Horovce B - FC Púchov 6:2 (1:2), Todorov 2, 
Vozár, Smiljkovič, M. Cíbik, Fojtík – Remiš,  Novosed-
liak.
1. Mikušovce 21 17 1 3 71:18 52
2. Trstie 21 13 4 4 57:37 43
3. FC Púchov 21 13 2 6 63:33 41
4. Horovce B 21 10 3 8 54:44 33
5. Kameničany 21 10 3 8 54:51 33
6. Bodiná 21 9 3 9 42:48 30
7. Vrchteplá 21 8 5 8 44:41 29
8. Hr. Lednica 21 8 3 10 49:34 27
9. Prejta 21 8 3 10 59:56 27
10. Orlové 21 8 3 10 35:54 24
11. Bolešov B 21 3 2 16 25:100 11
12. Č. Kameň 21 2 2 17 24:61 8
Orlové ma odrátané 3 body.

Lysá - D. Kočkovce 1:1 (1:1)
Lysá po senzačnom víťazstve v minulom kole v 

Tuchyni chcela v derby Púchovského okresu bodovať 
naplno a pokúsiť sa odpútať z dna šiestoligovej ta-
buľky. Herne vyspelejší Dolnokočkovania však začali 
lepšie a domáceho brankára vystrašili nebezpečné 
strely Bajzu a Kučíka. Obe však skončili tesne vedľa 
bránky. Na druhej strane mal šancu na skórovanie 
domáci M. Janíček, s jeho strelou si excelentne po-
radil brankár Dolných Kočkoviec Valach. V 12. minúte 
vyrobila hosťujúca obrana fatálnu chybu, ktorú po-
trestal vedúcim gólom Hošták – 1:0. O deväť minút 
neskôr kopal priamy kop hosťujúci Mchálek a jeho 
tečovaná strela skončila za chrbtom brankára Lysej 
– 1:1. V druhom polčase upadla hra do priemeru, hra-
lo sa väčšinou v strede ihriska, gólových šancí bolo 
ako šafranu. Päť minút pred koncom polčasu mohol 
strhnúť víťazstvo na stranu Lysej Hošták, výborný Va-
lach si však s jeho strelou poradil.  Lysania sa tak v 
záverečnom kole môžu už iba modliť, aby z piatej ligy 
nevypadli spolu so Streženičanmi aj Ladce. V opač-
nom prípade opustia oblastnú elitu. 

Jasenica – Udiča 2:2 (2:2)
V okresnom derby Považskobystrického okresu boli 

takmer celý prvý polčas hostia lepším mužstvom. 
Hneď od úvodu sa pustili do domácej obrany a už v 
12. minúte sa ujali vedenia gólom Furdza – 0:1. Jase-
ničania sa nestačili čudovať a po pol hodine kapitu-
lovali druhýkrát, keď rýchlu akciu Udičanov zakončil 
svojim druhým gólom opäť Furdzo – 0:2. Až potom sa 
domáci prebudili a necelých desať minút pred kon-
com prvého polčasu znížil po priamom kope Adamík 
– 1:2. Minútu pred prestávkou nariadil arbiter poku-
tový kop a Pavlík starší ju bezpečne premenil – 2:2. Po 
obrátke boli lepším mužstvom Jaseničania, Udičania 
ich však do vyložených šancí nepúšťali. V 62. minú-
te síce mali domáci obrovskú šancu strhnúť vedenie 
na svoju stranu, no Pavlík nepremenil pokutový kop. 
Necelých desať minút pred koncom stretnutia si ne-
udržali nervy na uzde J. Janáček a Harušinec a po 
vzájomnej potýčke poslal rozhodca oboch predčas-
ne pod sprchy.  Stretnutie sa tak skončilo zaslúženou 
deľbou bodov. 

Papradno – Tuchyňa 0:1 (0:0)
Stretnutie bolo festivalom nepremenených šancí. 

Už v tretej minúte Pauk nedočiahol na dobrú pri-
hrávku a o dve minúty neskôr zabránil domácemu J. 
Galkovi v skórovaní brankár hostí Gospič. Na druhej 
strane si domáci brankár Hromadík poradil so stre-
lou A. Bartoša a Gospič zasiahol v poslednej chvíli 
pred nabiehajúcim J. Galkom. Najbližšie ku gólu bol 

v prvom polčase hosťujúci Mikoláš, ktorého strelu z 
priameho kopu mieriacu do horného rohu bránky 
vytlačil Hromadík na roh. A keďže gólmi sa  v prvom 
polčase neskončili ani šance S. Trúchlika a Mikoláša, 
odchádzali mužstvá do kabín bez gólov. Aj v druhom 
polčase pokračoval zaujímavý futbal s množstvom 
nepremenených príležitostí. O výsledku tak rozhodla 
80. minúta, kedy po faule v pokutovom území rozho-
dol o víťazstve hostí z penalty Suchánek – 0:1. 

K. Podhradie – Podmanín 4:2 (2:2)
V kvalitnom stretnutí šli do vedenia hostia už v tre-

tej minúte, keď samostatnú akciu zakončil presnou 
strelou P. Gardian – 0:1. O niekoľko minút mieril do-
máci Kozík do tyče, na druhej strane zvýšil Majtán na 
0:2. Domáci znížili v 21. minúte gólom Szücs po pri-
hrávke M. Pučeka – 1:2. Desať minút pred koncom pr-
vého polčasu opäť zafungovala spolupráca domácej 
dvojice Kozík – Szücs a Kozík vsietil vyrovnávajúci gól 
– 2:2. V druhom polčase pokračoval kvalitný futbal, 
strelecká šťastena sa priklonila na domácu stranu. V 
57. minúte M. Puček namieril presne do šibenice – 3:2 
a desať minút pred koncom stretnutia vybojoval lop-
tu pre P. Staňa Marušinec a Szücs sa nemýlil – 4:2. 

Dulov – Bolešov 3:2 (0:1)

V zaujímavom stretnutí pôsobili Bolešovčania fut-
balovejším dojmom, loptu mali viac pod kontrolou, 
no napokon odchádzali bez bodu. V prvom polčase si 
niekoľko šancí vypracovali obe mužstvá, gólom však 
skončila až tá tri minúty pred koncom prvého polča-
su, kedy Prna poslal Bolešov do vedenia – 0:1. Druhý 
polčas sa začal náporom Dulovčanov. Hneď v úvode 
sa zaskvel hosťujúci brankár M. Barták, ktorý si pora-
dil s Ďurčíkovou strelou. V 55. minúte našla prihrávka 
domáceho Bujnocha Jánošíka, ktorý sa nemýlil – 1:1. 
O tri minúty nechala domáca obrana osamoteného 
B. Bartáka, ktorý opäť poslal hostí do vedenia – 1:2. 
Štvrť hodinu pred koncom vyrovnal Cíbik a o minú-
tu neskôr strhol víťazstvo na stranu Dulova Sanitrík. 
Bolešov tak vzhľadom na predvedenú hru utrpel ne-
šťastnú prehru.  

Považská Bystrica - Košeca 3:0 kontumačne - 
hostia na stretnutia nepricestovali 
1. P. Bystrica 22 17 3 2 86:25 54
2. Podmanín 23 14 3 6 69:37 45
3. Košeca 23 13 5 5 65:38 44
4. H. Poruba 23 12 3 8 64:37 39
5. K. Podhradie 23 11 5 7 46:40 38
6. D. Kočkovce 23 10 7 6 54:49 37
7. Tuchyňa 23 10 5 8 64:50 35
8. Bolešov 23 7 6 10 35:43 27
9. Papradno 23 7 4 12 31:54 25
10. Udiča 23 6 4 13 39:52 22
11. Jasenica 23 5 5 13 37:66 20
12. Dulov 23 5 3 15 20:80 18
13. Lysá 23 3 5 15 30:69 14

Ilava odstúpila zo súťaže. 

O tom, že futbalisti Kvašova sa stanú novým účast-
níkom najvyššej oblastnej súťaže, sa rozhodlo už v 
minulom kole. Takže ani neúspech v šlágri kola, v kto-
rom Kvašovčania prehrali na trávniku druhých Visola-
jí, už na postupovej istote nič nezmenilo. Rovnako už 
dávnejšie bolo rozhodnuté o tom, že z Púchovského 
okresu nezostúpi do najnižšej oblastnej súťaže nikto. 
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ

6. liga muži

Okresné derby nemalo víťaza, Lysá skončí posledná  

DELEGAČNÁ LISTINA OBFZ NA 17. JÚNA 2017
6. liga muži – 26. kolo o 17.00
Bolešov – Jasenica (M. Pecuš, Kapila, Sklenár), 

Udiča – Lysá pod Makytou (lCabaj, Brna, D. Janček), 
Dolné Kočkovce – Papradno (Mako, Horečný, Vavrík), 
Tuchyňa – Košecké Podhradie (Folučka, Rojko, Zvak), 
Podmanín – Považská Bystrica (v sobotu o 15.00 – Mi-
hálik, Koleno, Folučka), Horná Poruba – Dulov (Migát, 
Proč, Hriadel), Košeca má voľno

7. liga muži – 26. kolo o 17.00
Lazy pod Makytou – Visolaje (Pastorek, O. Komor-

ník), Kvašov – Dohňany (v Dulove – Meluch, Kováč), 
Šebešťanová – Praznov (v sobotu o 15.00 – Zvak, Roj-

ko), Podvažie – Sverepec (Koleno, Brundza, Galbavý), 
Pruské – Pružina (Juríček, Kováčik), Dolná Breznica 
– Dolná Mariková (Orálek, D. Komorník), Kolačín má 
voľno

8. liga muži – 22. kolo o 17.00
Kameničany – Horovce B (Zigo), Fan Club Púchov 

– Tŕstie (v Lúkach o 15.00 – R), Bodiná – Dynamo Or-
lové (Mihálik), Bolešov B – Červený Kameň (v sobotu 
– Škrovánek), Hradčan Lednica – Prejta (Lamžo), Mi-
kušovce – Vrchteplá (Tomášek)

6. liga dorast – 18. kolo o 14.15
Mikušovce – Lysá pod Makytou (o 10.30 – Proč, Ka-

pila), Dohňany – Jasenica (v sobotu – Sklenár, Ďuriš), 
Dolné Kočkovce – Sverepec (Horečný, Mako), Plev-
ník/Drienové – Udiča (Galbavý, Mihálik), Tuchyňa má 
voľno

4. liga mladší žiaci- 20. kolo o 10.30
Fan Club Púchov – Ilava (v Lúkach o 10.00 – Vavrík, 

Balušík, Jandušík), Kolačín – Dolné Kočkovce (Tomá-
šek), Dubnica nad Váhom má voľno

Prípravy o 16. – 23. miesto o 10.00 a 11.00
Dohrávka 1. a 8. kola: Podmanín – Horná Poruba 

(Folučka)

8. liga muži

7. liga muži

25. kolo: D. Mariková – Lazy 3:2 (2:0), Kmošena 2, 
Pružina – Kolačín 7:1 (2:0), Sverepec – Pruské 3:4 (1:1), 
Praznov – Podvažie 3:1 (1:1), Dohňany – Šebešťanová 
1:2 (1:2), Jugáš, Visolaje – Kvašov 2:1 (1:0), R. Sviečka 2 
– Žiaček, D. Breznica mala voľno.  
1. Kvašov 23 17 4 2 57:19 55
2. Visolaje 23 13 8 2 62:25 47
3. Kolačín 24 14 2 8 59:42 44
4. Pruské 23 12 5 6 64:37 41
5. Šebešťanová 23 9 4 10 37:44 31
6. Pružina 23 9 3 11 45:41 30
7. Lazy 23 9 2 12 43:45 29
8. Podvažie 23 7 8 8 35:46 29
9. D. Mariková 23 8 3 12 38:53 27
10. D. Breznica 23 7 5 11 33:48 26
11. Dohňany 23 6 7 10 41:58 25
12. Sverepec 23 7 4 12 28:45 25
13. Praznov 23 3 3 17 30:69 12
M. Lednice sa odhlásili zo súťaže a ich výsledky boli 
anulované

21. kolo: Vrchteplá – Kameničany 3:0 (0:0), Prejta 
– Mikušovce 2:1 (0:0), Č. Kameň – Lednica 0:2 (0:0), 
Osrman 2, Orlové - Bolešov B 4:1 (0:0), Trstie – Bodiná 
4:1 (2:0), Horovce B - FC Púchov 6:2 (1:2), Todorov 2, 
Vozár, Smiljkovič, M. Cíbik, Fojtík – Remiš,  Novosed-
liak.
1. Mikušovce 21 17 1 3 71:18 52
2. Trstie 21 13 4 4 57:37 43
3. FC Púchov 21 13 2 6 63:33 41
4. Horovce B 21 10 3 8 54:44 33
5. Kameničany 21 10 3 8 54:51 33
6. Bodiná 21 9 3 9 42:48 30
7. Vrchteplá 21 8 5 8 44:41 29
8. Hr. Lednica 21 8 3 10 49:34 27
9. Prejta 21 8 3 10 59:56 27
10. Orlové 21 8 3 10 35:54 24
11. Bolešov B 21 3 2 16 25:100 11
12. Č. Kameň 21 2 2 17 24:61 8
Orlové ma odrátané 3 body.

Lysá - D. Kočkovce 1:1 (1:1)
Lysá po senzačnom víťazstve v minulom kole v 

Tuchyni chcela v derby Púchovského okresu bodovať 
naplno a pokúsiť sa odpútať z dna šiestoligovej ta-
buľky. Herne vyspelejší Dolnokočkovania však začali 
lepšie a domáceho brankára vystrašili nebezpečné 
strely Bajzu a Kučíka. Obe však skončili tesne vedľa 
bránky. Na druhej strane mal šancu na skórovanie 
domáci M. Janíček, s jeho strelou si excelentne po-
radil brankár Dolných Kočkoviec Valach. V 12. minúte 
vyrobila hosťujúca obrana fatálnu chybu, ktorú po-
trestal vedúcim gólom Hošták – 1:0. O deväť minút 
neskôr kopal priamy kop hosťujúci Mchálek a jeho 
tečovaná strela skončila za chrbtom brankára Lysej 
– 1:1. V druhom polčase upadla hra do priemeru, hra-
lo sa väčšinou v strede ihriska, gólových šancí bolo 
ako šafranu. Päť minút pred koncom polčasu mohol 
strhnúť víťazstvo na stranu Lysej Hošták, výborný Va-
lach si však s jeho strelou poradil.  Lysania sa tak v 
záverečnom kole môžu už iba modliť, aby z piatej ligy 
nevypadli spolu so Streženičanmi aj Ladce. V opač-
nom prípade opustia oblastnú elitu. 

Jasenica – Udiča 2:2 (2:2)
V okresnom derby Považskobystrického okresu boli 

takmer celý prvý polčas hostia lepším mužstvom. 
Hneď od úvodu sa pustili do domácej obrany a už v 
12. minúte sa ujali vedenia gólom Furdza – 0:1. Jase-
ničania sa nestačili čudovať a po pol hodine kapitu-
lovali druhýkrát, keď rýchlu akciu Udičanov zakončil 
svojim druhým gólom opäť Furdzo – 0:2. Až potom sa 
domáci prebudili a necelých desať minút pred kon-
com prvého polčasu znížil po priamom kope Adamík 
– 1:2. Minútu pred prestávkou nariadil arbiter poku-
tový kop a Pavlík starší ju bezpečne premenil – 2:2. Po 
obrátke boli lepším mužstvom Jaseničania, Udičania 
ich však do vyložených šancí nepúšťali. V 62. minú-
te síce mali domáci obrovskú šancu strhnúť vedenie 
na svoju stranu, no Pavlík nepremenil pokutový kop. 
Necelých desať minút pred koncom stretnutia si ne-
udržali nervy na uzde J. Janáček a Harušinec a po 
vzájomnej potýčke poslal rozhodca oboch predčas-
ne pod sprchy.  Stretnutie sa tak skončilo zaslúženou 
deľbou bodov. 

Papradno – Tuchyňa 0:1 (0:0)
Stretnutie bolo festivalom nepremenených šancí. 

Už v tretej minúte Pauk nedočiahol na dobrú pri-
hrávku a o dve minúty neskôr zabránil domácemu J. 
Galkovi v skórovaní brankár hostí Gospič. Na druhej 
strane si domáci brankár Hromadík poradil so stre-
lou A. Bartoša a Gospič zasiahol v poslednej chvíli 
pred nabiehajúcim J. Galkom. Najbližšie ku gólu bol 

v prvom polčase hosťujúci Mikoláš, ktorého strelu z 
priameho kopu mieriacu do horného rohu bránky 
vytlačil Hromadík na roh. A keďže gólmi sa  v prvom 
polčase neskončili ani šance S. Trúchlika a Mikoláša, 
odchádzali mužstvá do kabín bez gólov. Aj v druhom 
polčase pokračoval zaujímavý futbal s množstvom 
nepremenených príležitostí. O výsledku tak rozhodla 
80. minúta, kedy po faule v pokutovom území rozho-
dol o víťazstve hostí z penalty Suchánek – 0:1. 

K. Podhradie – Podmanín 4:2 (2:2)
V kvalitnom stretnutí šli do vedenia hostia už v tre-

tej minúte, keď samostatnú akciu zakončil presnou 
strelou P. Gardian – 0:1. O niekoľko minút mieril do-
máci Kozík do tyče, na druhej strane zvýšil Majtán na 
0:2. Domáci znížili v 21. minúte gólom Szücs po pri-
hrávke M. Pučeka – 1:2. Desať minút pred koncom pr-
vého polčasu opäť zafungovala spolupráca domácej 
dvojice Kozík – Szücs a Kozík vsietil vyrovnávajúci gól 
– 2:2. V druhom polčase pokračoval kvalitný futbal, 
strelecká šťastena sa priklonila na domácu stranu. V 
57. minúte M. Puček namieril presne do šibenice – 3:2 
a desať minút pred koncom stretnutia vybojoval lop-
tu pre P. Staňa Marušinec a Szücs sa nemýlil – 4:2. 

Dulov – Bolešov 3:2 (0:1)

V zaujímavom stretnutí pôsobili Bolešovčania fut-
balovejším dojmom, loptu mali viac pod kontrolou, 
no napokon odchádzali bez bodu. V prvom polčase si 
niekoľko šancí vypracovali obe mužstvá, gólom však 
skončila až tá tri minúty pred koncom prvého polča-
su, kedy Prna poslal Bolešov do vedenia – 0:1. Druhý 
polčas sa začal náporom Dulovčanov. Hneď v úvode 
sa zaskvel hosťujúci brankár M. Barták, ktorý si pora-
dil s Ďurčíkovou strelou. V 55. minúte našla prihrávka 
domáceho Bujnocha Jánošíka, ktorý sa nemýlil – 1:1. 
O tri minúty nechala domáca obrana osamoteného 
B. Bartáka, ktorý opäť poslal hostí do vedenia – 1:2. 
Štvrť hodinu pred koncom vyrovnal Cíbik a o minú-
tu neskôr strhol víťazstvo na stranu Dulova Sanitrík. 
Bolešov tak vzhľadom na predvedenú hru utrpel ne-
šťastnú prehru.  

Považská Bystrica - Košeca 3:0 kontumačne - 
hostia na stretnutia nepricestovali 
1. P. Bystrica 22 17 3 2 86:25 54
2. Podmanín 23 14 3 6 69:37 45
3. Košeca 23 13 5 5 65:38 44
4. H. Poruba 23 12 3 8 64:37 39
5. K. Podhradie 23 11 5 7 46:40 38
6. D. Kočkovce 23 10 7 6 54:49 37
7. Tuchyňa 23 10 5 8 64:50 35
8. Bolešov 23 7 6 10 35:43 27
9. Papradno 23 7 4 12 31:54 25
10. Udiča 23 6 4 13 39:52 22
11. Jasenica 23 5 5 13 37:66 20
12. Dulov 23 5 3 15 20:80 18
13. Lysá 23 3 5 15 30:69 14

Ilava odstúpila zo súťaže. 

O tom, že futbalisti Kvašova sa stanú novým účast-
níkom najvyššej oblastnej súťaže, sa rozhodlo už v 
minulom kole. Takže ani neúspech v šlágri kola, v kto-
rom Kvašovčania prehrali na trávniku druhých Visola-
jí, už na postupovej istote nič nezmenilo. Rovnako už 
dávnejšie bolo rozhodnuté o tom, že z Púchovského 
okresu nezostúpi do najnižšej oblastnej súťaže nikto. 
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4. liga st. žiaci o víťaza

I. liga starší žiaci - U15

VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ

II. liga mladší dorast - U17

II. liga starší dorast - U19 I. liga starší žiaci - U14

4. liga mladší žiaci

6. liga dorast

31. kolo: MŠK Púchov – H. Nitra 3:0 (0:0), Marman 
2, Socha, Dubnica – Myjava 0:2, Inter – Skalica 0:1, Pe-
tržalka – Gabčíkovo 3:1, Nové Zámky – Levice 4:0, P. 
Bystrica – Zl. Moravce 2:3, Komárno – Karlova Ves 1:2, 
SDM Domino – Trnava 5:2, Topoľčany – Malacky 5:1
1. Skalica 33 26 2 5 133:30 80
2. Myjava 33 23 5 5 122:34 74
3. Inter 33 17 7 9 88:46 58
4. Karlova Ves 33 18 4 11 60:51 58
5. P. Bystrica 33 16 9 8 84:52 57
6. Loko. Trnava 33 15 7 11 80:70 52
7. Petržalka 33 16 4 13 59:66 52
8. MŠK Púchov 33 15 5 13 87:57 50
9. Topoľčany 33 16 1 16 58:64 49
10. Gabčíkovo 33 13 6 14 69:60 45
11. Dubnica 33 12 7 14 64:59 43
12. Malacky 33 11 9 13 55:73 42
13. Zl. Moravce 33 12 6 15 50:71 42
14. Horná Nitra 33 10 5 18 71:85 35
15. Nové Zámky 33 11 0 22 36:122 33
16. Komárno 33 9 4 20 70:109 31
17. Domino 33 8 6 19 49:72 30
18. Levice 33 4 3 26 28:142 15

31. kolo: MŠK Púchov – H. Nitra7:2 (1:1), Ocelík 3, 
Hurta 2, Halmeš, Bartoš, Dubnica – Myjava 2:1, Inter  
– Skalica 5:2, Komárno – Karlova Ves 1:2, Domino – Tr-
nava 2:2, N. Zámky – Levice 0:1, P. Bystrica – Zl. 2:0, 
Petržalka – Gabčíkovo 5:2, Topoľčany – Malacky 4:1
1. Myjava 33 27 3 3 118:26 84
2. Inter 33 25 4 4 124:40 79
3. Petržalka 33 24 3 6 89:53 75
4. Trnava 33 20 8 5 61:25 68
5. Gabčíkovo 33 20 4 9 88:42 64
6. Topoľčany 33 17 6 10 83:48 57
7. Domino 33 17 5 11 75:47 56
8. Zl. Moravce 33 17 3 13 54:55 54
9. Dubnica 33 16 1 16 78:54 49
10. Horná Nitra 33 14 4 15 70:88 46
11. Karlova Ves 33 12 7 14 73:74 43
12. Komárno 33 10 6 17 54:74 36
13. P. Bystrica 33 9 2 22 43:73 29
14. Malacky 33 7 8 18 43:84 29
15. Skalica 33 6 10 17 44:60 28
16. MŠK Púchov 33 6 4 23 46:92 22
17. Nové Zámky 33 5 4 24 32:110 19
18. Levice 33 3 2 28 20:150 11

26. kolo: MŠK Púchov – FK Senica 0:4 (0:1), Du-
najská Streda – Inter Bratislava 6:1, Slovan Bratislava 
– Levice 4:0, Nitra – Myjava 6:0, Prievidza/Handlová 
– Trnava 3:3, Trenčín – Zlaté Moravce/Vráble 4:0, Petr-
žalka – Karlova Ves Bratislava 0:0
1. Nitra 26 21 2 3 79:14 65
2. Slovan 26 20 3 3 98:15 63
3. Senica 26 21 0 5 70:16 63
4. Trenčín 26 20 2 4 80:23 62
5. D. Streda 26 15 2 9 58:34 47
6. Trnava 26 12 2 12 43:40 38
7. Karlova Ves 26 9 5 12 27:32 32
8. Levice 26 7 6 13 27:52 27
9. Petržalka 26 6 8 12 17:41 26
10. Inter 26 7 4 15 17:33 25
11. MŠK Púchov 26 5 6 15 27:56 21
12. Zl. Moravce 26 6 3 17 19:64 21
13. Myjava 26 5 3 18 28:72 18
14. Horná Nitra 26 3 4 19 17:115 13

26. kolo: MŠK Púchov – FK Senica 2:2 (1:2), Vy-
hnička 2, Dunajská Streda – Inter Bratislava 4:0, Nitra 
– Myjava 5:0, Petržalka – Karlova Ves Bratislava 0:2, 
Prievidza/Handlová – Trnava 1:10, Trenčín- Zlaté Mo-
ravce/Vráble 3:0, Slovan Bratislava – Levice 5:1
1. Trnava 26 22 2 2 128:23 68
2. Nitra 26 22 1 3 104:20 67
3. D. Streda 26 20 1 5 93:22 61
4. Slovan 26 19 4 3 90:16 61
5. Trenčín 26 16 2 8 66:41 50
6. Senica 26 11 6 9 49:37 39
7. Zl. Moravce 26 12 2 12 34:60 38
8. Inter 26 12 1 13 44:50 37
9. Karlova Ves 26 9 4 13 28:51 31
10. Petržalka 26 5 3 18 20:62 18
11. MŠK Púchov 26 4 4 18 20:88 16
12. Horná Nitra 26 3 6 17 27:97 15
13. Myjava 26 3 5 18 13:65 14
14. Levice 26 3 1 22 20:104 10

17. kolo: Udiča – Mikušovce 3:0 kontumačne, Sve-
repec – Tuchyňa 6:1 (5:0), Jasenica - D. Kočkovce 
0:5 (0:1), Lacko 2, Kováčik, Garaj, Urban, Lysá pod 
Makytou – Dohňany 3:6 (2:1), Repka, Pavlis, vlastný 
– Černoško 2, Blažej 2, Jánoško, Granzer, Plevník mal 
voľno.
1. Udiča 15 15 0 0 71:6 45
2. D. Kočkovce 15 9 2 4 38:18 29
3. Plevník 15 9 0 6 55:37 27
4. Dohňany 15 8 2 5 41:29 26
5 Sverepec 15 8 1 6 46:34 25
6. Jasenica 15 6 1 8 29:42 19
7. Tuchyňa 16 4 1 11 33:53 13
8. Lysá 15 4 1 10 31:62 13
9. Mikušovce 15 1 0 14 6:69 3

19. kolo: Ilava – Kolačín 2:2 (0:2), FC Púchov – Dubni-
ca 0:11 (0:5), D. Kočkovce mali voľno.
1. Dubnica 16 16 0 0 174:12 48
2. D. Kočkovce 15 8 0 7 39:59 24
3. Kolačín 15 6 1 8 28:65 19
4. FC Púchov 15 4 0 11 22:70 12
5. Ilava 15 3 1 11 21:78 10

Udiča – Lednica 1:1 (0:1), p.k. 4:2, Zbranek.

Prípravky (16. - 23.)
6. a 13. kolo: Dulov – Horovce A 2:4 (1:1),  Hanták, R. 
Provazník – D. Veliký 2, F. Veliký, Janíček a 3:2 (1:1), 
Sitár 2, Prekop – Janíček 2, Podmanín – Praznov 2:4 
(1:2) a 3:1 (3:0). 7. a 14. kolo: Horovce A – Podmanín 
7:2 (4:0), Kováčik, Mikulová, Srnec, Strýček, Karas, 
Gerhardt, F. Veliký a 4:0 (4:0), F. Veliký, Strýček, D. Veli-
ký, Srnec, Ladce – Kvašov 5:0 (4:0) a 5:0 (3:0), Praznov 
– Prečín 4:1 (1:0) a 5:2 (2:2), H. Poruba – Dulov 0:5 (0:3) 
a 2:4 (2:2). 
16. Dulov 14 11 1 2 61:25 34
17. Ladce 14 10 1 3 59:27 31
18. Horovce A  14 9 2 3 47:14 29
19. Praznov 14 8 1 5 46:47 25
20. Podmanín 12 5 0 7 27:41 15
21. Prečín 14 4 1 9 19:29 13
22. H. Poruba 12 3 2 7 17:34 11
23. Kvašov 14 0 0 14 2:61 0

Vyhlásenie revíznej komisie ObFZ Považská 
Bystrica pre voľby členov volebnej komisie 
ObFZ:

Revízna komisia ObFZ Považská Bystrica podľa 
Stanov ObFZ čl. 50 odst. 5 a Volebného poriadku 
ObFZ vyhlasuje riadne voľby členov volebnej ko-
misie ObFZ volených konferenciou ObFZ ktorá sa 
bude konať v Dulove dňa 7. 7. 2017. 

V zmysle Stanov ObFZ čl. 50 ods. 3 a 5 vyhlasu-
je: 

- Voľbu predsedu volebnej komisie ObFZ a 
voľbu 3 členov volebnej komisie ObFZ 

- Návrh kandidátov na funkcie musí obsahovať 
náležitosti podľa čl. 2. Volebného poriadku ObFZ 

- Návrhy môžu predkladať členovia ObFZ (defi-
novaní v Stanovách ObFZ) 

- Návrh kandidátov musí byť doručený na 
sekretariát ObFZ najneskôr dňa 29. 6. 2017 do 
24,00 hod. 

- Návrh kandidátov na členov volebnej komisie 
ObFZ v zmysle Stanov ObFZ čl.50 bod.3. predkla-
dajú členovia ObFZ vždy za príslušný okres (Ilava, 
Púchov, Považská Bystrica). Takto budú vykonáva-
né aj ich voľby na konferencii ObFZ. 

Vladimír Svitek, predseda RK ObFZ

Kandidátov do funkcií v ObFZ 
možno prihlasovať do 29. júna

V zmysle Stanov Oblastného futbalového zväzu 
Považská Bystrica Výkonný výbor ObFZ Považská 
Bystrica zvoláva riadnu Konferenciu Oblastného 
futbalového zväzu Považská Bystrica dňa 7. júla 
2017 o 16,30 hodine v priestoroch Kultúrneho 
domu v Dulove 

Program konferencie: 
1. Otvorenie 
2. Vyhlásenie o zvolaní konferencie v súlade so 

Stanovami 
3. Schválenie programu 
4. Voľba orgánov a pracovných komisií 
5. Ocenenie zaslúžilých funkcionárov OBFZ 
6. Správa o činnosti OBFZ 
7. Správa revíznej komisie OBFZ 
8. Voľba volebnej komisie ObFZ 
9. Rôzne 
10. Diskusia 
11. Schválenie uznesení 
Účastníci Konferencie: 
1. Účastníci konferencie s právom hlasovať: 
- zástupcovia klubov – riadnych členov OBFZ 

Považská Bystrica 
2. Účastníci konferencie bez práva hlasovať: 
- zástupcovia SFZ 
- členovia VV OBFZ Považská Bystrica 
- zástupcovia médií 
- sekretár OBFZ Považská Bystrica 

Volebná konferencia 
ObFZ bude v Dulove

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk

Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk
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4. liga st. žiaci o víťaza

I. liga starší žiaci - U15

VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ

II. liga mladší dorast - U17

II. liga starší dorast - U19 I. liga starší žiaci - U14

4. liga mladší žiaci

6. liga dorast

31. kolo: MŠK Púchov – H. Nitra 3:0 (0:0), Marman 
2, Socha, Dubnica – Myjava 0:2, Inter – Skalica 0:1, Pe-
tržalka – Gabčíkovo 3:1, Nové Zámky – Levice 4:0, P. 
Bystrica – Zl. Moravce 2:3, Komárno – Karlova Ves 1:2, 
SDM Domino – Trnava 5:2, Topoľčany – Malacky 5:1
1. Skalica 33 26 2 5 133:30 80
2. Myjava 33 23 5 5 122:34 74
3. Inter 33 17 7 9 88:46 58
4. Karlova Ves 33 18 4 11 60:51 58
5. P. Bystrica 33 16 9 8 84:52 57
6. Loko. Trnava 33 15 7 11 80:70 52
7. Petržalka 33 16 4 13 59:66 52
8. MŠK Púchov 33 15 5 13 87:57 50
9. Topoľčany 33 16 1 16 58:64 49
10. Gabčíkovo 33 13 6 14 69:60 45
11. Dubnica 33 12 7 14 64:59 43
12. Malacky 33 11 9 13 55:73 42
13. Zl. Moravce 33 12 6 15 50:71 42
14. Horná Nitra 33 10 5 18 71:85 35
15. Nové Zámky 33 11 0 22 36:122 33
16. Komárno 33 9 4 20 70:109 31
17. Domino 33 8 6 19 49:72 30
18. Levice 33 4 3 26 28:142 15

31. kolo: MŠK Púchov – H. Nitra7:2 (1:1), Ocelík 3, 
Hurta 2, Halmeš, Bartoš, Dubnica – Myjava 2:1, Inter  
– Skalica 5:2, Komárno – Karlova Ves 1:2, Domino – Tr-
nava 2:2, N. Zámky – Levice 0:1, P. Bystrica – Zl. 2:0, 
Petržalka – Gabčíkovo 5:2, Topoľčany – Malacky 4:1
1. Myjava 33 27 3 3 118:26 84
2. Inter 33 25 4 4 124:40 79
3. Petržalka 33 24 3 6 89:53 75
4. Trnava 33 20 8 5 61:25 68
5. Gabčíkovo 33 20 4 9 88:42 64
6. Topoľčany 33 17 6 10 83:48 57
7. Domino 33 17 5 11 75:47 56
8. Zl. Moravce 33 17 3 13 54:55 54
9. Dubnica 33 16 1 16 78:54 49
10. Horná Nitra 33 14 4 15 70:88 46
11. Karlova Ves 33 12 7 14 73:74 43
12. Komárno 33 10 6 17 54:74 36
13. P. Bystrica 33 9 2 22 43:73 29
14. Malacky 33 7 8 18 43:84 29
15. Skalica 33 6 10 17 44:60 28
16. MŠK Púchov 33 6 4 23 46:92 22
17. Nové Zámky 33 5 4 24 32:110 19
18. Levice 33 3 2 28 20:150 11

26. kolo: MŠK Púchov – FK Senica 0:4 (0:1), Du-
najská Streda – Inter Bratislava 6:1, Slovan Bratislava 
– Levice 4:0, Nitra – Myjava 6:0, Prievidza/Handlová 
– Trnava 3:3, Trenčín – Zlaté Moravce/Vráble 4:0, Petr-
žalka – Karlova Ves Bratislava 0:0
1. Nitra 26 21 2 3 79:14 65
2. Slovan 26 20 3 3 98:15 63
3. Senica 26 21 0 5 70:16 63
4. Trenčín 26 20 2 4 80:23 62
5. D. Streda 26 15 2 9 58:34 47
6. Trnava 26 12 2 12 43:40 38
7. Karlova Ves 26 9 5 12 27:32 32
8. Levice 26 7 6 13 27:52 27
9. Petržalka 26 6 8 12 17:41 26
10. Inter 26 7 4 15 17:33 25
11. MŠK Púchov 26 5 6 15 27:56 21
12. Zl. Moravce 26 6 3 17 19:64 21
13. Myjava 26 5 3 18 28:72 18
14. Horná Nitra 26 3 4 19 17:115 13

26. kolo: MŠK Púchov – FK Senica 2:2 (1:2), Vy-
hnička 2, Dunajská Streda – Inter Bratislava 4:0, Nitra 
– Myjava 5:0, Petržalka – Karlova Ves Bratislava 0:2, 
Prievidza/Handlová – Trnava 1:10, Trenčín- Zlaté Mo-
ravce/Vráble 3:0, Slovan Bratislava – Levice 5:1
1. Trnava 26 22 2 2 128:23 68
2. Nitra 26 22 1 3 104:20 67
3. D. Streda 26 20 1 5 93:22 61
4. Slovan 26 19 4 3 90:16 61
5. Trenčín 26 16 2 8 66:41 50
6. Senica 26 11 6 9 49:37 39
7. Zl. Moravce 26 12 2 12 34:60 38
8. Inter 26 12 1 13 44:50 37
9. Karlova Ves 26 9 4 13 28:51 31
10. Petržalka 26 5 3 18 20:62 18
11. MŠK Púchov 26 4 4 18 20:88 16
12. Horná Nitra 26 3 6 17 27:97 15
13. Myjava 26 3 5 18 13:65 14
14. Levice 26 3 1 22 20:104 10

17. kolo: Udiča – Mikušovce 3:0 kontumačne, Sve-
repec – Tuchyňa 6:1 (5:0), Jasenica - D. Kočkovce 
0:5 (0:1), Lacko 2, Kováčik, Garaj, Urban, Lysá pod 
Makytou – Dohňany 3:6 (2:1), Repka, Pavlis, vlastný 
– Černoško 2, Blažej 2, Jánoško, Granzer, Plevník mal 
voľno.
1. Udiča 15 15 0 0 71:6 45
2. D. Kočkovce 15 9 2 4 38:18 29
3. Plevník 15 9 0 6 55:37 27
4. Dohňany 15 8 2 5 41:29 26
5 Sverepec 15 8 1 6 46:34 25
6. Jasenica 15 6 1 8 29:42 19
7. Tuchyňa 16 4 1 11 33:53 13
8. Lysá 15 4 1 10 31:62 13
9. Mikušovce 15 1 0 14 6:69 3

19. kolo: Ilava – Kolačín 2:2 (0:2), FC Púchov – Dubni-
ca 0:11 (0:5), D. Kočkovce mali voľno.
1. Dubnica 16 16 0 0 174:12 48
2. D. Kočkovce 15 8 0 7 39:59 24
3. Kolačín 15 6 1 8 28:65 19
4. FC Púchov 15 4 0 11 22:70 12
5. Ilava 15 3 1 11 21:78 10

Udiča – Lednica 1:1 (0:1), p.k. 4:2, Zbranek.

Prípravky (16. - 23.)
6. a 13. kolo: Dulov – Horovce A 2:4 (1:1),  Hanták, R. 
Provazník – D. Veliký 2, F. Veliký, Janíček a 3:2 (1:1), 
Sitár 2, Prekop – Janíček 2, Podmanín – Praznov 2:4 
(1:2) a 3:1 (3:0). 7. a 14. kolo: Horovce A – Podmanín 
7:2 (4:0), Kováčik, Mikulová, Srnec, Strýček, Karas, 
Gerhardt, F. Veliký a 4:0 (4:0), F. Veliký, Strýček, D. Veli-
ký, Srnec, Ladce – Kvašov 5:0 (4:0) a 5:0 (3:0), Praznov 
– Prečín 4:1 (1:0) a 5:2 (2:2), H. Poruba – Dulov 0:5 (0:3) 
a 2:4 (2:2). 
16. Dulov 14 11 1 2 61:25 34
17. Ladce 14 10 1 3 59:27 31
18. Horovce A  14 9 2 3 47:14 29
19. Praznov 14 8 1 5 46:47 25
20. Podmanín 12 5 0 7 27:41 15
21. Prečín 14 4 1 9 19:29 13
22. H. Poruba 12 3 2 7 17:34 11
23. Kvašov 14 0 0 14 2:61 0

Vyhlásenie revíznej komisie ObFZ Považská 
Bystrica pre voľby členov volebnej komisie 
ObFZ:

Revízna komisia ObFZ Považská Bystrica podľa 
Stanov ObFZ čl. 50 odst. 5 a Volebného poriadku 
ObFZ vyhlasuje riadne voľby členov volebnej ko-
misie ObFZ volených konferenciou ObFZ ktorá sa 
bude konať v Dulove dňa 7. 7. 2017. 

V zmysle Stanov ObFZ čl. 50 ods. 3 a 5 vyhlasu-
je: 

- Voľbu predsedu volebnej komisie ObFZ a 
voľbu 3 členov volebnej komisie ObFZ 

- Návrh kandidátov na funkcie musí obsahovať 
náležitosti podľa čl. 2. Volebného poriadku ObFZ 

- Návrhy môžu predkladať členovia ObFZ (defi-
novaní v Stanovách ObFZ) 

- Návrh kandidátov musí byť doručený na 
sekretariát ObFZ najneskôr dňa 29. 6. 2017 do 
24,00 hod. 

- Návrh kandidátov na členov volebnej komisie 
ObFZ v zmysle Stanov ObFZ čl.50 bod.3. predkla-
dajú členovia ObFZ vždy za príslušný okres (Ilava, 
Púchov, Považská Bystrica). Takto budú vykonáva-
né aj ich voľby na konferencii ObFZ. 

Vladimír Svitek, predseda RK ObFZ

Kandidátov do funkcií v ObFZ 
možno prihlasovať do 29. júna

V zmysle Stanov Oblastného futbalového zväzu 
Považská Bystrica Výkonný výbor ObFZ Považská 
Bystrica zvoláva riadnu Konferenciu Oblastného 
futbalového zväzu Považská Bystrica dňa 7. júla 
2017 o 16,30 hodine v priestoroch Kultúrneho 
domu v Dulove 

Program konferencie: 
1. Otvorenie 
2. Vyhlásenie o zvolaní konferencie v súlade so 

Stanovami 
3. Schválenie programu 
4. Voľba orgánov a pracovných komisií 
5. Ocenenie zaslúžilých funkcionárov OBFZ 
6. Správa o činnosti OBFZ 
7. Správa revíznej komisie OBFZ 
8. Voľba volebnej komisie ObFZ 
9. Rôzne 
10. Diskusia 
11. Schválenie uznesení 
Účastníci Konferencie: 
1. Účastníci konferencie s právom hlasovať: 
- zástupcovia klubov – riadnych členov OBFZ 

Považská Bystrica 
2. Účastníci konferencie bez práva hlasovať: 
- zástupcovia SFZ 
- členovia VV OBFZ Považská Bystrica 
- zástupcovia médií 
- sekretár OBFZ Považská Bystrica 

Volebná konferencia 
ObFZ bude v Dulove

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk

Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk

Tenis - výsledky
DETI ZMIEŠANÉ do 10 r. 1. trieda 
6. 5. 2017 - TK Žilina A - TK Púchov 5:1
Dvojhry: Nina Seduchová - Olivia Ondričková 6:2, 
Nina Švábiková - Max Faktor 6:2, Martin Frič - Ti-
motej Podstránsky 6:0, Matúš Petraško - Ľubomír 
Talda 6:4, 
Štvorhry: Matúš Petraško/ Martin Frič - Olivia Ond-
ričková/ Timotej Podstránsky 6:0, Nina Švábiková/ 
Nina Seduchová - Max Faktor/ Ľubomír Talda 1:6
27. 5. 2017 - TK Púchov - ŠKT Kremnica A 2:4
Dvojhry: Max Faktor - Leonard Šebeň 6:4, Mária 
Kurcinová - Ema Weissová 4:6, Timotej Podstrán-
sky - Michal Zöldy 0:6, Ľubomír Talda - Dominika 
Petríková 2:6,
Štvorhry: Timotej Podstránsky/ Max Faktor - Mi-
chal Zöldy/ Leonard Šebeň 7:5, 
Ľubomír Talda/ Mária Kurcinová - Dominika Petrí-
ková/ Ema Weissová 2:6

MLADŠÍ ŽIACI 2. trieda A
7. 5. 2017 - TK Sparta Pov. Bystrica - TK Púchov 2:4
Dvojhry: Michal Žbodák - Daniel Luhový 6:1 6:1, 
Marco Šuga (skr.) - Filip Varjassy 6:7 0:2, Šimon 
Briestenský - Martin Vrábel 1:6 2:6, Tomáš Sádecký 
- Lukáš Sapák 6:0 6:0,
Štvorhry: Tomáš Sádecký/ Šimon Briestenský - 
Martin Vrábel/ Filip Varjassy 7:6 5:7 4:6, Marco 
Šuga/ Michal Žbodák - Daniel Luhový/ Lukáš Sa-
pák 0:6 0:6

MLADŠIE ŽIAČKY 2. trieda
28. 5. 2017 - TK Púchov - TK Banská Bystrica 2:4
Dvojhry: Katarína Hlavačková - Tereza Bartková 
3:6 3:6, Nicole Janíková - Gabriela Kaštankinová 
1:6 1:6, Adriana Cenigová - ETatiana Penovová 5:7 
6:3 7:5, Nina Tomášová - Sara Brinzová 3:6 3:6
Štvorhry: Nina Tomášová/ Adriana Cenigová - Te-
reza Bartková/ Gabriela Kaštankinová 6:1 6:2, Ni-
cole Janíková/ Katarína Hlavačková - Sara Brinzo-
vá/ Tatiana Penovová 1:6 3:6

DORASTENKY 3. trieda A
14. 5. 2017 - ŠK Sokol LH - TK Púchov 2:4
Dvojhry: Adela Glavová - Lucia Oráviková 3:6 6:1 
3:6, Laura Štepitová - Ninka Buchtová 2:6 6:0 3:6, 
Alžbeta Kúdolová - Kristína Frolová 6:1 6:0, Sára 
Vosátková - Karolína Kuchtová 0:6 6:1 4:6,
Štvorhry: Sára Vosátková/ Laura Štepitová - Karo-
lína Kuchtová/ Kristína Frolová 7:5 3:6 7:5, Alžbeta 
Kúdolová/ Adela Glavová - Ninka Buchtová/ Lucia 
Oráviková 3:6 4:6
28. 5. 2017 - TK Púchov - LTK Lip. Mikuláš A 6:0
Dvojhry: Lucia Oráviková - Lucia Glutová 2:6 3:6, 
Ninka Buchtová - Ivana Spilá 3:6 4:6, Kristína Fro-
lová - Klára Lisá 1:6 1:6, Karolína Kuchtová - Karin 
Petrášová 3:6 1:6,
Štvorhry: Karolína Kuchtová/ Kristína Frolová - Ka-
rin Petrášová/ Lucia Glutová 1:6 2:6, Ninka Buchto-
vá/ Lucia Oráviková - Ivana Spilá/ Klára Lisá 0:6 0:6

MUŽI 1. trieda
27. 5. 2017 - TK Podbrezová - TK Púchov 4:3
Dvojhry: Michal Kučera - Marcel Luhový 1:6 0:6, 
Július Bella - Mário Lalík (skr.) 6:0, Tomáš Longauer 
- Peter Navoj 7:6 6:4, Miroslav Šteňo - Oliver Kro-
šlák 7:6 6:3, Filip Šteňo - Andrej Kršjak 0:6 1:6,
Štvorhry: Tomáš Longauer/ Martin Búlik - Andrej 
Kršjak/ Peter Navoj 6:3 6:3, Július Bella/ Filip Šteňo 
- Marcel Luhový/ Oliver Krošlák 2:6 5:7
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• 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 Hyundai LC Accent, rok 2002, 486 000 km, 
cena 500 eur Tel:  0903 358 056.
• 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 satelitný tanier s konvektorom a dvoma 
držiakmi. Cena 20 eur. Tel: 0911 858 590. 
• 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.

RÔZNE
• Z vážnych zdravotných dôvodov odstúpim za-
behnutú krčmu s terasou v Púchove. V prípade se- 
riózneho záujmu kontaktujte tel. 0948 888 656  
v čase od 10.00 do 15.00 hod.

PONUKA PRÁCE
• Hľadám brigádnika/čku na fyzicky nenáročnú prácu 
na 4 hod. denne v Púchove. Info na tel. 0915 793 013.
• Gastronomická spoločnosť v Púchove, príjme do 
súčasnej a novej prevádzky pracovníkov na trvalý pra-
covný pomer do nepretržitej prevádzky:
- pokladník - pracovník bufetu, 
- pracovník na výdaj jedál, 
- kuchár - príprava jedál, 
- pomocná sila - 4 hodiny (10.00 - 14.00 hod.)  
Bližšie informácie poskytneme na tel. 042/4612646, 
0907 826 577, email: zr.1580@compass-group.sk 
• Prijmem upratovačku do Hypermarketu Tesco Pú-
chov,  ihneď. Tel: 0905 976 791. 
• Poľnohospodárske družstvo Mestečko prijme do 
zamestnania: dojičky (dojičov) kráv a oviec, pastie-

rov hovädzieho dobytka, vodičov nákladnej dopravy,  
strojníkov stavebných strojov, murárov - obkladačov. 
Kontakt: Mrníková 0903 458 890, email: pdmestecko@
pdmestecko.sk.
• Ponúkame prácu vo f. HANDLOPEX Slovakia, s. r. o., 
Púchov,  na pozíciu skladník. Práca na ranné a poobed-
né smeny, platové podmienky telefonicky, preukaz 
VZV výhodou, nie je podmienkou. Nástup ihneď. Tel.  
+421 911 773 369. E-mail: roman.dorociak@handlo-
pex.sk.
• 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 upratovačka na upratovanie 
kancelárskych priestorov, v čase od 9.30 – 11.30 hod. 
alebo do 12.30 hod. č. t. 0944 341 880.

DARUJEM
• Darujem priemyselnú obnitkovačku prerobenú na 
220 V. Tel. 0915 223 914.

STRATY A NÁLEZY 
• Stratili sa okuliare dioptrické, slnečné v Púchove. 
Nálezca nech kontaktuje tel. č. 0915 605 679.

OZNAMY 
• Mestská knižnica Vladimíra Roya v Púchove 

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 7. 6. 2017 uplynie 
10 rokov, čo nás navždy 
opustila  
Alica HUDECOVÁ, 
rod. Gašpárková.

S láskou a vďakou spo-
mínajú deti s rodinami.

SPOMIENKA
Odišiel tíško, potichuč-
ky, bez rozlúčky, len 
v srdciach nám ostal 
smútok a žiaľ. Dňa 14. 
júna si pripomenieme 
19. výročie, čo nás na-
vždy opustil náš manžel, 
otec,  svokor, dedko 
pán Štefan PODYMÁK.

S láskou na neho spomíjanú manželka,
 dcéra Edita, zať Peter a vnuci Peťo, 

Katarína,  Tomáš, Sonka a Barborka.
Kto ste ho poznali, spomínajte s nami. 

SPOMIENKA
Je to už 10 rokov, čo ne-
počuť zvuk Tvojich kro-
kov. Odišla si tíško, bez 
rozlúčenia, nastala bo-
lestná chvíľa odlúčenia. 
Dňa 13. 6. 2017  si pri-
pomíname 10. výročie 
úmrtia mamy a babky 
Jozefy SYRNÉJ. 

S láskou spomínajú synovia Jozef s dcérami a 
Milan s rodinou.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú modlitbu  
na jej spomienku.

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám les v Lysej p. Makytou, 24 884 m². Tel. 0907 
387 919.
• Predám slnečný pozemok, 630 m² s možnosťou 
prikúpenia 600 m² , k. ú. Púchov okolie. Cena doho-
dou. Tel: 0949 757 154.
• 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
• Dám do prenájmu 3-izbový byt na Námestí Slo-
body v Púchove, kompletne zariadený, prerobený.  
Voľný ihneď, cena dohodou. Tel: 0908 499 554.
• Prenajmeme obchodný priestor na Moravskej ul.,  
volať  denne od 17. do 18. hod. Tel: 0918 828 362.
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oznamuje svojim čitateľom a návštevníkom, že cez 
letné prázdniny bude otvorená pre verejnosť od 
7.30 do 15.30 hod. vždy od pondelka do piatku.
• ZO SZZP Púchov oznamuje, že ďalší poradenský 
deň bude 26. 6. 2017 od 14.00 hod v kancelárii ZO 
SZZP (bývalý kataster, Nám. slobody). Právne po-
radenstvo sa pre veľký záujem zužuje na právne 
problémy zdravotne postihnutých a starších ob-
čanov mesta Púchov. Kto potrebuje právnu radu, 
môže sa prihlásiť do 20. 6. 2017 na adrese: Ján Petro, 
Obrancov mieru 1152/5, 0949 103 709. K prípadu, v 
ktorom chcete poradiť, je potrebné doniesť už exis-
tujúce podklady. 

POĎAKOVANIE
Vážený a milý, pán primátor Henek.
Vážený lebo si Vás veľmi vážim a milý, pretože som 
sa ešte nestretla s takým človekom ako ste Vy.
Bola som milo prekvapená, aký prístup máte k star-
ším ľuďom. Veľmi milo ste ma privítali a vypočuli 
ste moju žiadosť, čo pre mňa znamená veľmi veľa  

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!

DOVE
telové mlieko 

400 ml

4,75

3,59 €

SUPER CENA

PALETTE 
farba na vlasy   

3,30 

2,29 €

DOVE 
dámsky sprej 
proti poteniu

150 ml  

2,99  

1,99 €

Akcia platí od 13. 6. do. 19. 6. alebo do vypredania zásob

LENOR     
avivážny 
prostriedok      
1,9 l / 63 PD 
1,5 l / 50 PD  
3,79 

2,59 €

SENZI        
tekutý odstraňovač škvŕn 
bez chlóru 
(slovenský výrobok) 
1 l  
2,79 

1,99 €

DOMESTOS
čistiaci 
prostriedok 
750 ml  

1,79 

1,19 €

CALGON 
zmäkčovač vody 
a odstraňovač 
vodného kameňa do 
pračky, 500 g
3,39  

2,39 €

COLGATE  
zubná pasta  
100 ml 

1,30 

0,79 €

PUR
čistiaci prostriedok 
na umývanie riadu 

900 ml

1,59 

 1,09 € 

8,79 

5,99 €

LANZA
prach na pranie 
70 PD
5,25 kg 

NIVEA  
sprchový gél  
250 ml

2,95 

1,65  €

WOOLITE
tekutý gél 
na pranie 
2 l 

4,98 

2,99 €

v dnešnej dobe. Ste človek na pravom mieste a s 
veľkým srdiečkom. Touto cestou sa Vám chcem ve-
rejne poďakovať, tiež Vašim rodičom za to, že Vás 
vychovali ľudsky. 
Púchovčania, buďte pyšní a hrdí na nášho primáto-
ra, pána Heneka.

M. Maráková, Púchov

Spoločnosť PMB Slovakia s. r. o.
Novonosická 503/5, 020 01  Púchov

prijme:    SAMOSTATNÉHO SKLADNÍKA
- práca na dve zmeny
- práca s PC v informačnom systéme
- obsluha VZV 

- nástup dohodou 
- stravné lístky

Kontakt: 042/465 38 43            info@pmb.eu

prijme: MONTÁŽNYCH PRACOVNÍKOV do výroby káblových 
zväzkov v Púchove, na TPP (2 zmeny) alebo brigádne (dohoda 
o brigádnickej práci študenta, dohoda o vykonaní práce)

Nástup: dohodou

Strojárska spoločnosť s.r.o.
PRIJME do pracovného pomeru

so sídlom v Beluši, okr. Púchov 

CNC sústružníkov     
CNC frézarov

Informácie na tel. čísle: 042/462 43 49 alebo e-mail: baas@baas.sk

.

. skladníka - zámočníka
strojného brusiča na plocho

..

Predajňu drogérie GUSIM nájdete v obchodnej pasáži GM plus na rohu ulíc Hollého a Moravskej - oproti rybičkám

Našiel sa zatúlaný vlčiak...
Mestská polícia v Púchove 29. mája od-
chytila na Vieske tohto samčeka vlčiaka 
(na foto). Vlčiak je nezranený a neočipo-
vaný. 13. júna bude mestskou políciou 
prevezený do útulku Hafkáči v Považskej 
Bystrici. Ak ste jeho pôvodným maji-
teľom, alebo sa chcete stať jeho novým 
majiteľom, kontaktujte MsP Púchov  
na čísle: 042/463 17 20 alebo psí útulok 
na tel. 0911 290 983.  
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