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Rekonštrukcia Hurbanovej ulice vysúťažená o112 tisíc lacnejšie
Verejné obstarávanie spôsobuje kompetentným orgánom častokrát vrásky na čele. Ide najmä o posun 
termínov z  dôvodu neprihlásenia sa záujemcov alebo nezáujem víťaza súťaže o  zákazku po skončení 
aukcie. Tentokrát sa zdá, že verejné obstarávanie zákazky sa vyplatilo. 
Mesto odhadovalo náklady na rekon-
štrukciu miestnej komunikácie (ces-
ty a  chodníkov) na ulici Hurbanova 
v Horných Kočkovciach na 250.000 
eur. Takúto sumu schválili aj poslanci 
Mestského zastupiteľstva v  rozpočte 
na rok 2017. Do verejnej súťaže o zá-
kazku sa však prihlásilo päť záujem-
cov a cena sa aukciou znížila o neuve-
riteľných 112.000 eur.
   Úspešným uchádzačom sa v tejto 
zákazke stala spoločnosť DOSA Slova-
kia, s. r. o. z Bytče, nakoľko predložila 
verejnému obstarávateľovi najnižšiu 
ponukovú cenu spomedzi vyhodno-
covaných ponúk. Uchádzač doručil 
následne v určenej lehote zmluvu 
o dielo, dodržal jej text a jeho ponu-
ková cena nebola identifikovaná ako 
mimoriadne nízka. Uchádzač tiež spl-
nil všetky, verejným obstarávateľom 

vyžadované podmienky ako aj pod-
mienky účasti. Cena za celý predmet 
obstarávania bola jediným kritériom 
na vyhodnotenie ponúk.

Prehľad ponukových cien (s DPH) 
po elektronickej aukcii:
1. DOSA Slovakia, s. r. o. Bytča – 
138.000 € 
2. STRABAG, s. r. o. Bratislava – 
139.000 €  
3. ALPINE SLOVAKIA, s. r. o. Bratislava 
– 140.999 € 
4. Swietelsky – Slovakia, s. r. o. Bratisla-
va – 142.500 € 
5. EUROVIA SK, a. s. Košice – 146.299 € 
Realizácia rekonštrukcie miestnej ko-
munikácie na Hurbanovej ulici začne 
v najbližších dňoch a potrvá do konca 
októbra.

Slavomír Flimmel

Hornokočkovský kotlík 2017
Ak patríte medzi tých, ktorí radi súťažia a obľubujú dob-
rý guláš, tak bolo treba prísť na 5. ročník súboja vo vare-
ní gulášu pod názvom Hornokočkovský kotlík, ktorý sa 
uskutočnil v daždivú sobotu 17. júna v areáli pri Váhu.
Táto akcia má stále miesto v kalendári 
podujatí Horných Kočkoviec a získala 
si popularitu medzi gulášmajstrami. 
Potvrdila to aj účasť sedemnástich 
tímov zo širokého okolia. Okrem sú-
ťažiacich sa akcie zúčastnili aj ich pri-
atelia, susedia a známi, ktorí ich prišli 
povzbudiť, priučiť sa niečo nové z ku-
chárskeho umenia ale hlavne zabaviť 
sa. Medzi návštevníkmi nechýbali 
ani nové tváre, medzi ktorými zaujali 
najmä poslanci Národnej rady SR: 
Renáta Kaščáková a Ľubomír Galko. 
Pre všetkých divákov bolo priprave-
né občerstvenie, vrátane chutného 
jelenieho gulášu. Všetci návštevní-
ci sa mohli zúčastniť doplnkových 
športových súťaží, ako boli hod bud-
zogáňom do diaľky, zatĺkanie klinca 
do dreva a zaujímavá tombola.
   O konečnom umiestnení uvarených 
gulášov nakoniec rozhodla porota. 
Zlato a putovný tanier si odniesol 
mix tím Bokva Pu (PB + PU), striebro 
patrilo pohoda tímu Kozmik 1 (PU) a 
bronz zostal klasik tímu Porád pod 
vplyvom (Ihrište). Aj keď boli ceny 
a stupne víťazov rozdané, nebolo 
dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Veď 
išlo hlavne o zábavu v prírode spoje-
nú s rozkošami chuťových pohárikov, 
ktoré ani dažďové kvapky nepokazi-

li. Veľká vďaka patrí organizátorom 
podujatia – občianskemu výboru 
Horné Kočkovce, pohostinstvu U ry-
bára, mestu Púchov, návštevníkom, 
porote, DJovi a hlavne všetkým sú-
ťažiacim.

Cyril Crkoň 
Foto: S. Flimmel, M. Mikáč

Úspešným uchádzačom sa v elektronickej aukcii stala 
spoločnosť  DOSA Slovakia, s. r. o. z Bytče.
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Nová krížová cesta pribudla na neďalekej Štepnici

Krížová cesta je vybudovaná v nád-
hernej prírode pohoria Bielych Kar-
pát. Vedie miestami, odkiaľ je maleb-
ný pohľad na okolitú prírodu Bielych 
Karpát, Vršatecké Bradlá, Javorníky, 
Strážovské vrchy, Kľak, Martinské 
hole, našu obec, okresné mesto a oko-
lité obce. Naša krížová cesta je poďa-
kovaním a prosbou o zachovanie živej 
viery v rodinách pre ďalšie generácie. 
Tak ako sme my prijali vieru od našich 
predkov, je aj našou povinnosťou 
odovzdať ju našim potomkom, aby 
mali živú vieru v Pána Boha. On nám 
pomáha niesť naše kríže. 
   Krížová cesta začína v osade Štepni-
ca pri starom kríži z roku 1925, ktorý 
bol pri tejto príležitosti zreštaurovaný. 
Taktiež bol zreštaurovaný aj betónový 
kríž z roku 1948, okolo ktorého vedie 

krížová cesta. Krížová cesta je ukon-
čená symbolicky Golgotou na vrcho-
le Štepnickej skaly. Boh je vrcholom 
nášho kresťanského života. Pánom 
neba i zeme a aj našich životov. Krí-
žová cesta je symbolom spojenia ľudí 
dobrej vôle, spojením rodín, spojením 
ľudí s Bohom. 
   Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom – prácou, 
materiálom, finančnou pomocou, či 
modlitbami a obetami pomohli pri 
jej výstavbe. Celá „stavba“ bola finan-
covaná z dobrovoľných príspevkov a 
materiálnych darov veriacich nielen z 
našej farnosti. 
   Máme nádej, že sa naša krížová cesta 
stane vyhľadávaným miestom pre stí-
šenie, či meditáciu pre všetkých ľudí.
Z príhovoru kaplána M. Klobučníka

Požehnania novovybudovanej krížovej cesty zo Štepníc na Štepnickú skalu sa za krásneho počasia 
v nedeľu 11. júna zúčastnilo veľké množstvo veriacich. Autorom myšlienky postavenia krížovej 
cesty je kaplán Miroslav Klobučník, ktorý v Štepniciach prežil veľa dní, najmä ako malý chlapec. 

Synoda je v hierarchii evanjelickej 
cirkvi ausburgského vyznania (ECAV) 
zákonodarný a najvyšší správny or-
gán. Základným zákonom ECAV je 
Ústava Evanjelickej cirkvi augsbur-
ského vyznania na Slovensku z roku 
1993.  ECAV na Slovensku má demo-
kratické cirkevné zriadenie, ktoré je 
založené na volebnom práve všet-
kých veriacich a na paritnom (rovna-
kom) zastúpení kňazov a veriacich v 
orgánoch cirkvi.
Súčasťou júnového zasadania syno-
dy ECAV v jubilejnom roku 500-tého 
výročia reformácie boli aj slávnostné 
bohoslužby v púchovskom evanjelic-
kom kostole.                        Zdroj: ecav.sk

V Nimnici zasadala
evanjelická 
synoda 16. - 17. 6.

Púchovský  farár Mons. Michal Keblušek, ktorý stál pri  vybudovaní diela, 
drží mikrofón požehnávajúcemu vikárovi  Mons. Marekovi Hriadelovi.         

Krížovú cestu začali veriaci budovať v decembri 2015, 
dokončená  bola  v júni 2017.

Liturgie v púchovskom kostole sa zúčastnili okrem zborovej farárky Lenky Rišiaňovej 
aj generálny biskup ECAV Miloš Klátik a dištriktuálni biskupi Slavomír Sabol a Milan Krivda.
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Najlepšie halušky 1. ročníka súťaže uvarili klienti domáceho CSS Kolonka

Sily si vo varení našej národnej poch-
úťky zmerali klienti štyroch zariadení 
sociálnych služieb: CSS Kolonka Pú-
chov, Domov sociálnych služieb (DSS) 
Púchov – Nosice, CSS - Lednické Rov-
ne a CSS Chmelinec. Úlohou každého 
päťčlenného družstva bolo navariť 1 
kg halušiek podľa vlastného receptu 
aj s tajnou ingredienciou.
  Približne po hodine boli halušky 
uvarené, a tak mohla porota začať 
s  vyhodnocovaním. Odbornú poro-
tu, ktorá posudzovala okrem chuti aj 
dekoráciu halušiek na tanieri, čistotu 
okolo varného boxu a celkovú vizua-
lizáciu družstva, tvoril trojčlenný tím 
z Oddelenia sociálnej pomoci Úradu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
(TSK). Remíza po vyhodnotení poro-
tou si vyžiadala ešte rozstrel. Každé 
súťažné družstvo si vybralo jedného 

zástupcu, ktorého remízovou úlohou 
bolo jedenie halušiek na čas. Prvé 
miesto po úspešnom absolvovaní 
všetkých kategórií obsadili klienti 
domáceho CSS Kolonka v Púchove. 
Druhé miesto si vybojovali klienti CSS 
Chmelinec. Tretie skončilo družstvo 
CSS Lednické Rovne. Organizátori 
nezabudli ani na štvrté miesto a pre 
klientov DSS Púchov – Nosice si tiež 
pripravili pohár.
Po udelení cien však podujatie ne-
končilo. Klienti CSS sa mohli zabaviť aj 
pri športových disciplínach a o dobrú 
náladu sa starali ľudoví harmonikári. 
„Tento príjemne strávený deň si 
chceme určite o rok zopakovať. Už 
teraz sa tešíme na 2. ročník súťaže 
vo varení halušiek“, uzavrela riaditeľ-
ka CSS Kolonka Barbora Orgoníková.     

Zdroj: TSK

V pondelok 12. júna 2017 sa v Centre sociál-
nych služieb (CSS) - Kolonka uskutočnil prvý 
ročník súťaže vo varení halušiek.

Púchovská ZUŠ-ka má opäť majstra Slovenska v hre na klavíri

Noemi Faboková a Liliana Drábová 
získali bronzové pásmo v sólovej a 
i v štvorručnej hre. Miroslav Rábik 
získal pásmo strieborné. Žiaci sú z 
triedy Mgr. Márie Olšákovej. 
   Ema Michalcová, Michaela Šúriová 
a Adela Čviriková skončili v bronzo-
vom pásme, Barbora Zieglerová v 
striebornom a Krístína Potáčová v 

zlatom pásme, kde skončila celko-
ve na druhom mieste. Kristína ob-

sadila zlaté pásmo i v štvorručnej 
hre. Žiakov pripravovala PaedDr. 

Peter Lipa je spevák, skladateľ, podni-
kateľ, organizátor hudobných podu-
jatí, moderátor, dlhoročný dramaturg 
a promotér popredného európskeho 
festivalu Bratislavské jazzové dni. V 
repertoári Petra Lipu môžeme nájsť 
tradicionál, swing, moderný džez, la-
tinskoamerický džez, džezový šansón, 
spirituál, funk, ale aj rock a popové 

vplyvy. Medzi Lipove hudobné vzory 
patrí Jimmy Rushing, Ray Charles, Al 
Jarreau, Joe Cocker, alebo aj Bobby 
McFerrin. Peter Lipa ako legenda slo-
venského džezu spieval vo viacerých 
skupinách: Struny, Istropolitana, Blues 
Five, Orchester Gustáva Offermanna, 
Revival Jazz Bandom, Combo Petra 
Lipu, Hej, Duo s Petrom Breinerom, 

Jazzman Peter Lipa zaplnil sálu v „Queense“
Blues Band Luboše Andršta, Lipa - Še-
ban Band, Lipa - Tatár Buntaj Gašpar 
Žáček Band, Visegrad Blues Band, EU4 
a Peter Lipa Band. Posledné CD vydal 
v  roku 2013 pod názvom „Návšteva 
po rokoch“. Potešujúcou správou zo 
sobotného koncertu je, že sálu Quee-
n‘s pubu vie naplniť nielen diskotéko-
vá hudba, ale aj kvalitný jazz.             -r-

Daniela Sadloňová.
Z klavírnej triedy Mgr. Juraja Olšá-
ka sa do súťaže prihlásilo 5 žiakov. 
Katarína Cekulová skončila v bron-
zovom pásme, Matiáš Guzma v 
striebornom, Tamara Chovancová a 
Mária Anna Špačková v zlatom pás-
me. Gabriela Paganíková po výbor-
nom výkone zvíťazila. Obhájila tak 
prvenstvo z minulého roku.    
   Prenesené do športovej termino-
lógie je vo svojej kategórii dvojná-
sobnou majsterkou Slovenska v 
hre na klavíri. Gabika obsadila zlaté 
pásmo i vo štvorručnej hre. 
   Všetkým súťažiacim a ich pedagó-
gom blahoželáme, ďakujeme za 
skvelú reprezentáciu školy a mesta 
a do ďalšej práce prajeme veľa po-
dobných úspechov.

Mgr. Zdenka Tunegová,
ZUŠ Púchov

V závere mája (25. 5. 
2017) sa v Bojniciach ko-
nala celoslovenská sú-
ťaž v hre na klavíri pod 
názvom „Piano v moder-
nom rytme“. ZUŠ v Pú-
chove v nej reprezento-
valo trinásť žiakov.



V podniku technických služieb pribudla nová technika
Opýtali sme sa riaditeľa Podniku 
technických služieb mesta, s. r. 
o. Ing. Miloša Svobodu, čo majú 
nové vo vozovom parku mestské-
ho podniku:
„Plynový vysokozdvižný vozík MIT-
SUBISHI s nosnosťou 4.000 kg, výš-
kou zdvihu 3 m a s paletizačnými 
vidlami 2,5 m je významným po-
mocníkom pri vykládke resp. na-
kládke materiálov. Vozík využívame 
predovšetkým na nakládku separo-
vaného materiálu. Nakládka kami-
ónu zlisovaných balíkov plastov je 
jednoduchšia, bezpečnejšia a  eko-
nomickejšia.
Nové špeciálne nákladné vozidlo 
MULTICAR s motorom Volkswagen 
o objeme 1.968 cm3, pohonom 4 x 
4 sme kupovali s predstavou multi-
funkčného využitia. V  zimnom ob-
dobí  sa vozidlo využilo s nadstavbou 
na posyp ciest a chodníkov a vpredu 
osadeným pluhom na odstraňovanie 

snehu. Na letné obdobie máme pri-
pravenú staršiu nadstavbu na polie-
vanie, ktorú naši mechanici upravili 

pre toto vozidlo a ušetrili nemalé fi-
nancie, ktoré by sme museli investo-
vať do novej nadstavby.“                   -sf-
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Slovanské mohylové pohrebisko vo  Visolajoch

Starosta obce Vincenc Hrenák, 
obec Visolaje a OZ Hradiská osadili 
28.mája na okraji lesa informačnú 
tabuľu približujúcu dávnu históriu 
miesta. Pokrstiť ju prišla družina Sla-
vibor, stvárňujúca život v období Veľ-
kej Moravy. Pozvanie prijal objaviteľ 
a súčasne záchranca pohrebiska, 
žijúca legenda archeológie regiónu 
- Štefan Meliš. Ladislav Janech, ktorý 
prevádzkuje múzeum zanikajúcich 
remesiel v Považskej Teplej, pripravil 
expozíciu z histórie platidiel a naj-
staršieho osídlenia kraja. Slavibor 
premenili Cesciny na bojové pole a 
pohrebisko na okamih ožilo.
Nekropola vo Visolajoch je druhá 
najväčšia na severe Slovenska, do 

dnešných čias sa zachovalo 33 mo-
hýl a asi 15 bolo v minulosti zniče-
ných orbou. Od doby budovania 
slovanských hrobov uplynulo viac 
ako tisíc rokov, preto sa pôvodný 
počet mohýl nedá odhadnúť. Arche-
ologický výskum uskutočnilo Považ-
ské múzeum v Žiline v roku 1960. 
Mŕtvi z preskúmaných hrobov boli 
spálení na kremačnej hranici a ich 
pozostatky uložené pod mohyly. V 
mohylových násypoch sa našla kera-
mika, zlomky rádiolaritových jadier, 
kamenné brúsiky z pieskovca ale aj 
32 cm dlhý železný nôž.
Na území Slovenska evidujeme 
sedem oblastí, kde sa v dobe včas-
ného stredoveku pochovávalo pod 

Na miernom návrší Cesciny - Pravec, v katastri obce Visolaje sa v lese 
ukrýva mohylová nekropola z 9. až 10. storočia, vyhlásená za národnú 
kultúrnu pamiatku. 

mohylami, pohrebisko vo Visolajoch 
je súčasťou tzv. severopovažskej 
skupiny. Na ostatnom území sú po-
hrebiská ploché, pochovávalo sa do 
hrobových jám, dnes ich na povrchu 
zeme už nerozlíšime. Prečo existujú 
geograficky uzatvorené oblasti, kde 
sa pochovávalo pod mohyly a oblas-
ti, v ktorých sú v rovnakom období 
výlučne ploché hroby, je menej ob-
jasnený úsek histórie. Mohyly sa líšia 
veľkosťou, tvarom (okrúhle, oválne, 
dlhé), vnútornou stavbou a miloda-
ry v nich sú zväčša veľmi skromné. 
Vnútorná stavba mohyly čiastočne 
vypovedá o poslednej rozlúčke s 
mŕtvym, väčšia časť pohrebných 
obradov a ich zmysel nám zostáva 
neznáma, v archeologických nále-
zoch nezanechali stopy. V prípade 
slovanských mohýl je ich vykráda-
nie nezmyselné, obsahujú drobné 
fragmenty keramiky a skorodované, 
beztvaré zlomky železa. O príslušní-
koch mocenskej elity svedčí zrejme 
iba veľkosť mohyly, ktorej navŕše-
nie vyžadovalo viac práce, prípad-
ne umiestnenie mohyly v rámci 
pohrebiska. Množstvo práce ktoré 
vložili do stavby mohýl pre svojich 
mŕtvych bolo veľké, vyrovnali terén, 
nakopali hlinu, nanosili kameň a to 

všetko v dobe keď, železné náradie 
bolo stále vzácnosťou. Do mohýl 
zapustili koly, ktoré mohli byť ukon-
čené tvárou nejakého božstva a na 
povrch mohyly ku kolu umiestnili 
keramickú nádobu. 
Pozornosť venovali aj výberu miesta 
pre pohrebisko. Nachádzajú sa na 
návršiach s nápadne pekným vý-
hľadom do okolia a od sídliska, teda 
sveta živých, ich delí nejaká prírodná 
prekážka napr. vodný tok. Podľa cel-
kového počtu dochovaných mohýl, 
keď vezmeme do úvahy aj počet 
tých zlikvidovaných poľnohospodár-
skymi a lesnými prácami, je zrejmé, 
že v nich neboli pochovávaní všet-
ci obyvatelia žijúci v oblasti. Preto 
zostáva neobjasnené i to, kde sú 
ostatní mŕtvi.

Stanislava Flimmelová

ZBERNÝ DVOR 
Športovcov 890, 020 01  Púchov

Prevádzková doba:
PO – PIA: 
08,00 - 10:00 a 10:30 - 18,00 hod.
SO:  08,00 - 12,00 hod.
NE, sviatky: zatvorené
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OTVORENÉ: 
Pondelok - Štvrtok
9:30 - 21:30

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

Kontakt: 0948 489 223
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Kaderníctvo 
Nikol

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

komplexnú starostlivosť 
o vaše vlasy:

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

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

Objednať sa môžete na tel. 
0911 577 168

ŠPECIALISTA 
NA CHOVATEĽSTVO
A AKVARISTIKU

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

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

  OBLOŽENÉ MISY
JEDLÉ a NEJEDLÉ OZDOBY NA TORTY

  TOVAR NA PEČENIE A ZDOBENIE

          lg-pomockyprecukrarov.sk
                0904 133 481     

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

Pohoda pre Váš nákup
Chystáte sa stavať, prerábať, kupovať 
či dokonca potrebujete refinancovať úver? 

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

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

SUPER CENA

ALWAYS 
ultra hygienické 
vložky  

1,99 

1,29 €

BREF 
power aktiv 

gulička 
do WC

 
2,39  

0,99 €

Akcia platí od 20. 6. do. 3. 7. alebo do vypredania zásob

SIFO     
čistič odpadov   
500 g

2,99 

2,39 €

REX       
tekutý prací gél
1,32 l 
20 praní

4,29 

1,99 €

SOFTLAN 
avivážny 
prostriedok  
1 l  

2,49 

1,75 €

FA 
dámsky 
deodorant 
150 ml

2,19  

1,39 €

NIVEA  
lak na vlasy   
250 ml 

3,45 

2,29 €

BREF
čistiaci prostriedok 

na WC
750 ml

1,89 

 1,09 € 

2,49 

1,69 €

AJAX
čistiaci prostrie-
dok na umývanie 
podlahy
1,5 l

DENIM  
voda 
po holení
250 ml

7,99 

3,99  €

GLISS KUR 
šampón 
na vlasy
250 ml  

2,35 

1,99 €

Predajňu nájdete v obchodnej pasáži na rohu ulíc Hollého a Moravskej - oproti rybičkám

JOANA 
NATURIA 

farba na vlasy 

2,39

1,85 €

Bližšie k vám
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, 
člen najväčšej poisťovacej skupiny na Slovensku 
otvára nové obchodné miesto v Púchove.
Nájdete nás na Moravskej ulici č. 3 počas pracovných dní v čase 8:00 – 16:30
 

Poskytujeme:
	Poistenie motorových vozidiel
	Životné poistenie a poistenie osôb
	Poistenie majetku občanov
	Poistenie podnikateľov
	Cestovné poistenie
 

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Bližšie k vám
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, 
člen najväčšej poisťovacej skupiny na Slovensku 
otvára nové obchodné miesto v Púchove.
Nájdete nás na Moravskej ulici č. 3 počas pracovných dní v čase 8:00 – 16:30
 

Poskytujeme:
	Poistenie motorových vozidiel
	Životné poistenie a poistenie osôb
	Poistenie majetku občanov
	Poistenie podnikateľov
	Cestovné poistenie
 

Tešíme sa na Vašu návštevu.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group,
člen najväčšej poisťovacej skupiny na Slovensku
otvára nové obchodné miesto v Púchove.

Nájdete nás na Moravskej ulici 682/3 
počas pracovných dní v čase od 8:00 do 16:30

Bližšie k vám
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, 
člen najväčšej poisťovacej skupiny na Slovensku 
otvára nové obchodné miesto v Púchove.
Nájdete nás na Moravskej ulici č. 3 počas pracovných dní v čase 8:00 – 16:30
 

Poskytujeme:
	Poistenie motorových vozidiel
	Životné poistenie a poistenie osôb
	Poistenie majetku občanov
	Poistenie podnikateľov
	Cestovné poistenie
 

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Bližšie k vám
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, 
člen najväčšej poisťovacej skupiny na Slovensku 
otvára nové obchodné miesto v Púchove.
Nájdete nás na Moravskej ulici č. 3 počas pracovných dní v čase 8:00 – 16:30
 

Poskytujeme:
	Poistenie motorových vozidiel
	Životné poistenie a poistenie osôb
	Poistenie majetku občanov
	Poistenie podnikateľov
	Cestovné poistenie
 

Tešíme sa na Vašu návštevu.
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Mestská polícia

Púchovských hasičov zamestnala veterná smršť
Hasičský a záchranný zbor

Na okresných cestách je bilancia dopravnej 
nehodovosti priaznivá, na krajských tragická

Polícia informuje

spravodajstvo    9

Kuriózny zákrok majú za sebou príslušníci púchov-
skej mestskej polície. Ešte vo štvrtok 8. júna podvečer 
informovali na dispečingu mestskej polície, že v Nosi-
ciach pri železničnej trati behajú muflóny. Hliadka na
mieste našla asi desaťčlennú čriedu muflónov, ktoré

pobehovali priamo po železničnej trati. Mestskí poli-
cajti sa snažili čriedu zahnať späť do hory, keďže im 
hrozilo, že ich môže zraziť vlak. O prípade informovali 
tamojšie poľovnícke združenie. Muflóny sa napokon
podarilo zahnať späť do lesného porastu.                 (r)

Muflónom hrozila smrť, behali po železnici
Črieda muflónov sa vybrala z lesa nad Nosicami priamo k železničnej trati. Len upozornenie obyvateľa Nosíc a

zákrok mestských policajtov zabránil usmrteniu zvierat.                    FOTO: MsP Púchov

Opila sa, ľahla si na zem a nariekala
Na oddelenie mestskej polícii krátko pred štvr-

tou hodinou nadránom nahlásili, že na Ulici F. Ur-
bánka leží na zemi žena. Hliadka na mieste našla 
ženu z Moyzesovej ulice, ktorá v evidentne pod-
napitom stave ležala na zemi a nariekala. Žena 
nemala viditeľné zranenia, hliadku informovala, 
že jej nič nie je, že nebýva ďaleko a že domov 
pôjde sama. Ešte predtým, ako opustila priesto-
ry, vzbudzovanie verejného pohoršenia vyriešila   
hliadka napomenutím.   

Začína sa „garážové“ behanie
Na oddelenie mestskej polície nahlásil telefo-

nicky muž z Púchova, že po garážach na Okruž-
nej ulici behajú po strechách mladí ľudia. Mestskí 
policajti na mieste našli dvoch mladíkov a jedno 
dievča, ktoré sa dopustili priestupku. Hliadka vo 
všetkých troch prípadoch vyriešila priestupky na-
pomenutím. 

Agresivitu spôsobilo menej jogurtu...
Hliadku mestskej polície privolali do Domova 

sociálnych služieb Chmelinec, kde mali pracovníč-
ky zariadenia problémy s jedným z klientov. Muž 
s psychickými problémami personálu nadával. 
Jeho hnev spôsobilo údajne menšie množstvo 
jogurtu v „tégliku“, čo dával nahlas najavo celému 
okoliu. Na miesto prišli dve hliadka obvodného 
oddelenia Policajného zboru v Púchove, zákrok 
však napokon nebol potrebný, mužovi podal per-
sonál upokojujúcu injekciu.    

Príliš nahlas...
Na základe telefonického oznámenia zasahovala 

hliadka mestskej polície krátko pred polnocou na 
Nábreží slobody, kde malo dochádzať k rušeniu 
nočného pokoja. Na mieste našli mestskí policajti 
skupinu piatich osôb, ktorá sa rozprávala sediac 
na múriku pod gaštanom. Okrem hlasného roz-
hovoru sa však nedopúšťali žiadneho priestupku. 
Hliadka skupinku upozornila na pokročilú nočnú 
dobu, v dvoch prípadoch vyriešila priestupok na-
pomenutím, v troch prípadoch je v riešení. 

Nezamkol dvere na garáži
Počas kontroly garáži na Gorazdovej ulici v Pú-

chove našli krátko po štvrtej hodine nadránom 
mestskí policajti otvorenú garážovú bránu. V 
garáži bolo okrem iného aj neuzamknuté osob-
né motorové vozidlo, na ktorom neboli žiadne 
viditeľné známky násilia. Mestskí policajti pro-
stredníctvom Obvodného oddelenia Policajného 
zboru v Púchove zistili majiteľa vozidla zo Štefáni-
kovej ulice. Mestskí policajti hod zavolali ku svojej 
garáži, kde si garáž skontroloval a skonštatoval, že 
mu v nej nič nechýba ani nie je nič poškodené. 
Vysvetlil, že s dverami na garáži má v poslednej 
dobe problémy a zrejme po nedbalom uzatvore-
ní sa dvere samovoľne otvorili. Majiteľ sa hliadke 
poďakoval a garáž uzatvoril.

Na cestách Púchovského okresu bol 23. týždeň 
opätovne výnimočne pokojný, nestala sa tu ani je-
diná dopravná nehoda. Naopak, čiernymi písme-
nami sa do policajných štatistík zapísal 23. týždeň 
v celokrajskom meradle. Na cestách Trenčianskeho 
samosprávneho kraja sa stalo 29 dopravných nehôd, 
ktoré si vyžiadali štyri ľudské životy, jedna osoba 
utrpela ťažké zranenie. Bilancia dopravnej nehodo-
vosti v Trenčianskom kraji je v porovnaní s minulým 
rokom oveľa tragickejšia. Od začiatku roka sa na 
cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja stalo 
510 dopravných nehôd. Je to síce o 20 menej ako v 
rovnakom období minulého roku, ale bilancia je ne-
porovnateľne tragickejšia. Pri dopravných nehodách 
prišlo tento rok na cestách kraja o život už 14 ľudí, čo 
je medziročne o šesť viac. V porovnaní s rokom 2016 

stúpol počet obetí dopravných nehôd v Trenčian-
skom kraji o 75 percent. V rovnakom období utrpelo 
pri dopravných nehodách v Trenčianskom kraji ťažké 
zranenie 34 osôb (medziročný nárast o dve).

Tragická je aj bilancia dopravnej nehodovosti v ce-
loslovenskom meradle. Na slovenských cestách sa od 
začiatku roka stalo 5649 dopravných nehôd, čo je o 
143 viac ako v rovnakom období minulého roku. O 
život pri nich prišlo už 101 ľudí, čo je o 21 viac ako 
v rovnakom období roku 2016. Počet obetí doprav-
ných nehôd sa medziročne zvýšil o 26 percent.

Najviac obetí si tento rok vyžiadali cesty Bansko-
bystrického samosprávneho kraja, kde pri doprav-
ných nehodách prišlo o život už 21 ľudí. Najmenej 
mŕtvych – sedem, si tento rok vyžiadali cesty Brati-
slavského samosprávneho kraja.        (KR PZ Trenčín)        

Vrtochy počasia neobišli v 23. kalen-
dárnom týždni ani Púchovský okres. 
Prudké dažde sprevádzané veternou 
smršťou si vyžiadali zásah príslušníkov 
Hasičského a záchranného zboru z Ha-
sičskej stanice v Púchove. Traja púchov-
skí hasiči zasahovali v katastri obce 
Lazy pod Makytou, kde odstraňovali z 
vozovky strom, ktorý spadol na cestu. 
Okrem Púchovského okresu zasahovali 
hasiči v Trenčianskom samosprávnom 
kraji v súvislosti s veternou smršťou 
dvakrát v okrese Partizánske a raz v 
okrese Myjava.             KR HaZZ Trenčín 
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Cyklisti môžu po novom v Trenčianskom samo-
správnom kraji (TSK) využiť na presun aj dva cy-
kloautobusy. Jazdiť budú celú letnú sezónu po 
trasách, ktoré si verejnosť sama zvolila verejným 
hlasovaním. 
   Službu zaviedol TSK v spolupráci so SAD Trenčín, 
a. s. Cyklovozíky sú dva a v závese za autobusmi 
premávajú každú letnú sobotu, nedeľu a cez sviat-
ky až do 3. septembra 2017.
   Nová služba pre cestujúcich je nastavená na 
jednoduché užívateľské využite. Stačí prísť na zá-
stavku podľa cestovného poriadku a pri nástupe 
do autobusu nahlásiť vodičovi prepravu bicykla. 
Bicykel na cyklovozík umiestni obsluha autobusu 
za možnej pomoci majiteľa bicykla. Následne si 
už cestujúci klasicky zakúpi cestovný lístok vráta-
ne cestovného lístka za bicykel. Kapacita prívesu 
na bicykle je 24 miest. Cena za prepravu bicykla je 
stanovená na symbolické 1 euro. Cyklobusy budú 
premávať na dvoch trasách. Prvá trasa vedie z 
Trenčína cez Mníchovu Lehotu, Trenčianske Jast-
rabie a končí v Dubodieli. Druhá rovnako vyráža z 
Trenčína pokračuje cez Beckov, Kočovce, Rakoľuby 
a finišuje v Novom Meste nad Váhom. Celé poho-
rie Považského Inovca, ako aj hrady Beckov a Te-
matín sú tak pre cyklistov omnoho dostupnejšie.

Zámer postaviť na území Trenčianskeho samo-
správneho kraja (TSK) špecializované zariadenie 
pre ľudí trpiacich diagnózou autizmus vzišiel z veľ-
kého dopytu po tomto type služby. „Začatím po-
skytovania sociálnej služby rozširujeme spektrum 
poskytovaných sociálnych služieb a reagujeme tak 
na potreby občanov kraja. Opäť TSK zvyšuje kvalitu 
poskytovaných sociálnych služieb,“ priblížila situ-
áciu Elena Nekorancová z Oddelenia sociálnej po-
moci Úradu TSK.
   Zariadenie s celoročným pobytom pre ľudí trpi-
acich diagnózou autizmus v kraji zatiaľ neexistuje. 
Stavebný ruch pri CSS - DEMY začal v druhej polo-
vici minulého roku. Približne po 10-mesiacoch prác 
navštívil v rámci kontrolného dňa vyrastajúce cent-
rum pre ľudí s autizmom trenčiansky župan Jaroslav 
Baška. „Stavba pokračuje naozaj vo veľmi vysokom 
tempe. Pevne verím, že v septembri – októbri sa 

TSK ako prvý z krajov stavia špecializované zariadenie pre ľudí trpiacich autizmom 

stavba odovzdá, skolauduje a bude môcť byť využí-
vaná tými, ktorí to naozaj potrebujú,“ doplnil župan. 
Zároveň informoval, že výška investície sa bude po-
hybovať na úrovni 1,6 mil. € s DPH. Stavbu zariade-
nia kompletne zo svojho rozpočtu hradí TSK.
   Sociálna služba v novom autistickom centre sa 
bude poskytovať postihnutým deťom po skon-
čení povinnej školskej dochádzky pobytovou aj 
ambulantnou formou. „Kapacita zariadenia je 
stanovená na 30 ľudí s tým, že budeme mať 27 
lôžok. To znamená, že na pobytovú sociálnu služ-
bu, či už na týždenný alebo aj celoročný pobyt, 
budeme môcť prijať 27 nových klientov, 3 miesta 
sú vyhradené na ambulantnú, čiže dennú formu 
služby. Pokiaľ ide o počet zamestnancov, predpo-
kladáme ich navýšenie minimálne o 20 ľudí,“ pre-
zradil číselné informácie riaditeľ CSS - DEMY Tibor 
Gavenda.                                                        www.tsk.sk

Letnú sezónu TSK otvára 
zavedením cykloautobusov 

Počas májového rokovania Zastupiteľstva TSK po-
slanci zhodnotili, že kraj v roku 2016 hospodáril s 
finančným prebytkom v celkovej sume 22,8 mil. eur, 
čím vznikla možnosť finančnej injekcie pre tri krajské 
nemocnice v hodnote viac ako 7,5 mil. eur. 
   V rámci schválenej zmeny rozpočtu si Nemocni-
ca s poliklinikou (NsP) Myjava prilepší o viac ako 
450 tis. eur. Finančné prostriedky budú investo-
vané do rekonštrukcie komunikačnej infraštruk-
túry, rekonštrukcie a modernizácie výťahov, na 
obstaranie radiodiagnostického (RTG) prístroja 
vrátane diagnostických staníc, ako aj na rekon-
štrukciu a stavebné úpravy priestorov oddelenia 
RTG. Tretí rok po sebe neobídu investície ani po-
važskobystrickú nemocnicu, kde sú na tento rok 
naplánované viaceré rekonštrukcie. Župa sa roz-
hodla pre komplexnú rekonštrukciu a moderni-
záciu kuchyne, rekonštrukciu bývalého kožného 
oddelenia na geriatrické oddelenie, rekonštruk-
ciu komunikačnej infraštruktúry a trafostanice, a 
napokon aj pre obstaranie laparoskopickej veže 
pre chirurgické oddelenie nemocnice. NsP v Po-
važskej Bystrici si tak po zemne rozpočtu prilepší 
o viac ako 1,65 mil. eur.
   Najväčšia časť peňazí z prerozdelených 7,5 mil. 
eur pôjde do NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 

Z ušetrených približne 22 miliónov eur Trenčiansky kraj 
takmer tretinu nasmeruje do troch krajských nemocníc 

a to približne 2 mil. eur na obstaranie prvotné-
ho vybavenia rekonštruovaného monobloku a 
obstaranie CT prístroja, rekonštrukciu komuni-
kačnej infraštruktúry, ako aj na úhradu výkonu 
stavebného dozoru na stavbe pracoviska CT v 
nemocnici. O viac ako 3,4 mil. eur bolo navýšené 
financovanie najväčšej investičnej akcie, ktorou 
je rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinier-
skych sietí v bojnickej nemocnici vrátane dostav-
by operačných sál.                                      www.tsk.sk

Posledné rokovanie krajských poslancov pred letnými prázdninami
V poradí XXV. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja je na programe v pondelok 3. 
júla 2017 o 13.00 h tradične v rokovacej sále Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja v budove 
krajského úradu na adrese K dolnej stanici 7282/20A v Trenčíne. Program rokovania vrátane všetkých mate-
riálov k rokovaniu zastupiteľstva je dostupný na webovom sídle TSK www.tsk.sk v sekcii Úradná tabuľa. Za-
sadnutie bude opäť možné sledovať aj naživo prostredníctvom on-line vysielania na webovom sídle župy.

Novovznikajúce centrum bude prvým špecializovaným zariadením svojho 
druhu v kraji a jedným z mála v rámci Slovenska. Takmer 4 mesiace pred  
jeho plánovaným skolaudovaním dopyt po službách, ktoré bude poskyto-
vať, prevyšuje jeho stanovenú kapacitu. 

ROZHODNITE o tom, ktoré z takmer 40 inovatívnych projektov budú zrealizované z participatívneho ko-
munitného rozpočtu TSK. Trenčiansky kraj pristúpil tento rok ako prvý spomedzi krajov k zriadeniu tzv. 
participatívneho komunitného rozpočtu, pre tento účel vyčlenil stotisíc eur. Možnosť zasielať svoje nápady 
a návrhy projektov na TSK mali jednotlivci, kolektívy aj inštitúcie od apríla do konca mája tohto roku. Hlaso-
vanie za jednotlivé projekty bude prebiehať na webovom sídle župy v termíne od 1. júla do 15. júla 2017. 
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Športový deň: Hneď prvý júnový 
deň, a zároveň Medzinárodný deň 
detí, sme odštartovali športovými 
hrami. Tímy piateho až deviateho roč-
níka si svoje sily zmerali v piatich dis-
ciplínach: v štafetovom behu, v streľbe 
na futbalovú a florbalovú bránku, v 
hode do basketbalového koša a v 
skákaní cez švihadlo. Žiaci si športové 
disciplíny naplno užili a vložili do nich 
všetky svoje sily, vďaka čomu sme vi-
deli krásne výkony. Najlepšie sa darilo 
žiakom siedmeho ročníka, ktorým sa 
podarilo získať najvyšší počet bodov 
za disciplíny. Za svoj výkon si odniesli 
víťazný kompótový pohár.
Divadelné predstavenie Zlatá ryb-
ka: Po telesnej námahe si žiaci, teraz 
už všetkých ročníkov, oddýchli pri 
zábavnom i poučnom divadelnom 

Nabitý jún v CZŠ sv. Margity

Pre deti a rodičov sme 14. júna uspori-
adali športovo – zábavné popoludnie, 
v ktorom bolo najmä veľa zábavy. Ro-
dičia a deti si mohli spoločne zasúťažiť 
v zábavných disciplínach ako jazda na 
fúriku, kolobežke, zhadzovanie kuže-
liek pomocou vodnej pištole a iné. O 
najlepšiu zábavu sa postarali koníky, 
ktoré povozili všetky deti, ktoré mali 
záujem a mohli sa aj vyskákať na ská-

Športovo–zábavný deň na Komenského
kacom hrade. Rodičom popri súťaži-
ach zaspievali dievčence z folklórnej 
skupiny Rozmarínek. Deti po súťaži-
ach dostali sladkú odmenu, mohli si 
kúpiť cukrovú vatu, nanuky či iné dob-
roty. Počasie nám prialo, tak celé po-
poludnie bolo slnečné, aj na tvárach 
všetkých prítomných.

PaedDr. Miroslava Lapšová,
ZŠ J. A. Komenského

Počas posledného a stále neskončeného mesiaca školského 
roka stihli žiaci cirkevnej základnej školy v Púchove absolvovať  
hneď  niekoľko rozmanitých podujatí: od športového zápole-
nia, cez divadelné predstavenie a školský výlet, až po enviro 
podujatie zamerané na energie z obnovoteľných zdrojov.

predstavení Zlatá rybka. Z Banskej 
Bystrice nám ho prišli zahrať herci z di-
vadla Clipperton. Vtipné dialógy, vese-
lé pesničky, dômyselné kulisy a pekné 
kostýmy niesli v sebe veľmi dôležitú 
myšlienku - láska a priateľstvo sú oveľa 
dôležitejšie než bohatstvo. O tom sme 
sa presvedčili spoločne s rybárom 
Santiagom a jeho chamtivou ženou. 
Výlet ocenených žiakov: Ďalšie diva-
delné muzikálové predstavenie, a ten-
toraz priamo v Divadle Karola Spišáka 
v Nitre, si mohli pozrieť naši najúspeš-
nejší žiaci v utorok 6. júna. Zúčastnili 
sa poznávacieho výletu, kde navštívili 
okrem mesta Nitra aj historickú knižni-
cu v kaštieli v Oponiciach.
Environmentálne podujatie: Zdru-
ženie BIOMASA zorganizovalo  8.  júna 
v Parku Drienová neďaleko Rajca po-

dujatie ,,Šetríme energiu a prírodu 
obnoviteľnými zdrojmi energie“. Z na-
šej školy sa tohto podujatia zúčastnili 
žiaci 3. a 4. ročníka spolu s triednymi 
učiteľkami. Žiaci si mali možnosť vy-
skúšať silu vetra, elektrickú vodivosť 
ovocia a zeleniny, spotrebu bežne po-
užívaných elektrických spotrebičov, 
využitie odpadovej biomasy v praxi vo 
forme biopalív, využitie solárnej ener-
gie, taktiež spoznali prínosy chovania 

včiel, domácich zvierat, pestovania 
rôznych plodín a ovocia. Účastníci 
podujatia mali zabezpečenú desiatu 
aj obed z priamych produktov tejto 
biofarmy (koláče, guláš, chlieb).
Veľké poďakovanie patrí nášmu p. de-
kanovi Mons. Mgr. Michalovi Kebluš-
kovi, ktorý pre deti zabezpečil prepra-
vu na toto podujatie. 
Mgr. Katarína Huťová, Mgr. Veroni-

ka Hološková, CZČ sv. Margity

Na úvod si dievčatá vypočuli ako pri 
speve treba správne dýchať, tvoriť 
tón, aké by mali mať správne držanie 
tela, a potom si to mohli aj prakticky 
vyskúšať. Dve z dievčat si pred ostat-
nými kamarátkami zaspievali vopred 
pripravené skladby a s pomocou 
Betky sa nám to snažili podať, ako-
by boli na pódiu. Neskôr sme Betke 
spoločne zaspievali skladbu „O Ha-

Workshop speváčky Betky Bartošovej

ppy Day“ a ona sa nám predstavila so 
skladbami, s ktorými účinkuje v mu-
zikáloch Kleopatra a Angelika. 
Dievčatá boli nadšené, potešené jej 
úsmevom, fotkou a autogramom. 
Taktiež si mohli odniesť veľa nových 
poznatkov, ktoré budú môcť v bud-
úcnosti zužitkovať.

Mgr.  Zuzana Fujeríková, 
ZŠ Gorazdova 

15. júna 2017 sa v ZŠ Gorazdova uskutočnil spevácky 
workshop pre žiačky školského zboru, ktorý viedla úspešná 
muzikálová speváčka Betka Bartošová, pôvodom z Púchova.

www.puchovskenoviny.skfacebook/puchovskenoviny
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Nechce sa mi ani veriť, že je to už 
dlhých deväť rokov, čo som prvý-
krát prekročila brány základnej ško-
ly. Presne si pamätám, ako sme sa 
s ostatnými prváčikmi nesmelo pou-
sádzali na stoličky a plní očakávania 
aj napätia zároveň počúvali pani uči-
teľku.
   Dni, týždne, mesiace utekali veľmi 
rýchlo a ani sme sa nenazdali, už sme 
boli piataci – najmladší žiaci na dru-
hom stupni. Vtedy som v  novinách 
prvý raz čítala o Centre voľného času 
Včielka v Púchove. S mamou sme sa 
tam boli pozrieť a  bola som veľmi 
milo prekvapená, až očarená - z milé-
ho personálu, príjemného prostredia 
a  z  veľkého výberu krúžkov. Vtedy 
som si vybrala aranžovanie kvetov, 
v  šiestom ročníku výrobu šperkov, 
v  siedmom opäť niečo s  aranžova-
ním, v  ôsmom včelársky krúžok aj 
mini-spisovateľ/ žurnalista.
Tento rok som pokračovala v návšte-
ve včelárskeho krúžku, kde ma vý-
borná p. učiteľka Kováčová naučila 
veľa o  včelách, či už z  teoretického 
alebo praktického hľadiska, vyrábali 
sme tiež rôzne figúrky z  vosku, na-
vštevovali záhradkárske a  včelárske 
výstavy...
   Druhým krúžkom bol opäť mini-
-spisovateľ/ žurnalista, na ktorom sa 

nám venovala skvelá p. učiteľka Il-
lyová. Na hodinách sme sa učili tvoriť 
verše, pracovať s textom, tvoriť články 
aj robiť malé ankety, či reportáže. Ale 
čo bolo najsuprovejšie, boli sme na 
mnohých exkurziách. Vďaka tomuto 
krúžku som mala možnosť navštíviť 
televíziu Markízu, JOJ a STV. Mohla 
som nazrieť do priestorov, kde sa na-
táčali seriály a  relácie, ako napr. Búr-
livé víno, Divoké kone, Inkognito či 
V  siedmom nebi, Horná Dolná... Nie 
každý sa môže pochváliť, že bol v ku-
chyni u Dolinských, že sa odfotil s ko-
zou pred vychýrenou latrínou Ďura 
Brmbalíka, že sedel na schodoch, po 
ktorých schádza Vilo Rozboril... Vďaka 
zlatej dcére pani učiteľky sme mali 
možnosť vidieť, ako to chodí v redak-
cii veľkého vydavateľstva – boli sme 
v redakcii denníka Plus jeden deň. 
   Týmto som chcela povedať len jed-
no: som veľmi rada, že som vtedy 
otvorila noviny a  prečítala si článok 
o  CVČ Včielka. Krúžky mi dali veľmi 
veľa, rozumne som strávila voľný čas, 
nadviazala som nové priateľstvá, na-
vštívila som veľa miest. Kto nevie, ako 
využiť voľné chvíle, odporúčam Včiel-
ku. Ešte raz sa chcem všetkým v CVČ 
Včielka poďakovať za milý prístup 
a trpezlivosť. ĎAKUJEM!

Katarína Marušíková

Finále správnych chlapcov a správnych dievčat zorganizovali už po 22-krát

Po štvrtýkrát sa tak púchovské rato-
lesti vybrali na Lachovec v sprievode 
rodičov - do lesa plného rozprávko-
vých postáv, aby pomohli Alici prejsť 
cez krajinu zázrakov. Čakalo na nich 
mnoho prekvapení, zaujímavé akti-
vity, ale predovšetkým popoludnie 
plné nezabudnuteľných zážitkov 
strávené v prírode. 
Pre deti organizátori nachystali 
dvanásť stanovísk, ktoré boli plné 
bizarných postavičiek, kresieb, ale 
predovšetkým úloh zameraných 
na motoriku, pozornosť, ekológiu 
a kreativitu. Okrem úloh boli hlav-
nými atrakciami a sprievodnými 
aktivitami jazda na koni, maľovanie 
na tvár, streľba z luku, či veľmi obľ-
úbená lanovka. Deti v náročnej roz-

Cesta rozprávkovým lesom Ďakujem CVČ a každému odporúčam

právkovej ceste neodradil ani mok-
rý terén a úlohy zdolávali jednu za 
druhou. „Hlavným cieľom prečo toto 
podujatie robíme je, že chceme deti 
vytiahnuť von do prírody spolu s ro-
dičmi a aby popritom teda aj niečo 
zaujímavé zažili,“ vysvetľuje v roz-
hovore organizátor a člen OZ Mŕtva 
kosť - Andrej Rafaj. 
Od začiatku mája prebiehala na 
všetkých púchovských základných 
a materských školách výtvarná akti-
vita, ktorá veľmi napomáha rozvoju 
detskej fantázie. Táto aktivita vyvr-
cholila práve na Rozpralese výsta-
vou všetkých diel, ktoré deti nama-
ľovali na tému rozprávkovej Alice v 
krajine zázrakov. 

Text, foto: B. Krchňavá

Víťazi školských kôl spomedzi prvá-
kov a  prváčok zo všetkých základ-
ných škôl mesta Púchov sa stretli 
v  utorok, 13. júna v  priestoroch 
niekdajšej kinosály v SOV na Ná-
mestí Slobody, aby ukázali svoju 
šikovnosť, talent a  porozprávali 
niečo o  sebe, o záľubách a  svojej 
rodine. Deväť dievčat a deväť chlap-
cov bolo naozaj super. Porota mala 
možnosť vidieť tanec, hranie pexesa 
so škrečkom,  gymnastiku, jazdu na 
kolobežke, hokej a  počuť spev, hru 
na akordeón, na klavír, ale i  recitá-
ciu a  rapovanie. Naozaj široká škála 
talentov našich prváčeniec. Bolo 
zreteľné, že sa tu už stretli víťazi, pre-
tože všetky vystúpenia boli veľmi 
pekné. Nakoniec  sa porota dohodla 
a určila prvé tri miesta a tri špeciálne 
ceny.

Dievčatá:
1. miesto:  Klárka Ladecká, 2. Gabika 
Kubiritová, 3. Elianka Šerá.
Chlapci: 
1. miesto Paľko Repka, 2. Tomáško 
Matocha, 3. Adriánko Rusňák.
Cenu vedúcej oddelenia školstva 
a sociálnych vecí si získal Jakubko Va-
vrek, cenu komisie kultúry, školstva 
a  sociálnych vecí si odniesol Samko 
Turza a  cena riaditeľky CVČ Včielka 
patrí Emke Ďurišovej.
Tento rok sa konal už 22. ročník súťa-
že Správny chlapec a správne dievča 
v prvej triede. Je to naozaj veľmi milé 
a pekné podujatie. Už teraz sa tešíme 
na ďalší rok, kde sa opäť stretneme 
s našimi prváčkami a prváčikmi.

D. Illyová (CVČ Púchov), 
spoluorganizátorka súťaže

Občianske združenie Mŕtva kosť pravidelne v júni orga-
nizuje tradičné a veľmi obľúbené podujatie venované 
deťom s názvom Rozprales. Tohtoročnou ústrednou 
témou, podľa ktorej bol vymyslený celý program, bola 
Alica v krajine zázrakov. 

Tohtoroční víťazi  súťaže: Klárka Ladecká a Paľko Repka.

CVČ Včielka, ilustr. foto.
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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:

•  Kúpalisko otvorí sezónu v júni
•  Polícia deťom
•  SMS lístky na vlak
•  Komisia riešila potreby seniorov 
•  Viac miesta na parkovanie
•  Hody v Horovciach
•  Deti sa zabavili v parku - MDD v Led. Rovniach
•  Komunitná záhrada ožila
•  Jarná neporaziteľnosť Dubnice skončila
•  1. ročník maratónu ŠKODA Dohňany - Púchov
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.
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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.
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Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: Vývarová šampiňónovo 
hrášková, krupicové halušky 
Minestrone – paradajková so 
zeleninou 
Banánová s kari a kokosovým mlie-
kom – podávané za studena  

1. Tvarohová štrúdľa, vanilkový milá-
čik, ovocný šalát 
2. Bravčový mexický guláš, ryža, kyslá 
uhorka 
3. Grilovaný hermelín, americké 
zemiaky, brusnicová omáčka 
4. Lasagne Bolognese, parmezán
5. Pečené bravčové rebrá na pive 
mede a cesnaku, zemiaková kaša, 
domáca čalamáda
6. Steak z kuracieho stehna na grile, 
šopský šalát 
7. Losos parený na víne s rozmarínom, 
grilovaná kvaka, cviklové a hráškové 
pyré 

Reštaurácia 
U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є 
Utorok: 20. 6.
Hubová polievka s mrveničkou, chlieb 
1. Hovädzí plátok v kôprovej omáčke, 
knedľa
2. Vyprážané šampiňóny, varené 
zemiaky, jogurtový dressing
3. Pečené marinované rebierka s me-
dom, opekané zemiaky s rozmarínom
 
Streda: 21. 6.
Cesnačka so syrom a šunkou
1. Kuracie soté, ryža, uhorkový šalát
2. Krúpna baba, zakysanka 
3. Bravčová roláda plnená praženi-
cou a zeleninou, zemiakové pyré, 
čalamáda

Štvrtok: 22. 6.
Šalátová polievka na kyslo 
1. Morčacia pochúťka v zemiakovej 
placke 
2. Parené buchty s lekvárom zaliate 
čokoládou 
3.Kurací závitok plnený špargľou a 
syrom, ryža, hranolky

Piatok: 23. 6.
Cícerová 
1. Španielsky vtáčik, ryža, uhorka 
2. Špenátové halušky so syrovou 
omáčkou a brokolicou
3. Zalievané kuracie rezne, zemiakové 
pyré, paradajkový šalát s cibuľkou 

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є 
Utorok: 20. 6.
Karfiolová krémová, chlieb 
Hovädzí vývar „Risi-Bisi“
1. Kurací perkelt, varená cestovina 
2. Živánska pochúťka v alobale 
(bravčová krkovička, slaninka, paprika)
3.Vyprážaný karfiol, varené maslové 
zemiaky, tatárska omáčka 

Streda: 21. 6.
Zeleninová s ovs. vločkami, chlieb 
Slepačí vývar s mäskom a rezancami 
1. Kurací rezeň „Černohor“, zemiakové 
pyré, kyslá uhorka 
2. Bratislavské bravčové pliecko 
(mrkva, hrášok, uhorka), maslové 
halušky 
3. Palacinky s nutelou a škoricovou 
penou 

Štvrtok: 22. 6.
Dubákový krém, krutóny 
Hovädzí vývar s pečeňovými 
haluškami 
1. Morčací plátok s brokolicou, šunkou 
a syrom, dusená ryža, zeleninové 
obloženie 
2. Guláš z diviaka, domáca knedľa
3. Francúzske zemiaky, kyslá uhorka 

Piatok: 23. 6.
Talianska so syrom, chlieb 
Slepačí vývar so špenátovými 
haluškami 
1. Kurací steak s anglickou zeleninou, 
dusená ryža 
2. Belehradský bravčový rezeň, varené 
zemiaky, kyslá uhorka 
3. Cestovinový šalát s kurací mäsom 
(hrášok, kukurica, olivy, zelenina) 

Reštaurácia 
Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є 
Utorok: 20. 6.
Strúčková na kyslo 
1. Kurací závitok s nivou a slaninkou, 
zemiaková kaša 
2. Hovädzie námornícke mäso, 
slovenská ryža 

Streda: 21. 6.
Hrachová s párkom
1. Kuracie soté s kukuricou a pórom v 
zemiakovej placke 
2. Karbonátok plnený vajcom, zemia-
ky na kyslo, chlieb 

Štvrtok: 22. 6.
Kapustová šajtlava 
1. Prírodná panenka, volské oko, 
opekané zemiaky, obedový šalát 
2. Francúzske kuracie stehno, ryža 

Piatok: 23. 6.
Tekvicová
1.Vyprážané filé, zemiakový šalát bez 
majonézy
 2.Talianske morčacie prsia(tavený syr, 
kečup, bazalka, smotana),  farfalle

 Metropolis
Cena menu od 3,40 Є 
Utorok: 20. 6.
Slepačia so šunkovými knedličkami
1. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiako-
vá kaša, zeleninový šalát 
2. Musaka, uhorkový šalát
3. Banány v čokoláde 

Streda: 21. 6.
Hŕstková 
1. Španielsky vtáčik, ryža, uhorka 
2. Srbská omeleta, zemiaková kaša, 
ľadový šalát 
3. Zemiakové placky, zákvas 

Štvrtok: 22. 6.
Zeleninová s mrvenicou 
1. Segedínsky guláš, knedľa
2. Diabolská pochúťka, chlieb vo vajci
3. Šalát z červenej kapusty so šunkou 
a smotanou 

Piatok: 23. 6.
Fazuľová domáca
1. Čevapčiči, varené zemiaky, tatárska 
omáčka
2. Srbské rebierko, tarhoňa 
3. Pirohy s džemom, kakao 

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є
Utorok: 20. 6.
Fazuľová na kyslo 
1. Marinovaný morčací filet na grile, 
gratinované zemiaky, červená repa 
2. Hovädzí mexický guláš, dusená ryža
3. Papardelle s brokolicovou omáčkou 
Dezert: Pomarančové rezy

Streda: 21. 6.
Krúpková so zeleninou 
1. Kurací steak s paradajkou a mozza-
relou, zemiakové hranolky
2. Zabíjačkový tanier, chlieb
3. Parené buchty s makovou posýp-
kou 
Dezert: Tvarohová kocka so želatínou 

Štvrtok: 22. 6.
Zeleninový boršč 
1. Morčací plátok na citrónovo-
-bazalkovej omáčke, dusená ryža, 
zeleninové obloženie 
2. Hovädzia roštenka viedenská, 
tarhoňa, kyslá uhorka 
3. Vyprážaný syr, zemiaky varené, 
tatárska omáčka
Dezert: čokoládové trojuholníky 

Piatok: 23. 6. 
Tekvicová s curry pastou 
1. Kurací rezeň v mrkvovom cestíčku, 
zemiakové pyré, uhorkový šalát 
2. Divinové ragú s brusnicami, ryža 
3. Poširovaný losos, anglická zelenina, 
listový šalát 
Dezert: Punčové rezy 

Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 20. 6.
Hrachová s párkom, rožok
1. Kurací Steak s gratinovanými zemi-
akmi s cuketou a fetou
2. Bryndzové halušky so slaninkou, 
zakysanka
3. Hlivový paprikáš, cestovina

Streda: 21. 6.
Slepačia s mäsom a rezancami
1.  Hovädzí Rumpsteak s nivovou 
omáčkou, americké zemiaky 
2. Pečené kuracie stehno, ryža, kompót  
3. Makové šúľance, acidko

Štvrtok: 22. 6.
Držková
1. Kuracie so sušenou paradajkou a 
mozarelou, basmati ryža
2. Čevapčiči, varené zemiaky, horčica, 
cibuľka 
3. Brokolicovo-cícerové placky s 
listovým šalátom, tzatziky

Piatok: 23. 6. 
Zeleninová s haluškami
1. Pečená bravčová panenka, BBQ 
omáčka, steakové hranolky
2. Vyprážaný syr, zemiaky, tat. omáčka
3. Krevetové rizoto

Pizza Pub Nosice
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 20. 6.
Šošovicová na kyslo
1. Fašírkový tunel, zem. kaša, cvikla
2. Palacinky s čokoládou a ovocím 

Streda: 21. 6.
Slepačí vývar 

1. Segedínsky guláš, knedľa
2. Syrové karbonátky, zemiaky, 
dresing 

Štvrtok: 22. 6.
Bryndzová 
1. Spišský hovädzí tokáň, ryža 
2. Vyprážaný karfiol, zemiaky, tatárska 
omáčka 

Piatok: 23. 6.
Frankfurtská
1. Morčacie prsia v syr. omáčke, ryža 
2. Strapačky s kapustou a slaninou 

Reštaurácia Váh
Cena menu 4,00 Є 
Utorok: 20. 6.
Šošovicová sedliacka 
Vegetariánska s tofu a zeleninou 
1. Kuracie kung-pao, dusená ryža, 
hranolky
2. Partizánske bravčové rebierko 
na strapačkách z kyslej kapusty s 
klobásou
3. restovaná morčacia pečeň s brusni-
acami, tymiánom a dusenou ryžou 

Streda: 21. 6.
Kapustová s klobásou
Ľahká letná zeleninová
1. Kuracia kapsa plnená hubovou 
ryžou, americké zemiaky, šalát z 
čínskej kapusty 
2. Pečené bravčové koleno na čiernom 
pive, zemiaková kaša, kyslá uhorka, 
baranie rohy 
3. Makaróny so sardelovými filetami, 
capari, sušenými paradajkami, mozza-
rellou a bazalkou 

Štvrtok: 22. 6.
Kuracia krémová s hráškom a 
karotkou
Hubový vývar so zemiakmi a ligur-
čekom 
1. Bravčové karé s oravskou slaninkou 
a oštiepkom, dusená ryža, hranolky
2. Kuracie lasagne so zeleninou 
a mozzarellou, mrkvový šalát na 
zelenom liste 
3. Domáce dukátové buchtičky s 
vanilkovým krémom a čerstvými 
jahodami 

Piatok: 23. 6. 
Hovädzí vývar so šunkovým závitkom 
Montreálska paradajková
1. Marhuľové kuracie prsia, dusená 
ryža, hranolky
2. Čertovský bravčový guláš, knedle
3. Zapekaná aljašská treska so špená-
tom a syrom s varenými zemiakmi 

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 
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Najmladší púchovskí volejbalisti obsadili na M SR nepopulárne 4. miesto
V dňoch 10. - 11. júna sa  
v Trenčíne uskutočnili maj-
strovstvá Slovenska v kate-
górii najmladších žiakov vo 
volejbale. Žiaci MŠK Púchov 
získali nepopulárne štvrté 
miesto a vyššie priečky im 
ušli len tesne. Nevadí. Ďaku-
jeme chalani a dievčatá!

Prvý deň nás čakal ťažký zápas s Po-
pradom, ktorý sme prehrali v kon-
covkách setov 2:0 (25:23, 25:23). 
Nasledoval súboj so Žilinou. Prvý set 
sme vyhrali, ale Žilinčania hrali naozaj 
výborne, čo sa prejavilo najmä v dru-
hom sete. Z našej strany možno došlo 
k podceneniu súpera, Žilina prevzala 
iniciatívu a vyhrala druhý set. V taj-
brejku tréner veril v kvalitu svojho 
kolektívu a nabádal zverencov k ak-

tívnejšej hre a bojovnosti. Slová padli 
na úrodnú pôdu. Zaznamenali sme 
víťazstvo v pomere 2:1.
    V ďalšom zápase sme sa stretli s 
večným rivalom – Trenčínom. Zápas 
sa vyvíjal podľa našich predstáv a bez 
väčších problém sme zvíťazili 2:0.
   V druhý hrací deň sme začali  prvé 
stretnutie s Prešovom prehru 2:0.  
Opäť sa ukázalo, že prvý zápas sa nám 
veľmi ťažko dostáva do tempa.
V druhom zápase sme narazili na Ban-
skú Bystricu. Ak sme chceli pomýšľať 
na medailu, tak nám nesmel ujsť ani 
jeden zápas. Tento zápas bol z našej 
strany najlepším na celom turnaji. 
Bolo radosť sa pozerať na smeče a 
obetavé zákroky v poli ktoré pred-
vádzali naši hráči. Zápasu nechýbali 
emócie. Vyhrali sme 2:0 a vedeli sme, 
ak vyhráme posledný zápas zo Svidní-
kom medailu máme.

   Posledný zápas nás čakal východ- 
niarsky súper Svidník, ktorý na turnaji 
ešte neprehral. Začali sme výborne 
hra bola s našej strany koncentrova-
ná verili sme, že zo  Svidníkom sa dá 
hrať rovnocenný volejbal. Ale prišla 
koncovka a spravili sme niekoľko ne-
vynútených chýb a prvý set sme pre-
hrali tesne 25:23 . V druhom sete od 
začiatku dominovali hráči Svidníka a 
posledný zápas sme prehrali 2:0
Hodnotenie trénera Rastislava Pa-
gáča: „Svidník si titul zaslúžil. Vyhral 
všetky zápasy a srdečne im blahože-
lám. Športovo musím uznať, že za pek-
né a tímové výkony, ktoré sme ukázali 
sme mali na medailu. Som veľmi rád, 
že po fyzicky aj psychicky náročnom 
zápase a prehre s Prešovom, chalani 
a dievčatá  zdvihli hlavy a v zápase s 
Banskou Bystricou  vyhrali. Hrali ťažké 
zápasy a mohol som vidieť ich reakcie 

v ťažkých situáciách. Dúfam, že sa pou-
čili z víťazstiev, aj z prehier, pretože aj tie 
k volejbalu patria. Sú ešte len na zači-
atku svojej športovej kariéry. Vrchol ich 
ešte len čaká o pár rôčkov. Toto sú uži-
točné skúsenosti pre nich, aj pre mňa 
ako trénera. Ďakujem vedeniu a klubu 
MŠK Púchov za vytvorenie zázemia pre 
rozvoj a podporu mládežníckeho volej-
balu. Ďalej ďakujem rodičom za to, že 
nám prejavili svoju dôveru, a že vedú 
svoje deti k športu a podporujú ich v ak-
tívnom trávení voľného času.“
Titul získali žiaci TJ Slávia Svidník, na 
druhom mieste skončil VK Junior 
2012 Poprad a tretí VK MIRD PU Pre-
šov.
Súpiska MŠK Púchov: Alexej Maslák, 
Tobias Medňanský, Vladimír Mušák, 
Marek Pivko a dve šikovné dievčatá 
Valika Kysucká a Lujza Pagáčová. Tré-
ner: R. Pagáč                   VO MŠK Púchov
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1.VOLEJBALOVÝ KLUB PÚCHOV oslávil 20. výročie svojho vzniku

Pre lepšiu predstavu o činnosti nášho klubu si 
pomôžeme trochou štatistiky: 
20 rokov naše družstvá odohrali približne 2045 maj-
strovských stretnutí v oficiálnych súťažiach Sloven-
skej volejbalovej federácie, kde nám štartovalo 70 
družstiev. Zúčastnili sme sa 130 priateľských turna-
jov, usporiadali v Púchove 54 turnajov vo všetkých 
vekových kategóriách a vyrástlo nám 210 registro-
vaných hráčok. Túto sezónu v družstve mladších 
žiačok, starších žiačok, junioriek a žien pôsobilo 45 
hráčok, t. j. za 20 rokov akoby sme vytvorili štyri sa-
mostatné kluby. Ešte jedno dôležité číslo: 18, toľko 
trénerov pôsobilo v klube, aj im patrí vďaka za vy-
konanú poctivú práca a výchovu hráčok: Libor Hup-
ka, Ján Pazdernatý, Radoslav Revák, Juraj Madejský, 
Ivan Kožúšek, Lenka Šebová, Jozef Gerschdorf, 
Branislav Bodorik, Martin Rašner, Ľuboš Zbudila, 
Gabika Frábryová, Dalibor Čelko, Elena Kasenčáko-
vá, Erik Gábor, Slávka Valášková, Mária Viedenská, 
Miroslav Klučka, Michal Suchánek. 
ĎAKUJEME!
Aj keď je volejbal najkolektívnejší šport, predsa 
len individuálne talenty sa presadia aj v ňom. 
Pri príležitosti 20. výročia sme sa rozhodli otvo-
riť klubovú SIEŇ SLÁVY a aspoň takto odmeniť 
hráčky, ktoré sa v zaslúžili o naše úspechy: 
• Katarína Kováčiková, výrazná osobnosť a 
spoľahlivá hráčka, začínala s volejbalom v roku 
2002, postupne štartovala vo všetkých vekových 
kategóriách, bola 2 x na M-SR kadetiek, neskôr pô-
sobila v extraligovom družstiev žien v Žiline, rok v 
Považskej Bystrici (1. liga žien) a od sezóny 2014/15 
až doteraz je kapitánkou družstva žien 1. VK Púchov 
v 1. lige. 
• Katarína Hollá, s volejbalom sa zoznámila vo 
Váhostave Vrútky, neskôr hrávala za Spasa (SK ŽU) 
Žilina, do Púchova prestúpila v roku 2004. Razantná 
smečiarka, zanietená volejbalistka a ako vodcovský 
typ bola predurčená stať sa kapitánkou družstva 
žien, ktoré štartovalo v extralige v sezóne 2005/06, 
v roku 2007 ukončila športovú činnosť. 

a v sezóne 2007/08 v Liptovskom Hrádku to bolo 
7. miesto.
• úspechom bola sezóna 2005/06, kde sme mali 
premiérovú účasť družstva žien v extralige a popri 
tom ďalších päť družstiev v mládežníckych kate-
góriách
• raz sme sa prebojovali aj na finálový turnaj M-SR 
starších žiačok, v sezóne 2009/10 v Považskej Bys-
trici sme obsadili 7. miesto
• staršie žiačky sa presadili aj v Slovenskom po-
hári, v sezóne 2010/11 na finálovom turnaji Mo-
šovciach na antuke získali 6. miesto
• najvyššie umiestnenie vo finálových turnajoch 
mládeže dokázali získať v šestkovom volejbale 
mladšie žiačky v sezóne 2013/14 v Leviciach, bolo 
to 4. miesto. Individuálnu cenu získala naša hráčka 
Karolína Hološková ako najlepšia smečiarka turnaja.

Dvadsať rokov je veľká príležitosť na trochu obzretia 
sa za sebou. Začalo sa to jediným družstvom junio- 
riek v 3. lige a postupne sa to rozrástlo až na prí-
pravku, mladšie žiačky, dve družstvá starších žiačok, 
kadetky, prvoligové juniorky a extraliga žien, všetko 
naraz v jednej sezóne 2005/06. Klub pracoval na 
plné otáčky vo všetkých kategóriách. Toľko hráčok 
však v našom peknom malom meste nie je každý 
rok, a tak sa počet družstiev prispôsobuje možnosti-
am, aktuálne v tejto sezóne 2016 /17 máme príprav-
ku, mladšie žiačky, staršie žiačky, juniorky v 1. lige a 
družstvo žien tiež v 1. lige. 
Aj nás však trápia každodenné problémy v športe, 
primerane odrážajúce všeobecný stav v spoloč-
nosti, šetrenie peňazí, administratívne povinnosti, 
nedostatok ochotných ľudí, resp. málo voľného 
času u ochotných ľudí a tiež neznalosť či nedosta-
tok športového nadšenia detí k trénovaniu. Ale keď 
sa podarí prekonať tieto prekážky, radosť z dobrej 
hry nám to všetko vynahradí a stále nás ženie ďa-
lej. Činnosť klubu bola plnohodnotná, v ženskom 
a hlavne v  dievčenskom volejbale je na Slovensku 
veľká konkurencia, presadiť sa a dosiahnuť výsledky 
nie je vôbec jednoduché. Napríklad v kategórii star-
ších žiačok či kadetiek súťaží ročne 40 až 50 rôznych 
družstiev. 
Pozrime sa na radostné okamihy v histórii nášho 
malého klubu:
• už v sezóne 2000/01 sa nám podarilo zúčastniť sa 
finálového turnaja Majstrovstiev SR kadetiek vo Vra-
nove nad Topľou, obsadili sme 8. miesto
• kadetské finále sme zopakovali ešte 2 x, v sezó-
ne 2006/07 v Kežmarku sme vybojovali 6. miesto  

Leto a zima sa už dvadsaťkrát vystriedali, čo sa začali písať dejiny 1. VOLEJBALOVÉHO KLUBU PÚCHOV. 
Skvelý nápad na jar v roku 1997 zrealizovali štyria zakladajúci členovia: Libor Hupka, Matias Kožík,  
Miriam Chalmovianska a Ján Uhlárik. Im patrí naše úprimné poďakovanie. Bola to skvelá myšlienka a tí 
správni ľudia v správnom čase na jednom mieste. Chuť a odvaha ísť do neznáma. Výsledok dnes vieme: 
náš klub si 20 rokov úspešne odbíja loptu pod vysokou sieťou. Toto nadšenie a radosť z hry žije doteraz 
v nás a je živnou energiou hráčok, trénerov a funkcionárov.

Ocenení dlhoroční tréneri a funkcionári  1. VK Púchov.

Mladšie žiačky 1. VK Púchov s diplomom za 3. miesto v oblastných majstrovstvách.
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• Michaela Martináková, odchovankyňa zo špor-
tovej triedy na ZŠ Gorazdova, talentovaná hráčka 
s citom pre blok a zároveň efektívna smečiarka, 
už ako žiačka prestúpila do juniorky v Považskej 
Bystrici, neskôr pôsobila v Doprastave a v BVK, kde 
získala majstrovský titul SR v seniorskej kategórii. 
Viackrát reprezentovala Slovensko v kadetskej a ju-
niorskej kategórii, najmä na Majstrovstvách Európy 
v roku 2011, kde dievčatá obsadili 6. miesto. 
• Mária Viedenská (rod. Crkoňová), odcho-
vankyňa 1. VK Púchov, po žiackych kategóriách 
prestúpila do Športového gymnázia v Nitre, neskôr 
pôsobila v extralige žien v Žiline, do Púchova sa 
vrátila v roku 2014. Všestranná hráčka, dominantná 
v útoku, výborne podávajúca, pevne blokujúca a 
obetavá aj v obrane v poli. Viacnásobná reprezen-
tantka v kadetkách a v juniorkách, zaslúžila sa o 4. 
miesto kadetiek SR na Majstrovstvách Európy v Ro-
tterdame v roku 2011.
• Elena Kasenčáková, 20 rokov klubu, 20 rokov  
v klube. Hráčka prvého družstva klubu v roku 1997, 
až po rok 2009, potom pôsobila ako trénerka, a stá-
le aktívne pôsobí v klube doteraz. Nezmazateľná 
stopa ostala vo všetkých družstvách, hráčka, ktorá 
vždy urobila maximum pre víťazstvo a nikdy sa ne-
vzdávala, bojovník do poslednej lopty, ukážkový 
príklad lídra kolektívu, proste Elena Kasenčáková.
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Púchovské futbalové talenty zažiarili na 
medzinárodnom turnaji v Taliansku

PIATA PRIEČKA FUTBALISTOV MŠK PÚCHOV U10 NA TURNAJI TROFENO DELFINO

Desaťročné púchovské futbalové talenty (U10), 
zverenci trénera Michala Vanáka, zažiarili na veľkom 
medzinárodnom mládežníckom turnaji v Taliansku. 
Na podujatí Trofeno Delfino sa zúčastnilo viac ako
150 družstiev z celej Európy, mladí reprezentan-
ti MŠK Púchov obsadili vo svojej vekovej kategórii 
skvelé piate miesto. 

Postup medzi elitné kvarteto pritom ušiel mladým 
Púchovčnanom iba o vlások, keď v základnej skupine 
obsadili druhé miesto, do štvorčlenného finále po-
stupovali iba víťazi skupín. Získali však najviac bodov 
a mali najlepšie skóre spomedzi družstiev umiestne-
ných na druhých miestach, čo v konečnom rezultáte 
znamenalo piatu priečku spomedzi troch desiatok 

účastníkov vo vekovej kate-
górii U10.

„Naši chalani odohrali vý-
borné zápasy a v medziná-
rodnej konfrontácii svojich 
rovesníkov z celej Európy roz-
hodne nesklamali. Turnaj bol 
pre nich výbornou školou do 
budúcej futbalovej kariéry. 
Úspešne zvládli aj prechod 
na väčší rozmer futbalového 
ihriska a postarali sa o prí-
kladnú reprezentáciu klubu 
a mesta Púchov. Patrí im za to 
poďakovanie,“ zhodnotil účin-
kovanie svojich zverencov v 
Taliansku tréner Vanák. 

Výsledky MŠK Púchov 
U10:

ES Lixing Laning (Francúz-
sko) – MŠK Púchov 0:11

MŠK Púchov – O.S.G.B Mera-
te Academy (Taliansko) 3:1

MŠK Púchov – Junior Coria-
no (Taliansko) 2:0

MŠK Púchov –Virtus Mare-
ma Academy (Taliansko) 3:2

Voghera Italy (Taliansko) - 
MŠK Púchov 3:0.                 (r)

Futbalisti MŠK Púchov U10 zažiarili na veľkom medzinárodnom turnaji v Taliansku. V silnej konkurencii obsadili 
výborné piate miesto.                       FOTO: MŠK Púchov

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

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

Zápas 7. ligy dospelých Sverepc – Pruské je v 
riešení. Disciplinárna komisia žiada o podrobné 
písomné stanoviska k vylúčeniu hráča Pruského 
(Vladimír Suchánek, 1256690 – v ktorej minúte, za 
akých okolností, atď...) TJ Rozvoj Sverepec, R, AR, 
hráča V. Suchánka, a to do 20. 6. 2017 do 12.00 
pod následkom DS. Hráč Vladimír Suchánek má 
až do vyriešenia prípadu predbežným opatrením 
podmienečne pozastavený výkon športu.

Disciplinárna komisia

František Brezničan ml. a Michal Vanák dokormidlovali svojich zverencov až na 
krásne piate miesto v kvalitnom medzinárodnom turnaji. 

Michal Suchánek s Katarínou Kováčikovou, 
ktorá sa ocitla v Sieni slávy 1. VK Púchov.

Poďakovanie patrí aj partnerom klubu, bez ktorých 
by nebolo možné toto všetko vytvoriť: predovšet-
kým patrí vďaka mestu Púchov, ktoré nás význam-
ne podporuje. Za veľkú pomoc je klub vďačný aj 
ďalším partnerom: INSPO spol. s r. o., Vzdelávacie 
centrum Slovenskej pošty v Belušských Slatinách, 
ZŠ Mládežnícka, ZŠ Gorazdova, Gymnázium Pú-
chov a tiež ostatným: ATC, GEMS, ENEL-Slov. elek-
trárne, Matador, A-term, Beel, Gynecare, Ekonpart, 
MIVAS, Sládek a syn, Elektroinštalácie, Lukan, Gy-
nops.

Michal Suchánek, 1. VK Púchov
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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

elastomer_letakA5052017 N3.pdf   1   11. 5. 2017   17:31:17
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TIPOS III. LIGA MUŽI

Futbalisti MŠK Púchov sa so sezónou rozlúčili víťazne

Atraktívny zápas o majstra oblastnej 4. ligy žiakov sa 
uskutočnil 11. júna na ihrisku telovýchovnej jednoty 
Priehrady Udiča. Na miestny tím čakal víťaz 4. ligy 
Juh TJ Hradčan Lednica. Zaujímavý zápas priniesol 
v základnom hracom čase remízu, a tak na rad prišli 
pokutové kopy. V nich bol lepší tím z Udiče, ktorý na 
pokutové kopy zvíťazil nad Hradčanom Lednica 4:2.

Domáci nastúpili len s trinástimi hráčmi, medzi 
ktorými boli aj dve udičské dievčatá. Za Lednicu na-
stúpili 19 hráči s jedným dievčaťom. Hostia mali viac 
gólových šancí ako domáci, ale domáci brankár vy-
chytal remízový stav a v penaltovej lotérii domáci aj 
vďaka svojmu brankárovi a šťastiu zápas vyhrali. 

Po zápase oba kluby prevzali od predsedu športo-
vo-technickej komisie Oblastného futbalového zvä-
zu v Považskej Bystrici Jaroslava Gašpárka pohár za 
víťazstvo vo svojej skupine SEVER a JUH a hráči Udiče 
prevzali pohár za víťazstvo o absolútneho majstra ce-
lej oblasti v kategórii žiakov. 

(r)

Žiackym majstrom oblasti sa stali mladí Udičania  

O tom, že stretnutie omajstra oblasti žiakov medzi Udičou a Hradčanom Lednica sa nieslo v športovom duchu 
svedčí skutočnosť, že po penaltovom rozstrele zapózovali obe mužstvá spoločne pred fotoaparátom.

MŠK Púchov – H. Nitra 2:1 (0:0)
 Púchovčania chceli nadviazať na sériu víťazných 
stretnutí a so svojimi divákmi sa chceli rozlúčiť víťaz-
stvom. Proti mužstvu zo spodnej polovice tabuľky 
začali aktívne a už v úvode stretnutia si vypracovali 
niekoľko dobrých streleckých príležitostí. Tú prvú 
mal už po troch minútach Brezničan, ktorý si nabe-
hol na presný center Piláta, no Bohunský v bránke 
Nemšovej bol na mieste. V 20. minúte sledoval po-
zorne hru Valašík, využil zaváhanie hosťujúcej zá-
lohy, jeho presná prihrávka našla Gajdošíka, ktorý 
však poslal loptu tesne vedľa bránky. Hostia z hornej 
Nitry pohrozili až po pol hodine, kedy ku strele na-
priahol Drozd, no Letko si s jeho pokusom poradil. 
Druhá hrozba prišla už o tri minúty neskôr a domáci 
brankár Letko sa zaskvel po Obžerovej strele zblízka. 
Prvý polčas sa tak skončil bez gólov. Hostia zvládli 
v úvode druhé polčasu počiatočný nápor Púchov-
čanov a v 66. minúte sa prekvapujúco ujali vedenia 
gólom Kováčika, ktorý tvrdou strelou prekonal bran-
kár MŠK – 0:1. Domáci futbalisti sa oklepali okamžite, 
zvýšili obrátky a už po dvoch minútach sa dočkali 
vyrovnávajúceho gólu. Strelu Piláta spoza pokuto-
vého územia vyrazil hosťujúci brankár Bohunský iba 
pred Valašíka, ktorý loptu vrátil do siete – 1:1. Šancu 
strhnúť vedenie na domácu stranu mal štvrť hodinu 
pred koncom Svorada, projektil z jeho kopačky však 
mieril nad bránku. O výsledku sa tak rozhodlo desať 
minút pred koncom stretnutia, kedy sa pred pokuto-
vým územím elegantne zbavil obrancu Brezničan a 
umiestnenou strelou z hranice pokutového územia 
prekonal brankára hostí – 2:1. Futbalisti MŠK Púchov 
sa tak so sezónou rozlúčili víťazne a obsadili konečnú 
tretiu priečku.    
Góly: 68. Valašík, 80. Brezničan – 66. Kováčik.
Rozhodoval Fehér, bez ŽK, 200 divákov.
Zostava MŠK Púchov: Letko – Riška, Zavadzan, Brez-
ničan, Marek Gajdošík, Buček (74. Kopiš), Valašík (68. 
Svorada), Sibanda, Gamboš, Vanák, J. Pilát (86. Mar-
man). Tréner E. Pagáč. 
Zostava Hornej Nitry: Bohunský – Šifalovič, Pekár, 
Filkorn, Belanec, Gunda (60. Babašta), Kováčik, Drozd 
(65. Kopál), Halmeš, Obžera (80. Šlabjar), Kozák.

Lednické Rovne – Nemšová 1:2 (1:2)
Prekvapujúcou prehrou na domácom trávniku sa 
s treťou ligou rozlúčili futbalisti Lednických Rovní. 

Po vyrovnanom úvode stretnutia sa po polhodine 
presadili strelecky hostia, ktorých poslal do vedenia 
Fabuš – 0:1. Sklári z Lednických Rovní  sa nepoučili, 
necelých päť minút pred koncom prvého polčasu si 
opäť nedali pozor na 
Fabuša, ktorý zvyšo-
val na 0:2. Až po dru-
hom góle vo vlastnej 
sieti domáci zabrali a 
v záverečnej minúte 
prvého polčasu vsietil 
kontaktný gól Chme-
lík – 1:2. V druhom 
polčase sa Lednic-
ké Rovne aj napriek 
územnej prevahe a 
niekoľkým príležitos-
tiam už nedokázali 
strelecky presadiť, a 
tak sa so svojimi divá-
kmi rozlúčili prehrou. 
Ani tá však nič neme-
ní na skutočnosti, že 
sklári obsadili v súťaži 
druhú priečku. 
Góly: 45. Chmelík - 30. 
a 41. Fabuš.
Rozhodoval Santa, 
ŽK: Kollár, Krištof – E. 
Prekop, 120 divákov.
Zostava Lednických Rovní: Bačík – Kollár, Chmelík, 
Detko, Lipták, Riečičiar, T. Prekop, T. Púček, Pokorný 
(60. Krištof ), M. Hruška (73. Prchlík), Ďurovec. Tréner 
M. Púček.
Zostava Nemšovej : Švajka – Kresánek, Ďuriš, Be-
ďatš, Holíček, Brenkus, Fabuš, Ševela, E. Prekop, Mize-
rák, Kvasnička. Tréner Ľ. Reiter. 

Beluša – Galanta 2:3 (2:2) 
Belušania v jarnej časti súťaže len márne hľadali je-
sennú formu a ani v záverečnom stretnutí na domá-
com trávniku nedokázali bodovať. Do vedenia šli síce 
už v 11. minúte gólom Gorelku, no R. Meszlényi v 31. 
minúte strelil vyrovnávajúci gól. Treba však jedným 
dychom povedať, že dovtedajšie vedenie Belušanov 
mohol zvýšiť Hrenák, ktorý mieril iba do tyče. Na dru-
hej strane arbiter neuznal pre postavenie mimo hry 

gól hosťujúceho Prágaia. Belušania ešte do prestávky 
opäť strhli vedenie na svoju stranu. Kucharík využil 
nedorozumenie v obrane hostí a poslal Belušu do ve-
denia – 2:1. Ani to Belušanom nestačilo na polčasové 

vedenie. V predposlednej minúte prvého polčasu 
fauloval Kršák v pokutovom území a R. Meszlényi vy-
rovnal z penalty na 2:2. Hneď v úvode druhého pol-
času gólovú strelou Gorelku zablokovala hosťujúca 
obrana a Mišutkov volej len o niekoľko centimetrov 
minul bránku. Mišutka spálil aj ďalšie dve šance, a tak 
šesť minút pred koncom prišiel trest v podobe víťaz-
ného gólu Gányovicsa – 2:3.  
Góly: 11. Gorelka, 37. Kucharík – 31. a 44. R. Meszlényi 
(druhý z 11 m), 84. Gányovics.
Rozhodoval Bezák, ŽK: Kršák - Madarász, Prágai, Re-
vák, 100 divákov.
Zostava Beluše: Opat – Pavol Vavrík, Kršák, Jurga, J. 
Gažo, Novisedlák, Kucharík (66. L. Zapotoka), Hrenák, 
M. Pilát (46. Bielik), Gorelka, P. Mišutka. Tréner M. Bed-
nár.  
Zostava Galanty: Stránsky – Madarász, Eliáš, Gányo-
vics, Bočko, Jakubjak, Prágai, Revák, Baša, R. Meszlé-

Dvakrát sa takto tešili futbalisti MŠK Púchov po góle v sieti súpera. So sezónou sa Pú-
chovčania rozlúčili víťazne.                          FOTO: Milan Podmaník 
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Brvnište – Horovce 2:3 (1:1)
Aj v oblastnom derby chceli hostia potvrdiť opráv-

nenosť postupu do štvrtej ligy, a tak hneď od úvod-
ného hvizdu začali aktívne. Už v piatej minúte chýba-
li P. Štrbákovi len centimetre na centrovanú loptu. Na 
druhej strane pohrozil nebezpečnou strelou z voleja 
M. Hároník, lopta letela niekoľko centimetrov nad 
bránku. V 17. minúte sa presadil favorit, keď technic-
ká prízemná strela R. Brixa skončila v domácej sieti 
– 0:1. O päť minút neskôr fauloval hosťujúci Vozár v 
pokutovom území domáceho hráča a Mário Háro-
ník z pokutového kopu vyrovnal – 1:1. Následne si 
domáci gólman Čapliar poradil so strelou Bučeka a 

na druhej strane Kramárik neupratal loptu do siete 
ani z päťmetrovej vzdialenosti. Brvnišťanom vyšiel 
vstup do druhého polčasu, keď už v 47. minúte Mário 
Hároník strelou spoza pokutového územia strhol ve-
denie na domácu stranu – 2:1. O štvrť hodinu mohol 
vyrovnať R. Brix, mieril však tesne vedľa.  78. minúte 
Körmendy našiel centrovanou loptou Škrapka, ktorý 
strelou k žrdi vyrovnal – 2:2. Herná kvalita Horovča-
nov sa prejavila v závere, kedy R. Brix ďalekonosnou 
strelou zabezpečil hosťom všetky body.   

Zostava Horoviec: Rajník – Balocký, Buček, Kočka, 
R. Brix, Körmendy, M. Štrbák, Škrapko, P. Štrbák (59. 
M. Cíbik), Vukomanovič (78. Novosád), Vozár.

Streženice – Bošany 2:1 (1:0)
Rozlúčkový zápas s piatou ligou začali domáci už 

bez psychického tlaku aktívne. Už v úvode si vypra-
covali šancu a v desiatej minúte šli do vedenie gólom 
Miloša Šestáka – 1:0. Na rozdiel od väčšiny zápasov, 
kedy Streženičania viedli, dokázali tentokrát dotiah-
nuť stretnutie do víťazného konca. V 63. minúte totiž 
zvýšil na 2:0. Hostia ešte odpovedali kontaktným gó-
lom o šesť minút neskôr - 2:1. 

Zostava Streženíc: Janták – Michal Šesták, Med-
ňanský, Struhárňanský (Vavrík), Filiač, Rypák, Miloš 
Šesták, Adamička(Lamžo) (Bernhauser), Loduha, Hri-
šo, E. Medňanský  
Ostatné výsledky 30. kola: St. Turá – Podolie 1:2 
(1:1), Cigeľ – Veľké Uherce 4:3 (1:2), Kanianka - Cho-
cholná-Velčice 1:0 (1:0), Z. Kostoľany - Tr. Turná 3:2 
(1:1), Ladce – Uhrovec 3:1 (2:0), Plevník – Opatová 
10:1 (6:0) 
1. Horovce 30 22 4 4 80:30 70
2. Kanianka 30 18 7 5 64:28 61
3. Uhrovec 30 18 5 7 65:42 59
4. Veľké Uherce 30 18 5 7 72:38 59
5. Cigeľ 30 17 2 11 62:56 53
6. Brvnište 30 12 8 10 57:51 44
7. Chocholná 30 13 3 14 54:53 42
8. Podolie 30 13 3 14 49:52 42
9. Plevník 30 10 8 12 63:69 38
10. Tr. Turná 30 11 3 16 42:60 36
11. Z. Kostoľany 30 10 5 15 41:67 35
12. Bošany 30 10 2 18 38:50 32
13. Opatová 30 9 5 16 48:71 32
14. Ladce 30 9 4 17 36:47 31
15. St. Turá 30 7 6 17 38:62 27
16. Streženice 30 3 10 17 39:72 19
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6. liga muži

Dolné Kočkovce i Lysá sa so sezónou lúčili prehrami 

D. Kočkovce – Papradno 0:1 (0:0)
Dolnokočkovania si pokazili celkovo solídny dojem 

z tohto súťažného ročníka prekvapujúcou prehrou 
doma s Papradnom. Hostia začali aktívne a už po 
desiatich minútach musel zasahovať brankár Valach 
po Paukovej strele. Na druhej strane v 20. minúte po-
hrozil strelou z diaľky domáci Michálek. Vzápätí mal 
šancu Kučík a hlavička Kvoceru skončila nad bránkou. 
Desať minút pred koncom sa zaskvel domáci bran-
kár Valach po strele Trúchlika. Domáci mali v druhom 
polčase viac z hry, gólu sa však nedočkali. Naopak, 
desať minút pred koncom fauloval v pokutovom úze-
mí domáci obranca Šmulíka a J. Galko z pokutového 
kopa zabezpečil Papradnu všetky body. 

Podmanín - Pov. Bystrica 1:1 (1:0)
V šlágri kola, v ktorom však už išlo iba o prestíž, mal 

úvodnú šancu J. Sovík, ale nemieril presne. O dve 
minúty neskôr kopal priamy kop R. Sovík, no v bránke 
Považskobystričanov sa zaskvel Patrnčiak. Na druhej 
strane si o ďalšie tri minúty poradil domáci brankár T. 
Kostelanský so strelou J. Valienta. Potom prevzali ini-
ciatívu futbalisti Podmanína a vypracovali si niekoľko 
šancí. Strelu J. Sovíka ešte brankár hostí zneškodnil a 
v 20. minúte prestrelil bránku P. Gardian. V 29. min-
úte však už obrana lídra kapitulovala, keď presný 

V. LIGA MUŽI

Horovce i Streženice sa rozlúčili s 5. ligou víťazstvami  

Horovčania (v bordových dresoch) rozhodli o svojom postupe do 4. ligy už minulý týždeň doma s Cíglom. Postu 
prikrášlili víťazstvom v Brvnište v záverečnom kole.           FOTO: Milan Podmaník 

center P. Gardiana upratal do siete J. Sovík – 1:0. Ešte 
do prestávky mohli domáci pridať ďalšie góly, no v 
37. minúte Patrnčiak prekazil radosť P. Gardianovi a 
dve minúty pred koncom prvého polčasu netrafil vo
výhodnej pozícii bránku Martin Gardian. V druhom 
polčase Považskobystričania pridali, niekoľko šancí 
nepremenili, no desať minút pred koncom Čierniko-
va strela z diaľky skončila za chrbtom prekvapeného 
domáceho brankára – 1:1. 

Udiča – Lysá 3:1 (2:0)
Domáci šli do vedenia už v tretej minúte, kedy hos-

tia faulovali unikajúceho M. Drblíka a Kvasník z poku-
tového kopu otvoril skóre – 1:0. Kvasník potom ešte 
nastrelil žrď, no desať minút pred koncom polčasu 
jeho prihrávku zužitkoval Furdzo na zveľadenie do-
máceho náskoku – 2:0.  V 43. minúte mieril M. Drblík 
len do brvna. V 58.minúte vsietil A. Zlocha kontaktný 
gól, no posledné slovo mali Udičania, keď päť min-
út pred koncom stretnutia usmernil Furdzo Drblíkov 
center do siete Lysej – 3:1. 

Tuchyňa - K. Podhradie 2:3 (1:0) 
Domáci sa ujali vedenia v 12.minúte gólom A. Bar-

toša, ktorý zužitkoval pozorné sledovanie lopty a 
presnú prihrávku Adamovica – 1:0. Domáci mali do 
prestávky ešte niekoľko šancí, no nemierili presne. Po 
obrátke hneď v 46. minúte M. Puček vyrovnal – 1:1. 
O tri minúty neskôr viedli po góle Adamovica opäť 
domáci – 2:1. O ďalšie štyri minúty vyrovnal z poku-

tového kopu Marušinec a štyri minúty pred koncom 
M. Vlasatý strelkou z diaľky zabezpečil Košeckému 
Podhradiu všetky body. 

Bolešov – Jasenica 2:0 (2:0)
Domáci rozhodli o víťazstve zlepenými gólmi v pr-

vom polčase. Skóre otvoril v 27. minúte Prna a na 2:0 
o minútu neskôr zvýšil Veselý. Hostia sa už na obrat 
nezmohli. 

H. Poruba – Dulov 2:0 (1:0)
Horná Poruba dlho nevedela prekonať pozornú 

obranu Dulova. Podarilo sa to až v 23. minúte Hofier-
kovi – 1:0. V druhom polčase hostia pokračovali v de-
fenzívnej taktike. Domácim sa podarilo svoje zaslú-
žené víťazstvo zveľadiť v 57. minúte gólom Michala 
Galka – 2:0. 
1. Pov. Bystrica 24 18 4 2 90:26 58
2. Podmanín 24 14 4 6 70:38 46
3. Košeca 24 13 5 6 65:41 44
4. H. Poruba 24 13 3 8 66:37 42
5. K. Podhradie 24 12 5 7 49:42 41
6. D. Kočkovce 24 10 7 7 54:50 37
7. Tuchyňa 24 10 5 9 66:53 35
8. Bolešov 24 8 6 10 37:43 30
9. Papradno 24 8 4 12 32:54 28
10. Udiča 24 7 4 13 42:53 25
11. Jasenica 24 5 5 14 37:68 20
12. Dulov 24 5 3 16 20:82 18
13. Lysá 24 3 5 16 31:72 14



šport 21

Brvnište – Horovce 2:3 (1:1)
Aj v oblastnom derby chceli hostia potvrdiť opráv-

nenosť postupu do štvrtej ligy, a tak hneď od úvod-
ného hvizdu začali aktívne. Už v piatej minúte chýba-
li P. Štrbákovi len centimetre na centrovanú loptu. Na 
druhej strane pohrozil nebezpečnou strelou z voleja 
M. Hároník, lopta letela niekoľko centimetrov nad 
bránku. V 17. minúte sa presadil favorit, keď technic-
ká prízemná strela R. Brixa skončila v domácej sieti 
– 0:1. O päť minút neskôr fauloval hosťujúci Vozár v 
pokutovom území domáceho hráča a Mário Háro-
ník z pokutového kopu vyrovnal – 1:1. Následne si 
domáci gólman Čapliar poradil so strelou Bučeka a 

na druhej strane Kramárik neupratal loptu do siete 
ani z päťmetrovej vzdialenosti. Brvnišťanom vyšiel 
vstup do druhého polčasu, keď už v 47. minúte Mário 
Hároník strelou spoza pokutového územia strhol ve-
denie na domácu stranu – 2:1. O štvrť hodinu mohol 
vyrovnať R. Brix, mieril však tesne vedľa.  78. minúte 
Körmendy našiel centrovanou loptou Škrapka, ktorý 
strelou k žrdi vyrovnal – 2:2. Herná kvalita Horovča-
nov sa prejavila v závere, kedy R. Brix ďalekonosnou 
strelou zabezpečil hosťom všetky body.   

Zostava Horoviec: Rajník – Balocký, Buček, Kočka, 
R. Brix, Körmendy, M. Štrbák, Škrapko, P. Štrbák (59. 
M. Cíbik), Vukomanovič (78. Novosád), Vozár.

Streženice – Bošany 2:1 (1:0)
Rozlúčkový zápas s piatou ligou začali domáci už 

bez psychického tlaku aktívne. Už v úvode si vypra-
covali šancu a v desiatej minúte šli do vedenie gólom 
Miloša Šestáka – 1:0. Na rozdiel od väčšiny zápasov, 
kedy Streženičania viedli, dokázali tentokrát dotiah-
nuť stretnutie do víťazného konca. V 63. minúte totiž 
zvýšil na 2:0. Hostia ešte odpovedali kontaktným gó-
lom o šesť minút neskôr - 2:1. 

Zostava Streženíc: Janták – Michal Šesták, Med-
ňanský, Struhárňanský (Vavrík), Filiač, Rypák, Miloš 
Šesták, Adamička(Lamžo) (Bernhauser), Loduha, Hri-
šo, E. Medňanský  
Ostatné výsledky 30. kola: St. Turá – Podolie 1:2 
(1:1), Cigeľ – Veľké Uherce 4:3 (1:2), Kanianka - Cho-
cholná-Velčice 1:0 (1:0), Z. Kostoľany - Tr. Turná 3:2 
(1:1), Ladce – Uhrovec 3:1 (2:0), Plevník – Opatová 
10:1 (6:0) 
1. Horovce 30 22 4 4 80:30 70
2. Kanianka 30 18 7 5 64:28 61
3. Uhrovec 30 18 5 7 65:42 59
4. Veľké Uherce 30 18 5 7 72:38 59
5. Cigeľ 30 17 2 11 62:56 53
6. Brvnište 30 12 8 10 57:51 44
7. Chocholná 30 13 3 14 54:53 42
8. Podolie 30 13 3 14 49:52 42
9. Plevník 30 10 8 12 63:69 38
10. Tr. Turná 30 11 3 16 42:60 36
11. Z. Kostoľany 30 10 5 15 41:67 35
12. Bošany 30 10 2 18 38:50 32
13. Opatová 30 9 5 16 48:71 32
14. Ladce 30 9 4 17 36:47 31
15. St. Turá 30 7 6 17 38:62 27
16. Streženice 30 3 10 17 39:72 19
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6. liga muži

Dolné Kočkovce i Lysá sa so sezónou lúčili prehrami 

D. Kočkovce – Papradno 0:1 (0:0)
Dolnokočkovania si pokazili celkovo solídny dojem 

z tohto súťažného ročníka prekvapujúcou prehrou 
doma s Papradnom. Hostia začali aktívne a už po 
desiatich minútach musel zasahovať brankár Valach 
po Paukovej strele. Na druhej strane v 20. minúte po-
hrozil strelou z diaľky domáci Michálek. Vzápätí mal 
šancu Kučík a hlavička Kvoceru skončila nad bránkou. 
Desať minút pred koncom sa zaskvel domáci bran-
kár Valach po strele Trúchlika. Domáci mali v druhom 
polčase viac z hry, gólu sa však nedočkali. Naopak, 
desať minút pred koncom fauloval v pokutovom úze-
mí domáci obranca Šmulíka a J. Galko z pokutového 
kopa zabezpečil Papradnu všetky body. 

Podmanín - Pov. Bystrica 1:1 (1:0)
V šlágri kola, v ktorom však už išlo iba o prestíž, mal 

úvodnú šancu J. Sovík, ale nemieril presne. O dve 
minúty neskôr kopal priamy kop R. Sovík, no v bránke 
Považskobystričanov sa zaskvel Patrnčiak. Na druhej 
strane si o ďalšie tri minúty poradil domáci brankár T. 
Kostelanský so strelou J. Valienta. Potom prevzali ini-
ciatívu futbalisti Podmanína a vypracovali si niekoľko 
šancí. Strelu J. Sovíka ešte brankár hostí zneškodnil a 
v 20. minúte prestrelil bránku P. Gardian. V 29. min-
úte však už obrana lídra kapitulovala, keď presný 

V. LIGA MUŽI

Horovce i Streženice sa rozlúčili s 5. ligou víťazstvami  

Horovčania (v bordových dresoch) rozhodli o svojom postupe do 4. ligy už minulý týždeň doma s Cíglom. Postu 
prikrášlili víťazstvom v Brvnište v záverečnom kole.           FOTO: Milan Podmaník 

center P. Gardiana upratal do siete J. Sovík – 1:0. Ešte 
do prestávky mohli domáci pridať ďalšie góly, no v 
37. minúte Patrnčiak prekazil radosť P. Gardianovi a 
dve minúty pred koncom prvého polčasu netrafil vo
výhodnej pozícii bránku Martin Gardian. V druhom 
polčase Považskobystričania pridali, niekoľko šancí 
nepremenili, no desať minút pred koncom Čierniko-
va strela z diaľky skončila za chrbtom prekvapeného 
domáceho brankára – 1:1. 

Udiča – Lysá 3:1 (2:0)
Domáci šli do vedenia už v tretej minúte, kedy hos-

tia faulovali unikajúceho M. Drblíka a Kvasník z poku-
tového kopu otvoril skóre – 1:0. Kvasník potom ešte 
nastrelil žrď, no desať minút pred koncom polčasu 
jeho prihrávku zužitkoval Furdzo na zveľadenie do-
máceho náskoku – 2:0.  V 43. minúte mieril M. Drblík 
len do brvna. V 58.minúte vsietil A. Zlocha kontaktný 
gól, no posledné slovo mali Udičania, keď päť min-
út pred koncom stretnutia usmernil Furdzo Drblíkov 
center do siete Lysej – 3:1. 

Tuchyňa - K. Podhradie 2:3 (1:0) 
Domáci sa ujali vedenia v 12.minúte gólom A. Bar-

toša, ktorý zužitkoval pozorné sledovanie lopty a 
presnú prihrávku Adamovica – 1:0. Domáci mali do 
prestávky ešte niekoľko šancí, no nemierili presne. Po 
obrátke hneď v 46. minúte M. Puček vyrovnal – 1:1. 
O tri minúty neskôr viedli po góle Adamovica opäť 
domáci – 2:1. O ďalšie štyri minúty vyrovnal z poku-

tového kopu Marušinec a štyri minúty pred koncom 
M. Vlasatý strelkou z diaľky zabezpečil Košeckému 
Podhradiu všetky body. 

Bolešov – Jasenica 2:0 (2:0)
Domáci rozhodli o víťazstve zlepenými gólmi v pr-

vom polčase. Skóre otvoril v 27. minúte Prna a na 2:0 
o minútu neskôr zvýšil Veselý. Hostia sa už na obrat 
nezmohli. 

H. Poruba – Dulov 2:0 (1:0)
Horná Poruba dlho nevedela prekonať pozornú 

obranu Dulova. Podarilo sa to až v 23. minúte Hofier-
kovi – 1:0. V druhom polčase hostia pokračovali v de-
fenzívnej taktike. Domácim sa podarilo svoje zaslú-
žené víťazstvo zveľadiť v 57. minúte gólom Michala 
Galka – 2:0. 
1. Pov. Bystrica 24 18 4 2 90:26 58
2. Podmanín 24 14 4 6 70:38 46
3. Košeca 24 13 5 6 65:41 44
4. H. Poruba 24 13 3 8 66:37 42
5. K. Podhradie 24 12 5 7 49:42 41
6. D. Kočkovce 24 10 7 7 54:50 37
7. Tuchyňa 24 10 5 9 66:53 35
8. Bolešov 24 8 6 10 37:43 30
9. Papradno 24 8 4 12 32:54 28
10. Udiča 24 7 4 13 42:53 25
11. Jasenica 24 5 5 14 37:68 20
12. Dulov 24 5 3 16 20:82 18
13. Lysá 24 3 5 16 31:72 14

šport 21

6. liga dorast

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

Prípravky (16. - 23.)

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk

Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk

20. kolo: FC Púchov /Lúky – Ilava 2:1 (1:1), Ježovicz 
2, Kolačín - D. Kočkovce 2:4 (1:3),  Ižvolt 2, Vojtek, Hu-
dec, Dubnica mala voľno.
1. Dubnica 16 16 0 0 174:12 48
2. D. Kočkovce 16 9 0 7 43:61 27
3. Kolačín 16 6 1 9 30:69 19
4. FC Púchov  16 5 0 11 24:71 15
5. Ilava 16 3 1 12 22:80 10

1. a 8. kolo: Podmanín – H. Poruba 3:2 (2:1) a 1:0 
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 14 7 0 7 31:43 21
21. Prečín 14 4 1 9 19:29 13
22. H. Poruba 14 3 2 9 19:38 11
23. Kvašov 14 0 0 14 2:61 0

U10
FC Púchov /Lúky – Horovce 1:2 (0:1), Bednár – Janí-
ček, D. Veliký, FC Púchov /Lúky – Praznov 4:1 (1:1), 
Bednár 4, FC Púchov /Lúky – N. Dubnica 1:0 (1:0), 
Bednár, FC Púchov /Lúky – Ladce 4:0 (2:0), Bednár 2, 
Húževka, Okrajek,
Horovce – Praznov 3:0 (2:0), Strýček, Janíček, Cíbik, 
Horovce - Pov. Bystrica 0:0, Horovce – Ladce 1:0 (0:0), 
Gernáth, Horovce – N. Dubnica 4:0 (1:0), Greguška 2, 
Janíček, Strýček, Horovce - N. Dubnica 2:2 (1:1), Janí-
ček, Strýček,
Pov. Bystrica – Praznov 10:1 (1:1), Praznov – Ladce 0:2 
(0:1), Pov. Bystrica – N. Dubnica 7:1 (4:0), Praznov – N. 
Dubnica 1:0 (1:0), Ladce – N. Dubnica 6:2 (3:1), Pov. 
Bystrica – Ladce 0:1 (0:0), Praznov – N. Dubnica 1:1 
1. Horovce 25 17 6 2 42:10 57
2. FC Púchov  25 10 8 7 30:25 38
3. Pov. Bystrica 25 10 6 9 40:33 36
4. Ladce 25 6 10 9 29:36 28
5. N. Dubnica 25 6 9 10 36:40 27
6. Praznov 25 2 9 14 16:49 15

18. kolo: Mikušovce – Lysá 5:1 (2:0), Repka, Dohňany 
– Jasenica 3:0 (1:0), Černoško 2, Blažej, D. Kočkovce 
– Sverepec 2:0 (0:0), Lacko 2, Plevník – Udiča 3:3 (2:0), 
Tuchyňa mala voľno.  
1. Udiča 16 15 1 0 74:9 46
2. D. Kočkovce 16 10 2 4 40:18 32
3. Dohňany 16 9 2 5 44:29 29
4. Plevník 16 9 1 6 58:40 28
5 Sverepec 16 8 1 7 46:36 25
6. Jasenica 16 6 1 9 29:45 19
7. Tuchyňa 16 4 1 11 33:53 13
8. Lysá 16 4 1 11 32:67 13
9. Mikušovce 16 2 0 14 11:70 6

34. kolo: MŠK Púchov – MFK Skalica 3:2 (2:1), Čer-
vený, Novotný, Marmam, Karlova Ves – Dubnica 
nad Váhom 0:0, Myjava – Topoľčany 3:3, Gabčíkovo 
– Inter Bratilava 4:0, Zlaté Moravce/Vráble – Nové 
Zámky 2:2, Malacky – Považská Bystrica 5:1, Prievid-
za/Handlová – SDM Domino 1:2, Lokomotíva Trnava 
– Komárno 0:1, Levice – Petržalka 1:0
1. Skalica 34 26 2 6 135:33 80
2. Myjava 34 23 6 5 125:37 75
3. Karlova Ves 34 18 5 11 60:51 59
4. Inter 34 17 7 10 88:50 58
5. P. Bystrica 34 16 9 9 85:57 57
6. MŠK Púchov 34 16 5 13 90:59 53
7. Petržalka 34 16 4 14 59:67 52
8. Loko. Trnava 34 15 7 12 80:71 52
9. Topoľčany 34 16 2 16 61:67 50
10. Gabčíkovo 34 14 6 14 73:60 48
11. Malacky 34 12 9 13 60:74 45
12. Dubnica 34 12 8 14 64:59 44
13. Zl. Moravce 34 12 7 15 52:73 43
14. Horná Nitra 34 10 5 19 72:87 35
15. Komárno 34 10 4 20 71:109 34
16. N. Zámky 34 11 1 22 38:124 34
17. Domino 34 9 6 19 51:73 33
18. Levice 34 5 3 26 29:142 18

34. kolo: MŠK Púchov – MFK Skalica 3:1 (1:1), Ba-
láž, Krajčík, Ocelík, KarlovaVes Bratislava – Dubnica 
nad Váhom 1:1, Myjava – Topoľčany 4:0, Gabčíkovo 
– Inter Bratislava 4:4, Lokomotíva Trnava – Komárno 
2:0, Prievidza/Handlová – Domino 0:4, Zlaté Morav-
ce/Vráble 3:1, Malacky – Považská Bystrica 3:3, Levice 
– Petržalka 1:3
1. Myjava 34 28 3 3 122:26 87
2. Inter 34 25 5 4 128:44 80
3. Petržalka 34 25 3 6 92:54 78
4. Loko. Trnava 34 21 8 5 63:25 71
5. Gabčíkovo 34 20 5 9 92:46 65
6. Domino 34 18 5 11 79:47 59
7. Zl. Moravce 34 18 3 13 57:56 57
8. Topoľčany 34 17 6 11 83:52 57
9. Dubnica 34 16 2 16 79:55 50
10. Horná Nitra 34 14 4 16 70:92 46
11. Karlova Ves 34 12 8 14 74:75 44
12. Komárno 34 10 6 18 54:76 36
13. P. Bystrica 34 9 3 22 46:76 30
14. Malacky 34 7 9 18 46:87 30
15. Skalica 34 6 10 18 45:63 28
16. MŠK Púchov 34 7 4 23 49:93 25
17. N. Zámky 34 5 4 25 33:113 19
18. Levice 34 3 2 29 21:153 11

26. kolo: MŠK Púchov – FK Senica 0:4 (0:1), Dunaj-
ská Streda – Inter Bratislava 6:1, Slovens Bratislava – 
Levice 4:0, FC Nitra – Myjava 6:0, Prievidza/Handlová 
–Spartak Trnava 3:3, Trenčín – Zlaté Moravce/Vráble 
4:0, Petržalka – 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. I nter 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), T. Vy-
hnička 2, Dunajská Streda – Inter Bratislava 4:0, Nitra 
– Myjava 5:0, Petržalka – Karlova Ves Bratislava 0:2, 
Prievidza/Handlová – Spartak Trnava 1:10, Trenčín – 
Zl. Moravce/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. Horná Nitra 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

8. liga muži

7. liga muži

26. kolo: Lazy – Visolaje 4:0 (1:0), Kmošena 4, Kvašov 
– Dohňany 0:2 (0:0), Pavlis, Ofúkaný, Šebešťanová 
– Praznov 5:0 (3:0), Podvažie – Sverepec 3:1 (1:0), 
Pruské – Pružina 1:0 (0:0), D. Breznica - D. Mariková 
6:2 (4:2), Rác 2, Lencsés, P. Ilavský, Kasman, Gabriš, 
Kolačín mal voľno.
1. Kvašov 24 17 4 3 57:21 55
2. Visolaje 24 13 8 3 62:29 47
3. Pruské 24 13 5 6 65:37 44
4. Kolačín 24 14 2 8 59:42 44
5. Šebešťanová 24 10 4 10 42:44 34
6. Lazy 24 10 2 12 47:45 32
7. Podvažie 24 8 8 8 38:47 32
8. Pružina 24 9 3 12 45:42 30
9. D. Breznica 24 8 5 11 39:50 29
10. Dohňany 24 7 7 10 43:58 28
11. D. Mariková 24 8 3 13 40:59 27
12. Sverepec 24 7 4 13 29:48 25
13. Praznov 24 3 3 18 30:74 12

22. kolo: Kameničany - Horovce B 0:4 (0:1), M. Cíbik 
2, L. Cíbik, Janíček, FC Púchov – Trstie 4:1 (4:1), Pavlis 
3, Novosedliak, Bodiná – Orlové 5:0 (2:0), Bolešov B 
- Č. Kameň 1:2 (1:2), Lednica – Prejta 7:1 (3:1), Bezák 
3, Osrman 2, Ján Jaroš 2, Mikušovce – Vrchteplá 2:1 
(2:1).
1. Mikušovce 22 18 1 3 73:19 55
2. FC Púchov 22 14 2 6 67:34 44
3. Trstie 22 13 4 5 58:41 43
4. Horovce B 22 11 3 8 58:44 36
5. Kameničany 22 10 3 9 54:55 33
6. Bodiná 22 10 3 9 47:48 33
7. Hr. Lednica 22 9 3 10 56:35 30
8. Vrchteplá 22 8 5 9 45:43 29
9. Prejta 22 8 3 11 60:63 27
10. Orlové 22 8 3 11 35:59 24
11. Č. Kameň 22 3 2 17 26:62 11
12. Bolešov B 22 3 2 17 26:102 11
Orlové ma odrátané 3 body.

Futbalisti Kvašova mali postup do oblastnej ligy vo 
vrecku už dávnejšie, no so súťažou sa rozlúčili ne-
dôstojnou prehrou s Dohňanmi.  V okresnom derby 
druhej najvyššej oblastnej súťaže si Lazy prekvapujú-
co jednoznačne poradili s druhými Visoiajmi. 
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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 čítačku  kníh,  nepoužívanú, s viac než  
3-ročnou zárukou. Mail: nicolas0002@centrum.sk.
• Predám kovovú  dvojgarnížu  mosadznej farby 
3,35 m dlhú. Tel: 0911 450 188.
• Predám rozkladací  gauč , cena 50 eur, Tel. 0940 
547 782.
• Predám páperové paplóny, použité, 1 ks /10 eur + 
vankúše klasické 1 ks/ 5 eur. Tel. 0940 547 782.
redám satelitný tanier s konvektorom a dvoma drži-
akmi. 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
• Kúpim ľudové kroje a staré textílie. 0902 708 047. 
• 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 niekoho na výpomoc v domácnosti podľa 
dohody a potreby. Len z Púchova, ponúkam 5 eur na 
1 hodinu. Tel. 0904 982 556.
• Hľadám vodiča kamiónu, trasa SK, CZK, len počas 
pracovných dní – podľa vzájomnej dohody.  Môže byť 
dôchodca, prípadne invalidný dôchodca. Tel: 0905 
625 214.

• 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, pastierov 
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.

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
Čas plynie, spomienky v 
srdciach zostávajú, tí, čo 
Ťa mali radi, stále spo-
mínajú.
25. 6. 2017 uplynie rok 
od úmrtia našej 
manželky, mamy 
Cecílie CHLEBANOVEJ, 
rod. Pučkovicovej.

S láskou v srdci na Teba spomína manžel Ond-
rej, synovia Róbert, Daniel, Marcel.

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky  
v srdciach zostávajú. 
Tí, čo Ťa mali radi, stále 
spomínajú.
Dňa 7. 6. 2017 uply-
nie 12 rokov od úmr-
tia nášho milovaného 
manžela, otca, dedka a 
pradedka
Františka FILIAČA.  

S láskou spomína manželka, 
dvaja synovia a dcéra s rodinou.

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám chatu a záhradu v Lysej pod Makytou. In-
formácie č. t. 0903 407 541.
• Predám 2-izbový  byt + garáž na ul. 1. mája.  
Tel. 0908 716 197. 
• 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. Tel. 0911 450 188.
• K úpim 1-izbový byt v Púchove.  Platba v hotovosti.
Tel. 0903 924 850.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do dlhodobého prenájmu 1-izbový byt na ul. 
Obrancov mieru. Tel. 0905 678 602.
• 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.
• 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)  
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DARUJEM
• Darujem priemyselnú obnitkovačku prerobenú na 
220 V. Tel. 0915 223 914.

STRATY A NÁLEZY 
• Dňa 10. 6. 2017 som stratil doklady a dve peňažen-
ky (šedá a čiernočervená ).  Prosím nálezcu o vráte-
nie, ide mi hlavne o doklady. Tel. 0940 752 103.

OZNAMY 
• Mestská knižnica Vladimíra Roya v Púchove 
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 pora-
denstvo sa pre veľký záujem zužuje na právne pro-
blémy zdravotne postihnutých a starších občanov 
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. 
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STRATY A NÁLEZY 
• Stratili sa okuliare dioptrické, slnečné v Púchove. 
Nálezca nech kontaktuje tel. č. 0915 605 679.

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

Liga proti reumatizmu na Slovensku, 
miestna pobočka Púchov.

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

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

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

VŠETKO PRE VODÁROV A KÚRENÁROV

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

www.puchovskenoviny.sk facebook/puchovskenoviny

Prijmeme vodičov traktoristov na trvalý pra-
covný pomer. Nástup ihneď. Bližšie informá-

cie na telefónnom čísle: 0948 190 872

ZÁMOČNÍCKO-ZVÁRAČSKÉ PRÁCE, 
OPRAVY, RENOVÁCIA A VÝROBA OHRÁD, BRÁN, 
ZÁBRADLÍ A PRÍSTREŠKOV. MONTÁŽ ZÁMKOV, 

VÝROBA POKLOPOV. PRIEMYSELNÉ SCHO-
DISKÁ, OPRAVY SEKČNÝCH A GARÁŽOVÝCH 

BRÁN - predaj náhradných dielov. 
0902 474 059.

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

..

Našiel sa zatúlaný vlčiak...
MsP v Púchove 29. mája odchytila na 
Vieske tohto samčeka vlčiaka, je nezranený 
a neočipovaný. Kontaktujte útulok Hafkáči   
na čísle: 0911 290 983.  

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) 
 • prevádzkara – zásobovača pre prevádzku reštaurácie
 • čašníka/baristu
 • kuchára - príprava pizze
BLIŽSIE INFORMÁCIE:  042/4450 936,  0905 444 642. 

1 2 3



Pozývame Vás na grilovacku v ŠportAqua Púchov
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ZACÍNAME 23.6.2017
Grilujeme stredu až nedelu

od 17.00 do 22.00 h

ˇ

ˇ
,

LETNÉ GRILOVANIE 
NA TERASE

V PONUKE:
• grilovaný losos   • grilované rebrá   • vykostené kuracie stehná, 
• marinované stehná a krídelká na ázijský spôsob   • zeleninový šalát  
• grilovaný encián   • grilovaná zelenina a iné dobroty.

Tešiť sa môžete aj na OSVIEŽUJÚCE LIMONÁDY a MIEŠANÉ NÁPOJE.

grilovanie na terase
Šport Aqua Púchov

Nábrežie slobody 1926/4, 020 01  Púchov           recepcia@sportcentrumpuchov.sk           T. č. 042 46 34 635         Mob. 0948 816 270


