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Rezerve Vionu nadelili futbalisti MŠK Púchov päťku
FUTBAL - 3. LIGA MUŽI

Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk

7. liga muži

Púchovčania (v bielych dresoch) si v nedeľu proti rezerve Zlatých Moraviec napravili streleckú chuť a nastrieľali 
súperovi päť gólov.              FOTO: Milan Podmaník

Situácia pred piatym gólom. Marek Gajdošík „poslal“ elegantnou kľučkou dvoch obran-
cov súpera na opačnú stranu a aj s trochou šťastia skóroval.            FOTO: Milan Podmaník

1. Borčice 9 7 1 1 19:8 22 
2. N. Zámky 10 7 1 2 16:10 22 
3. Dubnica 9 6 3 0 14:2 21
4. DAC B 9 6 2 1 19:6 20
5. Led. Rovne 10 6 2 2 14:10 20
6. Gabčíkovo 9 5 4 0 23:10 19
7. ViOn B 9 5 0 4 17:18 15
8. MŠK Púchov 10 4 2 4 15:13 14
9. Galanta 10 3 4 3 12:11 13
10. Trnava B 10 4 0 6 10:11 12
11. V. Ludince 10 3 2 5 17:18 11
12. Nitra jun. 9 3 1 5 12:15 10
13. Šaľa 9 3 1 5 12:17 10
14. Beluša 9 2 3 4 8:14 9
15. Bánovce 10 2 2 6 9:16 8
16. Nemšová 10 2 0 8 9:22 6
17. Topoľčany 10 2 0 8 6:20 6
18. Prievidza 10 1 2 7 11:22 5

MŠK Púchov – ViOn B 5:2 (2:1)
Rezerva extraligových Zlatých Moraviec začala 

zostra a už v šiestej minúte išla do vedenia presnou 
Jamrichovou hlavičkou – 0:1. Ďalšiu šancu mal v 20. 
minúte hosťujúci Hamar, ale jeho strela minula brán-
ku. Na druhej strane sa k strele dostal aj Púchovčan 
Zavadzan, rovnako nemal presnú mušku. Keď hlavič-
ku hosťujúceho Mareka zneškodnil domáci brankár 
Pilný, prišla odpoveď Púchovčanov. Jamrich zahral v 
pokutovom území rukou a Brezničan z penalty vyrov-
nal – 1:1. Domáci ešte do prestávky strhli vedenie na 
svoju stranu, tri minúty pred koncom prvého polčasu 
bol na konci akcie Rišku s Vanákom Kopiš, ktorý zblíz-
ka prekonal brankára – 2:1. V druhom polčase sa v 57. 
minúte zatrepotala lopta po utešenej ďalekonosnej 
strele Sibanda – 3:1. O desať minút neskôr kopali do-
máci druhú penaltu, premenil ju Gajdošík – 4:1. Hos-
tia potom pridali, po peknej kombinačnej akcii ešte 
krajšie vystrelil Ewerton a znížil na 4:2. Hostia potom 
pritlačili, no domáca obrana drámu nepripustila. Na-

opak, päť minút pred koncom stretnutia sa s dvoji-
cou obrancov pohral Gajdošík a aj s dávkou šťastia 
prekonal piatykrát súperovho gólmana – 5:2.  

Góly: 68. a 86. Marek Gajdošík, 35. Brezničan, 42. 
Kopiš, 57. Sibanda – 6. Jamrich, 71. Ewerton. 

Rozhodoval Hulínek, ŽK: Haviar, Hrnko, Zavadzan, 
Brezničan - Baggio, 200 divákov.

Zostava MŠK Púchov: Pilný – Riška, Haviar, Marek 
Gajdošík (87. Gáborík), Kopiš (82. Kvaššay), Sibanda, 
J. Pilát (89. Hrančík), Vanák, Hrnko, Zavadzan, Brezni-
čan. Tréner E. Pagáč.

Zostava Zl. Moraviec B: Pichňa – Husár, Baggio 
(88. Slamka), Renan, 
Zrubec (69. Šabík), 
Ewerton, Marek (77. 
Šlachta), Jamrich, 
Hamar, Hlaváč, Ru-
manko (69. Jančura). 
Tréner I. Kasana. (FK)  

Ostatné výsled-
ky: Nemšová – Šaľa 
1:2 (0:0), 71. Čiernik 
– 65. Herceg, 86. 
Kochan, Zostava 
Nemšovej: Rajník – 
Kingsley, Mihaljevič 
(61. Antol), Mujkoš, 
Svorada (86. Valašík), 
Radenovič, Čiernik, 
L. Rosina, Pejčič, Ku-
charík, L. Zapotoka 
(67. I. Kostič). Tréner 
M. Mujkoš.  Beluša – 
Led. Rovne 0:1 (0:0), 
89. Detko, Prievidza 
– Galanta 1:1, Nové 
Zámky – Trnava B 
2:1, V. Ludince – Gab- 
číkovo 2:2, Bánovce 
– DAC B/Vrakúň 0:1, 
Dubnica – Topoľča-
ny 2:0, Borčice – FC 
Nitra jun. 2:1 

8. kolo: Podvažie – Dolná Mariková 0:0, Dohňany 
– Sverepec 2:1 (2:0), Jancík, vlastný, Dolná Breznica – 
Pružina 4:0 (2:0), Kasman 2, Bednár, P. Ilavský, Praznov 
– Šebešťanová 4:5 (0:4), FC Púchov – Kolačín 6:2 (6:0), 
Novosedliak 2, Makas, Pavlis, Remiš, Dujka, Pruské 
– Visolaje 4:1 (3:0), Palme, Lazy – Mikušovce 0:1 (0:1).
1. Pruské 7 6 0 1 21:8 18
2. D. Mariková 8 5 2 1 19:9 17
3. Visolaje 8 5 1 2 27:15 16
4. Mikušovce 7 5 0 2 17:7 15
5. Lazy 7 5 0 2 16:10 15
6. Šebešťanová 7 4 1 2 18:14 13
7. Sverepec 8 3 2 3 13:12 11
8. Podvažie 8 3 1 4 13:13 10
9. FC Púchov 7 3 1 3 18:21 10
10. Kolačín 7 2 3 2 11:19 9
11. Dohňany 7 2 1 4 11:17 7
12. D. Breznica 8 1 2 5 13:21 5
13. Praznov 7 1 0 6 17:24 3
14. Pružina 8 0 0 8 3:27 0

8. liga muži
6. kolo: Lumax Horovce – Trstie 8:0 (3:0), Štefanec 2, 
Todorov 2, Novosád 2, M. Cíbik, Karas, Lednica – Vrch-
teplá 3:1 (1:0), Osrman 3, Orlové - Červený Kameň 
2:1 (1:1), Prejta – Bodiná 1:3 (0:2), Kameničany mali 
voľno.
1. Kameničany 5 4 1 0 12:6 13
2. Bodiná 4 3 0 1 18:4 9
3. Prejta 4 3 0 1 11:6 9
4. Hr. Lednica 5 3 0 2 9:4 9
5. Lumax Horovce 6 3 0 3 15:11 9
6. D. Orlové 4 2 0 2 4:14 6
7. Vrchteplá 4 1 1 2 8:7 4
8. Trstie 5 1 0 4 7:18 3
9. Č. Kameň 5 0 0 5 2:16 0
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Schválili nariadenie 
o  nájomných bytoch
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Októbrové investičné 
akcie radnice smerujú 
aj do Ihríšť a Hoštinej

Žiaci cirkevnej ZŠ majú 
najlepšie výsledky v okrese
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Dom kultúry Hoštiná – výmena okien a dverí
Zámerom tejto akcie je výmena okien a dverí na objekte z dôvodu zlepšenia tepelno-
-technických podmienok objektu. Dodávateľom vysúťažených prác je eseročka Willi-
man z Považskej Bystrice (11.857 eur vrátane DPH). Zároveň oddelenie výstavby mesta 
zabezpečuje aj projekt rekonštrukcie vykurovacieho systému objektu, ktorý spracová-
va súťažou vybratá firma Sládek a syn, s. r. o. za sumu 675 eur. Súčasťou projektu bude 
položkový rozpočet rekonštrukcie kúrenia.

Dom kultúry Ihrište  – rekonštrukcia prístavby a interiéru
Cieľom investičného zámeru je rekonštrukcia nevyhovujúceho technického stavu prístavby 
ako aj jej statiky, v ktorej sa nachádza pódium a zároveň zvýšenie úrovne vzhľadu interiéru 
a objektu. Práce na obnove už začali, ich plánované ukončenie je 15. decembra 2017. 
Vysúťaženým dodávateľom prác je Dušan Ondrišík z Lazov pod Makytou s cenou 69.999 eur 
(vrátane DPH).
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Októbrové investičné akcie mesta
smerujú aj do mestských častí

Púchovská skala 
– rekonštrukcia komunikácie
Mesto Púchov 22.  septembra prostredníctvom elektronic-
kého trhoviska vysúťažilo rekonštrukciu cestnej komuni-
kácie, ktorá vedie k záhradkárskej osade na Lachovci (nad 
bývalými mliekárňami), smerom k lokalite Púchovská skala.  
Rekonštrukcia komunikácie je financovaná z poskytnutého 
príspevku z  Mimoriadneho fondu štátneho podniku Lesy 
Slovenskej repuliky. Celková cena diela je 14.700 eur (vrá-
tane DPH). Práce majú byť ukončené do konca októbra. Zá-
ručná doba vykonaného diela je 60 mesiacov. 

Z dvoch miliónov eur určených poslancami mestského zastupiteľstva na tohtoroč-
né investície sa časť ujde aj na rekonštrukcie v okrajových častiach Púchova – napr. 
v miestnych častiach Ihrište a Hoštiná sa obnovia budovy kultúrnych domov.

Vŕšok – odvodnenie územia 
v časti Horných Kočkoviec
Pre realizáciu zatrubnenia existujúceho, pri návalových dažďoch 
problematického, odvodňovacieho systému ponúkol v  súťaži 
najnižšiu cenu Dušan Ondrišík z Lazov pod Makytou, a to sumu 
35.275 eur (vrátane DPH). Práce už boli zahájené, ukončenie diela 
je plánované na 15. októbra. Záručná doba vykonaného diela je 
36 mesiacov.

Text, foto: S. Flimmel
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Mestské zastupiteľstvo schválilo nariadenie 
o prideľovaní nájomných bytov
V stredu 27. septembra 2017 sa v Divadle zišli poslanci mestského zastupi-
teľstva na svojom pravidelnom rokovaní. Zasadnutie viedol viceprimátor 
mesta Roman Hvizdák, pretože primátor Rastislav Henek je od augusta pre 
chorobu práceneschopný.
Plnenie rozpočtu Mesta Púchov 
k 30. 6. 2017 
Na začiatku rokovania bolo prítom-
ných osemnásť poslancov z  devät-
nástich, v  priebehu rokovania prišiel 
chýbajúci Rudolf  Marman a odišiel 
poslanec Miroslav Kubičár. Prvý bod 
„Kontrola plnenia uznesení z  pred-
chádzajúceho zasadnutia MsZ“ za-
stupiteľstvo nemohlo prerokovať pre 
absenciu hlavného kontrolóra mesta. 
Druhý bod „Plnenie rozpočtu Mesta 
Púchov k 30. 6. 2017 a  monitorova-
cia správa programového rozpočtu  
k 30. 6. 2017“ predstavila vedúca eko-
nomického oddelenia MsÚ Lucia Pru-
žinská. Bol schválený bez väčšej disku-
sie všetkými prítomnými poslancami. 
Rovnako dopadol aj ďalší bod rokova-
nia „Zverenie majetku Mesta Púchov 
do správy rozpočtovým organizá- 
ciám“, ktorý opäť predkladala Lu-
cia Pružinská.

Všeobecne záväzné nariadenie 
o prideľovaní nájomných bytov
Diskusia sa rozprúdila až pri 4. bode 
rokovania – „Návrhu všeobecne záväz-
ného nariadenia č. 4/2017 o prideľo-
vaní nájomných bytov vo vlastníctve 
Mesta Púchov“. Návrh predložila ved-
úca oddelenia dopravy a služieb Ale-
na Vavrová. Mesto Púchov vlastní 165 
nájomných bytov, z ktorých sa ročne 
jeden až tri byty uvoľnia pre nových 
záujemcov. V diskusii k návrhu VZN sa 
vystriedala väčšina poslancov, niektorí 
aj opakovane - Pavel Melišík, Rudolf 
Marman, Peter Bílik, Cyril Crkoň, Ivan 
Sadloň, Irena Kováčiková, Miroslav Ku-
bičár, Lukáš Ranik, Ján Riško, Jarmila 
Andreánská, Roman Hvizdák a Daniel 
Lako. Po prijatí dvoch pozmeňovacích 
návrhoch napokon návrh VZN ako ce-
lok schválilo 16 poslancov (1 hlasoval 
proti a 1 sa zdržal hlasovania).

Zmeny členov komisií a informácia 
o investičných akciách
V  ďalšom bode rokovania poslanci 
schválili zmeny členov komisií mest-
ského zastupiteľstva: zvolilo za člena 
komisie výstavby a životného pro-
stredia Miroslava Svoradu, odvolalo 

člena komisie ochrany verejného 
poriadku a komisie dopravy, služieb 
a bytovej politiky Jozefa Čuraja a zvo-
lilo za neho v  obidvoch komisiách 
Pavla Bielika, vzalo na vedomie vzda-
nie sa člena komisie dopravy, služieb 
a bytovej politiky Viliama Karasa 
a  zvolilo za neho Ivana Andrejčíka. 
Vedúci oddelenie výstavby, investícií, 
životného prostredia a stavebného 
úradu Miroslav Svorada poslancov 
informoval o investičných akciách 
mesta Púchov. Poslanci informáciu 
(podobne ako správy o činnosti mest-
ských spoločností, mestskej polície 
a mestského úradu) po krátkej diskusii 
vzali na vedomie.

Diskusia poslancov
V  diskusii požiadal o  slovo občan 
Josef Pěntka, ktorý sa dožadoval 
podrobnejšej informácie o  zdravot-
nom stave primátora mesta Rasti-
slava Heneka. Viceprimátor mes-
ta Roman Hvizdák informoval, že 
zdravotný stav primátora sa zlepšil 
a  momentálne je už v  štádiu rehabi-
litácie. Nie je oprávnený poskytovať 
verejnosti podrobnejšie informácie.  
Poslanec Peter Bílik žiadal modernizá-
ciu hlasovacieho zariadenia poslan-
cov a podporil ho poslanec Lukáš Ra-
nik. Poslanec Ivan Sadloň bol zvedavý, 

či mesto má dostatok finančných pro-
striedkov pre 6-percentné zvýšenie 
miezd učiteľov materských škôl, Cen-
tra voľného času Včielka a Základnej 
umeleckej školy. Poslanec Daniel Lako 
informoval poslancov a  verejnosť, že 
za problémy s  nekúrením v  dvoch 
mestských materských školách nemô-
že MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o., 
ale riaditeľky príslušných škôlok.

„Kauza“ pridelenia nájomného bytu
Poslankyňa Hedviga Šulcová otvorila 
„kauzu“ pridelenia nájomného bytu 

pracovníčke mestského úradu (roz-
hodnutie z dňa 24. 4. 2017) a prečítala 
interpeláciu poslanca Miroslava Kubi-
čára, ktorý predtým odišiel z  rokova-
nia zastupiteľstva. V diskusii vystúpila 
prednostka MsÚ Eva Kvocerová a ve- 
dúca oddelenia MsÚ Alena Vavrová so 
svojim stanoviskom. Vedúci právno-
-organizačného oddelenia MsÚ Ra-
dovan Machan odmietol rozhodnutie 
Okresného úradu v Trenčíne o zrušení 
rozhodnutia Mesta Púchov o pridele-
ní nájomného bytu. Okrem viacerých 
poslancov sa k problému vyjadrila aj 
samotná pracovníčka MsÚ Miroslava 
Sliacka. Vyzvala prítomného šéfre-
daktora Púchovských listov Radoslava 
Vargu, aby sa ospravedlnil za krivé ob-
vinenia vo svojich novinách. Poslanec 
Rudolf Marman pripomenul, že on 
a poslanec Pavel Melišík sa v súvislosti 
s touto kauzou vzdali členstva v komi-
sii dopravy, služieb a bytovej politiky 
a navzájom sa s  vedúcou oddelenia 
MsÚ Alenou Vavrovou obvinili z klam-
stva. Poslanec Daniel Lako požiadal 
vedenie mesta, aby sa obrátilo na súd 
a nech on posúdi rozhodnutie Okres-
ného úradu v Trenčíne v  tejto veci. 
Návrh podporila aj poslankyňa Irena 
Kováčiková.
Na záver rokovania viceprimátor Ro-
man Hvizdák poďakoval prítomným 
poslancom a zasadnutie ukončil.

Text a foto: Slavomír Flimmel
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Nové geriatrické oddelenie vznikne 
v priestoroch bývalého kožného 
traktu. Nemocnici geriatrické lôžka 
vzhľadom na starnutie populácie 
a veľkú spádovú oblasť okresov 
Ilava, Púchov aj Považská Bystri-
ca chýbajú. Pacienti nad 65 rokov 
momentálne ležia na internom od-
delení nemocnice. „V našom kraji 
prevádzkuje geriatrické oddelenie 
len Fakultná nemocnica v Trenčí-
ne a bojnická nemocnica. Priorit-
ným záujmom kraja bolo, aby sa 
takého oddelenie zriadilo aj v NsP 
Považská Bystrica. Preto na ten-
to účel vo svojom rozpočte župa 
vyčlenila aj finančné prostriedky. 
Odhadované náklady na stavebnú 
časť predstavujú 300 tis. € a pred-
pokladané náklady na vybavenie 
nových priestorov sú vo výške 220 
tisiíc eur,“ ozrejmila aktuálnu situá- 
ciu vedúca Odd. zdravotníctva a 
humánnej farmácie Úradu TSK Ele-
na Štefíková s tým, že nemocnicu v 
mnohých prípadoch vyhľadávajú aj 
pacienti napr. z iných okresov zo Ži-
linského kraja. 
   Pavilón kožného oddelenia teda 
v týchto dňoch začne podstupovať 
komplexnú rekonštrukciu. O tú sa 
postará dodávateľská spoločnosť 

AU-STAV, s. r. o. „Začneme búrací-
mi prácami a následne budeme 
pokračovať rozvodmi vody, kú-
renia a elektroinštaláciou. Kom-
plexnú rekonštrukciu podstúpi aj 
vzduchotechnika. Ďalej pristúpi-
me k výmene okien, rekonštrukcii 
stropu a finálnym úpravám stien 
a podlahy,“ informoval Jakub Au-
gustín, konateľ spoločnosti AU-
-STAV s tým, že trvanie rekonštrukč-
ných prác by nemalo presiahnuť 60 

dní. Prví pacienti by tak mohli byť 
na novej geriatrii umiestnení už v 
predvianočnom období. „Geriatric-
ké oddelenie bude mať samostatný 
primariát, teda ho bude viesť lekár 
- geriater. Veríme, že pokiaľ sa re-
konštrukcia zrealizuje, budeme 
schopní zabezpečiť kompletné per-
sonálne obsadenie,“ doplnil riaditeľ 
nemocnice Igor Steiner. 
   Nemocnica v Považskej Bystrici je 
výnimočná aj spektrom zákrokov, 

ktorými vďaka lekárom i špičkové-
mu vybaveniu dokáže pacientom 
pomôcť zachrániť alebo skvalitniť 
život. Pacienti tak ani na výrazne 
komplikované zákroky nemusia byť 
prevážaní do iných nemocníc. 
  K moderným nemocničným 
prístrojom patrí len nedávno zo 
župného rozpočtu zakúpený lapa-
roskop a artroskop. „Neinvazívne 
sa vieme vďaka atroskopu dostať 
do kĺbov ramena a kolena, ale aj 
do menších kĺbov, ktoré vieme 
ošetriť. Pacient môže naďalej pra-
covať a športovať. Ročne vykoná-
me asi 250 artroskopií kolien, čo 
je dosť veľký počet. Artroskop je 
tak spolu s röntgenom jeden z na-
jdôležitejších prístrojov nemocni-
ce,“ prezradil primár ortopedického 
oddelenia Marcel Šumec. „Moder-
nú a kvalitnú laparoskopickú vežu 
vieme okrem tých základných 
úkonov využiť aj pri náročnejších 
operáciách hrubého čreva a pe-
čene. Vieme tak rozšíriť sortiment 
operácií v našej nemocnici,“ teší 
sa primár chirurgického oddelenia 
Ladislav Korec modernému lapa-
roskopu za viac ako 120 tisíc eur, 
ktorý je ojedinelým v kraji i na Slo-
vensku.                              www.tsk.sk

Spádová oblasť Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica (NsP PB), ktorej zriaďovateľom 
je od roku 2003 TSK, predstavuje viac ako 160 tisíc pacientov. Po tom, ako bolo zrušené 
interné oddelenie v ilavskej nemocnici, sa tlak na lekárov i kapacity považskobystrickej 
nemocnice výrazne zvýšil. Pomôcť vyriešiť tlak na lôžka interného oddelenia NsP PB má 
vybudovanie nového geriatrického oddelenia pre pacientov nad 65 rokov. 

V považskobystrickej nemocnici pribudne geriatria

Vykradli rodinné domy na Zábrehu a ulici Janka Kráľa

Zlodeji si to najskôr v dňoch 18. sep-
tembra a v noci z 21. na 22. septem-
bra namierili do rodinných domov na 
Zábrehu. V prvom prípade v skorých 
ranných hodinách páchateľ alebo 
páchatelia odcudzili po vlámaní sa 
do rodinného domu notebook, ktorý 
ležal na kuchynskom stole, kabelku 
s peňaženkou a vzduchovku. „Maji-
teľom spôsobili celkovú škodu 542 
eur, za čo im hrozí trest odňatia 
slobody na tri až desať rokov,“ infor-
muje hovorca KR PZ v Trenčíne Pavol 
Kudlička.
O tri dni dlhoprstí vyčíňali na Zábre-
hu opäť. „Tentokrát zlodej vnikol 

V uplynulých troch týždňoch polícia zaznamenala celko-
vo štyri krádeže vlámaním do rodinných domov v Púcho-
ve. Poslednú eviduje polícia z uplynulej nedeľe (1. 10.), 
kedy bol vylúpený rodinný dom na ulici Janka Kráľa.

cez neuzamknuté dvere do pivnice 
rodinného domu, kde ukradol dva 
zaváraninové poháre uhoriek, ná-
sledne prešiel do chodby v prízemí a 
odcudzil štyri páry botasiek a v ga-
ráži z neuzamknutého auta ešte pe-
ňaženku s dokladmi.  Krádežou bola 
spôsobená celková škoda vo výške 
cca 320 eur. Páchateľovi uvedenej 
krádeže hrozí trest odňatia slobody 
až na dva roky,“ konkretizuje Pavol 
Kudlička.
 V uvedených prípadoch už bolo zača-
té trestné stíhanie vo veci zločinu krá-
deže, prečinu krádeže a porušovania 
domovej slobody. 

Redakcia má informácie, že ku krá-
dežiam v rodinných domoch malo v 
uplynulých dňoch dôjsť aj v mestskej 
časti Staré Nosice, v Beluši a v rodin-
nom dome na ul. Janka Kráľa v Pú-

chove. Tento posledný čerstvý prípad 
polícia potvrdila s tým, že zatiaľ nedis-
ponuje bližšími informáciami, či ide o  
jedného alebo viacero páchateľov a či 
táto séria krádeží navzájom súvisí.  -r-  

Primár chirurgického oddelenia NsP v Pov. Bystrici MUDr. Ladislav Korec.



5spravodajstvo

Trestné stíhanie bolo začaté voči 
doposiaľ nezistenému páchateľovi 
vystupujúcemu ako konateľ spo-
ločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK,  
s. r. o., ktorý dňa 17. marca 2010 uza-
vrel kúpnu zmluvu medzi spoloč-
nosťou MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, 
s. r. o. (predávajúci) a spoločnosťou 
SWAN, a. s. (kupujúci). 
   Predmetom kúpnej zmluvy bol 
predaj trás vrátane všetkých ich 
súčastí a príslušenstva za dohodnu-
tú sumu 83.000 eur (bez DPH), zní-

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, odbor kriminálnej polície 20. septem-
bra upovedomilo MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o., že 13. septembra  bolo začaté trestné 
stíhanie za obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.

Začalo trestné stíhanie v kauze „Chráničky“

na ustanovenia Obchodného zákon-
níka, kde na zmenu spoločenskej 
zmluvy sa vyžaduje súhlas všetkých 
spoločníkov.
Valné zhromaždenie potom hlaso-
valo o schválení zmien spoločenskej 
zmluvy formou zosúladenia exis-
tujúceho stavu so zákonným tak, 
aby menšinoví vlastníci mali práva 
zodpovedajúce ich majetkovému 
podielu na základnom imaní spo-
ločnosti. Uznesenie bolo schválené 
80 hlasmi za (Mesto Púchov), proti 
hlasovalo 20 hlasov (Ing. Vladimír 
Motúz a Ing. Andrej Šamánek). Tým-
to rozhodnutím sa doterajšie 10 per-
centné podiely menšinových spolu-
vlastníkov znížili na 0,055 percentné 
pri práve na rozdeľovaní zisku spo-
ločnosti, hlasovacom práve, práve 
na vyporiadací podiel spoločníkov 
na čistom obchodnom imaní spo-
ločnosti, ale tiež pri povinnosti po-
dieľať sa na stratách spoločnosti. Po-
diely Mesta Púchov sa naopak zvýšili 
z 80 percent na 99,89 percenta, teda 
do výšky jeho majetkovému podielu 
na základnom imaní spoločnosti.

Spracoval a foto: Slavomír Flimmel
Zdroj: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK

ženú o sumu  16.597 eur, teda za ko-
nečnú sumu 66.403 eur (bez DPH). 
Doposiaľ nezistený páchateľ takto 
konal napriek tomu, že valné zhro-
maždenie spoločnosti MESTSKÝ 
BYTOVÝ PODNIK, s. r. o. 17. februára 
2009 prerokovalo a odsúhlasilo pre-
daj siete chráničiek pre spoločnosť 
SWAN, a. s. za podmienok dlhodo-
bého poskytnutia benefitov zo stra-
ny nového majiteľa pre MESTSKÝ 
BYTOVÝ PODNIK za cenu 434.840 
eur (bez DPH). 

Páchateľ uzavretím kúpnej zmluvy 
konal v  rozpore s  Obchodným zá-
konníkom, nakoľko nekonal s  od-
bornou starostlivosťou a v súlade so 
záujmami spoločnosti a všetkých jej 
spoločníkov. 
  Spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ 
PODNIK, s. r. o. tým spôsobil ško-
du vo výške najmenej 368.437 eur 
(bez DPH).

Zdroj: 
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK

Dňa 20.  septembra sa konalo Valné zhromaždenie MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU 
(MsBP), s. r. o., aby schválilo postup vo veci majetkových podielov a žaloby bývalého ko-
nateľa MsBP Ing. Andreja Šamánka na zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti a zmene 
spoločenskej zmluvy - zosúladenie existujúceho stavu so zákonným.

Valné zhromaždenie MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU 
riešilo práva menšinových vlastníkov spoločnosti

Valného zhromaždenia MESTSKÉHO 
BYTOVÉHO PODNIKU, s. r. o. sa zú-
častnili všetci spoločníci: spoločníka 
mesto Púchov zastupoval na základe 
plnej moci od primátora Mgr. Rasti-
slava Heneka zástupca primátora Ro-
man Hvizdák, spoločníci Ing. Vladimír 
Motúz a  Ing. Andrej Šamánek boli 
zastúpení ADVOKÁTSKOU KANCE-
LÁRIOU ŠTRBÁŇ, s. r. o.

Schválenie postupu vo veci žaloby 
Ing. Andreja Šamánka na zrušenie 
účasti spoločníka v spoločnosti 
Konateľ informoval, že 25. 8. 2017 
bola zo strany spoločníka spoločnos-
ti Ing. Andreja Šamánka podaná ža-
loba na spoločnosť vo veci, aby súd 
rozhodol o skončení účasti spoloční-
ka v  spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ 
PODNIK, s. r. o. Konateľ spoločnosti 
požiadal, aby sa spoločníci vyjadrili 
k  žalobe a  krokom, ktoré doposiaľ 
urobil v záujme ochrany spoločnosti. 
JUDr. Školek vyjadril názor, že žaloba 
vo veci skončenia účasti Ing. Šamánka 
na spoločnosti bola podaná účelovo, 
nakoľko existuje nezákonný stav, kto-
rý umožňuje spoločníkovi domáhať 
sa vyplatenia vyrovnávacieho podielu 
vo výške 10 percent.

Valné zhromaždenie prijalo uznese-
nie, v ktorom nesúhlasí so zrušením 
účasti spoločníka Andreja Šamánka 
v  spoločnosti a poveruje konateľa 
v  zastúpení právnou kanceláriou 
JUDr. Antona Školeka, aby vo veci 
podanej žaloby vykonal všetky 

právne kroky, aby súd nezrušil účasť 
spoločníka v spoločnosti. Uznesenie 
bolo schválené 80 hlasmi za (Mesto 
Púchov), proti hlasovalo 20 hlasov 
(Ing. Vladimír Motúz a  Ing. Andrej 
Šamánek).

Zmena spoločenskej zmluvy - 
zosúladenie existujúceho stavu so 
zákonným
Právny zástupca menšinových spo-
ločníkov vyjadril stanovisko, že 
predloženým návrhom na zmenu 
Spoločenskej zmluvy súvisiacim so 

zúžením práv spoločníka vo vzťahu 
k  hlasovaniu, podielu na zisku a  vy-
poriadacieho podielu dôjde k výraz-
nému obmedzeniu práv spoloční-
kov. S  takýmto návrhom menšinoví 
spoločníci nesúhlasia. Poukázal tiež 
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Zdravým pohybom proti obezite detí
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR vyhlásilo výzvu na vyhľa-
dávanie nových športových talentov 
a zároveň podporenie zdravého aktív-
neho života detí, aby netrávili väčšinu 
voľného času pred počítačmi a  tele-
víziou. Každé deviate slovenské dieťa 
má obezitu a každé piate má nadvá-
hu. To hovoria štatistiky.
   Občianske združenie ŠK Odema sa 
prihlásilo na ministerskú výzvu so 
svojim projektom. Ponúklo žiakom 
Základnej školy Mládežnícka na štyri 
dni svoje priestory v Športcentre. Po-
skytlo tiež svojich trénerov, aby si deti 
vyskúšali rôzne pohybové aktivity, 
aby videli a skúsili ako sa hrá napr. pin-

gpong, bedminton alebo tenis. Pohy-
bové aktivity boli určené pre žiakov 1. 
až 4. ročníka. Denne sa v Športcentre 
vystriedalo 60 až 90 detí, celkovo sa 
projektu zúčastnilo približne 300 žia-
kov.
   Predstaviteľ Občianskeho združenia 
ŠK Odema Marián Chovanec vyjadril 
ochotu v  budúcich rokoch pokračo-
vať v podobných aktivitách aj s ďalší-
mi púchovskými školami. Rád by po-
mohol aj pri znovuoživení mestských 
športových hier žiakov základných 
škôl, ktoré by sa mohli konať raz ročne 
a  žiaci by v  nich súťažili v  rôznych 
športoch o majstra Púchova.

S. Flimmel

Občianske združenie ŠK Odema v spolupráci so Základnou školou Mládežnícka zorganizo-
valo na konci septembra preventívno-športovú akciu „Zdravým pohybom proti obezite“. 

V rámci Európskeho týždňa športu 
a prevencie proti obezite sa v Ma-
terskej škole Dolné Kočkovce zišli 
už 20-ty krát mamičky so svojimi 
deťmi, aby si zašportovali. Predchá-
dzalo tomu nielen rozprávanie o 
význame pohybu pre naše zdravie, 
poznávanie športov a skladanie 
mozaiky športovcov, ale aj športové 
trénovanie štafetového behu, fúri-
ka, hodu na cieľ a drepov. Každým 
dňom si deti vylepšovali techniku v 
jednotlivých disciplínach, aby boli 
čo najlepšie a tešili sa na mamičky. 
   V očakávané utorkové popoludnie 
nás prišiel pozdraviť aj pán starosta 
Bc. Peter Regina. Po privítaní a názor-
nej ukážke si deti zaspievali hymnu 
„Mama, poďme športovať“ a rozišli 
sa na jednotlivé stanovištia súťažiť. 
Nechýbala výborná atmosféra ani 
vzájomné povzbudzovanie. 

   Po súťažných disciplínach sa deti 
a mamičky zdravo občerstvili racio 
šalátmi, ovocím a bylinkovým ča-
jom. 
   Na stupne víťazov vystúpili tí 
najlepší - čakali ich krásne diplo-
my a medaile. U predškolákov sa 
z 1. miesta tešil Michal Papšo, z 2. 
miesta Katarína Papšová, z 3. miesta 
Matúš Galovič. U mladších detí sa 
na 1. mieste umiestnil Lukáš Vozár, 
na 2. mieste Samuel Brindžák a Na-
taša Kupčová, na 3. mieste Tomáš 
Valach.
   Všetkých nech hreje pocit, že uro-
bili niečo pre svoje zdravie. Už teraz 
sa tešíme na ďalšie stretnutia.
   Poďakovanie patrí aj celému ko-
lektívu Materskej školy Dolné Koč-
kovce za dlhoročnú spoluprácu pri 
organizovaní tejto súťaže.   
                                          Zdenka Vrbová

20. ročník Mama, poďme športovať!

V Cirkevnej základnej škole sv. Margity v Pú-
chove si minulý týždeň pripomenuli Európsky 
deň jazykov. V triedach sa okrem anglického a 
nemeckého jazyka ozývala aj francúzština, ta- 
liančina, ruština a španielčina. 

Európsky deň jazykov na cirkevnej

Žiaci druhého stupňa počas dňa 
pracovali na spoločnom projekte - 
prezentácii jazyka a krajiny, ktorú si 
vyžrebovali. Spoločnými silami si pri-
pravili plagáty, výstavky suvenírov a 
zaujímavosti o európskych krajinách, 
a na chvíľu premenili svoje triedy na 
úplne iný svet. Popritom si žiaci me-
dzi sebou aj zasúťažili v prezentovaní 

svojho projektu. Počas dňa špeciálna 
žiacka komisia udeľovala body za jed-
notlivé úlohy. Z víťazstva sa nakoniec 
tešili žiaci deviateho ročníka, ktorí si 
pripravili bohatý a pútavý program 
prezentujúci Španielsko.
 

Mgr. Katarína Huťová,
ZCŠ sv. Margity
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Žiaci Cirkevnej základnej školy sv.  Margity  
dosahujú najlepšie výsledky v okrese
Minulý týždeň sme zverejnili výsledky stredných škôl hodnotené INEKO (Inštitút 
pre ekonomické a sociálne reformy), v tomto čísle Púchovských novín sa bude-
me venovať základným školám.
Hodnotenie základných škôl inštitút 
INEKO vypočítava na základe vý-
sledkov celonárodných testov v 5. a 
9. ročníku a  mimoriadnych výsled-
kov žiakov vo vybraných súťažiach. 
Rebríčky nehodnotia kvalitu školy 
komplexne, ale informujú o výsled-
koch žiakov. Tieto výsledky neme-
rajú pridanú hodnotu školy, čiže 
to, aké zručnosti a vedomosti škola 
v  danom období odovzdala svojim 
žiakom. Rebríčky môžu byť užitoč-
ným pomocným ukazovateľom pri 
výbere školy, najmä by však mali pri-
tiahnuť záujem verejnosti k diskusi-
ám o kvalite škôl. 
   Školy s najlepšími výsledkami na-
vštevujú žiaci, ktorí dosahujú vý-
borné výsledky v celonárodných 
testoch, sú úspešní v olympiádach 
a medzinárodných projektoch. Na-
opak školy s najhoršími výsledkami 
dosahujú nízku úspešnosť v  celo-
národných testoch. Olympiád ani 
medzinárodných projektov sa ne-
zúčastňujú a ich absolventi končia 

často na úradoch práce. 
   Viaceré školy s dobrými výsledka-
mi považujú hodnotenie za akúsi sa-
tisfakciu za ich dlhoročné snaženie, 
ktoré možno predtým nebolo plne 

docenené. Inštitút INEKO sa stretáva 
aj s nevôľou časti učiteľov byť hod-
notení, nedôverou voči výsledkom 
testovania. Priestor na zlepšovanie 
metodiky nepochybne stále existu-
je, v  rozhodujúcej miere však závisí 
na dostupnosti dát, ktoré má alebo 
by mohol mať k dispozícii štát, ak by 
si kvalitné meranie výsledkov stano-
vil ako prioritu. 
   Inštitút INEKO zistil, že nie je pod-
statné, či ide o verejné, súkromné 
alebo cirkevné školy. Rozdiely medzi 
výsledkami v závislosti od zriaďova-
teľa sú podľa zistení inštitútu malé. 
Vo verejnosti všeobecne rozšírený 
názor, že cirkevné školy sú horšie, 

než obecné, sa nepotvrdil ani v mes-
te Púchov. Žiaci Cirkevnej základnej 
školy Sv.  Margity v  hodnotení INE-
KO za školský rok 2016/17 porazili 
všetky štyri mestské školy a  taktiež 
ostatné základné školy celého pú-
chovského okresu. 
  Celkovo v  hodnotení púchovské 
základné školy dopadli podstatne 
lepšie, než púchovské stredné ško-
ly. Štyri z piatich základných škôl sa 
v celoslovenskom rebríčku inštitútu 
INEKO umiestnili v  jeho hornej po-
lovici.

Zdroj: ineko.sk
Foto: S. Flimmel

Cirkevná základná škola sv. Margity

ZŠ SlovanskáZŠ GorazdovaZŠ KomenskéhoZŠ Mládežnícka
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Mestská polícia
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Polícia informuje

Bilancia dopravnej nehodovosti v Trenčianskom 
kraji i na Slovensku je stále neradostná

V Dohňanoch budú dopravné obmedzenia
Okresný dopravný inšpektorát Okresného riadi-

teľstva Policajného zboru v Považskej Bystrici upozor-
ňuje motoristickú verejnosť, že v čase od 2. októbra 
2017 do 30. novembra 2017 bude na ceste I. triedy č. 
49 v katastrálnom území obce Dohňany  v kilometri 
57,600 až 58,350 čiastočné dopravné obmedzenie 
v obidvoch jazdných pruhoch z dôvodu realizácie 
opravy chodníka a dažďovej kanalizácie v chodníku 
(úsek cesty od križovatky s cestou III/1940 od časti 
Mostište po lokalitu Základnej školy v Dohňanoch). 

Doprava bude vedená v obidvoch protismerných 
jazdných pruhoch s lokálnym krátkodobým šírko-

vým obmedzením ľavého jazdného pruhu v smere 
od Českej republiky do Púchova (presun stavebných 
mechanizmov) a bude usmerňovaná prenosným do-
pravným značením a prípadne riadená spôsobilými a 
náležite poučenými osobami.

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej 
Bystrici žiada motoristickú verejnosť, aby pri pláno-
vaní ciest v rámci ktorých verejnosť využíva tento 
úsek cesty I/49, zohľadnili dopravné obmedzenie, 
sledovali dočasné dopravné značenie a rešpektovali 
pokyny osôb určených na riadenie premávky.

KR PZ Trenčín

Na cestách Púchovského okresu sa v 38. kalendár-
nom týždni stali dve dopravné nehody. Nikto pri nich 
neprišiel o život ani neutrpel ťažké zranenie. Jeden 
človek sa zranil ľahko. 

Prvá sa stala v nedeľu 22. septembra popoludní na 
miestnej komunikácii na Dvoroch. Vodič osobného 
motorového vozidla Škoda Fabia cúval na sídlisku z 
vyznačeného parkovacieho miesta a v dôsledku ne-
správneho spôsobu cúvania vošiel do jazdnej dráhy 
osobného motorového vozidla značky VW Golf. Do-
šlo ku zrážke vozidiel, pričom spolujazdkyňa vo VW 
Golf utrpela ľahké zranenie. Skúška na alkohol bola u 
oboch vodičov negatívna.

Ďalšia dopravná nehoda sa stala v utorok 24. sep-
tembra na parkovisku pred rodinným domom na 
miestnej komunikácii na Ulici obrancov mieru. Zatiaľ 
neznámy vodič sa pravdepodobne dostatočne neve-
noval vedeniu motorového vozidla, nesledoval situá-

ciu v cestnej premávky a poškodil zaparkované osob-
né motorové vozidlo VW Touran. Po tom si nesplnil 
základnú povinnosť vodiča a účastníka dopravnej 
nehody a z miesta nehody ušiel bez toho, aby ohlásil 
nehodu polícii.

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 
od začiatku roka stalo 898 dopravných nehôd. Zom-
relo pri nich 20 ľudí, čo je o šesť viac, ako v rovna-
kom období minulého roku. Na slovenských cestách 
sa v tomto roku stalo 9933 dopravných nehôd, čo je 
o 199 viac, ako v rovnakom období minulého roku. 
Zomrelo pri nich 181 ľudí, čo je o 14 viac, ako v rov-
nakom období roku 2016. Najviac obetí si tento rok 
vyžiadali cesty Banskobystrického samosprávneho 
kraja, kde pri dopravných nehodách zomrelo už 31 
ľudí. Najmenej obetí – 12, majú tento rok cesty Brati-
slavského samosprávneho kraja. 

KR PZ Trenčín   

Zaspal na lavičke
Hliadka mestskej polície spozorovala počas 

kontrolnej činnosti v meste spať neznámu osobu 
na lavičke na Gorazdovej ulici. Po prebudení zis-
tili mestskí policajti prostredníctvom Obvodného 
oddelenia Policajného zboru v Púchove totožnosť 
muža, ktorý bol z Dubnice nad Váhom, v Púchove 
mal len prechodný pobyt. Hliadka ho odviezla do 
miesta prechodného bydliska, priestupok proti 
verejnému poriadku za prespávanie na verejných 
priestranstvách pod vplyvom alkoholu budú 
mestskí polícajti riešiť.  

Nadrozmerný odpad sa hodil na chatu
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého na Komenského uli-
ci pri obytnom dome niekto odložil nadrozmerný 
odpad. Po príchode hliadky na miesto bol už nad-
rozmerný odpad naložený na prívesnom vozíku 
za osobným automobilom. Posádka vozidla hli-
adku informovala, že nie sú pôvodcovia odpadu, 
iba si ho berú pre vlastnú potrebu na chatu. 

Zlodeja chytili
Hliadka mestskej polície preverovala telefonické 

oznámenie, podľa ktorého sa mal neznámy muž 
pokúsiť na Ulici 1.mája ukradnúť z novinového 
stánku cigarety. Muž sa podľa predavačky pokúsil 
cigarety ukradnúť a odísť bez zaplatenia. Preda-
vačka mu ich vytrhla z ruky, čo dosvedčili aj sved-
kovia. Hliadka následne prekontrolovala priľahlé 
ulice a muža zodpovedajúcemu popisu našli na 
križovatke Štefánikovej a Požiarnej ulice. Muž z 
Horných Kočkoviec sa ku skutku priznal, násled-
ne ho identifikovala aj poškodená so svedkyňou.
Mestskí policajti priestupok vyriešili udelením 20-
-eurovej pokuty formou šeku.  

Do klobásy napichal špendlíky...
Mestskí policajti preverovali telefonické ozná-

menie muža z Horných Kočkoviec. Ten podľa 
vlastných slov našiel na dvore rodinného domu 
pred voliérou, v ktorej mal psov, klobásu a v nej 
boli zapichnuté tri špendlíky. Majiteľ uviedol, že 
psi sú čistokrvní, cena jedného je asi 1000 eur. 
Muža hliadka poučila, že keďže ide o podozre-
nie z trestného činu týrania zvierat, môže prípad 
oznámiť na Obvodné oddelenie Policajného zbo-
ru v Púchove. Muž uviedol, že pokiaľ by mu nejaký 
pes uhynul, bude postupovať podľa odporúčania 
mestských policajtov. 

Bezdomovec odmietol ošetrenie
Hliadka mestskej polície zasahovala na zákla-

de telefonického oznámenia na Dvoroch, kde 
mal pri poľovníctve ležať na zemi neznámy muž 
a oznamovateľ sa obával, aby nebol podchlade-
ný. Mestskí policajti našli na mieste známeho 
bezdomovca, ktorý bol evidentne pod vplyvom 
alkoholu a prespával na zemi. Vzhľadom na nízke 
teploty a fakt, že muž ležal na studenej dlažbe a 
hrozilo podchladenie, privolali mestskí policajti 
posádku rýchlej zdravotnej pomoci. Zdravotnícki 
záchranári skonštatovali, že nie je potrebný trans-
port bezdomovca do nemocnice. Bezdomovec 
bol agresívny a odmietal akékoľvek ošetrenie. Po 
podpísaní reverzu ho hliadka odprevadila k naj-
bližšej lavičke, kde zostal sedieť. 

Peši z Nemecka do Japonska?
Hliadka mestskej polície legitimovala muža 

sediaceho pred kostolom, ktorý svojim zjavom 
vzbudzoval verejné pohoršenie. Muž bez dokla-
dov oznámil, že prišiel pešo z Nemecka a ide do 
Japonska. Po overení totožnosti, bezpečnostnej 
prehliadke a overení, že nejde o hľadanú osobu, 
muža prepustili.  

Na mŕtvu srnku v priekope upozornila mestských 
policajtov telefonicky žena z Púchova. Srnka ležala v 
priekope vpravo od cesty v smere jazdy do obce Dol-
né Kočkovce neďaleko od dopravnej značky ozna-

čujúcej začiatok Púchova. Mestskí policajti urobili z 
miesta fotodokumentáciu a prípad oznámili veteri-
nárovi, ktorý podnikol ďalšie kroky. 

(r)

V priekope pri hlavnej ceste našli mŕtvu srnku
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Nezodpovední ľudia poškodzujú spoločný majetok
koše pre psíčkarov. Ľudia by si mali 
uvedomiť, že poškodzovanie a  roz-
krádanie spoločného majetku je zlo, 
proti ktorému treba bojovať.
    Prípad poškodzovania mestského 
majetku sa minulý týždeň vyskytol 
aj v Základnej škole na Gorazdovej 
ulici. Ešte sa nové oplotenie areálu 
školy ani nedokončilo a už ho van-
dali poškodili. Mesto bude pravde-
podobne musieť kvôli takýmto aj 
v  budúcnosti možným vandalským 

Mesto Púchov v tomto roku zakúpi-
lo a nainštalovalo 20 nových košov 
na psie exkrementy za približne 
2.500 eur. Ľudia sa ich dlhodobo 
dožadovali. Podľa informácií z mest-
ského úradu teraz niektorí obyvate-
lia mesta tieto nové koše vedome 
poškodzujú, rozoberajú držiaky na 
vrecká a tieto kradnú. Ak sa to bude 
diať naďalej, mesto prestane sáčky 
objednávať a  dopĺňať a  pravdepo-
dobne ani nezakúpi ďalšie nové 

Priali by sme si, aby takéto stretnutia 
pre seniorov boli aj v iných mestách a 
obciach, ste veľkým vzorom.
V neposlednom rade je to pekná ak-
tívna spolupráca samosprávy mesta 
Púchov s Jednotou dôchodcov na 
Slovensku ako reprezentatívnou or-
ganizáciou seniorov, ktorá organizuje 
podujatia, presadzuje návrhy a stará 
sa o postavenie seniorov v mestách, 
obciach, ale i na celom Slovensku.
Vďaka vám všetkým, ktorí nezabúdate 
na rozprávku „O troch grošoch!, aj vy 
raz budete seniori.

Mária Šlesárová, Lednické Rovne

Srdečná vďaka za pekné prežitie 
Čaju pre seniorov a priateľské stret-
nutie seniorov, ktoré usporadúva 
vedenie Mestského úradu Púchov v 
spolupráci so spoločnosťou Púchov-
ská kultúra. Ďakujeme tiež vedeniu 
Včielky za pekné kultúrne a tanečné 
vystúpenie. Tie prestreté chutné sto-
ly s občerstvením sú ako z rozprávky 
„Stolček prestri sa!“. Týmto sa chceme 
poďakovať aj za úctivú a vzornú ob-
sluhu študentkám a pani vedúcej z 
Hotelovej akadémie Púchov. Tešíme 
sa na ďalšie stretnutia. Pánovi pri-
mátorovi Rasťovi Henekovi prajeme 
skoré uzdravenie a návrat medzi nás. 

Odchádzame s dobrou náladou a unavení od tanca

činom zakúpiť náhradné dielce, aby 
bolo možné zničené časti promptne 
vymeniť.
    Výtržníkom neodolala ani zastávka 
MHD, ktorú neznámy páchateľ od-
niesol a odhodil k potoku v miestnej 
časti Hrabovka.
                                                                -sf-

Po suchom lete prišla daždivá a pomerne teplá jeseň. To je ideálne po-
časie na rast húb. Internet sa zapĺňa fotografiami krásnych úlovkov bedlí 
a hríbov všetkých druhov naprieč celým územím Slovenska. Čitatelia Pú-
chovských novín Ivana Rakytová a Tibor Ozimý redakcii zaslali fotografie 
svojich jesenných hubárskych „úlovkov“.                                                                -r-

Hubárska sezóna zažíva svoj vrchol



MESTO PÚCHOV VYHLASUJE
výberové konanie na obsadenie 

funkcie riaditeľa/riaditeľky
Materskej školy, Nosice 221, Púchov.

Kvalifikačné predpoklady a požiadav-
ky:
•  odborná a pedagogická spôsobilo-
sť pre materské školy v zmysle zákona 
č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamest-
nancoch a odborných zamestnancoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady 
a osobitné kvalifikačné poţiadavky pre 
jednotlivé kategórie pedagogických za-
mestnancov a odborných zamestnancov 
v znení neskorších predpisov,
• najmenej 5 rokov pedag. praxe,
•  absolvovanie prvej atestácie,
• bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatno-
sť, flexibilita, komunikatívnosť,
•  zdravotná spôsobilosť podľa § 10 záko-
na NR SR č. 317/2009 Z. z.,
•  znalosť školskej legislatívy a základná 
znalosť problematiky riadenia školy,
•  znalosť v oblasti pracovno-právnych a 
ekonomických vzťahov.

Zoznam požadovaných dokladov:
•  písomná žiadosť o zaradenie do výbero-
vého konania,
•  úradne overené fotokópie dokladov o 
dosiahnutom stupni vzdelania,
•  potvrdenie o dĺžke pedag. praxe,
•  profesijný štruktúrovaný životopis,
•  písomný návrh koncepcie rozvoja ma-
terskej školy,
•  výpis z registra trestov (nie starší ako 3 
mesiace),
•  lekárske potvrdenie o telesnej spôsobi-
losti a o duševnej spôsobilosti pre výkon 
činnosti učiteľa a vedúceho pedagogické-
ho zamestnanca,
•  čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých 
údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
•  súhlas uchádzača na použitie osobných 
údajov pre potreby výberového konania 
v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov v znení neskor-
ších predpisov.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi 
v súlade s kvalifikačnými predpoklad-
mi a požiadavkami doručte osobne do 
podateľne Mestského úradu Púchov, 
alebo poštou na adresu: Mestský úrad 
Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Pú-
chov v zalepenej obálke označenej ná-
pisom „Neotvárať – VK – riaditeľ / ria-
diteľka MŠ Nosice 221, 020 01 Púchov“  
do 20. 10. 2017 do 12.00 hod.

Termín a miesto výberového konania 
oznámi výberová komisia prihláseným 
uchádzačom, spĺňajúcim podmienky za-
radenia do výberového konania najmenej 
sedem dní pred výberovým konaním.
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Pri pohľade na tieto dve fotografie integrovaného 
zberného miesta odpadu v časti Lamže po jeho 
ročnom, relatívne prijateľnom fungovaní, by sme 
mohli vyhlásiť súťaž „nájdite rozdiely“... Bohužiaľ, 
toto je však realita. Po viacnásobnom opakovaní 
neporiadku v okolí skládky, tak ako bolo dohod-
nuté pri jej zriadení, obec kontajnery na komu-
nálny odpad z tohto zberného miesta stiahla. Je 
to vďaka niektorým našim „tiež chatárom“ (nazval 
by som ich aj rýdzo slovensky presne tak, ako si to 
zaslúžia, ale to nie je vo verejných médiách pub-
likovateľné), ktorí si nedokážu vážiť to, čo sa pre 
zlepšenie podmienok a infraštruktúry na Čertove 
postupne snažíme v spolupráci s obcou robiť.
   Som v kontakte so starostom obce a hľadáme 
riešenie s pridaním ďalšieho kontajnera a síce 
nelogickým, ale v tejto situácii asi nutným prida-
ním kamery (pre tých rozumovo a inteligenciou 
menej obdarených „tiež chatárov“ - kamerový 
systém bude drahší ako všetky kontajnery dohro-
mady!!!). 
   Verím, že väčšina z nás chatárov a aj trvalých 
obyvateľov rešpektuje a prijala za svoje pravidlá 
dohodnuté pri zriadení IZM. Je na nás ako sa k 
tomu postavíme, či budeme ľahostajní a radšej 
otočíme hlavu, ak budeme vidieť páchateľov pri-
amo pri čine, alebo ich upozorníme, či zverejní-
me ich identitu. Zatiaľ sa našli len dvaja odvážni, 
ktorí pomenovali autora, ktorý „upravil skládku“ 
do stavu tak, ako vidíte na prvej fotografii... a to je 
bohužiaľ žalostne málo. 

Ing. Pavel Melišík, 
predseda chatárskeho výboru, poslanec MsZ

Čertovskí chatári, opäť neprehliadnite

   
Oblasť Miesto pristavenia Termín od - do Počet 
Nábrežie slobody stred 25. 09. - 01. 10. 1 ks - 7 m³
J.Kráľa pri starých pumpách 02. 10. - 08. 10. 2 ks - 7 m³
J.Kráľa Pri nemocnici Zdravie 09. 10. - 15. 10. 1 ks - 7 m³
Zábreh na konci ulice 09. 10. - 15. 10. 1 ks - 7 m³
Pod Zábrehom na konci ulice 09. 10. - 15. 10. 1 ks - 7 m³
Nové Nosice pri obchode 25. 09. - 01. 10. 1 ks - 14  m³
Nové Nosice pri autobus. zástavke 25. 09. - 01. 10. 1 ks - 14  m³
Záskalie stred 02. 10. - 08. 10. 1 ks - 7 m³
Staré Nosice na pôvodnom mieste - odbočka na ostrov 02. 10. - 08. 10. 1 ks - 14  m³
Staré Nosice na pôvodnom mieste - pod elektrárňou 02. 10. - 08. 10. 1 ks - 14  m³
Horné Kočkovce na pôvod. mieste, ul. Hurbanova 16. 10. - 22. 10. 1 ks - 7 m³
Horné Kočkovce na pôvod. mieste, ul. Kukučínova 16. 10. - 22. 10. 1 ks - 7 m³
Horné Kočkovce na pôvod. mieste, ul. Hečkova 16. 10. - 22. 10. 1 ks - 14  m³
Horné Kočkovce Vŕšok (pod býv. zbernými surovinami) 16. 10. - 22. 10. 1 ks - 7 m³
Horné Kočkovce ul. Železničná - parkovisko 16. 10. - 20. 10. 1 ks - 14  m³
Horné Kočkovce pri cintoríne 25. 09. - 01. 10. 1 ks - 7 m³
Kolonka Kpt. Jaroša (oproti obchodu cez cestu) 25. 09. - 01. 10. 1 ks - 7 m³
Hrabovka dolný koniec 23. 10. - 29. 10. 1 ks - 7 m³
Hrabovka pri Rivane 23. 10. - 29. 10. 1 ks - 7 m³
Vieska pri nádobách na sep. odpad 09. 10. - 15. 10. 1 ks - 14  m³
Vieska na pôvodnom mieste - pri pálenici 09. 10. - 15. 10. 1 ks - 14  m³
Ihrište pod autobusovou zástavkou 23. 10. - 29. 10. 1 ks - 14  m³
Hoštiná pri požiarnej zbrojnici 23. 10. - 29. 10. 1 ks - 14  m³
Hoštiná pri zastávke pri DK 23. 10. - 29. 10. 1 ks - 7 m³

Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov
pre RD na objemný odpad (jeseň 2017)
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Divadelný súbor Makyta o.z.
Uvádza komédiu na motívy divadelnej hry N.V. Gogoľa

REVÍZOR

Scenár a réžia: Jaroslava Botošová. Hudba: Viktor Križan. Scéna: Peter Pantúček. 
Kostýmy: Stredná umelecká škola Trenčín a kolektív DS Makyta. Účinkujú: Ján Krump, 

Vladimír Gabčo, Miriam Gajdošíková/Katarína Bizoňová, Martina Drábiková, Peter Ondrášik, 
Magda Boráková, Mária Blašková, Peter Bednár, Peter Pantúček, Mária Semizorová, Petra Pobežalová, 

Lucia Panáčková, Anna Gajdošíková, Radovan Varga. Text sledujú: Tamara Pribišová, Katarína Bizoňová. 
Technická spolupráca: Pavol Mareček, Peter Trmík, Stanislav Kozáčik.   

premiéra 14.októbra ´17 o 19:00 hod.
velká sála Divadla Púchov

Vstupné: 3 € 

Predpredaj vstupeniek v pokladni divadla  alebo online na www.kultura.puchov.sk od 25.9.2017

6. 10. (piatok) o 19:00 hod. 
NA CESTE: Dve ženy naprieč korzickou GR20 
Ako si naplánovať niekoľko desiatok až 
180 km dlhý trek v horách? Kde hľadať 
mapy a informácie k etapám? Ako je to 
s ubytovaním a doplnením zásob? Čo si 
pribaliť? Koľko to tak môže stáť? Príďte 
sa dozvedieť praktické info o korzickej 
GR20, vypočuť si dojmy z niekoľkodňo-
vého putovania od jednej z účastníčok 
alebo sa len pokochať fotkami nádhernej krajiny. Teší sa na vás Zuzka.

15. 10. (nedeľa) o 16:00 hod.
Utek(anie) - čítanie z knižky
Dobrodružstvo s chlapcom a Alanom, v ktorom môže 
byť hrdinom každý. Detská kniha Útek sa vám pred-
staví v šate plnom zábavy.

19. 10. (štvrtok) o 17:30 hod.
Kreatívny workshop: Dekoračné stojany
Nožnice, lepidlo, farebné papiere, nálepky na kra-
biciach, krabičkách či rolkách z toaletného papie-
ra. Čo všetko sa dá z tohto vyčarovať? Stojan na 
perá či zošity? Alebo veselá krabička pre dopisy? 
Príďte na náš ďalší kreatívny workshop a nechajte 
uletieť fantáziu.

21. 10. (sobota) o 19:00 hod. 
Posedenie pri živej hudbe:  „Džemka“ 
Milovníci hudby pozor! Máte jedinečnú 
príležitosť „zadžemovať“ si v príjemnom 
prostredí kaviarne Podivný barón. Každý, 
kto má chuť sa zapojiť alebo len tak si po-
sedieť pri živej hudbe, je vítaný! 

26. 10. (štvrtok) o 18:00 hod.
Filmový kvíz: Slávne adaptácie 
literárnych diel
Máte radi filmy? Príďte si preveriť vedo-
mosti o slávnych filmových adaptáciách 
literárnych diel a zároveň si zahrať o pek-
nú cenu. 

28. 10. (sobota) o 17:00 hod. 
Filmový hororový večer 
Pozývame všetkých fanúšikov žánru strachu a hrôzy na malú prehliadku 
filmových hororov. Vítaní sú, samozrej-
me, všetci, ktorých bavia filmy. Súčasťou 
prehliadky bude aj výnimočné žánrové 
prekvapenie, ktoré sa zaiste postará o 
fantastickú filmovú zábavu, takže nebu-
de to iba o vyvolávaní strašidelných poci-
tov, ktoré s týmto žánrom súvisia. 

OKTÓBER
www.facebook.com/podivnybaron 

manažér ŽD: 0910 191 898, www.facebook.com/roman.hvizdak
Otváracie hodiny múzea: ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00
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WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK

V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:

•  Poslanci riešili aktuálne témy
•  Zberný dvor bude slúžiť celej doline
•  Kulturisti sa stretli u viceprimátora
•  Čaj pre seniorov
•  Jesenné upratovanie mesta
•  Kandidátka na županku predstavila svoj program
•  Na vode maľované 
Šport magazín: • Florbalisti cez víkend s dvoma prehrami
            • Dramatické vyvrcholenie hasičskej ligy v Dohňanoch
            • Volejbalový turnaj v Púchove

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

       

PROGRAM

KINO

11.11. o 17:00 hod., pešia zóna

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia – Vítanie zimy v Púchove. Bližšie info na osobitných 
plagátoch.  

Sobota 18.11. od 15:00 do 01:00 hod.

NOC V DIVADLE 2017
Celoslovenské podujatie, s programom domácich súborov i hostí. Divadlo kombinované s hudbou, 
výstava bábok a divadelných kulís. Viac na osobitných plagátoch.

Štvrtok 23.11. od 15:00 do 18:00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Bližšie info na osobitných plagátoch. Vstupné 3 €. Predpredaj vstupeniek od 3.11.2017.

26.11. o 15:00 hod., veľká sála

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Viac na osobitných 
plagátoch. Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek od 27.10.2017. 

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 – 285 2404

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:

október 2017 

Pondelok  2.   veľká sála  19.00 hod.

MENO
Komédia, ktorá sa našťastie nestala Vám... no zaručene prostredníctvom skvelého obsadenia a mi-
moriadneho situačného humoru pobaví každého diváka.
Obsadenie : A. Hajdu, L. Hurajová, Z. Mauréry, K. Mikulčík, R. Stanke, Réžia: J. Nvota. Vstupné: 14 €/13 
€. Vstupenky v predaji v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk .

Piatok 6.   galéria vestibulu divadla  18.00 hod.  

VERNISÁŽ:XIV. MEDZINÁRODNÉ VÝTVARNÉ 
SYMPÓZIUM
Vernisáž spoločnej výstavy 11-ich autorov: Zuzana BOBOVSKÁ-BOŠKOVÁ (SR), Ladislav DEMKO (SR), 
akad. mal. a soch. Elzbieta GROSSEOVÁ (ČR), Pavol HAJDÚK (SR), Ladislav HODNÝ(ČR), akad. mal. Iwa 
KRUCZKOWSKA(PL), akad. mal. Jiří KUBELKA (ČR), Jaroslav MARTIŠ (SR), Mgr. art. Martin NAVRÁTIL(-
SR), akad. mal. Zdeněk NETOPIL (ČR), akad. mal. Anna SCHUMACHER (PL) Vstup voľný. Výstava potrvá 
do 14.11. 2017. Info aj  na osobitnom  plagáte.

Štvrtok 12.  veľká sála  10.00-17.00 hod.  

NAJKRAJŠIA TORTA SLOVENSKA 2017
VII. ročník celoslovenskej súťaže. Pre verejnosť od 12:00 hod. Vyhodnotenie súťaže o 17:00 hod. 
O Cene diváka môžu návštevníci rozhodnúť svojím hlasom. Info aj na osobitných plagátoch. 

Sobota 14.    veľká sála   19.00 hod.

KTO UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE
Premiéra komédie Divadelného súboru Makyta na motívy divadelnej hry N.V. Gogoľa Revízor. Scenár 
a réžia: Jaroslava Botošová. Hudba: Viktor Križan. Scéna: Peter Pantúček. Kostýmy: Stredná umelecká 
škola Trenčín a kolektív DS Makyta. Účinkujú: Ján Krump, Vladimír Gabčo, Miriam Gajdošíková/Ka-
tarína Bizoňová, Martina Drábiková, Peter Ondrášik, Magda Boráková, Mária Blašková, Peter Bednár, 
Peter Pantúček, Mária Semizorová, Petra Pobežalová, Lucia Panáčková, Anna Gajdošíková, Radovan 
Varga. Text sledujú: Tamara Pribišová, Katarína Bizoňová. Technická spolupráca: Pavol Mareček, Peter 
Trmík, Stanislav Kozáčik.  Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek v pokladni divadla  alebo online na 
www.kultura.puchov.sk od 25.9.2017. Info aj na osobitných plagátoch. 

Štvrtok 19.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú ná-
ladu sa postará: KORA BAND známy zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.10. 2017 v pokladni kina 
alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3 €. 

Nedeľa 22.   veľká sála   15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: PRINCEZNÁ FRMFULÍNA
 Nezbedná, vrtošivá, namyslená princezná… Dokáže nahnevať a uraziť každého – hoc aj Čarovnú 
Vílu…Tá jej to však nedaruje a pošle ju za trest do služby k Drakovi! 
A ako to len môže dopadnúť?! Ste zvedaví? Príďte sa pozrieť a pomôcť rozlúsknuť túto rozprávku... 
Veselé bábkovo-činoherné predstavenie divadla JAJA (Bratislava). Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 
rokov. Vstupné: 3 €  Predpredaj vstupeniek v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk 
od 2.10. 2017.

KULTÚRA

Sobota  28.   veľká sála   19.00 hod. 

CIMBALOVÁ HUDBA IVANA SADLOŇA
Folklór, rock, pop, klasika... po 4 rokoch opäť v Divadle Púchov. Vstupné: 5 €. Predpredaj vstupeniek 
od 19.9. 2017 v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk 

Nedeľa 29.   veľká sála   14.30 hod. a 17:00 hod.

GALAPROGRAM K 20. VÝROČIU 
PÚCHOVSKÝCH MAŽORETIEK
CVČ Včielka Vás srdečne pozýva na výročný galaprogram mažoretkového súboru NELLY. Hosť: spe-
vácky zbor Be Happy ZUŠ.  Vstupné: 1 €. Predpredaj vstupeniek od 4.10. 2017 v pokladni alebo online 
na www.kultura.puchov.sk . Bližšie info aj na osobitných plagátoch. 

Pondelok 2.     tanečná sála     10.00 hod.

LATINO STYLE PRE MAMIMČKY NA MATERSKEJ
Daj deti na hodinku k babičke a príď sa s nami unášať na vlnách latinsko-americkej hudby. 1 hod./1x 
v týždni ,kurzovné 20 €/8 lekcii. Prihlášky, info: č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Pondelok 2.     pešia zóna     16.00 hod.

NOSENIE DETÍ...
Medzinárodný týždeň nosenia detí. Prechádzka nosiacich rodičov mestom... Spoločné stretnutie na 
pešej zóne pred Bilou. Bližšie info  na osobitnom plagáte.

Utorok 3.     tanečná sála     17.00 hod.

LATINO STREET DANCE
Pre dievčatá, ženy od 15 do 25 rokov. Máš rada tanec? Chceš sa hýbať len tak pre radosť? Prídi medzi 
nás! 1 hod./týždenne, kurzovné 20 €/10 lekcii. Prihlášky, info:č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Utorok 3.     veľká sála     18.30 hod.

JOGA
Zahájenie kurzu a prvé cvičenie. 1x v týždni 2 vyuč. hod., 10 lekcií, cena kurzu 25 €. Prihlášky, info: 
č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Pondelok 9.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
Enkaustika pre začiatočníkov – netradičná technika maľovania voskom. Pletenie z papiera pre za-
čiatočníkov – využitie novín v našich domácnostiach a užitočný relax počas dlhých zimných večerov. 
Paverpol – technika s úžasným výsledným efektom. Servítková technika – zdobenie predmetov z rôz-
nych materiálov. Každý kurz 2x po 2,5 hodiny, 1 h 5 €. Info 0908 718 662, 042-285 2401.
 
Utorok 10.     kinosála     16.00 hod.

TALIANČINA
Zahájenie kurzu. 1x v týždni 2 hod., kurzovné 100 €. Prihlášky a info 0908 718 662,  042-285 2401.

Utorok 10.     Gymnázium-knižnica     16.00 hod.

MADAGASKAR
Cestovateľské zážitky za prírodnými krásami a po stopách Mórica Beňovského. Niektoré oblasti tohto 
ostrova boli pre svoju mimoriadnu krásu a biologický význam vyhlásené za národné parky a rezervá-
cie. Bol dokonca medzi prvými krajinami sveta, ktorý začal budovať systém chránených oblastí. Viac 
na stretnutí s profesorkou Mgr.Pavlou Marákovou.

Štvrtok 12.     učebňa č.1     16.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
Vyrobíme si rôzne dekorácie, obrazy, pexeso ...ktoré si dieťa hneď odnesie domov. Vhodné pre deti od 
5 do 10 rokov, 1 h/3,30 €, spolu 20 hod., t.j. 10 lekcii. Do kurzu je nutné prihlásiť sa na kino.kurzy@
puchovska.sk,  alebo č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.

Štvrtky 12. a 18.    zasadacia miestnosť           18.00 hod.  

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

Piatok 20.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
PRE RODIČOV A DETI
Ebru – tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela. Kurz 
je určený pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Každý má k dispozícii vaničku s roztokom, farby, 
štetce, pomôcky. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15 €. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovskakultura.
sk, 0908 718 662, 042-285 2401.

Utorok 24.     kinosála     16.00 hod.

AKÁ SOM BABIČKA ?
O tom ako sa zúčastňovať výchovy našich vnúčat, čo robíme dobre a čo nesprávne, v čom sa musí-
me aj my babičky poučiť, čo môžeme odovzdať svojim vnúčatam. Máme právo poučovať, alebo len 
láskať? Viac s Mudr.Evou Cígerovou. 
                                                                      
Streda 25.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

CIVILIZAČNÉ OCHORENIA
Civilizačné ochorenia sú priamym dôsledkom nesprávneho životného štýlu – nadbytočný príjem jedla, 
nedostatok pohybu, stres... Ako im predchádzať, ako poskytnúť predlekársku prvú pomoc... Viac  na 
prednáške s Mudr.Bršiakom.

Nedeľa 1. 17.30 h

HRÁČI SO SMRŤOU (mysteriózny thriller)
V mysterióznom thrilleri sa skupina študentov medicíny snaží dostať odpoveď na otázku, či existuje 
život po smrti. Opakovane sa dostávajú do stavu klinickej smrti, no stále nebezpečnejšie experimenty 
si na každom z nich vyberú svoju daň... MN 15 rokov- USA – Itafilm – 90´-  titulky. Vstupné 4 €.

Nedeľa 1. 19.30 h

ŠPANIELSKA KRÁĽOVNÁ (komédia, dráma)
Po druhej svetovej vojne začínajú do Španielska prichádzať filmári. Napriek vláde pevnej ruky gene-
rála Francisca Franca tu nachádzajú zázemie a skvelé lokácie, v ktorých by mohli nakrútiť veľkolepý 
film o kráľovnej Izabele I. Práve Franco je do projektu zainteresovaný a je pripravený vložiť do neho 
nemalé peniaze. Nevie však, že režisér nikdy nenakrútil zvukový film, scenárista nikdy nenapísal 
kvalitný scenár a producent nikdy nevyprodukoval nič kvalitné. Jedinou skutočnou hviezdou celého 
projektu je Macarena Granada (Penélope Cruz), ktorá strávila niekoľko rokov v Hollywoode... MN 12 
rokov  – Špan. –  Magicbox  – 128´- titulky. Vstupné 4 €.

Streda  4.  19.30 h

KŘIŽÁČEK (dráma, historický)
Chlapec Jeník utiekol z domu uchvátený rozprávaním o detských križiackych výpravách. Jeho otec, 
skutočný rytier, sa vydáva na cestu, aby ho našiel. Otcova výprava je cestou do jeho vlastného pove-
domia, v ktorom sa stretáva so svojím najväčším strachom. Nachádza svedkov, ktorí mu poskytujú 
aspoň to málo informácií, aby mohol poskladať osud svojho syna. A nájsť ho. Film odohrávajúci sa 
v období stredoveku vznikol na motívy epickej básne Jaroslava Vrchlického Svojanovský křižáček. 
Film v rámci PROJEKTu 100! MN 12  rokov – Česko, Slovensko – ASFK –  90´ – česky. Vstupné 3 €, 
člen FK 2 €.

Piatok 6.  17.30 h   Nedeľa  8.  17.30 h

AMITYVILLE:PREBUDENIE (horor)
Každý dom má svoju históriu, tento ju má desivo temnú.Bella, jej dvojča James a malá sestra Julieta, 
sa s mamou presťahujú do nového domova.  Hlavným dôvodom je, že potrebujú ušetriť peniaze, aby 
mohli platiť nákladnú lekársku starostlivosť pre Jamesa, ktorý je v kóme. V dome sa začnú diať rôzne 
desivé nadprirodzené veci… žijú v nechválne známom dome Amityville, o ktorom sa už dlhé roky 
rozprávajú strašidelné a krvavé príbehy. Teraz sa potvrdzuje, že to nie sú len legendy a boj o prežitie 
v dome plnom zla práve začína. MN 12 rokov – USA – CinemArt  – 85´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 6.  19.30 h    Sobota 7.   17.30 h

BLADE RUNNER 2049 (akčný sci-fi thriller)
Blade Runner 2049 sa odohráva tridsať rokov po prvom filme. Na scénu prichádza nový blade runner 
menom K (Ryan Gosling), aby odhalil tajomstvo, ktoré môže uvrhnúť zvyšky spoločnosti do chaosu. 
Jeho pátranie ho privedie až k bývalému blade runnerovi (Harrison Ford), ktorý bol tridsať rokov ne-
zvestný... MN 15 rokov – USA – CinemArt  – 163´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 7.  15.30 h    Nedeľa  8. 15.30 h

ESÁ Z PRALESA (animovaný rodinný)
Keď partia zvieratiek zažíva bojové dobrodružstvá Mauric vyzerá síce ako obyčajný tučniak,ale vo 
vnútri jeho hrude bije statočné srdce tigra. Veď bol vychovaný hrdou a silnou tigricou. Mauricovým 
snom je, stať sa najlepším bojovníkom kung-fu na svete. To však nebude vôbec ľahká úloha, pretože 
vyniká skôr neohrabanosťou a nemotornosťou. So svojimi zvieracími priateľmi tvorí bandu známu  
ako Esá z pralesa, ktorá sa snaží udržiavaťv džungli poriadok a spravodlivosť. Presne tak, ako to ke-
dysi robila jeho matka tigrica... MN 7 rokov – Fr. – Magic Box   – 97´- slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Streda  11.  19.30 h

BRAZIL (čierna komédia, sci-fi)                                                                                                                                   
Podobne, ako v Dvanástich opiciach, aj tu Gilliam umiestnil svoj príbeh do ťažko definovateľného 
obdobia okolo Vianoc „niekde v dvadsiatom storočí“, keď armády bezmenných úradníčkov striktne 
dodržiavajúcich kancelársku etiku. Groteskné prostredie dopĺňajú rovnako groteskné postavy – hlav-
ný hrdina Sam, ktorý sa postupne zbližuje s naivnou Jill, pre ktorú je najväčším potešením sauna a 
filmy bratov Marxovcov; Jack v podaní Michaela Palina, ktorému bola táto rola napísaná na telo a 
ktorého postava prechádza vo filme premenou z príjemného chlapíka až k typickému produktu ob-
ludného systému. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov – braz. – ASFK –  131´ – titulky. Vstupné 
3 €, člen FK 2 €.

Piatok 13.   17.30 h    Sobota 14.  17.30 h

ALIBI NA MIERU (komédia)
Nemusíte nič zatĺkať, my to ututláme! Bláznivá komédia prináša to najlepšie, čo francúzske komédie 
kedy divákom ponúkli. Zábavnú tému, divokú zápletku, bláznivé situačné gagy, skvelé postavy a 
samozrejme kvalitný francúzsky humor. Hlavný hrdina prevádzkuje kanceláriu zameranú na zabez-
pečenie alibi na zákazku. Zamiluje sa ale do dievčaťa, ktoré nenávidí klamstvá a čoskoro zistí, že jej 
otec je jeho dobrý klient... MN 12 rokov – Fr. – Bontonfilm – 90´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 13.   19.30 h    Nedeľa  15.  17.30 h

SNEHULIAK (thriler)
Elitný detektív so slabosťou pre alkohol pátra po sériovom vrahovi, ktorý vraždí vždy v čase, keď na-
padne prvý sneh. Dokáže Harry Hole prekabátiť génia zla, než znovu nasneží? Adaptácia svetového 
bestselleru Jo Nesbøa. MN 15 rokov – USA – CinemArt – 125´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 14. 15.30 h    Nedeľa  15. 15.30 h

SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA
(hudobná rodinná komédia)
Rozprávkovej krajine Spievankovo vládne dobrosrdečná kráľovná Harmónia. Jej úlohou je zaistiť, aby 
sa z krajiny nikdy nevytratila hudba, spev a dobrá nálada. Avšak obyvateľom Spievankova sa hudba 
akosi odcudzila, hudobné nástroje zapadli prachom, spev utíchol, dobrá nálada sa vyparila. Harmónia 
preto povolá Spievanku a Zahrajka, aby jej pomohli do krajiny prinavrátiť stratenú chuť hrať, spievať 
a tancovať, a zachránili tak dušu celého Spievankova. MP  – SR – Itafilm  – 70´ - originálne znenie. 
Vstupné 4 €. 

Pondelok 16.19.30 h – KTORÝ JE TEN PRAVÝ ?  - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 €
Info na osobitných plagátoch. 

Streda  18.  19.30 h

ODRAZY (dráma)                                                                                                                                  
Posledný film legendy poľskej kinematografie Andrzeja Wajdu, portrét zachycujúci vášnivý boj ne-
závislého umelca so stalinskými doktrínami, boj na život a na smrť. Film v  rámci PROJEKTu 100!          
MN 15  rokov – Poľ.. – ASFK –  98´ – titulky  – . Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 20.  17.30 h    Nedeľa  22.  17.30 h

GEOSTORM (scifi, dráma)                                                                                                                                    
Po sérii prírodných katastrof ohrozujúcich našu planétu, sa poprední predstavitelia štátov celého 
sveta dohodnú na vytvorení rozsiahlej sieti satelitov k riadeniu globálnej klímy, ktorá má zaistiť bez-
pečnosť všetkých obyvateľov planéty. Niečo sa však pokazí a – systém vytvorený na ochranu Zeme, 
začne na Zem útočiť a začína závod s časom, kedy je nutné zistiť skutočnú hrozbu skôr, než geomag-
netická búrka zmetie zo zemského povrchu všetko... a všetkých. MN 12  rokov – USA  – Continental-
film  – 108´ – titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 20.   19.30 h    Nedeľa  22.  19.30 h

MATKA ! (psychologický thriller)                                                                                                                                    
Nikdy nezabudnete, kedy ste prvýkrát videli tento film.Najhorší zvuk, ktorý môžete počuť v raji, je 
zaklopanie na dvere. Jennifer Lawrence a Javier Bardem hrajú manželský pár. Ich idylické spolužitie 
v krásnom dome v lone prírody naruší príchod nezvaných hostí, ktorých počet neustále narastá. 
Nezaraditeľný a originálny thriller, ktorý svojich divákov prekvapí, aj keď budú akokoľvek pripravení... 
MN 18  rokov –USA – CinemArt  –  115´ – titulky. Vstupné 4 €.

KURZY, KLUBY:

NOC V KINE:
Sobota 21.   17.00 h EMOJI FILM   
                    19.00 h  PO STRNIŠTI BOS
                     21.00 h ČIARA
                     23.00 h ANNABELLE 2 :STVORENIE ZLA
Vstupné 2 €/1 film. Info na osobitných plagátoch. 

Streda  25.  19.30 h

PLECHOVÝ BUBIENOK (dráma)                                                                                                        
Skvelá filmová adaptácia románu Güntera Grassa. Dej sa odohráva v rokoch 1899 – 1945. Rozprá-
vačom je Oskar Matzerath, ktorý sa z nedôvery a odporu voči falošnému, krutému a pokryteckému 
svetu dospelých rozhodne pri svojich tretích narodeninách pádom do pivnice zastaviť svoj rast. Pred-
stieraná detinskosť mu zachováva odstup, nezávislosť a slobodu; jej príznakom sa stáva červenobiely 
plechový bubienok, na ktorý v proteste vytrvale bubnuje. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov 
– Nem., Fr. – ASFK – 164´ – titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 27.  17.30 h    Nedeľa  29. 17.30 h

BAJKERI (hudobná romanca)
Nevlastní bratia Jakub a David spoločne s kamarátom Sašom trávia väčšinu času vo svete sociál-
nych sietí. Vzťahy pre neho predstavujú chaty s virtuálnymi dievčatmi, ktoré nikdy nevideli, obživu 
falošná módna šou, v ktorej sa predstiera niečo, čo nie je a najväčším životným problémom – vybitý 
mobil lebo nefunkčná wifi. Na nátlak rodičov sú donútení vydať sa pod vedením Davidovej pôvabnej 
„macochy“ Terezy na dvestokilometrový cyklovýlet. S prekvapením zisťujú, že tam vonku je skutočný 
svet, v ktorom život znamená viac, než status na facebooku, naozajstné dievčatá vyzerajú lepšie, než 
kreslené akčné hrdinky virtuálnych hier a k láske patrí tiež sex... MN 12 rokov – ČR  – Continentalfilm 
– 109´- originálna verzia. Vstupné 4 €.

Piatok 27.   19.30 h    Sobota 28.   17.30 h

MANŽELKA A MANŽEL (romantická komédia)
Talianska komédia o manželskom páre, ktorý sa po dlhých rokoch spolu ocitá v kríze a zdá sa, že 
rozvod je na spadnutie. Po nevydarenom experimente sa však manželia prebudia v tele toho druhého. 
Pomôže im táto neobvyklá situácia zachrániť manželstvo? MN   rokov – Tal. – Itafilm – 100´ – titulky. 
Vstupné 4 €.

Sobota 28.  15.30 h    Nedeľa  29. 15.30 h

MY LITTLE PONY VO FILME (animovaný)
PRIATEĽSTVO MÁ MNOHO FARIEB. Śestica obľúbených farebných koníkov, ktorých na veľkom plát-
ne čaká najzaujímavejšie a najkrajšie dobrodružstvo všetkých čias! Keď strašný Búrkový kráľ na-
padne Canterlot s úmyslom ukradnúť poníkom ich čarovnú moc. Všetky poníky sa musia vydať na 
nebezpečnú hrdinskú cestu. Aby vyhľadali pomoc, budú musieť prejsť cez magické hory, tajomnú 
podmorskú krajinu a dokonca sa odviezť na lietajúcej pirátskej lodi! MP  – USA  – Fórumfilm – 99´ – 
slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Streda  1.11.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o  kríze medziľudských 
vzťahov v rodine, ale aj o kríze spoločnosti ako takej.  Happy End je filmom o tom, že už nevnímame 
jeden druhého a stávame sa voči sebe slepými. MN 15  rokov – Fr.,Nem.,Rak. – ASFK – 107´ – titulky. 
Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

       

PROGRAM

KINO

11.11. o 17:00 hod., pešia zóna

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia – Vítanie zimy v Púchove. Bližšie info na osobitných 
plagátoch.  

Sobota 18.11. od 15:00 do 01:00 hod.

NOC V DIVADLE 2017
Celoslovenské podujatie, s programom domácich súborov i hostí. Divadlo kombinované s hudbou, 
výstava bábok a divadelných kulís. Viac na osobitných plagátoch.

Štvrtok 23.11. od 15:00 do 18:00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Bližšie info na osobitných plagátoch. Vstupné 3 €. Predpredaj vstupeniek od 3.11.2017.

26.11. o 15:00 hod., veľká sála

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Viac na osobitných 
plagátoch. Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek od 27.10.2017. 

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 – 285 2404

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:

október 2017 

Pondelok  2.   veľká sála  19.00 hod.

MENO
Komédia, ktorá sa našťastie nestala Vám... no zaručene prostredníctvom skvelého obsadenia a mi-
moriadneho situačného humoru pobaví každého diváka.
Obsadenie : A. Hajdu, L. Hurajová, Z. Mauréry, K. Mikulčík, R. Stanke, Réžia: J. Nvota. Vstupné: 14 €/13 
€. Vstupenky v predaji v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk .

Piatok 6.   galéria vestibulu divadla  18.00 hod.  

VERNISÁŽ:XIV. MEDZINÁRODNÉ VÝTVARNÉ 
SYMPÓZIUM
Vernisáž spoločnej výstavy 11-ich autorov: Zuzana BOBOVSKÁ-BOŠKOVÁ (SR), Ladislav DEMKO (SR), 
akad. mal. a soch. Elzbieta GROSSEOVÁ (ČR), Pavol HAJDÚK (SR), Ladislav HODNÝ(ČR), akad. mal. Iwa 
KRUCZKOWSKA(PL), akad. mal. Jiří KUBELKA (ČR), Jaroslav MARTIŠ (SR), Mgr. art. Martin NAVRÁTIL(-
SR), akad. mal. Zdeněk NETOPIL (ČR), akad. mal. Anna SCHUMACHER (PL) Vstup voľný. Výstava potrvá 
do 14.11. 2017. Info aj  na osobitnom  plagáte.

Štvrtok 12.  veľká sála  10.00-17.00 hod.  

NAJKRAJŠIA TORTA SLOVENSKA 2017
VII. ročník celoslovenskej súťaže. Pre verejnosť od 12:00 hod. Vyhodnotenie súťaže o 17:00 hod. 
O Cene diváka môžu návštevníci rozhodnúť svojím hlasom. Info aj na osobitných plagátoch. 

Sobota 14.    veľká sála   19.00 hod.

KTO UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE
Premiéra komédie Divadelného súboru Makyta na motívy divadelnej hry N.V. Gogoľa Revízor. Scenár 
a réžia: Jaroslava Botošová. Hudba: Viktor Križan. Scéna: Peter Pantúček. Kostýmy: Stredná umelecká 
škola Trenčín a kolektív DS Makyta. Účinkujú: Ján Krump, Vladimír Gabčo, Miriam Gajdošíková/Ka-
tarína Bizoňová, Martina Drábiková, Peter Ondrášik, Magda Boráková, Mária Blašková, Peter Bednár, 
Peter Pantúček, Mária Semizorová, Petra Pobežalová, Lucia Panáčková, Anna Gajdošíková, Radovan 
Varga. Text sledujú: Tamara Pribišová, Katarína Bizoňová. Technická spolupráca: Pavol Mareček, Peter 
Trmík, Stanislav Kozáčik.  Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek v pokladni divadla  alebo online na 
www.kultura.puchov.sk od 25.9.2017. Info aj na osobitných plagátoch. 

Štvrtok 19.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú ná-
ladu sa postará: KORA BAND známy zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.10. 2017 v pokladni kina 
alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3 €. 

Nedeľa 22.   veľká sála   15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: PRINCEZNÁ FRMFULÍNA
 Nezbedná, vrtošivá, namyslená princezná… Dokáže nahnevať a uraziť každého – hoc aj Čarovnú 
Vílu…Tá jej to však nedaruje a pošle ju za trest do služby k Drakovi! 
A ako to len môže dopadnúť?! Ste zvedaví? Príďte sa pozrieť a pomôcť rozlúsknuť túto rozprávku... 
Veselé bábkovo-činoherné predstavenie divadla JAJA (Bratislava). Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 
rokov. Vstupné: 3 €  Predpredaj vstupeniek v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk 
od 2.10. 2017.

KULTÚRA

Sobota  28.   veľká sála   19.00 hod. 

CIMBALOVÁ HUDBA IVANA SADLOŇA
Folklór, rock, pop, klasika... po 4 rokoch opäť v Divadle Púchov. Vstupné: 5 €. Predpredaj vstupeniek 
od 19.9. 2017 v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk 

Nedeľa 29.   veľká sála   14.30 hod. a 17:00 hod.

GALAPROGRAM K 20. VÝROČIU 
PÚCHOVSKÝCH MAŽORETIEK
CVČ Včielka Vás srdečne pozýva na výročný galaprogram mažoretkového súboru NELLY. Hosť: spe-
vácky zbor Be Happy ZUŠ.  Vstupné: 1 €. Predpredaj vstupeniek od 4.10. 2017 v pokladni alebo online 
na www.kultura.puchov.sk . Bližšie info aj na osobitných plagátoch. 

Pondelok 2.     tanečná sála     10.00 hod.

LATINO STYLE PRE MAMIMČKY NA MATERSKEJ
Daj deti na hodinku k babičke a príď sa s nami unášať na vlnách latinsko-americkej hudby. 1 hod./1x 
v týždni ,kurzovné 20 €/8 lekcii. Prihlášky, info: č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Pondelok 2.     pešia zóna     16.00 hod.

NOSENIE DETÍ...
Medzinárodný týždeň nosenia detí. Prechádzka nosiacich rodičov mestom... Spoločné stretnutie na 
pešej zóne pred Bilou. Bližšie info  na osobitnom plagáte.

Utorok 3.     tanečná sála     17.00 hod.

LATINO STREET DANCE
Pre dievčatá, ženy od 15 do 25 rokov. Máš rada tanec? Chceš sa hýbať len tak pre radosť? Prídi medzi 
nás! 1 hod./týždenne, kurzovné 20 €/10 lekcii. Prihlášky, info:č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Utorok 3.     veľká sála     18.30 hod.

JOGA
Zahájenie kurzu a prvé cvičenie. 1x v týždni 2 vyuč. hod., 10 lekcií, cena kurzu 25 €. Prihlášky, info: 
č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Pondelok 9.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
Enkaustika pre začiatočníkov – netradičná technika maľovania voskom. Pletenie z papiera pre za-
čiatočníkov – využitie novín v našich domácnostiach a užitočný relax počas dlhých zimných večerov. 
Paverpol – technika s úžasným výsledným efektom. Servítková technika – zdobenie predmetov z rôz-
nych materiálov. Každý kurz 2x po 2,5 hodiny, 1 h 5 €. Info 0908 718 662, 042-285 2401.
 
Utorok 10.     kinosála     16.00 hod.

TALIANČINA
Zahájenie kurzu. 1x v týždni 2 hod., kurzovné 100 €. Prihlášky a info 0908 718 662,  042-285 2401.

Utorok 10.     Gymnázium-knižnica     16.00 hod.

MADAGASKAR
Cestovateľské zážitky za prírodnými krásami a po stopách Mórica Beňovského. Niektoré oblasti tohto 
ostrova boli pre svoju mimoriadnu krásu a biologický význam vyhlásené za národné parky a rezervá-
cie. Bol dokonca medzi prvými krajinami sveta, ktorý začal budovať systém chránených oblastí. Viac 
na stretnutí s profesorkou Mgr.Pavlou Marákovou.

Štvrtok 12.     učebňa č.1     16.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
Vyrobíme si rôzne dekorácie, obrazy, pexeso ...ktoré si dieťa hneď odnesie domov. Vhodné pre deti od 
5 do 10 rokov, 1 h/3,30 €, spolu 20 hod., t.j. 10 lekcii. Do kurzu je nutné prihlásiť sa na kino.kurzy@
puchovska.sk,  alebo č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.

Štvrtky 12. a 18.    zasadacia miestnosť           18.00 hod.  

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

Piatok 20.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
PRE RODIČOV A DETI
Ebru – tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela. Kurz 
je určený pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Každý má k dispozícii vaničku s roztokom, farby, 
štetce, pomôcky. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15 €. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovskakultura.
sk, 0908 718 662, 042-285 2401.

Utorok 24.     kinosála     16.00 hod.

AKÁ SOM BABIČKA ?
O tom ako sa zúčastňovať výchovy našich vnúčat, čo robíme dobre a čo nesprávne, v čom sa musí-
me aj my babičky poučiť, čo môžeme odovzdať svojim vnúčatam. Máme právo poučovať, alebo len 
láskať? Viac s Mudr.Evou Cígerovou. 
                                                                      
Streda 25.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

CIVILIZAČNÉ OCHORENIA
Civilizačné ochorenia sú priamym dôsledkom nesprávneho životného štýlu – nadbytočný príjem jedla, 
nedostatok pohybu, stres... Ako im predchádzať, ako poskytnúť predlekársku prvú pomoc... Viac  na 
prednáške s Mudr.Bršiakom.

Nedeľa 1. 17.30 h

HRÁČI SO SMRŤOU (mysteriózny thriller)
V mysterióznom thrilleri sa skupina študentov medicíny snaží dostať odpoveď na otázku, či existuje 
život po smrti. Opakovane sa dostávajú do stavu klinickej smrti, no stále nebezpečnejšie experimenty 
si na každom z nich vyberú svoju daň... MN 15 rokov- USA – Itafilm – 90´-  titulky. Vstupné 4 €.

Nedeľa 1. 19.30 h

ŠPANIELSKA KRÁĽOVNÁ (komédia, dráma)
Po druhej svetovej vojne začínajú do Španielska prichádzať filmári. Napriek vláde pevnej ruky gene-
rála Francisca Franca tu nachádzajú zázemie a skvelé lokácie, v ktorých by mohli nakrútiť veľkolepý 
film o kráľovnej Izabele I. Práve Franco je do projektu zainteresovaný a je pripravený vložiť do neho 
nemalé peniaze. Nevie však, že režisér nikdy nenakrútil zvukový film, scenárista nikdy nenapísal 
kvalitný scenár a producent nikdy nevyprodukoval nič kvalitné. Jedinou skutočnou hviezdou celého 
projektu je Macarena Granada (Penélope Cruz), ktorá strávila niekoľko rokov v Hollywoode... MN 12 
rokov  – Špan. –  Magicbox  – 128´- titulky. Vstupné 4 €.

Streda  4.  19.30 h

KŘIŽÁČEK (dráma, historický)
Chlapec Jeník utiekol z domu uchvátený rozprávaním o detských križiackych výpravách. Jeho otec, 
skutočný rytier, sa vydáva na cestu, aby ho našiel. Otcova výprava je cestou do jeho vlastného pove-
domia, v ktorom sa stretáva so svojím najväčším strachom. Nachádza svedkov, ktorí mu poskytujú 
aspoň to málo informácií, aby mohol poskladať osud svojho syna. A nájsť ho. Film odohrávajúci sa 
v období stredoveku vznikol na motívy epickej básne Jaroslava Vrchlického Svojanovský křižáček. 
Film v rámci PROJEKTu 100! MN 12  rokov – Česko, Slovensko – ASFK –  90´ – česky. Vstupné 3 €, 
člen FK 2 €.

Piatok 6.  17.30 h   Nedeľa  8.  17.30 h

AMITYVILLE:PREBUDENIE (horor)
Každý dom má svoju históriu, tento ju má desivo temnú.Bella, jej dvojča James a malá sestra Julieta, 
sa s mamou presťahujú do nového domova.  Hlavným dôvodom je, že potrebujú ušetriť peniaze, aby 
mohli platiť nákladnú lekársku starostlivosť pre Jamesa, ktorý je v kóme. V dome sa začnú diať rôzne 
desivé nadprirodzené veci… žijú v nechválne známom dome Amityville, o ktorom sa už dlhé roky 
rozprávajú strašidelné a krvavé príbehy. Teraz sa potvrdzuje, že to nie sú len legendy a boj o prežitie 
v dome plnom zla práve začína. MN 12 rokov – USA – CinemArt  – 85´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 6.  19.30 h    Sobota 7.   17.30 h

BLADE RUNNER 2049 (akčný sci-fi thriller)
Blade Runner 2049 sa odohráva tridsať rokov po prvom filme. Na scénu prichádza nový blade runner 
menom K (Ryan Gosling), aby odhalil tajomstvo, ktoré môže uvrhnúť zvyšky spoločnosti do chaosu. 
Jeho pátranie ho privedie až k bývalému blade runnerovi (Harrison Ford), ktorý bol tridsať rokov ne-
zvestný... MN 15 rokov – USA – CinemArt  – 163´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 7.  15.30 h    Nedeľa  8. 15.30 h

ESÁ Z PRALESA (animovaný rodinný)
Keď partia zvieratiek zažíva bojové dobrodružstvá Mauric vyzerá síce ako obyčajný tučniak,ale vo 
vnútri jeho hrude bije statočné srdce tigra. Veď bol vychovaný hrdou a silnou tigricou. Mauricovým 
snom je, stať sa najlepším bojovníkom kung-fu na svete. To však nebude vôbec ľahká úloha, pretože 
vyniká skôr neohrabanosťou a nemotornosťou. So svojimi zvieracími priateľmi tvorí bandu známu  
ako Esá z pralesa, ktorá sa snaží udržiavaťv džungli poriadok a spravodlivosť. Presne tak, ako to ke-
dysi robila jeho matka tigrica... MN 7 rokov – Fr. – Magic Box   – 97´- slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Streda  11.  19.30 h

BRAZIL (čierna komédia, sci-fi)                                                                                                                                   
Podobne, ako v Dvanástich opiciach, aj tu Gilliam umiestnil svoj príbeh do ťažko definovateľného 
obdobia okolo Vianoc „niekde v dvadsiatom storočí“, keď armády bezmenných úradníčkov striktne 
dodržiavajúcich kancelársku etiku. Groteskné prostredie dopĺňajú rovnako groteskné postavy – hlav-
ný hrdina Sam, ktorý sa postupne zbližuje s naivnou Jill, pre ktorú je najväčším potešením sauna a 
filmy bratov Marxovcov; Jack v podaní Michaela Palina, ktorému bola táto rola napísaná na telo a 
ktorého postava prechádza vo filme premenou z príjemného chlapíka až k typickému produktu ob-
ludného systému. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov – braz. – ASFK –  131´ – titulky. Vstupné 
3 €, člen FK 2 €.

Piatok 13.   17.30 h    Sobota 14.  17.30 h

ALIBI NA MIERU (komédia)
Nemusíte nič zatĺkať, my to ututláme! Bláznivá komédia prináša to najlepšie, čo francúzske komédie 
kedy divákom ponúkli. Zábavnú tému, divokú zápletku, bláznivé situačné gagy, skvelé postavy a 
samozrejme kvalitný francúzsky humor. Hlavný hrdina prevádzkuje kanceláriu zameranú na zabez-
pečenie alibi na zákazku. Zamiluje sa ale do dievčaťa, ktoré nenávidí klamstvá a čoskoro zistí, že jej 
otec je jeho dobrý klient... MN 12 rokov – Fr. – Bontonfilm – 90´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 13.   19.30 h    Nedeľa  15.  17.30 h

SNEHULIAK (thriler)
Elitný detektív so slabosťou pre alkohol pátra po sériovom vrahovi, ktorý vraždí vždy v čase, keď na-
padne prvý sneh. Dokáže Harry Hole prekabátiť génia zla, než znovu nasneží? Adaptácia svetového 
bestselleru Jo Nesbøa. MN 15 rokov – USA – CinemArt – 125´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 14. 15.30 h    Nedeľa  15. 15.30 h

SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA
(hudobná rodinná komédia)
Rozprávkovej krajine Spievankovo vládne dobrosrdečná kráľovná Harmónia. Jej úlohou je zaistiť, aby 
sa z krajiny nikdy nevytratila hudba, spev a dobrá nálada. Avšak obyvateľom Spievankova sa hudba 
akosi odcudzila, hudobné nástroje zapadli prachom, spev utíchol, dobrá nálada sa vyparila. Harmónia 
preto povolá Spievanku a Zahrajka, aby jej pomohli do krajiny prinavrátiť stratenú chuť hrať, spievať 
a tancovať, a zachránili tak dušu celého Spievankova. MP  – SR – Itafilm  – 70´ - originálne znenie. 
Vstupné 4 €. 

Pondelok 16.19.30 h – KTORÝ JE TEN PRAVÝ ?  - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 €
Info na osobitných plagátoch. 

Streda  18.  19.30 h

ODRAZY (dráma)                                                                                                                                  
Posledný film legendy poľskej kinematografie Andrzeja Wajdu, portrét zachycujúci vášnivý boj ne-
závislého umelca so stalinskými doktrínami, boj na život a na smrť. Film v  rámci PROJEKTu 100!          
MN 15  rokov – Poľ.. – ASFK –  98´ – titulky  – . Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 20.  17.30 h    Nedeľa  22.  17.30 h

GEOSTORM (scifi, dráma)                                                                                                                                    
Po sérii prírodných katastrof ohrozujúcich našu planétu, sa poprední predstavitelia štátov celého 
sveta dohodnú na vytvorení rozsiahlej sieti satelitov k riadeniu globálnej klímy, ktorá má zaistiť bez-
pečnosť všetkých obyvateľov planéty. Niečo sa však pokazí a – systém vytvorený na ochranu Zeme, 
začne na Zem útočiť a začína závod s časom, kedy je nutné zistiť skutočnú hrozbu skôr, než geomag-
netická búrka zmetie zo zemského povrchu všetko... a všetkých. MN 12  rokov – USA  – Continental-
film  – 108´ – titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 20.   19.30 h    Nedeľa  22.  19.30 h

MATKA ! (psychologický thriller)                                                                                                                                    
Nikdy nezabudnete, kedy ste prvýkrát videli tento film.Najhorší zvuk, ktorý môžete počuť v raji, je 
zaklopanie na dvere. Jennifer Lawrence a Javier Bardem hrajú manželský pár. Ich idylické spolužitie 
v krásnom dome v lone prírody naruší príchod nezvaných hostí, ktorých počet neustále narastá. 
Nezaraditeľný a originálny thriller, ktorý svojich divákov prekvapí, aj keď budú akokoľvek pripravení... 
MN 18  rokov –USA – CinemArt  –  115´ – titulky. Vstupné 4 €.

KURZY, KLUBY:

NOC V KINE:
Sobota 21.   17.00 h EMOJI FILM   
                    19.00 h  PO STRNIŠTI BOS
                     21.00 h ČIARA
                     23.00 h ANNABELLE 2 :STVORENIE ZLA
Vstupné 2 €/1 film. Info na osobitných plagátoch. 

Streda  25.  19.30 h

PLECHOVÝ BUBIENOK (dráma)                                                                                                        
Skvelá filmová adaptácia románu Güntera Grassa. Dej sa odohráva v rokoch 1899 – 1945. Rozprá-
vačom je Oskar Matzerath, ktorý sa z nedôvery a odporu voči falošnému, krutému a pokryteckému 
svetu dospelých rozhodne pri svojich tretích narodeninách pádom do pivnice zastaviť svoj rast. Pred-
stieraná detinskosť mu zachováva odstup, nezávislosť a slobodu; jej príznakom sa stáva červenobiely 
plechový bubienok, na ktorý v proteste vytrvale bubnuje. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov 
– Nem., Fr. – ASFK – 164´ – titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 27.  17.30 h    Nedeľa  29. 17.30 h

BAJKERI (hudobná romanca)
Nevlastní bratia Jakub a David spoločne s kamarátom Sašom trávia väčšinu času vo svete sociál-
nych sietí. Vzťahy pre neho predstavujú chaty s virtuálnymi dievčatmi, ktoré nikdy nevideli, obživu 
falošná módna šou, v ktorej sa predstiera niečo, čo nie je a najväčším životným problémom – vybitý 
mobil lebo nefunkčná wifi. Na nátlak rodičov sú donútení vydať sa pod vedením Davidovej pôvabnej 
„macochy“ Terezy na dvestokilometrový cyklovýlet. S prekvapením zisťujú, že tam vonku je skutočný 
svet, v ktorom život znamená viac, než status na facebooku, naozajstné dievčatá vyzerajú lepšie, než 
kreslené akčné hrdinky virtuálnych hier a k láske patrí tiež sex... MN 12 rokov – ČR  – Continentalfilm 
– 109´- originálna verzia. Vstupné 4 €.

Piatok 27.   19.30 h    Sobota 28.   17.30 h

MANŽELKA A MANŽEL (romantická komédia)
Talianska komédia o manželskom páre, ktorý sa po dlhých rokoch spolu ocitá v kríze a zdá sa, že 
rozvod je na spadnutie. Po nevydarenom experimente sa však manželia prebudia v tele toho druhého. 
Pomôže im táto neobvyklá situácia zachrániť manželstvo? MN   rokov – Tal. – Itafilm – 100´ – titulky. 
Vstupné 4 €.

Sobota 28.  15.30 h    Nedeľa  29. 15.30 h

MY LITTLE PONY VO FILME (animovaný)
PRIATEĽSTVO MÁ MNOHO FARIEB. Śestica obľúbených farebných koníkov, ktorých na veľkom plát-
ne čaká najzaujímavejšie a najkrajšie dobrodružstvo všetkých čias! Keď strašný Búrkový kráľ na-
padne Canterlot s úmyslom ukradnúť poníkom ich čarovnú moc. Všetky poníky sa musia vydať na 
nebezpečnú hrdinskú cestu. Aby vyhľadali pomoc, budú musieť prejsť cez magické hory, tajomnú 
podmorskú krajinu a dokonca sa odviezť na lietajúcej pirátskej lodi! MP  – USA  – Fórumfilm – 99´ – 
slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Streda  1.11.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o  kríze medziľudských 
vzťahov v rodine, ale aj o kríze spoločnosti ako takej.  Happy End je filmom o tom, že už nevnímame 
jeden druhého a stávame sa voči sebe slepými. MN 15  rokov – Fr.,Nem.,Rak. – ASFK – 107´ – titulky. 
Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

       

PROGRAM

KINO

11.11. o 17:00 hod., pešia zóna

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia – Vítanie zimy v Púchove. Bližšie info na osobitných 
plagátoch.  

Sobota 18.11. od 15:00 do 01:00 hod.

NOC V DIVADLE 2017
Celoslovenské podujatie, s programom domácich súborov i hostí. Divadlo kombinované s hudbou, 
výstava bábok a divadelných kulís. Viac na osobitných plagátoch.

Štvrtok 23.11. od 15:00 do 18:00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Bližšie info na osobitných plagátoch. Vstupné 3 €. Predpredaj vstupeniek od 3.11.2017.

26.11. o 15:00 hod., veľká sála

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Viac na osobitných 
plagátoch. Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek od 27.10.2017. 

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 – 285 2404

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:

október 2017 

Pondelok  2.   veľká sála  19.00 hod.

MENO
Komédia, ktorá sa našťastie nestala Vám... no zaručene prostredníctvom skvelého obsadenia a mi-
moriadneho situačného humoru pobaví každého diváka.
Obsadenie : A. Hajdu, L. Hurajová, Z. Mauréry, K. Mikulčík, R. Stanke, Réžia: J. Nvota. Vstupné: 14 €/13 
€. Vstupenky v predaji v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk .

Piatok 6.   galéria vestibulu divadla  18.00 hod.  

VERNISÁŽ:XIV. MEDZINÁRODNÉ VÝTVARNÉ 
SYMPÓZIUM
Vernisáž spoločnej výstavy 11-ich autorov: Zuzana BOBOVSKÁ-BOŠKOVÁ (SR), Ladislav DEMKO (SR), 
akad. mal. a soch. Elzbieta GROSSEOVÁ (ČR), Pavol HAJDÚK (SR), Ladislav HODNÝ(ČR), akad. mal. Iwa 
KRUCZKOWSKA(PL), akad. mal. Jiří KUBELKA (ČR), Jaroslav MARTIŠ (SR), Mgr. art. Martin NAVRÁTIL(-
SR), akad. mal. Zdeněk NETOPIL (ČR), akad. mal. Anna SCHUMACHER (PL) Vstup voľný. Výstava potrvá 
do 14.11. 2017. Info aj  na osobitnom  plagáte.

Štvrtok 12.  veľká sála  10.00-17.00 hod.  

NAJKRAJŠIA TORTA SLOVENSKA 2017
VII. ročník celoslovenskej súťaže. Pre verejnosť od 12:00 hod. Vyhodnotenie súťaže o 17:00 hod. 
O Cene diváka môžu návštevníci rozhodnúť svojím hlasom. Info aj na osobitných plagátoch. 

Sobota 14.    veľká sála   19.00 hod.

KTO UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE
Premiéra komédie Divadelného súboru Makyta na motívy divadelnej hry N.V. Gogoľa Revízor. Scenár 
a réžia: Jaroslava Botošová. Hudba: Viktor Križan. Scéna: Peter Pantúček. Kostýmy: Stredná umelecká 
škola Trenčín a kolektív DS Makyta. Účinkujú: Ján Krump, Vladimír Gabčo, Miriam Gajdošíková/Ka-
tarína Bizoňová, Martina Drábiková, Peter Ondrášik, Magda Boráková, Mária Blašková, Peter Bednár, 
Peter Pantúček, Mária Semizorová, Petra Pobežalová, Lucia Panáčková, Anna Gajdošíková, Radovan 
Varga. Text sledujú: Tamara Pribišová, Katarína Bizoňová. Technická spolupráca: Pavol Mareček, Peter 
Trmík, Stanislav Kozáčik.  Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek v pokladni divadla  alebo online na 
www.kultura.puchov.sk od 25.9.2017. Info aj na osobitných plagátoch. 

Štvrtok 19.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú ná-
ladu sa postará: KORA BAND známy zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.10. 2017 v pokladni kina 
alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3 €. 

Nedeľa 22.   veľká sála   15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: PRINCEZNÁ FRMFULÍNA
 Nezbedná, vrtošivá, namyslená princezná… Dokáže nahnevať a uraziť každého – hoc aj Čarovnú 
Vílu…Tá jej to však nedaruje a pošle ju za trest do služby k Drakovi! 
A ako to len môže dopadnúť?! Ste zvedaví? Príďte sa pozrieť a pomôcť rozlúsknuť túto rozprávku... 
Veselé bábkovo-činoherné predstavenie divadla JAJA (Bratislava). Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 
rokov. Vstupné: 3 €  Predpredaj vstupeniek v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk 
od 2.10. 2017.

KULTÚRA

Sobota  28.   veľká sála   19.00 hod. 

CIMBALOVÁ HUDBA IVANA SADLOŇA
Folklór, rock, pop, klasika... po 4 rokoch opäť v Divadle Púchov. Vstupné: 5 €. Predpredaj vstupeniek 
od 19.9. 2017 v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk 

Nedeľa 29.   veľká sála   14.30 hod. a 17:00 hod.

GALAPROGRAM K 20. VÝROČIU 
PÚCHOVSKÝCH MAŽORETIEK
CVČ Včielka Vás srdečne pozýva na výročný galaprogram mažoretkového súboru NELLY. Hosť: spe-
vácky zbor Be Happy ZUŠ.  Vstupné: 1 €. Predpredaj vstupeniek od 4.10. 2017 v pokladni alebo online 
na www.kultura.puchov.sk . Bližšie info aj na osobitných plagátoch. 

Pondelok 2.     tanečná sála     10.00 hod.

LATINO STYLE PRE MAMIMČKY NA MATERSKEJ
Daj deti na hodinku k babičke a príď sa s nami unášať na vlnách latinsko-americkej hudby. 1 hod./1x 
v týždni ,kurzovné 20 €/8 lekcii. Prihlášky, info: č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Pondelok 2.     pešia zóna     16.00 hod.

NOSENIE DETÍ...
Medzinárodný týždeň nosenia detí. Prechádzka nosiacich rodičov mestom... Spoločné stretnutie na 
pešej zóne pred Bilou. Bližšie info  na osobitnom plagáte.

Utorok 3.     tanečná sála     17.00 hod.

LATINO STREET DANCE
Pre dievčatá, ženy od 15 do 25 rokov. Máš rada tanec? Chceš sa hýbať len tak pre radosť? Prídi medzi 
nás! 1 hod./týždenne, kurzovné 20 €/10 lekcii. Prihlášky, info:č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Utorok 3.     veľká sála     18.30 hod.

JOGA
Zahájenie kurzu a prvé cvičenie. 1x v týždni 2 vyuč. hod., 10 lekcií, cena kurzu 25 €. Prihlášky, info: 
č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Pondelok 9.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
Enkaustika pre začiatočníkov – netradičná technika maľovania voskom. Pletenie z papiera pre za-
čiatočníkov – využitie novín v našich domácnostiach a užitočný relax počas dlhých zimných večerov. 
Paverpol – technika s úžasným výsledným efektom. Servítková technika – zdobenie predmetov z rôz-
nych materiálov. Každý kurz 2x po 2,5 hodiny, 1 h 5 €. Info 0908 718 662, 042-285 2401.
 
Utorok 10.     kinosála     16.00 hod.

TALIANČINA
Zahájenie kurzu. 1x v týždni 2 hod., kurzovné 100 €. Prihlášky a info 0908 718 662,  042-285 2401.

Utorok 10.     Gymnázium-knižnica     16.00 hod.

MADAGASKAR
Cestovateľské zážitky za prírodnými krásami a po stopách Mórica Beňovského. Niektoré oblasti tohto 
ostrova boli pre svoju mimoriadnu krásu a biologický význam vyhlásené za národné parky a rezervá-
cie. Bol dokonca medzi prvými krajinami sveta, ktorý začal budovať systém chránených oblastí. Viac 
na stretnutí s profesorkou Mgr.Pavlou Marákovou.

Štvrtok 12.     učebňa č.1     16.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
Vyrobíme si rôzne dekorácie, obrazy, pexeso ...ktoré si dieťa hneď odnesie domov. Vhodné pre deti od 
5 do 10 rokov, 1 h/3,30 €, spolu 20 hod., t.j. 10 lekcii. Do kurzu je nutné prihlásiť sa na kino.kurzy@
puchovska.sk,  alebo č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.

Štvrtky 12. a 18.    zasadacia miestnosť           18.00 hod.  

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

Piatok 20.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
PRE RODIČOV A DETI
Ebru – tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela. Kurz 
je určený pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Každý má k dispozícii vaničku s roztokom, farby, 
štetce, pomôcky. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15 €. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovskakultura.
sk, 0908 718 662, 042-285 2401.

Utorok 24.     kinosála     16.00 hod.

AKÁ SOM BABIČKA ?
O tom ako sa zúčastňovať výchovy našich vnúčat, čo robíme dobre a čo nesprávne, v čom sa musí-
me aj my babičky poučiť, čo môžeme odovzdať svojim vnúčatam. Máme právo poučovať, alebo len 
láskať? Viac s Mudr.Evou Cígerovou. 
                                                                      
Streda 25.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

CIVILIZAČNÉ OCHORENIA
Civilizačné ochorenia sú priamym dôsledkom nesprávneho životného štýlu – nadbytočný príjem jedla, 
nedostatok pohybu, stres... Ako im predchádzať, ako poskytnúť predlekársku prvú pomoc... Viac  na 
prednáške s Mudr.Bršiakom.

Nedeľa 1. 17.30 h

HRÁČI SO SMRŤOU (mysteriózny thriller)
V mysterióznom thrilleri sa skupina študentov medicíny snaží dostať odpoveď na otázku, či existuje 
život po smrti. Opakovane sa dostávajú do stavu klinickej smrti, no stále nebezpečnejšie experimenty 
si na každom z nich vyberú svoju daň... MN 15 rokov- USA – Itafilm – 90´-  titulky. Vstupné 4 €.

Nedeľa 1. 19.30 h

ŠPANIELSKA KRÁĽOVNÁ (komédia, dráma)
Po druhej svetovej vojne začínajú do Španielska prichádzať filmári. Napriek vláde pevnej ruky gene-
rála Francisca Franca tu nachádzajú zázemie a skvelé lokácie, v ktorých by mohli nakrútiť veľkolepý 
film o kráľovnej Izabele I. Práve Franco je do projektu zainteresovaný a je pripravený vložiť do neho 
nemalé peniaze. Nevie však, že režisér nikdy nenakrútil zvukový film, scenárista nikdy nenapísal 
kvalitný scenár a producent nikdy nevyprodukoval nič kvalitné. Jedinou skutočnou hviezdou celého 
projektu je Macarena Granada (Penélope Cruz), ktorá strávila niekoľko rokov v Hollywoode... MN 12 
rokov  – Špan. –  Magicbox  – 128´- titulky. Vstupné 4 €.

Streda  4.  19.30 h

KŘIŽÁČEK (dráma, historický)
Chlapec Jeník utiekol z domu uchvátený rozprávaním o detských križiackych výpravách. Jeho otec, 
skutočný rytier, sa vydáva na cestu, aby ho našiel. Otcova výprava je cestou do jeho vlastného pove-
domia, v ktorom sa stretáva so svojím najväčším strachom. Nachádza svedkov, ktorí mu poskytujú 
aspoň to málo informácií, aby mohol poskladať osud svojho syna. A nájsť ho. Film odohrávajúci sa 
v období stredoveku vznikol na motívy epickej básne Jaroslava Vrchlického Svojanovský křižáček. 
Film v rámci PROJEKTu 100! MN 12  rokov – Česko, Slovensko – ASFK –  90´ – česky. Vstupné 3 €, 
člen FK 2 €.

Piatok 6.  17.30 h   Nedeľa  8.  17.30 h

AMITYVILLE:PREBUDENIE (horor)
Každý dom má svoju históriu, tento ju má desivo temnú.Bella, jej dvojča James a malá sestra Julieta, 
sa s mamou presťahujú do nového domova.  Hlavným dôvodom je, že potrebujú ušetriť peniaze, aby 
mohli platiť nákladnú lekársku starostlivosť pre Jamesa, ktorý je v kóme. V dome sa začnú diať rôzne 
desivé nadprirodzené veci… žijú v nechválne známom dome Amityville, o ktorom sa už dlhé roky 
rozprávajú strašidelné a krvavé príbehy. Teraz sa potvrdzuje, že to nie sú len legendy a boj o prežitie 
v dome plnom zla práve začína. MN 12 rokov – USA – CinemArt  – 85´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 6.  19.30 h    Sobota 7.   17.30 h

BLADE RUNNER 2049 (akčný sci-fi thriller)
Blade Runner 2049 sa odohráva tridsať rokov po prvom filme. Na scénu prichádza nový blade runner 
menom K (Ryan Gosling), aby odhalil tajomstvo, ktoré môže uvrhnúť zvyšky spoločnosti do chaosu. 
Jeho pátranie ho privedie až k bývalému blade runnerovi (Harrison Ford), ktorý bol tridsať rokov ne-
zvestný... MN 15 rokov – USA – CinemArt  – 163´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 7.  15.30 h    Nedeľa  8. 15.30 h

ESÁ Z PRALESA (animovaný rodinný)
Keď partia zvieratiek zažíva bojové dobrodružstvá Mauric vyzerá síce ako obyčajný tučniak,ale vo 
vnútri jeho hrude bije statočné srdce tigra. Veď bol vychovaný hrdou a silnou tigricou. Mauricovým 
snom je, stať sa najlepším bojovníkom kung-fu na svete. To však nebude vôbec ľahká úloha, pretože 
vyniká skôr neohrabanosťou a nemotornosťou. So svojimi zvieracími priateľmi tvorí bandu známu  
ako Esá z pralesa, ktorá sa snaží udržiavaťv džungli poriadok a spravodlivosť. Presne tak, ako to ke-
dysi robila jeho matka tigrica... MN 7 rokov – Fr. – Magic Box   – 97´- slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Streda  11.  19.30 h

BRAZIL (čierna komédia, sci-fi)                                                                                                                                   
Podobne, ako v Dvanástich opiciach, aj tu Gilliam umiestnil svoj príbeh do ťažko definovateľného 
obdobia okolo Vianoc „niekde v dvadsiatom storočí“, keď armády bezmenných úradníčkov striktne 
dodržiavajúcich kancelársku etiku. Groteskné prostredie dopĺňajú rovnako groteskné postavy – hlav-
ný hrdina Sam, ktorý sa postupne zbližuje s naivnou Jill, pre ktorú je najväčším potešením sauna a 
filmy bratov Marxovcov; Jack v podaní Michaela Palina, ktorému bola táto rola napísaná na telo a 
ktorého postava prechádza vo filme premenou z príjemného chlapíka až k typickému produktu ob-
ludného systému. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov – braz. – ASFK –  131´ – titulky. Vstupné 
3 €, člen FK 2 €.

Piatok 13.   17.30 h    Sobota 14.  17.30 h

ALIBI NA MIERU (komédia)
Nemusíte nič zatĺkať, my to ututláme! Bláznivá komédia prináša to najlepšie, čo francúzske komédie 
kedy divákom ponúkli. Zábavnú tému, divokú zápletku, bláznivé situačné gagy, skvelé postavy a 
samozrejme kvalitný francúzsky humor. Hlavný hrdina prevádzkuje kanceláriu zameranú na zabez-
pečenie alibi na zákazku. Zamiluje sa ale do dievčaťa, ktoré nenávidí klamstvá a čoskoro zistí, že jej 
otec je jeho dobrý klient... MN 12 rokov – Fr. – Bontonfilm – 90´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 13.   19.30 h    Nedeľa  15.  17.30 h

SNEHULIAK (thriler)
Elitný detektív so slabosťou pre alkohol pátra po sériovom vrahovi, ktorý vraždí vždy v čase, keď na-
padne prvý sneh. Dokáže Harry Hole prekabátiť génia zla, než znovu nasneží? Adaptácia svetového 
bestselleru Jo Nesbøa. MN 15 rokov – USA – CinemArt – 125´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 14. 15.30 h    Nedeľa  15. 15.30 h

SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA
(hudobná rodinná komédia)
Rozprávkovej krajine Spievankovo vládne dobrosrdečná kráľovná Harmónia. Jej úlohou je zaistiť, aby 
sa z krajiny nikdy nevytratila hudba, spev a dobrá nálada. Avšak obyvateľom Spievankova sa hudba 
akosi odcudzila, hudobné nástroje zapadli prachom, spev utíchol, dobrá nálada sa vyparila. Harmónia 
preto povolá Spievanku a Zahrajka, aby jej pomohli do krajiny prinavrátiť stratenú chuť hrať, spievať 
a tancovať, a zachránili tak dušu celého Spievankova. MP  – SR – Itafilm  – 70´ - originálne znenie. 
Vstupné 4 €. 

Pondelok 16.19.30 h – KTORÝ JE TEN PRAVÝ ?  - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 €
Info na osobitných plagátoch. 

Streda  18.  19.30 h

ODRAZY (dráma)                                                                                                                                  
Posledný film legendy poľskej kinematografie Andrzeja Wajdu, portrét zachycujúci vášnivý boj ne-
závislého umelca so stalinskými doktrínami, boj na život a na smrť. Film v  rámci PROJEKTu 100!          
MN 15  rokov – Poľ.. – ASFK –  98´ – titulky  – . Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 20.  17.30 h    Nedeľa  22.  17.30 h

GEOSTORM (scifi, dráma)                                                                                                                                    
Po sérii prírodných katastrof ohrozujúcich našu planétu, sa poprední predstavitelia štátov celého 
sveta dohodnú na vytvorení rozsiahlej sieti satelitov k riadeniu globálnej klímy, ktorá má zaistiť bez-
pečnosť všetkých obyvateľov planéty. Niečo sa však pokazí a – systém vytvorený na ochranu Zeme, 
začne na Zem útočiť a začína závod s časom, kedy je nutné zistiť skutočnú hrozbu skôr, než geomag-
netická búrka zmetie zo zemského povrchu všetko... a všetkých. MN 12  rokov – USA  – Continental-
film  – 108´ – titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 20.   19.30 h    Nedeľa  22.  19.30 h

MATKA ! (psychologický thriller)                                                                                                                                    
Nikdy nezabudnete, kedy ste prvýkrát videli tento film.Najhorší zvuk, ktorý môžete počuť v raji, je 
zaklopanie na dvere. Jennifer Lawrence a Javier Bardem hrajú manželský pár. Ich idylické spolužitie 
v krásnom dome v lone prírody naruší príchod nezvaných hostí, ktorých počet neustále narastá. 
Nezaraditeľný a originálny thriller, ktorý svojich divákov prekvapí, aj keď budú akokoľvek pripravení... 
MN 18  rokov –USA – CinemArt  –  115´ – titulky. Vstupné 4 €.

KURZY, KLUBY:

NOC V KINE:
Sobota 21.   17.00 h EMOJI FILM   
                    19.00 h  PO STRNIŠTI BOS
                     21.00 h ČIARA
                     23.00 h ANNABELLE 2 :STVORENIE ZLA
Vstupné 2 €/1 film. Info na osobitných plagátoch. 

Streda  25.  19.30 h

PLECHOVÝ BUBIENOK (dráma)                                                                                                        
Skvelá filmová adaptácia románu Güntera Grassa. Dej sa odohráva v rokoch 1899 – 1945. Rozprá-
vačom je Oskar Matzerath, ktorý sa z nedôvery a odporu voči falošnému, krutému a pokryteckému 
svetu dospelých rozhodne pri svojich tretích narodeninách pádom do pivnice zastaviť svoj rast. Pred-
stieraná detinskosť mu zachováva odstup, nezávislosť a slobodu; jej príznakom sa stáva červenobiely 
plechový bubienok, na ktorý v proteste vytrvale bubnuje. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov 
– Nem., Fr. – ASFK – 164´ – titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 27.  17.30 h    Nedeľa  29. 17.30 h

BAJKERI (hudobná romanca)
Nevlastní bratia Jakub a David spoločne s kamarátom Sašom trávia väčšinu času vo svete sociál-
nych sietí. Vzťahy pre neho predstavujú chaty s virtuálnymi dievčatmi, ktoré nikdy nevideli, obživu 
falošná módna šou, v ktorej sa predstiera niečo, čo nie je a najväčším životným problémom – vybitý 
mobil lebo nefunkčná wifi. Na nátlak rodičov sú donútení vydať sa pod vedením Davidovej pôvabnej 
„macochy“ Terezy na dvestokilometrový cyklovýlet. S prekvapením zisťujú, že tam vonku je skutočný 
svet, v ktorom život znamená viac, než status na facebooku, naozajstné dievčatá vyzerajú lepšie, než 
kreslené akčné hrdinky virtuálnych hier a k láske patrí tiež sex... MN 12 rokov – ČR  – Continentalfilm 
– 109´- originálna verzia. Vstupné 4 €.

Piatok 27.   19.30 h    Sobota 28.   17.30 h

MANŽELKA A MANŽEL (romantická komédia)
Talianska komédia o manželskom páre, ktorý sa po dlhých rokoch spolu ocitá v kríze a zdá sa, že 
rozvod je na spadnutie. Po nevydarenom experimente sa však manželia prebudia v tele toho druhého. 
Pomôže im táto neobvyklá situácia zachrániť manželstvo? MN   rokov – Tal. – Itafilm – 100´ – titulky. 
Vstupné 4 €.

Sobota 28.  15.30 h    Nedeľa  29. 15.30 h

MY LITTLE PONY VO FILME (animovaný)
PRIATEĽSTVO MÁ MNOHO FARIEB. Śestica obľúbených farebných koníkov, ktorých na veľkom plát-
ne čaká najzaujímavejšie a najkrajšie dobrodružstvo všetkých čias! Keď strašný Búrkový kráľ na-
padne Canterlot s úmyslom ukradnúť poníkom ich čarovnú moc. Všetky poníky sa musia vydať na 
nebezpečnú hrdinskú cestu. Aby vyhľadali pomoc, budú musieť prejsť cez magické hory, tajomnú 
podmorskú krajinu a dokonca sa odviezť na lietajúcej pirátskej lodi! MP  – USA  – Fórumfilm – 99´ – 
slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Streda  1.11.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o  kríze medziľudských 
vzťahov v rodine, ale aj o kríze spoločnosti ako takej.  Happy End je filmom o tom, že už nevnímame 
jeden druhého a stávame sa voči sebe slepými. MN 15  rokov – Fr.,Nem.,Rak. – ASFK – 107´ – titulky. 
Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

       

PROGRAM

KINO

11.11. o 17:00 hod., pešia zóna

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia – Vítanie zimy v Púchove. Bližšie info na osobitných 
plagátoch.  

Sobota 18.11. od 15:00 do 01:00 hod.

NOC V DIVADLE 2017
Celoslovenské podujatie, s programom domácich súborov i hostí. Divadlo kombinované s hudbou, 
výstava bábok a divadelných kulís. Viac na osobitných plagátoch.

Štvrtok 23.11. od 15:00 do 18:00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Bližšie info na osobitných plagátoch. Vstupné 3 €. Predpredaj vstupeniek od 3.11.2017.

26.11. o 15:00 hod., veľká sála

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Viac na osobitných 
plagátoch. Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek od 27.10.2017. 

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 – 285 2404

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:

október 2017 

Pondelok  2.   veľká sála  19.00 hod.

MENO
Komédia, ktorá sa našťastie nestala Vám... no zaručene prostredníctvom skvelého obsadenia a mi-
moriadneho situačného humoru pobaví každého diváka.
Obsadenie : A. Hajdu, L. Hurajová, Z. Mauréry, K. Mikulčík, R. Stanke, Réžia: J. Nvota. Vstupné: 14 €/13 
€. Vstupenky v predaji v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk .

Piatok 6.   galéria vestibulu divadla  18.00 hod.  

VERNISÁŽ:XIV. MEDZINÁRODNÉ VÝTVARNÉ 
SYMPÓZIUM
Vernisáž spoločnej výstavy 11-ich autorov: Zuzana BOBOVSKÁ-BOŠKOVÁ (SR), Ladislav DEMKO (SR), 
akad. mal. a soch. Elzbieta GROSSEOVÁ (ČR), Pavol HAJDÚK (SR), Ladislav HODNÝ(ČR), akad. mal. Iwa 
KRUCZKOWSKA(PL), akad. mal. Jiří KUBELKA (ČR), Jaroslav MARTIŠ (SR), Mgr. art. Martin NAVRÁTIL(-
SR), akad. mal. Zdeněk NETOPIL (ČR), akad. mal. Anna SCHUMACHER (PL) Vstup voľný. Výstava potrvá 
do 14.11. 2017. Info aj  na osobitnom  plagáte.

Štvrtok 12.  veľká sála  10.00-17.00 hod.  

NAJKRAJŠIA TORTA SLOVENSKA 2017
VII. ročník celoslovenskej súťaže. Pre verejnosť od 12:00 hod. Vyhodnotenie súťaže o 17:00 hod. 
O Cene diváka môžu návštevníci rozhodnúť svojím hlasom. Info aj na osobitných plagátoch. 

Sobota 14.    veľká sála   19.00 hod.

KTO UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE
Premiéra komédie Divadelného súboru Makyta na motívy divadelnej hry N.V. Gogoľa Revízor. Scenár 
a réžia: Jaroslava Botošová. Hudba: Viktor Križan. Scéna: Peter Pantúček. Kostýmy: Stredná umelecká 
škola Trenčín a kolektív DS Makyta. Účinkujú: Ján Krump, Vladimír Gabčo, Miriam Gajdošíková/Ka-
tarína Bizoňová, Martina Drábiková, Peter Ondrášik, Magda Boráková, Mária Blašková, Peter Bednár, 
Peter Pantúček, Mária Semizorová, Petra Pobežalová, Lucia Panáčková, Anna Gajdošíková, Radovan 
Varga. Text sledujú: Tamara Pribišová, Katarína Bizoňová. Technická spolupráca: Pavol Mareček, Peter 
Trmík, Stanislav Kozáčik.  Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek v pokladni divadla  alebo online na 
www.kultura.puchov.sk od 25.9.2017. Info aj na osobitných plagátoch. 

Štvrtok 19.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú ná-
ladu sa postará: KORA BAND známy zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.10. 2017 v pokladni kina 
alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3 €. 

Nedeľa 22.   veľká sála   15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: PRINCEZNÁ FRMFULÍNA
 Nezbedná, vrtošivá, namyslená princezná… Dokáže nahnevať a uraziť každého – hoc aj Čarovnú 
Vílu…Tá jej to však nedaruje a pošle ju za trest do služby k Drakovi! 
A ako to len môže dopadnúť?! Ste zvedaví? Príďte sa pozrieť a pomôcť rozlúsknuť túto rozprávku... 
Veselé bábkovo-činoherné predstavenie divadla JAJA (Bratislava). Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 
rokov. Vstupné: 3 €  Predpredaj vstupeniek v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk 
od 2.10. 2017.

KULTÚRA

Sobota  28.   veľká sála   19.00 hod. 

CIMBALOVÁ HUDBA IVANA SADLOŇA
Folklór, rock, pop, klasika... po 4 rokoch opäť v Divadle Púchov. Vstupné: 5 €. Predpredaj vstupeniek 
od 19.9. 2017 v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk 

Nedeľa 29.   veľká sála   14.30 hod. a 17:00 hod.

GALAPROGRAM K 20. VÝROČIU 
PÚCHOVSKÝCH MAŽORETIEK
CVČ Včielka Vás srdečne pozýva na výročný galaprogram mažoretkového súboru NELLY. Hosť: spe-
vácky zbor Be Happy ZUŠ.  Vstupné: 1 €. Predpredaj vstupeniek od 4.10. 2017 v pokladni alebo online 
na www.kultura.puchov.sk . Bližšie info aj na osobitných plagátoch. 

Pondelok 2.     tanečná sála     10.00 hod.

LATINO STYLE PRE MAMIMČKY NA MATERSKEJ
Daj deti na hodinku k babičke a príď sa s nami unášať na vlnách latinsko-americkej hudby. 1 hod./1x 
v týždni ,kurzovné 20 €/8 lekcii. Prihlášky, info: č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Pondelok 2.     pešia zóna     16.00 hod.

NOSENIE DETÍ...
Medzinárodný týždeň nosenia detí. Prechádzka nosiacich rodičov mestom... Spoločné stretnutie na 
pešej zóne pred Bilou. Bližšie info  na osobitnom plagáte.

Utorok 3.     tanečná sála     17.00 hod.

LATINO STREET DANCE
Pre dievčatá, ženy od 15 do 25 rokov. Máš rada tanec? Chceš sa hýbať len tak pre radosť? Prídi medzi 
nás! 1 hod./týždenne, kurzovné 20 €/10 lekcii. Prihlášky, info:č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Utorok 3.     veľká sála     18.30 hod.

JOGA
Zahájenie kurzu a prvé cvičenie. 1x v týždni 2 vyuč. hod., 10 lekcií, cena kurzu 25 €. Prihlášky, info: 
č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Pondelok 9.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
Enkaustika pre začiatočníkov – netradičná technika maľovania voskom. Pletenie z papiera pre za-
čiatočníkov – využitie novín v našich domácnostiach a užitočný relax počas dlhých zimných večerov. 
Paverpol – technika s úžasným výsledným efektom. Servítková technika – zdobenie predmetov z rôz-
nych materiálov. Každý kurz 2x po 2,5 hodiny, 1 h 5 €. Info 0908 718 662, 042-285 2401.
 
Utorok 10.     kinosála     16.00 hod.

TALIANČINA
Zahájenie kurzu. 1x v týždni 2 hod., kurzovné 100 €. Prihlášky a info 0908 718 662,  042-285 2401.

Utorok 10.     Gymnázium-knižnica     16.00 hod.

MADAGASKAR
Cestovateľské zážitky za prírodnými krásami a po stopách Mórica Beňovského. Niektoré oblasti tohto 
ostrova boli pre svoju mimoriadnu krásu a biologický význam vyhlásené za národné parky a rezervá-
cie. Bol dokonca medzi prvými krajinami sveta, ktorý začal budovať systém chránených oblastí. Viac 
na stretnutí s profesorkou Mgr.Pavlou Marákovou.

Štvrtok 12.     učebňa č.1     16.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
Vyrobíme si rôzne dekorácie, obrazy, pexeso ...ktoré si dieťa hneď odnesie domov. Vhodné pre deti od 
5 do 10 rokov, 1 h/3,30 €, spolu 20 hod., t.j. 10 lekcii. Do kurzu je nutné prihlásiť sa na kino.kurzy@
puchovska.sk,  alebo č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.

Štvrtky 12. a 18.    zasadacia miestnosť           18.00 hod.  

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

Piatok 20.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
PRE RODIČOV A DETI
Ebru – tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela. Kurz 
je určený pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Každý má k dispozícii vaničku s roztokom, farby, 
štetce, pomôcky. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15 €. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovskakultura.
sk, 0908 718 662, 042-285 2401.

Utorok 24.     kinosála     16.00 hod.

AKÁ SOM BABIČKA ?
O tom ako sa zúčastňovať výchovy našich vnúčat, čo robíme dobre a čo nesprávne, v čom sa musí-
me aj my babičky poučiť, čo môžeme odovzdať svojim vnúčatam. Máme právo poučovať, alebo len 
láskať? Viac s Mudr.Evou Cígerovou. 
                                                                      
Streda 25.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

CIVILIZAČNÉ OCHORENIA
Civilizačné ochorenia sú priamym dôsledkom nesprávneho životného štýlu – nadbytočný príjem jedla, 
nedostatok pohybu, stres... Ako im predchádzať, ako poskytnúť predlekársku prvú pomoc... Viac  na 
prednáške s Mudr.Bršiakom.

Nedeľa 1. 17.30 h

HRÁČI SO SMRŤOU (mysteriózny thriller)
V mysterióznom thrilleri sa skupina študentov medicíny snaží dostať odpoveď na otázku, či existuje 
život po smrti. Opakovane sa dostávajú do stavu klinickej smrti, no stále nebezpečnejšie experimenty 
si na každom z nich vyberú svoju daň... MN 15 rokov- USA – Itafilm – 90´-  titulky. Vstupné 4 €.

Nedeľa 1. 19.30 h

ŠPANIELSKA KRÁĽOVNÁ (komédia, dráma)
Po druhej svetovej vojne začínajú do Španielska prichádzať filmári. Napriek vláde pevnej ruky gene-
rála Francisca Franca tu nachádzajú zázemie a skvelé lokácie, v ktorých by mohli nakrútiť veľkolepý 
film o kráľovnej Izabele I. Práve Franco je do projektu zainteresovaný a je pripravený vložiť do neho 
nemalé peniaze. Nevie však, že režisér nikdy nenakrútil zvukový film, scenárista nikdy nenapísal 
kvalitný scenár a producent nikdy nevyprodukoval nič kvalitné. Jedinou skutočnou hviezdou celého 
projektu je Macarena Granada (Penélope Cruz), ktorá strávila niekoľko rokov v Hollywoode... MN 12 
rokov  – Špan. –  Magicbox  – 128´- titulky. Vstupné 4 €.

Streda  4.  19.30 h

KŘIŽÁČEK (dráma, historický)
Chlapec Jeník utiekol z domu uchvátený rozprávaním o detských križiackych výpravách. Jeho otec, 
skutočný rytier, sa vydáva na cestu, aby ho našiel. Otcova výprava je cestou do jeho vlastného pove-
domia, v ktorom sa stretáva so svojím najväčším strachom. Nachádza svedkov, ktorí mu poskytujú 
aspoň to málo informácií, aby mohol poskladať osud svojho syna. A nájsť ho. Film odohrávajúci sa 
v období stredoveku vznikol na motívy epickej básne Jaroslava Vrchlického Svojanovský křižáček. 
Film v rámci PROJEKTu 100! MN 12  rokov – Česko, Slovensko – ASFK –  90´ – česky. Vstupné 3 €, 
člen FK 2 €.

Piatok 6.  17.30 h   Nedeľa  8.  17.30 h

AMITYVILLE:PREBUDENIE (horor)
Každý dom má svoju históriu, tento ju má desivo temnú.Bella, jej dvojča James a malá sestra Julieta, 
sa s mamou presťahujú do nového domova.  Hlavným dôvodom je, že potrebujú ušetriť peniaze, aby 
mohli platiť nákladnú lekársku starostlivosť pre Jamesa, ktorý je v kóme. V dome sa začnú diať rôzne 
desivé nadprirodzené veci… žijú v nechválne známom dome Amityville, o ktorom sa už dlhé roky 
rozprávajú strašidelné a krvavé príbehy. Teraz sa potvrdzuje, že to nie sú len legendy a boj o prežitie 
v dome plnom zla práve začína. MN 12 rokov – USA – CinemArt  – 85´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 6.  19.30 h    Sobota 7.   17.30 h

BLADE RUNNER 2049 (akčný sci-fi thriller)
Blade Runner 2049 sa odohráva tridsať rokov po prvom filme. Na scénu prichádza nový blade runner 
menom K (Ryan Gosling), aby odhalil tajomstvo, ktoré môže uvrhnúť zvyšky spoločnosti do chaosu. 
Jeho pátranie ho privedie až k bývalému blade runnerovi (Harrison Ford), ktorý bol tridsať rokov ne-
zvestný... MN 15 rokov – USA – CinemArt  – 163´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 7.  15.30 h    Nedeľa  8. 15.30 h

ESÁ Z PRALESA (animovaný rodinný)
Keď partia zvieratiek zažíva bojové dobrodružstvá Mauric vyzerá síce ako obyčajný tučniak,ale vo 
vnútri jeho hrude bije statočné srdce tigra. Veď bol vychovaný hrdou a silnou tigricou. Mauricovým 
snom je, stať sa najlepším bojovníkom kung-fu na svete. To však nebude vôbec ľahká úloha, pretože 
vyniká skôr neohrabanosťou a nemotornosťou. So svojimi zvieracími priateľmi tvorí bandu známu  
ako Esá z pralesa, ktorá sa snaží udržiavaťv džungli poriadok a spravodlivosť. Presne tak, ako to ke-
dysi robila jeho matka tigrica... MN 7 rokov – Fr. – Magic Box   – 97´- slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Streda  11.  19.30 h

BRAZIL (čierna komédia, sci-fi)                                                                                                                                   
Podobne, ako v Dvanástich opiciach, aj tu Gilliam umiestnil svoj príbeh do ťažko definovateľného 
obdobia okolo Vianoc „niekde v dvadsiatom storočí“, keď armády bezmenných úradníčkov striktne 
dodržiavajúcich kancelársku etiku. Groteskné prostredie dopĺňajú rovnako groteskné postavy – hlav-
ný hrdina Sam, ktorý sa postupne zbližuje s naivnou Jill, pre ktorú je najväčším potešením sauna a 
filmy bratov Marxovcov; Jack v podaní Michaela Palina, ktorému bola táto rola napísaná na telo a 
ktorého postava prechádza vo filme premenou z príjemného chlapíka až k typickému produktu ob-
ludného systému. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov – braz. – ASFK –  131´ – titulky. Vstupné 
3 €, člen FK 2 €.

Piatok 13.   17.30 h    Sobota 14.  17.30 h

ALIBI NA MIERU (komédia)
Nemusíte nič zatĺkať, my to ututláme! Bláznivá komédia prináša to najlepšie, čo francúzske komédie 
kedy divákom ponúkli. Zábavnú tému, divokú zápletku, bláznivé situačné gagy, skvelé postavy a 
samozrejme kvalitný francúzsky humor. Hlavný hrdina prevádzkuje kanceláriu zameranú na zabez-
pečenie alibi na zákazku. Zamiluje sa ale do dievčaťa, ktoré nenávidí klamstvá a čoskoro zistí, že jej 
otec je jeho dobrý klient... MN 12 rokov – Fr. – Bontonfilm – 90´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 13.   19.30 h    Nedeľa  15.  17.30 h

SNEHULIAK (thriler)
Elitný detektív so slabosťou pre alkohol pátra po sériovom vrahovi, ktorý vraždí vždy v čase, keď na-
padne prvý sneh. Dokáže Harry Hole prekabátiť génia zla, než znovu nasneží? Adaptácia svetového 
bestselleru Jo Nesbøa. MN 15 rokov – USA – CinemArt – 125´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 14. 15.30 h    Nedeľa  15. 15.30 h

SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA
(hudobná rodinná komédia)
Rozprávkovej krajine Spievankovo vládne dobrosrdečná kráľovná Harmónia. Jej úlohou je zaistiť, aby 
sa z krajiny nikdy nevytratila hudba, spev a dobrá nálada. Avšak obyvateľom Spievankova sa hudba 
akosi odcudzila, hudobné nástroje zapadli prachom, spev utíchol, dobrá nálada sa vyparila. Harmónia 
preto povolá Spievanku a Zahrajka, aby jej pomohli do krajiny prinavrátiť stratenú chuť hrať, spievať 
a tancovať, a zachránili tak dušu celého Spievankova. MP  – SR – Itafilm  – 70´ - originálne znenie. 
Vstupné 4 €. 

Pondelok 16.19.30 h – KTORÝ JE TEN PRAVÝ ?  - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 €
Info na osobitných plagátoch. 

Streda  18.  19.30 h

ODRAZY (dráma)                                                                                                                                  
Posledný film legendy poľskej kinematografie Andrzeja Wajdu, portrét zachycujúci vášnivý boj ne-
závislého umelca so stalinskými doktrínami, boj na život a na smrť. Film v  rámci PROJEKTu 100!          
MN 15  rokov – Poľ.. – ASFK –  98´ – titulky  – . Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 20.  17.30 h    Nedeľa  22.  17.30 h

GEOSTORM (scifi, dráma)                                                                                                                                    
Po sérii prírodných katastrof ohrozujúcich našu planétu, sa poprední predstavitelia štátov celého 
sveta dohodnú na vytvorení rozsiahlej sieti satelitov k riadeniu globálnej klímy, ktorá má zaistiť bez-
pečnosť všetkých obyvateľov planéty. Niečo sa však pokazí a – systém vytvorený na ochranu Zeme, 
začne na Zem útočiť a začína závod s časom, kedy je nutné zistiť skutočnú hrozbu skôr, než geomag-
netická búrka zmetie zo zemského povrchu všetko... a všetkých. MN 12  rokov – USA  – Continental-
film  – 108´ – titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 20.   19.30 h    Nedeľa  22.  19.30 h

MATKA ! (psychologický thriller)                                                                                                                                    
Nikdy nezabudnete, kedy ste prvýkrát videli tento film.Najhorší zvuk, ktorý môžete počuť v raji, je 
zaklopanie na dvere. Jennifer Lawrence a Javier Bardem hrajú manželský pár. Ich idylické spolužitie 
v krásnom dome v lone prírody naruší príchod nezvaných hostí, ktorých počet neustále narastá. 
Nezaraditeľný a originálny thriller, ktorý svojich divákov prekvapí, aj keď budú akokoľvek pripravení... 
MN 18  rokov –USA – CinemArt  –  115´ – titulky. Vstupné 4 €.

KURZY, KLUBY:

NOC V KINE:
Sobota 21.   17.00 h EMOJI FILM   
                    19.00 h  PO STRNIŠTI BOS
                     21.00 h ČIARA
                     23.00 h ANNABELLE 2 :STVORENIE ZLA
Vstupné 2 €/1 film. Info na osobitných plagátoch. 

Streda  25.  19.30 h

PLECHOVÝ BUBIENOK (dráma)                                                                                                        
Skvelá filmová adaptácia románu Güntera Grassa. Dej sa odohráva v rokoch 1899 – 1945. Rozprá-
vačom je Oskar Matzerath, ktorý sa z nedôvery a odporu voči falošnému, krutému a pokryteckému 
svetu dospelých rozhodne pri svojich tretích narodeninách pádom do pivnice zastaviť svoj rast. Pred-
stieraná detinskosť mu zachováva odstup, nezávislosť a slobodu; jej príznakom sa stáva červenobiely 
plechový bubienok, na ktorý v proteste vytrvale bubnuje. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov 
– Nem., Fr. – ASFK – 164´ – titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 27.  17.30 h    Nedeľa  29. 17.30 h

BAJKERI (hudobná romanca)
Nevlastní bratia Jakub a David spoločne s kamarátom Sašom trávia väčšinu času vo svete sociál-
nych sietí. Vzťahy pre neho predstavujú chaty s virtuálnymi dievčatmi, ktoré nikdy nevideli, obživu 
falošná módna šou, v ktorej sa predstiera niečo, čo nie je a najväčším životným problémom – vybitý 
mobil lebo nefunkčná wifi. Na nátlak rodičov sú donútení vydať sa pod vedením Davidovej pôvabnej 
„macochy“ Terezy na dvestokilometrový cyklovýlet. S prekvapením zisťujú, že tam vonku je skutočný 
svet, v ktorom život znamená viac, než status na facebooku, naozajstné dievčatá vyzerajú lepšie, než 
kreslené akčné hrdinky virtuálnych hier a k láske patrí tiež sex... MN 12 rokov – ČR  – Continentalfilm 
– 109´- originálna verzia. Vstupné 4 €.

Piatok 27.   19.30 h    Sobota 28.   17.30 h

MANŽELKA A MANŽEL (romantická komédia)
Talianska komédia o manželskom páre, ktorý sa po dlhých rokoch spolu ocitá v kríze a zdá sa, že 
rozvod je na spadnutie. Po nevydarenom experimente sa však manželia prebudia v tele toho druhého. 
Pomôže im táto neobvyklá situácia zachrániť manželstvo? MN   rokov – Tal. – Itafilm – 100´ – titulky. 
Vstupné 4 €.

Sobota 28.  15.30 h    Nedeľa  29. 15.30 h

MY LITTLE PONY VO FILME (animovaný)
PRIATEĽSTVO MÁ MNOHO FARIEB. Śestica obľúbených farebných koníkov, ktorých na veľkom plát-
ne čaká najzaujímavejšie a najkrajšie dobrodružstvo všetkých čias! Keď strašný Búrkový kráľ na-
padne Canterlot s úmyslom ukradnúť poníkom ich čarovnú moc. Všetky poníky sa musia vydať na 
nebezpečnú hrdinskú cestu. Aby vyhľadali pomoc, budú musieť prejsť cez magické hory, tajomnú 
podmorskú krajinu a dokonca sa odviezť na lietajúcej pirátskej lodi! MP  – USA  – Fórumfilm – 99´ – 
slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Streda  1.11.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o  kríze medziľudských 
vzťahov v rodine, ale aj o kríze spoločnosti ako takej.  Happy End je filmom o tom, že už nevnímame 
jeden druhého a stávame sa voči sebe slepými. MN 15  rokov – Fr.,Nem.,Rak. – ASFK – 107´ – titulky. 
Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN
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Rešt. FreshFood
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 3. 10.
Kelová so zemiakmi 
1. Zemiaková placka plnená kuracím 
mäsom a šampiňónmi 
2. Prírodný bravčový rezeň, dusená 
ryža, kapustový šalát

Streda: 4. 10.
Hovädzí vývar s rezancami 
1. Grilovaný kurací steak na bylinko-
vom masle, zemiaková kaša
2. Pečená krkovička, červená kapusta, 
varená knedľa

Štvrtok: 5. 10.
Kapustová
1. Vyprážaný bravčový rezeň marino-
vaný v jogurte, pučené zemiaky 
2. Bryndzové halušky so slaninkou a 
cibuľkou

Piatok: 6. 10.
Hrachová s párkom 
1.  Vykostené kuracie stehná na 
prírodno, dusená ryža
2. Špagety Bolognese, parmezán

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 3.10.
Šošovicová na kyslo
1. Vyprážaný hermelín, hranolky, 
tatarská omáčka
2. Mäso dvoch farieb (hovädzie, 
kuracie), ryža, obedový šalát

Streda:  4. 10.
Kapustová s klobásou
1. Bravčové rezance z karé s cibuľou 
po čínsky, opekané zemiaky
2. Gemerské kuracie prsia, ryža

Štvrtok: 5. 10.
Pohronská
1. Španielský hovädzí vtáčik, ryža
2. Liptovská bravčová kocka, zemiako-
vá kaša, červená repa

Piatok: 6. 10.
Karfiolová s cestovinou
1. Pečené kur. stehno, ryža, kompót
2. Gazdovský bravčový závitok 
s rajčiakovou kapustou, zemiaky

Reštaurácia 
U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є 
Utorok: 3. 10.
Karfiolová so zemiakmi
1. Kuracia pikantná pochúťka, chlieb 
vo vajíčku, strúhaný syr
2. Parené buchty s makom a maslom,  
2 dcl mlieka
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Streda: 4. 10.
Slepačí vývar s mäsom a rezancami 
1. Pečené kačacie stehno, červená 
kapusta, karlovarská knedľa 
2. Miešaný šalát s pečeným lososom 
na masle, dresing, bagetka 
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Štvrtok: 5. 10.
Zatvorené - súkromná akcia

Piatok: 6. 10.
Fazuľová s klobáskou
1. Bratislavské bravčové pliecko, 
kysnutá knedľa
2. Vyprážaná tilapia, šťuchané zemia-
ky, mrkvový šalát 
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є 
Utorok: 3. 10.
Hŕstková polievka, chlieb  
Slepačia s mäskom a rezancami
1. Kurací špíz, dusená ryža, obloha
2. Pečené bravčové pliecko, pučené 
zemiaky, kyslá uhorka
3. Vyprážaný syr, hranolky, tatárska 
omáčka
4. Pizza Prosciutto e Funghi (pomodo-
ro, šunka, šampiňóny, syr) 

Streda: 4. 10.
Boršč, chlieb  
Hovädzí vývar Risi-Bisi
1. Morčací filet zapekaný so špargľou, 
ryža, americké zemiaky, obloha
2. Bravčový závitok s kyslou kapustou 
a slaninkou, pučené zemiaky s cibuľ-
kou, obloha  
3. Penne Bolognese, parmezán  
4. Pizza Hawai (pomodoro, šunka, 
ananás, syr) 

Štvrtok: 5. 10.
Šošovicová polievka s párkom, chlieb
Slepačia s mäskom a cestovinou
1. Hydinové rezance na dubákovej 
omáčke, dusená 
2. Jelenie stehno na šípkovej omáčke, 
domáca knedľa  
3. Koložvárska kapusta, varené 
zemiaky  
4. Pizza Calzone (pomodoro, šunka, 
šampiňóny, artičoky, syr)  

Piatok: 6. 10.
Zelerová polievka so slaninkou, chlieb
Hovädzia polievka s pečeňovými 
haluškami
1. Vyprážaný (kurací) karbonátok, 
majonézový šalát
2. Bravčový steak s fazuľovými strukmi 
a slaninkou, dusená ryža  
 3. Pstruh na masle, maslové zemiaky, 
zeleninový šalát 
 4. Pizza Coloseum (pomodoro, šunka, 
šampiňóny, kukurica, paradajka, syr)

Reštaurácia Váh
Cena menu 4,00 Є 
Utorok: 3. 10.
Cesnaková s párkom
Zeleninový vývar s pohánkou 
1. Plnené brav. rezne (tekvica, úd. syr, 
paprika), ryža, hranolky 
2. Ohnivé kuracie soté s trojfarebnou 
ryžou 
3. Domáce lokše s kur. mäsom a kur.
pečeňou, lahôdková kukurica 
4. Vyprážané zelen. bochníčky na šalá-
te s bielym jogurtom, pažítka, toast

Streda: 4. 10.
Spišská s údeným kolienkom 
Hráškový krém 
1. Pečené kur. stehná vykostené 
(šunka, broskyňa), dus. ryža, mrkvový 
šalát s ananásom 

2. Sviečková na smotane s kysnutými 
knedľami 
3. Špagety aglio olio e peperončíno 
s parmezánom 
4. Vyprážané zelen. bochníčky na šalá-
te s bielym jogurtom, pažítka, toast

Štvrtok: 5. 10.
Liptovská kyslá
Cícerovo-hubová polievka 
1. Kurací steak zapekaný so šunkou a 
hermelínom, ryža, zem. doláriky 
2. Bačovský brav. rezeň so zemiakovou 
kašou a kapustovým šalátom 
3. Lievance so šľahačkou a čučoried-
kami
4. Vyprážané zelen. bochníčky na šalá-
te s bielym jogurtom, pažítka, toast

Piatok: 6. 10.
Hŕstková s údeninou
Terchovská bryndzová 
1. Brav. krkovička s vyprážanou cibuľ-
kou, ryža, hranolky 
2. Kurací rezeň v bryndzovom cestíčku 
s varenými zemiakmi a tatar. omáčkou 
3. Grilovaný losos na zeleninovom 
kuskuse
4. Vyprážané zelen. bochníčky na šalá-
te s bielym jogurtom, pažítka, toast

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є 
Utorok: 3. 10.
Hovädzí vývar s vajíčkovou sadlinou
1. Kuracie soté Provensál, dusená ryža,
obloha
2. Hovädzí španielsky vtáčik, varené 
zemiaky, kyslá uhorka
3. Špenátový prívarok s vareným 
vajíčkom, chlieb
Dezert: Jahodové želatínové rezy

Streda: 4. 10.
Cesnaková krémová s krutónmi 
1. Kurací závitok so sušenou paradaj-
kou, dusená ryža, obloha
2. Bravčové bratislavské pliecko, 
zemiakové pyré 
3. Žemľovka s jablkami 
Dezert: Karamelové rezy

Štvrtok: 5. 10.
Hubová s mrveničkou 
1. Morčacie prsia marinované, gratino-
vané zemiaky, obloha
2. Hovädzie kocky na zelenom korení, 
tarhoňa, čalamáda 
3. Paradajkové krémové rizoto so 
syrom
Dezert: Maková krémová kocka

Piatok: 6. 10.
Slepačí vývar s drobnou cestovinou
1. Kuracie prsia v nivovej omáčke,
zemiakové hranolky, obloha
2. Bravčové Chilli con Carne z panen-
ky, dusená ryža, miešaný šalát
3. Zeleninové lasagne so zeleninou
Dezert: Punčové rezy

Metropolis
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 3. 10.
Hlivová s mrvenicou 
1. Vyprážaný bravčový ,,Gordon Bleu“, 
varené zemiaky, zel. šalát  
2. Prírodná roštenka, špenát, slaninové 
knedle  

3. Pečené tvarohové buchty, biela 
káva

Streda: 4. 10.
Boršč
1. Hydinové soté, zeleninová ryža   
2. Plnená paprika, paradajková 
omáčka, knedľa   
3. Cestovinový šalát s pórom a kura-
cím mäsom

Štvrtok: 5. 10.
Debrecínska gulášová  
1. Partizánske rebierko, strapačky  
s kapustou   
2. Hovädzie dusené v dubákovej 
omáčke, tarhoňa  
3. Grilovaná domáca klobása, šošovi-
cový prívarok, chlieb

Piatok: 6. 10.
Brokolicová krémová  
1. Kuracie stehno na gazdovský 
spôsob, varené zemiaky  
2. Kotlíkový guláš s haluškami, pečivo  
3. Bavorské dolky, kakao

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: 
Hubová s mrveničkou
Z lososa s kokosovým mliekom  
Zabíjačková kapustnica               
           
Hlavné jedlá:  
1. Zemiaková knedľa plnená údeným 
mäsom, kyslá kapusta 
2. Vyprážaný syr, varené zemiaky, 
domáca tatarská
3. Grilované kuracie nožičky,  šalát 
Coleslaw
4. Bravčová krkovička na gulášovej 
šťave, pučené zemiaky, viedenská 
cibuľka 
5. Morčacie prsia na parmezáne a 
smotane, farfale
6.  Teľacie ragú s hnedými šampiňón-
mi, tarhoňa
7. Plnené kuracie stehno, zapekaná ze-
miaková kaša s parmezánom, šípková 
omáčka

Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 3. 10.
Boršč, chlieb
1. Ramsteak na hubách, pečené 
zemiaky
2. Bravčový paprikáš, kolienka                                             
3. Zapekaná cuketa s brokolicou a 
šampiňónmi so syrom

Streda: 4. 10.
Slepačí vývar s rezancami
1. Hovädzia rolka so zeleninou, 
šťúchané zemiaky
2. Vyprážaný kurací rezeň, slanina, syr, 
var. zemiaky, tatárska omáčka
3. Mliečna ryža s horúcimi plodmi, 
ovocie

Štvrtok: 5. 10.
Jesenná zeleninová
1.  Kurací steak s haluškami Hokaido, 
hubová omáčka
2. Bravčový závitok s kapustou a 
klobásou, opekané zemiaky
3. Rizoto z tarhone s kuracím mäsom a 
zeleninou, kyslá uhorka

Piatok: 6. 10.
Gulášová, chlieb
1.  Losos so špenátom, varené zemia-
ky s pažítkou
2.  Hovädzie kúsky Chilli Con Carne, 
ryža
3. Ravioly s nivovou omáčkou, cherry 
rajčinami a parmezánom

Pizza Pub Nosice
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 3. 10.
Šošovicová s párkom
Kastrólková roštenka, zemiaky
Ryžový nákyp s ovocím

Streda: 4. 10.
Kelová
Bryndzové halušky so slaninkou
Francúzske zemiaky, cvikla

Štvrtok: 5. 10.
Čínska
Záhorácky závitok, zemiaky
Zeleninové karbonátky, zemiaky, tat.
omáčka

Piatok: 6. 10.
Rajčinová
Vyprážaný bravčový rezeň, zemiakový 
šalát
Špagety so šampiňónovou omáčkou

Theatro Restaurant
Cena menu od 4,50 Є
Utorok: 3. 10.
Brav. vývar, mrvenica, hrášok, zelenina
Zelen. polievka s drobnou cestovinou
1. Morčacie prsia s tapenádou z olív, 
sušených paradajok a parmezánu, 
pučené zemiaky s pórom
2. Zelerovo-mrkvové placky s fazuľo-
vým šalátom a strúhaným údeným 
syrom, grissina

Týždenné menu: 
1. Pestrý zeleninový šalát s grilovaným 
údeným tofu syrom a praženými 
slnečnicovými semienkami, toast
2. Marinované kuracie kúsky v tem-
pura cestíčku na listovo-zeleninovom 
šaláte so sladkou chilli omáčkou, 
bagetka

Streda: 4. 10.
Brav. vývar, mrvenica, hrášok, zelenina
Šošovicová na kyslo so zemiakmi
1. Viedenská roštenka s praženou 
cibuľkou, ryža, kapustový šalát s 
mrkvou
2. Americké „DOLKY“ s pálivou čokolá-
dou, les. ovocím a javorovým sirupom

Štvrtok: 5. 10.
Brav. vývar, mrvenica, hrášok, zelenina
Jemne pikantná slovenská gulášová 
polievka
1. Bravčový steak „PIZZAIOLA“, pečené 
zemiaky, miešaný zeleninový šalátik
2. Talianske rissotto z tekvice hokaido 
s bielym vínom, parmezán, rukola 

Piatok: 6. 10.
Brav. vývar, mrvenica, hrášok, zelenina
Mrkvová krémová polievka so 
zázvorom a krutonom
1. Plnený bačov rezeň (slaninka, oštie-
pok, pór) slovenský zemiakový šalát
2. Vyprážaný rybací karbonátok, vare-
né zemiaky, domáca tatárska omáčka
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Ak sa prihlásiš na VOLEJBAL, tak budeš:
• rozvíjať svoj talent v bezkontaktnom kolek-
tívnom športe
• reprezentovať mesto Púchov na majstrov-
stvách SR
• vedený odborne kvalifikovanými trénermi
upevňovať vzťahy v kolektíve

Tréningy volejbalistov sú každý deň 
od 16:00 v mestskej volejbalovej ŠH. 
Viac informácií o tréningoch získaš na tel. 
č. 0918 651 223 alebo 0917 208 684.

Volejbalový oddiel 1970 MŠK PÚCHOV 
(viacnásobný majster SR) 

OTVÁRA prípravku vo VOLEJBALE 
pre CHLAPCOV  4. – 8. ročníka ZŠ 

Napriek dokončovacím prácam na budove a v 
areáli školy dokázali organizátori z Dobrovoľného 
hasičského zboru (DHZ) Púchov skĺbiť obe čin-
nosti tak, aby si obidve strany navzájom nekom-
plikovali a nenarušovali svoju prácu. Po zahájení 
predsedom púchovského DHZ Michalom Kouka-
lom sa súťaž mohla začať. Na deťoch bolo vidieť, 
že to stále myslia vážne a ešte zbierali body do 
celkového umiestnenia, aby pri konečnom po-
slednom hodnotení v Spišskom Podhradí obstáli 
čo najlepšie. Púchovčania sa ako tradične na túto 
súťaž pripravovali zodpovedne. I teraz podali 
slušné výkony a aj napriek veľkým zdravotným 
výpadkom zabojovali. Teší nás, že do bojov sa 
ešte stihla zapojiť Nina Jandušiková, ktorá sa vrá-
tila po zdravotných problémoch a súperkám dala 
pocítiť, že ešte nie je odpísaná. Horšie dopadol v 
mladšej kategórii chlapcov Alexander Ridzik, kto-
rý vypadol z hry o posledné body kvôli zraneniu. 
Do tejto súťaže v prípravke sme zapojili aj nováči-
kov: Petra Zatlukala a 6-ročnú Viktóriu Mišúnovú, 
ktorá na dráhe zvádzala tvrdý boj o umiestne-

Veľký jesenný hasičský deň v Púchove

nie s rovesníčkou z Hliníka nad Váhom Diankou 
Kubalovou. Z toho súboja vyšla tesne víťazne. 
Veľké boje boli aj u starších chlapcov a starších 
dievčat, kde rozhodovala medzi súpermi len sto-
tina sekundy. Po ukončení hlavnej časti súťaže v 
dopoludňajších hodinách a pred hasičským dvoj-
bojom, nás stihol navštíviť aj viceprimátor Roman 
Hvizdak, ktorý našim deťom priniesol sladkosti a 
poprial do ďalších bojov veľa úspechov. Čo sa aj 
stalo, keď na poslednú chvíľu sme kvôli pracov-
ným a stavebným povinnostiam mali veľmi malý 
priestor na nácvik. Touto cestou by sme chceli 
poďakovať aj riaditeľke ZŠ Gorazdova Mgr. Viere 
Flimelovej  za pevné nervy pri zvládnutí výstavby 
na škole spojenej so športovou činnosťou v škol-
skom areáli. Zároveň patrí poďakovanie aj všet-
kým členom DHZ Púchov, ktorí boli nápomocní 
pri tejto veľkej akcii. Na záver celého denného 
podujatia sa nám dostalo poďakovania z okresu 
Bytča a to od zboru z Hliníka nad Váhom za našu 
prácu s mládežou.

Jozef Ridzik, st.

1.VK PÚCHOV hľadá 
DIEVČATÁ

so záujmom o šport vo veku 
3. až 9. ročníka 

základnej školy do družstiev:
•  mladších žiačok / MINI-VOLEJBAL (3. -  5. ročník)

•  mladších žiačok / MIDI-VOLEJBAL (6. - 7. ročník)

•  starších žiačok / 6-tkový volejbal (8. - 9. ročník)

info: 0905 262 613 
www.volleypuchov.sk

Za krásneho slnečného počasia sa mladí hasiči 30. sep-
tembra stretli v ZŠ Gorazdova v predposlednom 6. kole 
Slovenskej a Stredoslovenskej hasičskej  ligy v behu na 
60 m cez prekážky a popoludní i na hasičskom dvojboji. 
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Rezerve Vionu nadelili futbalisti MŠK Púchov päťku
FUTBAL - 3. LIGA MUŽI

Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk

7. liga muži

Púchovčania (v bielych dresoch) si v nedeľu proti rezerve Zlatých Moraviec napravili streleckú chuť a nastrieľali 
súperovi päť gólov.              FOTO: Milan Podmaník

Situácia pred piatym gólom. Marek Gajdošík „poslal“ elegantnou kľučkou dvoch obran-
cov súpera na opačnú stranu a aj s trochou šťastia skóroval.            FOTO: Milan Podmaník

1. Borčice 9 7 1 1 19:8 22 
2. N. Zámky 10 7 1 2 16:10 22 
3. Dubnica 9 6 3 0 14:2 21
4. DAC B 9 6 2 1 19:6 20
5. Led. Rovne 10 6 2 2 14:10 20
6. Gabčíkovo 9 5 4 0 23:10 19
7. ViOn B 9 5 0 4 17:18 15
8. MŠK Púchov 10 4 2 4 15:13 14
9. Galanta 10 3 4 3 12:11 13
10. Trnava B 10 4 0 6 10:11 12
11. V. Ludince 10 3 2 5 17:18 11
12. Nitra jun. 9 3 1 5 12:15 10
13. Šaľa 9 3 1 5 12:17 10
14. Beluša 9 2 3 4 8:14 9
15. Bánovce 10 2 2 6 9:16 8
16. Nemšová 10 2 0 8 9:22 6
17. Topoľčany 10 2 0 8 6:20 6
18. Prievidza 10 1 2 7 11:22 5

MŠK Púchov – ViOn B 5:2 (2:1)
Rezerva extraligových Zlatých Moraviec začala 

zostra a už v šiestej minúte išla do vedenia presnou 
Jamrichovou hlavičkou – 0:1. Ďalšiu šancu mal v 20. 
minúte hosťujúci Hamar, ale jeho strela minula brán-
ku. Na druhej strane sa k strele dostal aj Púchovčan 
Zavadzan, rovnako nemal presnú mušku. Keď hlavič-
ku hosťujúceho Mareka zneškodnil domáci brankár 
Pilný, prišla odpoveď Púchovčanov. Jamrich zahral v 
pokutovom území rukou a Brezničan z penalty vyrov-
nal – 1:1. Domáci ešte do prestávky strhli vedenie na 
svoju stranu, tri minúty pred koncom prvého polčasu 
bol na konci akcie Rišku s Vanákom Kopiš, ktorý zblíz-
ka prekonal brankára – 2:1. V druhom polčase sa v 57. 
minúte zatrepotala lopta po utešenej ďalekonosnej 
strele Sibanda – 3:1. O desať minút neskôr kopali do-
máci druhú penaltu, premenil ju Gajdošík – 4:1. Hos-
tia potom pridali, po peknej kombinačnej akcii ešte 
krajšie vystrelil Ewerton a znížil na 4:2. Hostia potom 
pritlačili, no domáca obrana drámu nepripustila. Na-

opak, päť minút pred koncom stretnutia sa s dvoji-
cou obrancov pohral Gajdošík a aj s dávkou šťastia 
prekonal piatykrát súperovho gólmana – 5:2.  

Góly: 68. a 86. Marek Gajdošík, 35. Brezničan, 42. 
Kopiš, 57. Sibanda – 6. Jamrich, 71. Ewerton. 

Rozhodoval Hulínek, ŽK: Haviar, Hrnko, Zavadzan, 
Brezničan - Baggio, 200 divákov.

Zostava MŠK Púchov: Pilný – Riška, Haviar, Marek 
Gajdošík (87. Gáborík), Kopiš (82. Kvaššay), Sibanda, 
J. Pilát (89. Hrančík), Vanák, Hrnko, Zavadzan, Brezni-
čan. Tréner E. Pagáč.

Zostava Zl. Moraviec B: Pichňa – Husár, Baggio 
(88. Slamka), Renan, 
Zrubec (69. Šabík), 
Ewerton, Marek (77. 
Šlachta), Jamrich, 
Hamar, Hlaváč, Ru-
manko (69. Jančura). 
Tréner I. Kasana. (FK)  

Ostatné výsled-
ky: Nemšová – Šaľa 
1:2 (0:0), 71. Čiernik 
– 65. Herceg, 86. 
Kochan, Zostava 
Nemšovej: Rajník – 
Kingsley, Mihaljevič 
(61. Antol), Mujkoš, 
Svorada (86. Valašík), 
Radenovič, Čiernik, 
L. Rosina, Pejčič, Ku-
charík, L. Zapotoka 
(67. I. Kostič). Tréner 
M. Mujkoš.  Beluša – 
Led. Rovne 0:1 (0:0), 
89. Detko, Prievidza 
– Galanta 1:1, Nové 
Zámky – Trnava B 
2:1, V. Ludince – Gab- 
číkovo 2:2, Bánovce 
– DAC B/Vrakúň 0:1, 
Dubnica – Topoľča-
ny 2:0, Borčice – FC 
Nitra jun. 2:1 

8. kolo: Podvažie – Dolná Mariková 0:0, Dohňany 
– Sverepec 2:1 (2:0), Jancík, vlastný, Dolná Breznica – 
Pružina 4:0 (2:0), Kasman 2, Bednár, P. Ilavský, Praznov 
– Šebešťanová 4:5 (0:4), FC Púchov – Kolačín 6:2 (6:0), 
Novosedliak 2, Makas, Pavlis, Remiš, Dujka, Pruské 
– Visolaje 4:1 (3:0), Palme, Lazy – Mikušovce 0:1 (0:1).
1. Pruské 7 6 0 1 21:8 18
2. D. Mariková 8 5 2 1 19:9 17
3. Visolaje 8 5 1 2 27:15 16
4. Mikušovce 7 5 0 2 17:7 15
5. Lazy 7 5 0 2 16:10 15
6. Šebešťanová 7 4 1 2 18:14 13
7. Sverepec 8 3 2 3 13:12 11
8. Podvažie 8 3 1 4 13:13 10
9. FC Púchov 7 3 1 3 18:21 10
10. Kolačín 7 2 3 2 11:19 9
11. Dohňany 7 2 1 4 11:17 7
12. D. Breznica 8 1 2 5 13:21 5
13. Praznov 7 1 0 6 17:24 3
14. Pružina 8 0 0 8 3:27 0

8. liga muži
6. kolo: Lumax Horovce – Trstie 8:0 (3:0), Štefanec 2, 
Todorov 2, Novosád 2, M. Cíbik, Karas, Lednica – Vrch-
teplá 3:1 (1:0), Osrman 3, Orlové - Červený Kameň 
2:1 (1:1), Prejta – Bodiná 1:3 (0:2), Kameničany mali 
voľno.
1. Kameničany 5 4 1 0 12:6 13
2. Bodiná 4 3 0 1 18:4 9
3. Prejta 4 3 0 1 11:6 9
4. Hr. Lednica 5 3 0 2 9:4 9
5. Lumax Horovce 6 3 0 3 15:11 9
6. D. Orlové 4 2 0 2 4:14 6
7. Vrchteplá 4 1 1 2 8:7 4
8. Trstie 5 1 0 4 7:18 3
9. Č. Kameň 5 0 0 5 2:16 0
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Obec Visolaje v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003                                   
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Uchádzači, ktorí splnia kvali�kačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie najmenej 7 dní pred 
jeho začatím. Prihlášky spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvali�kačnými predpokladmi a požiadavkami doručte 
osobne do podateľne Obecného úradu Visolaje alebo poštou na adresu: Obecný úrad Visolaje, Visolaje 40, 018 61 
Beluša. Obálku označte heslom: Výberové konanie – neotvárať!

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky 
Základnej školy s materskou školou, Visolaje 150.

Kvali�kačné predpoklady a požiadavky:
1. osobitné kvali�kačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa 

zákona NR SR č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. 
z., ktorou sa ustanovujú kvali�kačné predpoklady a osobitné kvali�kačné požiadavky pre 
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov, 

2. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
3. absolvovanie 1. atestácie, (1. kvali�kačnej skúšky alebo jej náhrady),
4. bezúhonnosť, 
5. zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná prihláška do výberového konania,
• overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• profesijný životopis,
• doklad o absolvovaní 1. atestácie, alebo jej náhrady,
• doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa / riaditeľky, 
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 11 

zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VYHLASUJE

Uzávierka prijímania obálok je do 17. 10. 2017 do 13,00 hod.

Folklór, rock, pop, klasika...
po 4 rokoch opäť v Divadle Púchov

cimbalová 
HUDBA IVANA SADLONA 

Predpredaj vstupeniek od 19.9. 2017
v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk

Vstupné: 5 €

Sobota 28.10.´17
Veľká sála, 19:00 hod.
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OBLASTNÉ FUTBALOVÉ SÚŤAŽE

6. liga muži 

Lysá rozstrieľala Dulov, Kvašov bodoval naplno v Tuchyni

Delegačná listina Oblastného futbalového zväzu na 8. 10.
6. liga muži – 9. kolo o 14.30
Kvašov – Košecké Podhradie (v Dulove – R, Balu-

šík, Brundza), Udiča – Tuchyňa(Lamžo, Proč), Horná 
Poruba – Dolné Kočkovce (Mako, Kapila), Jasenica 
– Papradno (M. Mihálik, Horečný, B. Mihálik), Bolešov 
– Podmanín (M. Pecuš, Jandušík, Sklenár), Lysá pod 
Makytou – Streženice (Folučka, Ďuriš), Košeca – Du-
lov (Rojko, Petrušek) 

7. liga muži – 9. kolo o 14.30
Mikušovce – Podvažie (Škrovánek, Vavrík), Visola-

je – Lazy pod Makytou (R. Orálek, J. Pecuš), Kolačín 
– Pruské (Zigo, Guzma), Šebešťanová – Fan Club 
Púchov (Meluch, Hriadel), Pružina – Praznov (Pasto-
rek, Kováčik), Sverepec – Dolná Breznica (v sobotu 

– Galbavý, Folučka), Dolná Mariková – Dohňany (D. 
Komorník, Kováč)

8. liga muži – 7. kolo o 14.30
Bodiná – Lumax Horovce (Galbavý), Čevrený Ka-

meň – Prejta (Migát), Vrchteplá – Dynamo Orlové 
(Koleno), Kameničany – Hradčan Lednica (O. Komor-
ník), Tŕstie má voľno

6. liga dorast – 5. kolo o 11.45
Lumax Horovce – Dolné Kočkovce (Balušík, Brund-

za), Bolešov – Tuchyňa (Jandušík, M. Pecuš), Jasenica 
– Plevník-Drienové (Horečný, M. Mihálik), Pružina – 
Streženice(Kováčik, Pastorek), Dohňany majú voľno

4. liga st. žiaci SEVER – 7. kolo o 9.45
Jasenica – Papradno (Mako), Udiča – Plevník-Drie-

nové (Proč), Pružina – Domaniža (Migát), Sverepec 
– Dolné Kočkovce (Rojko), Dolná Mariková – Prečín 
(o 11.45 – Kováč)

4. liga st. žiaci JUH – 7. kolo o 9.45
Ladce – Ilava (Meluch), Horná Poruba – Lazy pod 

Makytou (Kapila), Borčice – Hradčan Lednica (v Bole-
šove – Zigo), Nová Dubnica – Beluša (Sklenár), Koše-
ca – Dohňany (Guzma)

4. liga mladší žiaci – 7. kolo o 9.45
Ilava – Fan Club Púchov (v sobotu – Hriadel), Kola-

čín – Lysá pod Makytou (D. Komorník), Tatran Horov-
ce –Praznov (Ďuriš)

Turnaj prípraviek U10 – o 9.30
Fan Club Púchov (v Lúkach – B. Mihálik, Janek)

1. Košeca 8 7 1 0 24:2 22
2. Kvašov 8 6 1 1 26:11 19
3. Podmanín 6 5 0 1 11:7 15
4. Bolešov 8 4 2 2 13:9 14
5. H. Poruba 7 4 1 2 21:11 13
6. K. Podhradie 8 4 1 3 14:17 13
7. Jasenica 8 3 1 4 11:13 10
8. Papradno 8 3 0 5 19:14 9
9. Streženice 8 2 3 3 9:14 9
10. Udiča 7 2 2 3 6:9 8
11. D. Kočkovce 9 2 2 5 14:23 8
12. Tuchyňa 8 2 1 5 14:20 7
13. Lysá 9 2 1 6 15:27 7
14. Dulov 8 1 0 7 12:32 3

V tomto prípade ešte brankár Dolných Kočkoviec Garaj loptu pred útočníkmi Udiče poslal do bezpečia, no v 53. 
minúte bol na pokutový kop bezmocný. Dolné Kočkovce tak s Udičou iba remizovali.   FOTO: Milan Podmaník 

Košecké Podhradie – Košeca 0:6 (0:1)
Derby a šláger kola zároveň sa napokon skončil 

debaklom domácich, i keď prvý polčas tomu nena-
svedčoval. Vo vyrovnanom prvom polčase sa hostia 
ujali vedenia gólom Kaššu v 33. minúte – 0:1. Snahu 
domácich o vyrovnanie uzemnil hneď po obrátke 
už v 48. minúte druhým gólom Gabriel Bortel – 0:2. 
Keď o štvrť hodinu neskôr zvýšil ten istý hráč na 0:3, 
bolo jasné, že Košecké Podhradie doma nezíska ani 
bod. Štvrť hodinu pred koncom zvýšil na 0:4 Kučo, o 
štyri minúty Bortel z pokutového kopu na 0:5 a dve 
minúty pred koncom zavŕšil Bortel strelecký koncert 
svojim štvrtým a celkovom šiestym gólom – 0:6.

Dulov – Lysá 3:6 (0:4)
V stretnutí posledných dvoch mužstiev bolo o 

nečakane hladkom víťazstve hostí rozhodnuté už 
za dvadsať minút. V desiatej minúte poslal Lysú do 
vedenia Janíček – 0:1, o dve minúty zvyšoval na 0:2 
ten istý hráč a neubehla ani minúta a Daniel Hledík 
zvýšil na 0:3 pre Lysú. Domáci sa nestačili čudovať a 
v 20. minúte po góle Kováča boli zrelí na uterák – 0:4. 
Po obrátke síce znížil Ďurica na 1:4, no v rovnakej 59. 
minúte zvýšil Janíček svojim tretím gólom opäť na 
štvorgólový rozdiel – 1:5. Kováč v 62. minúte znížil 
na 2:5 a desať minút pred koncom Michal Kebis už 
na 3:5. Posledné slovo však patrilo Lysej, v záverečnej 
minúte spečatil jej hladké víťazstvo Kováč – 3:6.  

Tuchyňa – Kvašov 1:2 (0:1)
Nováčik z Kvašova pokračuje v spanilej jazde a 

všetky body si odviezol aj z horúcej pôdy v Tuchy-
ni, kde si súperi po víťazstvá tak často nechodia. 
Kvašovčania sa opäť prezentovali svojou typickou 
technickou hrou založenou na rýchlosti a výbornej 
kondícii hráčov. Nováčik išiel do vedenia už v 11. min-
úte, kedy Dohňanského v domácej bránke prekonal 

Bretschneider – 0:1. Kvašovčania potom držali súpe-
ra na dištanc a do prestávky mu vyrovnať nedovolili. 
Podarilo sa to až v druhom polčase Štefulovi, ktorý v 
49. minúte prekonal Kresáňa v bránke Kvašova – 1:1. 
Už o sedem minút hostia opäť viedli, autorom gólu 
bol Kováč – 1:2. A keďže domáci už nedokázali na 
gól odpovedať, odviezol si Kvašov všetky body a drží 
kontakt s absolútnou špicou tabuľky.  

Streženice – Bolešov 1:1 (1:1)
Streženičania nie a nie nájsť správny rytmus v sú-

ťaži, na vlastnej koži sa presviedčajú, že šiesta liga 
nie je ľahká súťaž. Bolešovčania sa na svojho súpera 
dôkladne pripravili a už v siedmej minúte šli do vede-
nia gólom Kusovského – 0:1. Streženice síce vyrovna-
li v 25. minúte gólom R. Šprtu, ale ďalší gól už domáci 
napriek enormnej snahe vsietiť nedokázali. Bolešov 
tak olúpil minuloročného piatoligistu o ďalšie body.  

Dolné Kočkovce – Udiča 1:1 (1:0)
Dolnokočkovania sa pohybujú až nebezpečne blíz-

ko spodnej časti tabuľky, a tak chceli pochopiteľne 
bodovať naplno. Začali svižne a hneď v úvode si vy-
pracovali niekoľko streleckých príležitostí. Premeniť 
šancu však dokázal až v 23. minúte Daniel Kučík – 1:0. 
Gól paradoxne domácej hre ublížil, Dolnokočkovania 
sa zbytočne stiahli do obrany a nechávali svojmu sú-
perovi v strede hracej plochy až príliš veľa miesta. 
Udičania však ponúknutý priestrov nedokázali využiť 

na vyrovnanie, ich snahy končili väčšinou pred poku-
tovým územím domácich. Naopak, desať minút pred 
koncom prvého polčasu mali veľkú šancu Dolné Koč-
kovce, zostala však nevyužitá. Po obrátke pokračovali 
domáci vo vlažnom výkone a prišiel trest v podobe 
vyrovnávajúceho gólu. Jeho autorom bol Drblík, kto-
rý premenil pokutový kop – 1:1. Dolné Kočkovce už 
gólovo odpovedať nedokázali, a tak prišli na domá-
com trávniku o ďalšie body...

Podmanín – Jasenica 2:1 (1:0)
Zápas mal byť jednoznačnou záležitosťou Podma-

nína, no Jasenica kládla statočný odpor. Domáci sa 
ujali vedenia až po pol hodine gólom Martina Gar-
diana z priameho kopu – 1:0. Na druhý gól si museli 
počkať až do 63. minúty, kedy Peter Gardian zvýšil 
na 2:0. Podmanín spálil niekoľko šancí, a keď v pred-
poslednej minúte znížil Pecník z pokutového kopu 
na 2:1, domáci sa chvíľu obávali o výsledok. Jasenici 
však už nezostal dostatok síl a času na vyrovnanie.  

Papradno – Horná Poruba 1:3 (1:0)
Domáci sa ujali vedenia v 40 .minúte gólom J. Galka 

– 1:0. Po obrátke Horná Poruba zvýšila aktivitu a tro-
mi gólmi strhli víťazstvo na svoju stranu. V 57. minú-
te vyrovnal Jánoško, štvrť hodinu pred koncom ich 
poslal do vedenia Papp – 1:2 a v 83. minúte spečatil 
víťazstvo hostí Smolka – 1:3.  Horná Poruba sa tak po-
sunula do hornej polovice tabuľky. 
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4. liga st. žiaci - SEVER

Prípravky

6. liga dorast

I. liga žiaci - U15

I. liga žiaci - U14

4. liga st. žiaci - JUH

4. liga mladší žiaci
8. kolo: FKM Karlova Ves Bratislava – MŠK Púchov 2:3 
(1:1), Kendy, Klučka, Ocelík, Gabčíkovo – Petržalka 
2:2, Skalica - Zlaté Moravce/Vráble 2:1, Inter Bratisla-
va – Lokomotíva Trnava 2:0, Nové Zámky – Považská 
Bystrica 2:1, Malacky – Devínska Nová Ves 3:0, Dubni-
ca – Bánovce 6:0, Topoľčany – Prievidza 0:1, Komárno 
– Myjava 1:2
1. Dubnica 9 8 1 0 41:7 25
2. Skalica 8 8 0 0 23:6 24
3. Zl. Moravce 10 7 0 3 33:15 21
4. Inter 10 6 1 3 26:19 19
5. Myjava 9 5 2 2 17:7 17
6. Karlova Ves 10 4 4 2 21:14 16
7. Loko. Trnava 10 5 1 4 17:18 16
8. Prievidza 9 5 1 3 16:19 16
9. Petržalka 10 4 3 3 32:19 15
10. Malacky 10 5 0 5 18:18 15
11. MŠK Púchov 9 4 1 4 19:24 13
12. N. Zámky 10 4 1 5 15:23 13
13. Gabčíkovo 10 3 1 6 15:14 10
14. Topoľčany 9 2 1 6 13:27 7
15. Komárno 10 2 1 7 10:24 7
16. Dev. Nová Ves 9 2 0 7 9:28 6
17. P. Bystrica 10 1 2 7 11:22 5
18. Bánovce 10 1 0 9 7:39 3

6. kolo: MŠK Púchov – FC Petržalka 2:1 (2:0), Brezi-
na, Gaňa, Domino – Inter 0:6, Zl. Moravce – Levice 2:0, 
Skalica – Karlova Ves 2:2, Senica – Trenčín 1:5, Slovan 
– D. Streda 3:0 
1. Slovan 5 5 0 0 29:1 15
2. Trenčín 5 5 0 0 30:6 15
3. Trnava 5 5 0 0 19:6 15
4. Nitra 5 3 0 2 19:11 9
5. Karlova Ves 6 2 3 1 12:4 9
6. D. Streda 6 3 0 3 10:9 9
7. Zl. Moravce 6 2 1 3 7:6 7
8. Petržalka 5 2 0 3 9:8 6
9. Inter 5 2 0 3 8:13 6
10. Skalica 6 1 2 3 9:22 5
11. MŠK Púchov 6 1 2 3 6:24 5
12. Levice 6 1 1 4 5:12 4
13. Senica 6 1 1 4 6:20 4
14. Domino 6 1 0 5 5:32 3

8. kolo: FKM Karlova Ves Bratislava – MŠK Púchov 
1:0 (1:0), Gabčíkovo – Petržalka 1:5, Skalica – Zlaté 
Moravce 1:1, Inter Bratislava – Lokomotíva Trnava 
0:2, Nové Zámky – Považská Bystrica 0:1, Malacky 
– Devínska Nová Ves 4:0, Topoľčany – Prievidza 2:1, 
Komárno – Myjava 1:2
1. Petržalka 10 9 0 1 34:8 27
2. Dubnica 9 7 2 0 34:8 23
3. Loko. Trnava 10 7 1 2 27:7 22
4. Inter 10 6 3 1 31:10 21
5. Gabčíkovo 10 6 1 3 26:18 19
6. Komárno 10 6 1 3 21:22 19
7. Zl. Moravce 10 5 3 2 40:14 18
8. P. Bystrica 10 6 0 4 15:24 18
9. Myjava 9 5 2 2 20:6 17
10. Karlova Ves 10 4 2 4 15:14 14
11. Prievidza 9 3 0 6 8:13 9
12. Malacky 10 3 0 7 18:30 9
13. MŠK Púchov 9 2 2 5 8:19 8
14. Skalica 8 2 1 5 7:21 7
15. N. Zámky 9 2 1 6 8:24 7
16. Tpoľčany 9 1 0 8 10:32 3
17. Bánovce 9 0 2 7 9:32 2
18. Dev. Nová Ves 9 0 1 8 7:36 1

6. kolo: MŠK Púchov – FC Petržalka 1:4 (1:2), Kľúčik, 
Domino – Inter 0:4, Zlaté Moravce – Levice 1:0, Skali-
ca – Karlova Ves Bratislava 0:5, Senica – Trenčín 1:2
1. Slovan 5 5 0 0 30:0 15
2. Trenčín 5 5 0 0 30:1 15
3. Trnava 5 5 0 0 18:3 15
4. D. Streda 6 4 0 2 14:5 12
5. Senica 6 3 1 2 16:8 10
6. Inter 5 3 0 2 12:10 9
7. Karlova Ves 6 2 2 2 11:6 8
8. Nitra 5 2 1 2 9:4 7
9. Petržalka 5 2 0 3 9:10 6
10. MŠK Púchov 6 2 0 4 5:21 6
11. Levice 6 1 1 4 7:12 4
12. Zl. Moravce 6 1 1 4 4:13 4
13. Domino 6 1 0 5 2:27 3
14. Skalica 6 0 0 6 3:50 0

4. kolo: Dohňany – Pružina 2:1 (1:1), Bodzík, Čvirik, 
Streženice – Jasenica odložené, Plevník – Bolešov 
10:1 (6:0), Tuchyňa - Horovce 1:2 (0:2), Čerepan 2, 
Dolné Kočkovce mali voľno.
3. kolo: Jasenica – Dohňany 2:4 (1:2), Černoško 2, 
Pavlis, Bodzík.
1. Dohňany 4 4 0 0 11:4 12
2. Plevník 3 3 0 0 25:3 9
3. Streženice 3 2 0 1 10:6 6
4. D. Kočkovce 2 1 0 1 13:7 3
5. Lumax Horovce 3 1 0 2 3:6 3
6. Tuchyňa 4 1 0 3 7:26 3
7. Pružina 2 0 1 1 3:4 1
8. Jasenica 2 0 1 1 4:6 1
9. Bolešov 3 0 0 3 4:18 0

6. kolo: Papradno – D. Mariková 1:1, Prečín – Svere-
pec 1:13, D. Kočkovce – Pružina 1:0, Domaniža – Udi-
ča 1:2, Plevník – Jasenica 4:2
1. Udiča 6 6 0 0 40:3 18
2. Domaniža 6 5 0 1 56:3 15
3. Sverepec 6 5 0 1 34:10 15
4. Plevník 6 4 0 2 21:20 12
5. Papradno 6 3 1 2 19:15 10
6. D. Mariková 6 2 1 3 10:20 7
7. Jasenica 6 1 1 4 15:22 4
8. D. Kočkovce 6 1 1 4 5:38 4
9. Pružina 5 0 0 5 1:15 0
10. Prečín 5 0 0 5 4:59 0

6. kolo: Ilava – Košeca 3:4, Dohňany - Nová Dubnica 
0:6, Beluša – Borčice 10:0, Lednica – H. Poruba 8:0, 
Lazy – Ladce 4:1, 4. kolo: Košeca – Borčice 12:0, Bel-
uša – Ladce 8:2, Lednica – Lazy 5:0
1. Hr. Lednica 6 5 1 0 52:3 16
2. Košeca 5 5 0 0 39:5 15
3. N. Dubnica 5 4 0 1 25:9 12
4. Beluša 5 3 2 0 29:6 11
5. Ilava 6 3 0 3 24:23 9
6. Lazy 6 2 1 3 16:15 7
7. H. Poruba 4 1 0 3 5:17 3 
8. Borčice 6 1 0 5 12:49 3
9. Ladce 6 1 0 5 9:50 3
10. Dohňany 5 0 0 5 2:36 0

6. kolo: Praznov  - FC Púchov /Lúky 3:9 (3:5), Ježo-
vicz 4, Eštok 3, Katreňák, Z. Ofúkaná, Lysá – Horovce 
0:8 (0:3), Bartošek 6, Kolek, Faturík, Ilava – Kolačín 1:2 
(0:0).
5. kolo: Ilava – Horovce 1:7 (0:3), Šatka 3, Faturík 2, 
Magdik, Kolek.
4. kolo: FC Púchov /Lúky – Lysá 4:1 (1:1), Cabúková 
4 – Janíčková.  
1. Tatran Horovce 6 5 1 0 31:2 16
2. Kolačín 5 4 1 0 21:2 13
3. FC Púchov /Lúky 5 3 1 1 23:11 10
4. Ilava 6 1 1 4 15:18 4
5. Praznov 5 1 0 4 8:28 3
6. Lysá 5 0 0 5 1:38 0

Skupina A
4. a 9. kolo: 
Borčice – Dubnica B 4:2 (0:1) a 0:3 (0:2).  
5. a 10. kolo: 
Košeca – H. Poruba 4:0 (2:0) a 4:0 (2:0), Dubnica B 
– Ilava 2:2 (1:2) a 9:1 (4:0).
1. Dubnica B 10 6 1 3 44:18 19
2. Ilava 10 5 2 3 25:24 17
3. Kolačín 8 4 1 3 22:16 13
4. Košeca 10 4 1 5 13:26 13
5. Borčice 8 3 2 3 10:13 11
6. H. Poruba 10 2 1 7 13:30 7
Skupina B 
1. a 6. kolo: 
Dulov – Mikušovce 2:3 (2:2) a 0:1 (0:1). 
5. a 10. kolo: 
Horovce – Dulov 8:3 (4:1), Machara 2, Kubáň, Kováčik, 
Karas, Janíček, Strýček, Gerhardt a 5:2 (2:0), F. Veliký 3, 
Karas, Machara.
1. Tatran Horovce 8 6 0 2 28:10 18
2. Streženice 6 5 0 1 15:4 15
3. Mikušovce 6 4 1 1 12:6 13
4. Kvašov 8 1 1 6 7:24 4
5. Dulov 8 1 0 7 12:30 3
Skupina C 
5. kolo: 
Visolaje - FC Púchov /Lúky 1:2 (0:1), Natália Hijová 
– Katreňák a 1:5 (0:4), Palkech – Bednár 3, Okrajek, 
Remiš.
1. Beluša 6 3 2 1 13:9 11
2. MŠK Púchov 4 3 1 0 18:3 10
3. FC Púchov 6 2 3 1 12:9 9
4. Ladce 8 2 2 4 15:25 8
5. Visolaje 8 2 0 6 17:29 6
Skupina D 
4. a 9. kolo: Sverepec – Brvnište 1:1 (0:0) a 4:1 (1:1).
1. Šebešťanová 6 5 1 0 28:5 16
2. Pov. Bystrica B 6 4 0 2 27:23 12
3. D. Mariková 8 3 1 4 15:23 10
4. Brvnište 8 2 1 5 28:25 7
5. Sverepec 8 2 1 5 14:36 7
Skupina E 
4. a 9. kolo: 
Prečín – Podmanín 5:0 (1:0) a 0:0.
1. Domaniža 6 6 0 0 39:2 18
2. Prečín 6 3 1 2 16:13 10
3. Praznov 6 3 0 3 25:20 9
4. Plevník 6 3 0 3 15:17 9
5. Podmanín 8 0 1 7 1:44 1

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk
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Muži stále bez straty, dve domáce výhry dorastu
HOKEJ

II. liga muži
3. kolo: MŠK Púchov – MŠK Hviezda Dolný Kubín 

6:1 (2:1, 2:0, 2:0), 13. Zúbek, 18. Flašík (Pšurný, Mi-
hula), 24. Hrušík (Mikuš), 25. Furo (Brandis), 41. Mikuš 
(Pšurný, Hrušík), 53. Hrušík (Pšurný, Zúbek)

Strely na bránku: 38:23, Presilovky: 8/2 – 4/1, Roz-
hodcovia: Peterka, Hodoň, Gajdošík, 227 divákov

Zostava MŠK Púchov: Crkoň, Baštuga – Kvocera, 
Mikuš, Flašík, Mihula, Haluška, Kollárik – Hrušík, Pšur-
ný, Zúbek, Brandis, Paliesek, Furo, Zemko, Panáček, 
Bajtala, Luhový, Stanislav

Ostatné výsledky 3. kola: Partizánske – Prievidza 
11:2, Levice – Dynamax Nitra 8:2, Osmos Bratislava B 
– Budapešť 6:5, Senica – Ružomberok 2:5
1. MŠK Púchov  3 3 0 0 0 21:5 9
2. Levice  3 3 0 0 0 18:5 9
3. Osmos BA B  3 2 0 1 0 14:11 7
4. Partizánske  3 2 0 0 1 18:10 6
5. Dynamax NR  3 2 0 0 1 13:13 6
6. Ružomberok  3 1 0 0 2 8:10 3
7. Prievidza  3 1 0 0 2 15:19 3
8. D. Kubín  3 0 1 0 2 5:15 2
9. Budapešť  3 0 0 0 3 11:14 0
10. HK 91 Senica  3 0 0 0 3 7:28 0
   Extraliga dorast
   9. kolo: MŠK Púchov – MMHK Nitra 6:5 sn (1:3, 
2:2, 2:0, 0:0), 12. Korčák (Deneš), 29. Korčák (Hudík, 
Smolka), 41. Smolka (Korčák, Hudík), 45. Hajas (Rus-
nák, Putala), Rozhodujúci nájazd: Deneš
   Ostatné výsledky 9. kola: Žilina – Spišská Nová Ves 
2:5, Martin – Prešov 12:1, Trenčín – Trnava 4:1, Poprad 
– Slovan 3:4, Liptovský Mikuláš – Skalica 3:2, Zvolen 
– Košice 2:4, Banská Bystrica – Michalovce 2:3
10. kolo: MŠK Púchov – HK Gladiators Trnava 4:3 
(2:1, 0:0, 2:2), 5. Ladecký (Jablonka), 18. Smolka (De-
neš, Húska), 45. Deneš (Krajčovič), 50. Smolka (Putala, 
Korčák)
Ostatné výsledky 10. kola: Žilina – Prešov 14:3, 
Trenčín – Nitra 5:0, Martin – Spišská Nová Ves 4:3, 
Liptovský Mikuláš – Slovan Bratislava 1:2 sn, Zvolen 
– Michalovce 6:2, Banská Bystrica - Košice  7:4, Po-
prad - Skalica 3:0
1. Trenčín  10 8 0 0 2 40:15 24
2. Košice  10 6 1 0 3 42:25 20
3. Slovan  10 6 1 0 2 36:19 20
4. Zvolen  10 5 2 0 3 32:29 19
5. L. Mikuláš  10 5 1 2 2 22:23 19
6. Poprad  10 5 1 1 3 29:23 18
7. Sp. Nová Ves  10 5 1 0 3 40:29 17
8. Skalica  10 5 0 1 4 33:24 16
9. MŠK Púchov  10 4 1 1 4 28:31 15
10. Nitra  10 4 0 2 4 42:36 14
11. B. Bystrica  10 4 1 0 5 34:33 14
12. Michalovce  10 3 1 2 4 24:35 13
13. Žilina  10 3 0 1 6 31:38 10
14. Martin  10 3 0 1 6 29:36 10
15. Trnava  10 2 1 0 7 25:35 8
16. Prešov  10 0 0 0 10 14:70 0
Kadeti 
7. kolo: HKM Zvolen – MŠK Púchov 4:3 (0:1, 2:0, 
2:2), 2. Kuriš (Rusnák, Dudáš), 52. Kuriš (TS), 52. Šmi-
gura (Hajas, Halušková)
Ostatné výsledky 7. kola: Trnava – Spišská Nová Ves 
6:3, Martin – Slovan Bratislava 1:3, Banská Bystrica 
– Trenčín 1:5, Žilina – Michalovce 4:0
1. Slovan 7 6 1 0 37:11 13
2. Poprad  6 6 0 0 43:15 12
3. Košice  6 5 0 1 37:17 10
4. Trenčín  7 5 0 2 31:12 10
5. Žilina  7 5 0 2 28:16 10

6. MŠK Púchov  7 2 2 3 25:29 6
7. Trnava  7 3 0 4 23:31 6
8. Martin  7 3 0 4 16:26 6
9. Sp. Nová Ves  7 1 1 5 23:39 3
10. Michalovce  7 1 0 6 11:30 2
11. B. Bystrica  7 1 0 6 14:36 2
12. Zvolen  7 1 0 6 16:42 2
I. liga starší žiaci
8. HT
5. kolo: MŠK Púchov – HC Lučenec 6:5 (2:2, 3:2, 
1:1), 6. Dudáš, 11. Ondrašík (Dudáš, Lezzani), 26. 
Dudáš, 32. Dudáš (Ondrašík), 33. Pišoja (Bednár), 59. 
Dudáš
Ostatné výsledky 5. kola: Považská Bystrica – Brez-
no 4:9, Banská Bystrica – Martin 2:5, Žilina – Liptovský 
Mikuláš 4:0
1. Martin  5 5 0 0 35:11 10
2. MŠK Púchov  5 4 0 1 19:12 8
3. Zvolen  4 3 0 1 32:17 6
4. B. Bystrica  4 2 0 2 18:12 4
5. Žilina  4 2 0 2 14:13 4
6. Lučenec  4 0 2 2 18:22 2
7. Brezno  3 1 0 2 15:23 2
8. L. Mikuláš  5 1 0 4 9:29 2
9. P. Bystrica  6 0 2 4 19:40 2
7. HT
5. kolo: MŠK Púchov – HC Lučenec 7:0 (3:0, 2:0, 
2:0), 10. Hudík, 18. Žondor (Hajas), 20. Vráblik (Hu-
dík), 31. Kováčik, 33. Lazkov, 50. Hajas, 50. Ladecký 
(Kohutiar)
Ostatné výsledky 5. kola: Považská Bystrica – Brez-
no 4:4, Banská Bystrica – Martin 1:3, Žilina – Liptovský 
Mikuláš 2:3
1. MŠK Púchov  5 5 0 0 33:5 10
2. Martin  5 4 0 1 29:12 8
3. Zvolen  4 3 0 1 25:10 6
4. Žilina  4 2 0 2 17:16 4
5. L. Mikuláš  5 2 0 3 13:18 4
6. Lučenec  3 1 0 2 9:18 2
7. B. Bystrica  4 1 0 3 8:21 2
8. P. Bystrica  5 0 1 4 21:35 1
9. Brezno  3 0 1 2 5:25 1

I. liga mladší žiaci
6. HT
5. kolo: HC Lučenec – MŠK Púchov 1:16 (0:8, 0:4, 
1:4), 2. Brežný (Pobežal), 7. Hazala (Urban), 9. Pobe-
žal (Brežný, Paldan), 13. Urban (Mikovič), 14. Pobežal 
(Hazala), 14. Brežný (Ceno, Palan), 16, Hazala (Urban), 
17. Brežný (Mikovič), 25. Pobežal (Štrbáň, Hájovský), 
28. Brežný (Pobežal), 38. Pobežal (Palan, Brežný), 39. 
Vrtiel (Pobežal), 43. Pobežal (Gajdoš, Hájovský), 51. 
Pobežal, 56. Brežný (Hájovský, Pobežal), 58. Mikovič
Ostatné výsledky 5. kola: Brezno – Považská Bystri-
ca 7:5, Martin – Banská Bystrica 6:9, Liptovský Miku-
láš – Žilina 6:5
1. MŠK Púchov  5 4 1 0 51:17 9
2. Brezno  4 4 0 0 24:11 8
3. B. Bystrica  4 3 1 0 31:19 7
4. L. Mikuláš  5 3 0 2 40:33 6
5. P. Bystrica  4 2 0 2 18:28 4
6. Martin  5 1 0 4 20:35 2
7. Žilina  3 0 0 3 10:15 0
8. Lučenec  3 0 0 3 6:28 0
9. Zvolen  3 0 0 3 8:21 0
5. HT
5. kolo: HC Lučenec – MŠK Púchov 0:12 (0:2, 0:3, 
0:7), 17. Janíček (Baláž), 20. Koncový (Halušková, 
Hromada), 21. Červený (Kováč), 21. Kováč (Koncový), 
37. A. Seiler, 45. Koncový (A. Seiler), 47. Janíček (Sei-
ler), 48. Vrba (Červený), 51. Koncový (Červený), 52. M. 
Seiler (A. Seiler), 55. Koncový (Červený), 57. A. Seiler 
(Cích)
Ostatné výsledky 5. kola: Brezno – Považská Byst-
rica 11:7, Martin – Banská Bystrica 6:8, Liptovský Mi-
kuláš – Žilina 4:4
1. Žilina 4 3 1 0 27:16 7
2. Brezno  4 3 0 1 42:15 6
3. MŠK Púchov  5 3 0 2 37:32 6
4. P. Bystrica  5 2 1 2 30:31 5
5. Martin  4 2 1 1 17:14 5
6. B. Bystrica  3 1 0 2 25:17 2
7. L. Mikuláš  5 1 1 3 29:37 3
8. Zvolen  3 1 0 2 13:27 2
9. Lučenec  3 0 0 3 4:35 0

Extraligoví dorastenci MŠK Púchov si počas víkendu na svoje konto prípísali v najvyššej slovenskej súťaži päť bo-
dov za dve víťazstvá. V sobotu zdolali po samostatných nájazdoch Nitru a preskočili ju v tabuľke. V nedeľu si tesne 
poradili s Trnavou.                                                      Ilustračné FOTO: Pavol Kadlec
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PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám podnikateľský priestor 24 m². WC + ku-
chyňa. V  centre mesta, pri obchodnej ulici, na sl-
nečnej strane. Cena dohodou. Kontakt: 0940 383 
153.
• Predám jednoizbový byt v Lednických Rovniach  
v osobnom vlastníctve v pôvodnom stave o výmere 
57,99 m². Kontakt: 0905 740 172.      
• Predám rodinný dom so záhradou v  KÚ Horné 
Kočkovce o  rozlohe 1200 m². RK nevolať. Kontakt: 
0908 224 809, 0918 287 241, 0910 206 314. 
• Predám 3-izbový byt, novostavba v  Beluši o  vý-
mere 74 m², cena dohodou. Tel. 0907 596 920, 0907 
798 449.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do nájmu  nadštandardný, priestranný, sl-
nečný, trojizbový byt na pešej zóne (Moyzesova ul. 
Púchov), voľný ihneď, nájomné 410 eur + energie.  
Tel. 0904 717 001.
• Prenajmem NP (17 m²) so sociálnym zariadením  
v centre mesta. Tel. 0948 045 327.

PREDAJ RÔZNE
• Predám detskú drevenú ohrádku 150 x 150 cm, 
cena 35 €, detský bicykel s pomocný kolieskami pre 
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3 - 5 r., cena 40 €, detskú kolobežku za 15 €. Kontakt: 
0940 547 782.
• Predám páperovú perinu - 10 €, vankúš - 8 € a pe-
rinu do detskej postieľky - 10 € (klasika), vaňu polya-
krylovú na fontánu al. jazierko (int. + ext.) - 35 €. Tel. 
0940 547 771.
• Predám 10 l demižón a propábutánovú fľašu, lac-
no. Tel. 0904 982 556.

SLUŽBY
• Sme tu pre Vás. TAXI PIŠTA, 0907 07 94 94. Nonstop 
Púchov. Doprava na letiská.
• POZOR! Akcia -20 % do 31. 12. 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.
• Nemáte čas na upratovanie? Zabezpečíme Vám 
gazdinku do domácnosti alebo do firmy. 0905 
606 609, 0905 606 111, info@topteamsk.sk.         

RÔZNE
• VYKÚPIM STARŠIE POŠTOVÉ ZNÁMKY, AL-
BUMY ALEBO DOPISY. PLATBA V HOTOVOSTI.
TELEFÓN: 0940 526 933.           
• METROVÝ TEXTIL - Pešia zóna - matrace pre kaž-
dého - výroba byt. textilu na mieru - overená kvalita. 
Akcia na poťahoviny a koženky. www.textilrehak.sk.
• KURZY ANGLIČTINY - www.LamaSchool.sk, tel. 
0949 374 254, rehak.veronika@gmail.com. 

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 

SPOMIENKA
Kto Ťa poznal, spomenie 
si, kto Ťa mal rád, neza-
budne. 
Dňa 19. 12. 2017 si pri-
pomenieme 25. výročie, 
čo nás navždy opustil 
náš manžel, otec, dedko 
Jozef BLAŠKO z  Dol. 
Kočkoviec. 

S láskou spomínajú manželka, 
syn a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud 
vzal. Vám patrí spomienka, až srdce sa chveje, 
veď mama ani otec už s nami nie je. Teraz bdie-
te nad nami a chránite nás anjelskými krídlami. 
Dňa 29. 9. sme si pripomenuli 1. výročie, kedy 
nás opustila naša mama Terézia SVORADOVÁ 
a zároveň si pripomenieme 9. 12. už 12 rokov, čo 
nás navždy opustil náš otec Ján SVORADA.

 S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.

ADVENT  - POHREBNÁ SLUŽBA 
KVETINÁRSTVO - živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)POĎAKOVANIE
Ďakujeme príbuzným, 
priateľom a  všetkým, 
ktorí sa prišli naposledy 
rozlúčiť s naším drahým 
Eduardom JANÍČKOM. 
Ďakujeme za prejavenú 
sústrasť, kvetinové dary 
a slová útechy. Ďakuje-
me pohrebnej službe 
Advent. 

Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Sviečka na hrobe tíško 
zhasína, kto Ťa mal rád, 
ten si spomína. 
Dňa 9. 10. 2017 si pri-
pomíname nedožité 90. 
narodeniny manžela, 
otca, dedka a pradedka 
Emila PALIESKA 
z Horných Kočkoviec.  

S láskou spomínajú manželka Margita, 
dcéry Oľga a Jana s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 1. 10. 2017 sme si 
pripomenuli 20 rokov, 
čo nás navždy opustil 
náš drahý 
Róbert  HLOUŠEK. 
Spomína manželka, 
dcéra Adriana, syn Ro-
nald, tri vnučky  a  ne-
vesta Tatiana.

SPOMIENKA
Dňa 2. 10. 2017 uplynu-
lo 10 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš milova-
ný manžel, otec a  starý 
otec Jozef DANÍK.

S láskou spomínajú 
manželka a deti s rodi-

nami.

SPOMIENKA
Milovala som vôňu kve-
tov, rodný kraj, les, milo-
vala som svoju rodinu. 
Svieť svieca pokoja, ja 
žila som skromno, Pán 
to vie. Ten pokoj, čo cíti-
la som z lesov, ten pokoj 
ja cítim dnes. Už pocítila 
som lásku neba, žijem v jeho objatí, raz stretne-
me sa všetci spolu - tu čas sa už nekráti. Neplačte 
už za mnou, neodišla som nikam, len som vás 
predišla, všetko má svoj čas. 
So smútkom v srdci si dňa 30. 9. pripomíname 
3. výročie Janky PREKOPOVEJ rod. Fujeríkovej 
z Mestečka. 
S láskou spomína celá rodina, ktorá ťa mala rada.

SPOMIENKA
Dňa 3. 10. 2017 uply-
nulo 25 rokov, čo nás 
navždy opustila naša 
milovaná mama, bab-
ka a  prababka Margita 
HUŤOVÁ z Nimnice. 
S  láskou a  úctou spo-
mínajú syn Vlado, dcé-
ry Emília, Mária, Anna 
a nevesta Mária s rodinami.
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PONUKA PRÁCE
• Aspekta Trade s. r. o. Púchov, autorizovaný pre-
daj a servis vozidiel Mazda a Kia prijme pracov-
níka na TPP na údržbu objektu, prevoz tovaru a 
drobné autoopravárske činnosti. Požadujeme: 
samostatnosť, spoľahlivosť, výborné vodičské 
schopnosti, vyučenie alebo prax v odbore auto-
mechanik. Životopisy s fotkou môžete poslať na 
pivkova@kiapuchov.sk; info: 0911 942 899.

• Operátor výroby. Najvyššia hodinová sadzba od 
4 €/hod. v  čistom. Týždenné zálohy, zabezpečená 
strava a  ubytovanie. Kontakt: 0905 606  111, 0905 
606 609, info@topteamsk.sk.
• CNC sústružník /frezár/ horizontár, zvárač, zámoč-
ník, montážnik, brusič. Sadzby od 5,50 € /hod. v čis-
tom. Týždenné zálohy, zabezpečená strava a ubyto-
vanie. Región: Pov. Bystrica, Dubnica n./V., Trenčín, 
Piešťany. Kontakt: 0905 606 111, 0905 606 609, info@
topteamsk.sk
• Kočkovská pekáreň prijme zamestnancov na na-
sledujúce pozície (m/ž): expedient, vodič, skladník, 
pekár, pomocník pekára, miesič cesta a obsluha 
linky na jemné pečivo, upratovanie. Miesto práce: 
Pekáreň Kopek, Dolné Kočkovce. Viac informácií:  
kopek@kopek.sk, 0905 655 119, www.kopek.sk.
• Prijmem vodiča do TAXI služby na trvalý pracovný 
pomer. Tel. 0908 874 874, info@sbtaxi.sk.
• Prijmeme na TPP recepčnú/recepčného. Vyžadu-
jeme profesionálne vystupovanie a znalosť anglic-
kého jazyka na komunikatívnej úrovni. Práca v prí-
jemnom prostredí a v mladom kolektíve. Viac info: 
0948 636 315. Životopisy zasielajte na mail: event@
sportcentrumpuchov.sk.

STRATY - NÁLEZY
• Našli sa kľúče od mot. vozidla značky KIA na 
zväzku spolu s ďalšími troma kľúčmi. Uvedené kľ-
úče boli nájdené dňa 26. 9. 2017 v lese v Horných 
Kočkovciach. Majiteľ si kľúče môže opoznať a pre-
vziať na oddelení MsP Púchov.

OZNAMY 
• Z dôvodu rozšírenia falošnej informácie vedenie 
ZPS HUBERTUS, n. o. prehlasuje: Zariadenie HUBER-
TUS, n. o. Púchov neukončuje svoju činnosť a po-
skytovanie sociálnej služby pre občanov, ani to ni-
kdy neplánovalo. Aj naďalej sa budeme snažiť, aby 
boli naši prijímatelia sociálnej služby v maximálnej 
miere spokojní a cítili sa príjemne v našich zariade-
niach. S úctou Ing. Milan Rexa, riaditeľ.
• Jednota dôchodcov Slovenska, Základná organi-
zácia Púchov pozýva svojich členov 27. 10. 2017 o 
15.30 h na posedenie v reštaurácii U Jakuba (Nábre-
žie slobody) pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
• ZO SZZP Púchov oznamuje záujemcom, že poria- 
da zájazd na Vianočné trhy do Viedne 1. 12. 2017. 
Poplatok na osobu je 20 € (cesta + pripoistenie). Od-
chod autobusu o  6.00 hod. z  parkoviska za starým 
DK. Prihlásiť sa môžete do 25. 11. 2017 u p. Petra, Obr. 
mieru 1152/5, tel. 0949 103 709, 0948 093 551. 
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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.

• Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v  Považskej 
Bystrici upozorňuje motoristickú verejnosť, že v čase 
od 2. októbra 2017 do 30. novembra 2017 bude na 
ceste I. triedy č. 49 v  k. ú. Dohňany v  km 57,600 až 
58,350 v obci, čiastočné dopravné obmedzenie v obi-
dvoch jazdných pruhoch z dôvodu realizácie opravy 
chodníka a  dažďovej kanalizácie v  chodníku (úsek 
cesty od križovatky s cestou III/1940 do časti Mostište 
po lokalitu Základnej školy v Dohňanoch). 
Doprava bude vedená v  obidvoch protismerných 
jazdných pruhoch, s  lokálnym krátkodobým šírko-
vým obmedzením ľavého jazdného pruhu v  smere 
staničenia od ČR do Púchova (presun stavebných 
mechanizmov) a  bude usmerňovaná umiestneným 
prenosným dopravným značením a príp. riadená spô-
sobilými a náležite poučenými osobami.
• Spoločnosť MVM, s. r. o. Žilina poverená spoločnos-
ťou Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. na 
základe vykonanej revízie 22 kV/NN vedenia č. 204 v 
kat. území Ihrište vyzýva na odstránenie a okliesnenie 
stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť 
alebo spoľahlivosť prevádzky elektrického vedenia 
a to v rozsahu podľa § 43 Zákona o energetike. Uve-
denú činnosť je možné vykonať do 30 dní (do 28. 10. 
2017). Je potrebné min.15 dní pred plánovaným zača-
tím prác tieto nahlásiť kontaktnej osobe na tel. č. 0907 
828 551.

Útulok OZ 
Hafkáči  

Kontakt: 0911 290 983  
hafkacipb@gmail.com 

 facebook.com/hafkaci
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