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Veľká cena Púchova v plávaní



Rekonštrukcia Hurbanovej ul. - Horné Kočkovce
Realizátor: DOSA Slovakia, s. r. o., Veľká Bytča
Cena s DPH: 138.000 € 
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Októbrové investičné akcie mesta
Aj Hurbanova ulica v Horných Kočkovciach má novú asfaltovú pokrývku

Odvodnenie územia Vŕšok – Horné Kočkovce
Realizátor: Dušan Ondrička, Lazy pod Makytou
Cena s DPH: 35.275 € 

Predĺženie vodovodu Záskalie – automatická 
tlaková stanica 
Realizátor: DISA PLUS, s. r. o., Trenčín
Cena s DPH: 28.812 € 

Rekonštrukcia chodníka na Ulici Janka Kráľa
Realizátor: DOSA Slovakia, s. r. o., Veľká Bytča
Cena s DPH: 33.007 €

Vybudovanie chodníka na Okružnej ulici 1443
Realizátor: DOSA Slovakia, s. r. o., Veľká Bytča
Cena s DPH: 11.413 €

Rozšírenie plochy na parkovanie - Okružná 
ulica 1425 
Realizátor: ENERGOVOD s. r. o., Rožňava
Cena s DPH: 13.488 €
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Rastislav Henek: Znovu som sa narodil
Púchovskému primátorovi Rastislavovi Henekovi sa niekoľko dní po letnej dovolenke 
a služobnej ceste do Starej Pazovy v Srbskej Vojvodine prihlásili zdravotné problémy, 
ktoré mu skrížili všetky pracovné i súkromné plány a nielen počas prázdninových me-
siacov. Po náročnej dvojmesačnej hospitalizácii uverejnil optimistickú správu z návratu 
domov a nerobilo mu problém otvorene hovoriť o svojom ochorení, dokonca poskyt-
núť fotografiu, ktorá vznikla v prvých dňoch počas jeho pobytu v košickej nemocnici.    

• Uplynulý pondelok (2. októbra) ste 
na svoj facebookový profil uverejnili 
status a spoločnú fotografiu s man-
želkou Katarínou, že po takmer dvoch 
mesiacoch pobytu v nemocnici ste 
doma pri svojej rodine...
Áno, je to pravda. Momentálne som 
v domácom liečení a som šťastný, že 
som konečne v Púchove a so svojou 
rodinou. Cítim veľkú vďačnosť voči  
úžasným lekárom a celému perso-
nálu Univerzitnej nemocnice L. Pas-
teura Košice, kliniky anesteziológie 
a intenzívnej medicíny, ako i neuro-
logického oddelenia, ktorí mi svojím 
profesionálnym a ľudským prístupom 

zachránili život. Obrovské ďakujem 
patrí mojej vzácnej manželke, mojim 
blízkym, ktorí mi boli veľkou oporou 
a v neposlednom rade všetkým tým, 
ktorí boli so mnou v myšlienkach a 
modlitbách. Neskutočná sila pozitív-
nej energie, ktorá mi bola zasielaná 
a celková emočná podpora, mi veľmi 
pomohla v liečbe a v rýchlom navrá-
tení do bežného života. 

• Uprostred leta Vás prekvapili zdra-
votné ťažkosti, ktoré vyústili do hos-
pitalizácie a momentálne do viac ako 
dvojmesačnej „péenky“. Na septem-
brovom mestskom zastupiteľstve sa 
o Váš zdravotný stav zaujímal aj jeden 

z jeho skalných návštevníkov Jozef 
Pěntka a určite nie je sám, kto by chcel 
vedieť viac... Čo sa stalo, čo Vám bolo?
Bola mi stanovená diagnóza Guillain 
Barrého syndróm, resp. išlo o recidí-
vu tohto ohorenia spred jedenástich 
rokov. Ide ochorenie, ktoré sa začalo 
prejavovať vysokým krvným tlakom 
a slabosťou a následne postupnou 
paralýzou končatín. Je to „vzácne“ 
autoimunitné ochorenie, ktoré po-
stihuje periférnu nervovú sústavu.  
V podstate je možné povedať, že som 
sa znova narodil a znova sa učil chodiť 
a vykonávať zdravému človeku úplne 
bežné veci... už tretíkrát. Cítim obrov-

skú pokoru k životu a ďakujem Pánu 
Bohu, lekárom a všetkým blízkym za 
to, že som mal možnosť prežiť a vrátiť 
sa domov bez ujmy. 

• Zdravotné problémy sa ozvali zrov-
na v čase (necelé štyri mesiace) pred 
novembrovými voľbami do zastu-
piteľstva Vyššieho územného celku 
Trenčianskeho samosprávneho kra-
ja. Skomplikovala Vám táto situácia 
rozhodovanie? Minimálne zbieranie 
podpisov asi áno, čo bola podmien-
ka pre registráciu nezávislého kan-
didáta...
O mojom kandidovaní do VÚC som 
bol presvedčený už dávno pred ocho-

rením, pričom o spoločnom postupe 
sme boli dohodnutí aj s Ivanom Kubi-
šom a Milošom Svobodom. Choroba 
všetko skomplikovala. Je pochopi-
teľné, že v čase, keď sa rieši otázka 
života a smrti, sú iné priority. Keď sa 
mi stav zlepšil, odpovedal som svo-
jim kolegom a priateľom na otázku, 
či budeme zbierať podpisy – áno. 
Myslím si, že nesmieme zahodiť príle-
žitosť pokračovať v rozvoji Púchova a 
celého regiónu. Som presvedčený, že 
sa podarilo v meste urobiť veľa skve-
lých vecí, pričom spomeniem aspoň 

rekonštrukciu a opravu troch základ-
ných škôl v priebehu dvoch rokov - 
a to z vlastných financií mesta, teda 
bez čerpania úveru, čo si myslím, že 
nie je v súčasnosti bežné. Znížili sme 
úverové zaťaženie, pričom mesto je v 
skvelej finančnej kondícii. V súčasnos-
ti pokračujeme v investičných akciách, 
a to všetko čestne, slušne a pozitívne.  
Verím, že týmto postupom môžeme 
ovplyvniť aj procesy vo VÚC a chrániť 
záujmy celého púchovského regiónu. 
Uvedomujem si však, že moje ocho-
renie a fyzická neprítomnosť v meste 
je určitým hendikepom vo volebnej 
kampani, avšak verím, že ľudia vo voľ-
bách do VÚC ohodnotia moje trojroč-
né pôsobenie v meste a podľa toho sa 
rozhodnú. Verím, že ľudia si srdcom i 
rozumom vyberú medzi šírením zlo-
by, nenávisti, negativizmu využívajúc 
pretvárku, ohováranie a vykonštru-
ované kauzy a medzi pozitívnym a 

ľudským prístupom zachovávajúc zá-
kladné ľudské i morálne hodnoty.

•  Sledujete v čase Vašej „péenky“ dia-
nie v Púchove?
Priznám sa, že počas prvých týždňov 
hospitalizácie, keďže som bol aj v 
umelom spánku,  som nemal pri sebe 
telefón a ani prístup na internet, preto 
som informácie získaval len čiastočne 
od mojej manželky. Mňa však zaují-
mali najmä investičné akcie, teda či sa 
pokračuje v ich realizácii podľa plánu 
(školy, cesty, chodníky...).

• O Vašom zastupovaní prostredníc-
tvom viceprimátora Romana Hviz-
dáka Púchovské noviny informovali. 
Stále platí, že má Vaše splnomocnenie 
na dobu neurčitú?
Splnomocnenie pre Romana Hvizdá-
ka ako viceprimátora bolo naviazané 
na obdobie počas mojej neprítom-
nosti, resp. práceneschopnosti. 

• Keďže ste v domácom liečení, čo 
Vás čaká v rámci rekonvalescencie  
v blízkej budúcnosti? A kedy by ste sa 
mohli vrátiť späť do práce? 
O pár dní nastupujem na pár týždňov 
do Národného rehabilitačného centra 
v Kováčovej, kde riadne zrehabilitu-
jem a následne po ukončení tohto re-
habilitačného procesu sa vrátim späť 
do práce. Verím, že v priebehu mesia-
ca november už budem úplne fit.   

Za rozhovor poďakovala
Tatiana Moravcová
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Hospodárenia a správa majetku
Spoločnosť MŠK Púchov s. r. o. na 
základe zmlúv o  poskytnutí dotácií 
pre rok 2017 prijala ku dňu 20. 9. 
2017 čiastku 854.228 eur (116.700 
eur na kúpu pozemku parkoviska 
a 737.528 eur na prevádzku čin-
nosti objektov a  športovú činnosť). 
Ďalšie finančné prostriedky získala 
z  prenájmu nebytových priestorov, 
zo vstupného,  príjmov z  reklám, 
odstupného za hráčov v  zmysle 
smerníc federácií, účastníckych po-
platkov hráčov klubov, či získaných 
finančných príspevkov.

Prevádzková činnosť – 
údržba majetku
V  rámci prevádzkovej činnosti pre-
biehali počas leta opravné a rekon-
štrukčné práce. Dokončila sa úprava 
pomocného futbalového ihriska, re-

novovalo sa oplotenie v spolupráci 
so Špeciálnou združenou školou 
a  ČSOB bankou. Opravili sa zate-
kajúce vstupné búdky pri hlavnom 
vchode do športového areálu, kto-
ré boli dlhodobo v havarijnom sta-
ve, čím sa znehodnocoval majetok 
mesta. V  mesiaci júl sa dokončila 
inštalácia automatického zavlažo-
vania hlavnej hracej plochy futba-
lového ihriska. Prevádzka letného 
kúpaliska zaznamenala túto sezó-
nu priaznivú návštevnosť i  vzhľa-
dom na teplé letného počasie.

Na krytej plavárni sa uskutočnili 
bežné údržbové práce a nevyhnut-
né opravy pred zahájením prevá-
dzky plavárne od 1. septembra. Na 
zimnom štadióne sa spustila prevá-
dzka ľadovej plochy už 9. júla, na-
koľko bol záujem o využitie ľadovej 
plochy od komerčných nájomníkov 
na realizáciu kempov a  sústredení. 
V mesiaci august sa spustila moder-
ná LED tabuľa, ktorá je umiestnená 
pri kruhovom objazde na Ul. 1. mája. 
Jej cieľom je v nábehu prevažne in-
formovať o športových podujatiach 

MŠK Púchov, pričom postupne sa 
stane i zdrojom príjmov z reklamy. 
V  súčasnosti informuje o  reklam-
ných partneroch, ktorý podporujú 
športovú činnosť MŠK Púchov, a to 
buď vo forme reklamy na špor-
toviskách alebo pri jednotlivých 
športoch – hokej, futbal, volejbal. 
Súbežne informuje i  o podpore 
športu priamo Mestom Púchov.

Športová činnosť
V rámci leta prebiehala vo všetkých 
športoch príprava na nasledujúcu 
športovú sezónu 2017/2018. Riešili 
sa nové zmluvné vzťahy so športov-
cami a športovými trénermi.

Hokej
Hokej spoločnosť MŠK Púchov pre-
vádzkuje od roku 2012. Za tento čas 
sa hokejová základňa hráčov klubu 
rozrástla a ustálila. Zastrešuje hoke-
jovú činnosť hráčov od prípravky 
(hokejové triedy 1, 2, 3, 4) cez mlá-
dežnícke kategórie hrajúce prvoli-
gové súťaže (hokejové triedy 5, 6, 
7, 8, kadeti, dorast) až po najvyššiu 
možnú kategóriu (muži). V súčasnej 
sezóne nabieha klub prvýkrát  do 
súťaže mužskej kategórie. Do tejto 
kategórie súťažne nastupujú i naši 
juniori a odchovanci klubu, ktorých 
sme aj z  úsporných dôvodov ne-
prihlásili pre túto sezónu do samo-
statnej súťaže 1. liga juniorov.
Pokles hráčov v  niektorých vyš-
ších ročníkoch ovplyvňuje i  fakt, 

Konateľ spoločnosti MŠK Púchov s. r. o. Ing. Štefan Ondrička (na foto) predložil na posled-
nom zasadnutí mestského zastupiteľstva správu o činnosti spoločnosti, z ktorej vyberáme:

Správa o činnosti spoločnosti MŠK Púchov
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že niektoré deti z rôznych dôvodov 
časom prestanú hrať hokej. To je i 
dôvod na rozširovanie hráčskej zá-
kladne daného ročníka prostredníc-
tvom získania hráčov na hosťovanie 
alebo prestup z  iného klubu. Tieto 
prestupy sú v zmysle smernice SZĽH 
platené a  predstavujú pre náš klub 
nákladovú položku (samozrejme, 
pri prestupe hráča z  nášho klubu 
výnosovú položku). Preto je snahou 
klubu vychovávať vlastných hráčov 
od najnižších kategórií. Pre nábor 
nových hráčov do hokejového klu-
bu sa každoročne organizuje škola 
korčuľovania pre základné a mater-
ské školy. Spoločnosť MŠK Púchov sa 
i v rámci tejto činnosti snaží podpo-
rovať šport od najnižších vekových 
kategórií. Ponúka pre deti možnosť 
výučby základov hokeja, podporu 
ich zdravia, ako i následnú  možno-
sť zmysluplného trávenia voľného 
času pre deti v  rámci ďalšieho pô-
sobenia v  hokejovom klube. Škola 
korčuľovania prebieha pod vede-
ním a organizáciou kvalifikovanými 
trénermi a inštruktormi a za pomoci 
škôl a mesta Púchov. Nárast hokejo-
vej činnosti ovplyvňuje i nákladové 
zaťaženie spoločnosti.
 
Futbal
Futbalovú činnosť prevádzkuje spo-
ločnosť MŠK Púchov už druhú futba-
lovú sezónu. Počas tohto obdobia 
sa jej podarilo zvládnuť a aplikovať 
zmeny v legislatíve a v smerniciach 
SFZ. Stabilizácia futbalového klu-
bu pod hlavičkou MŠK Púchov, tzn. 
pod hlavičkou 100 %-nej dcérskej 
spoločnosti mesta Púchov, prinies-
la so sebou zlepšenie podmienok, 
istoty a pravidlá, tak pre hráčov, ako 
i  pre trénerov a  obslužný personál. 
Budovanie dôvery je však dlhodobý 

proces, ktorý so sebou v budúcnos-
ti môže priniesť i  väčšiu podporu, 
či už zo strany verejnosti (zvýšenie 
návštevnosti futbalových zápasov) 
alebo i  od samotných podnika-
teľských subjektov (reklama, spon-
zorstvo). 
Štruktúra a výška nákladových polo-
žiek sa pri každej športovej činnosti 
priebežne mení. Nákladové položky 
sú závislé od vopred zazmluvnených 
vzťahov (tréneri, hráči, vedenie a or-
ganizácia športového klubu), od cha-
rakteru súťaže (doprava, ubytovanie, 
strava), aktuálnych potrieb družstiev 
(prestupy, poplatky), smerníc zväzov 
a legislatívnych zmien (zákonník prá-
ce, zákon o športe), alebo sa náklady 
vyskytujú priebežne (spotreba mate-
riálu, iné režijné náklady). 

Volejbal
V priebehu letného obdobia sa hrá-
či volejbalového klubu zúčastnili 
sústredenia. Sústredenie im bolo 
umožnené i  vzhľadom k  tomu, že 
získali reklamu do športovej haly, 
aby sa získali výnosy, ktoré by ne-
priamo, ale recipročne nahradili 
vzniknuté náklady sústredenia.  

Ďalej prebiehala letná príprava 
a  tréningový proces. Najdôležitej-
šou zmenou vo volejbalovej činnos-
ti bolo otvorenie družstva kadetov 
a prihlásenie tohto družstva do sú-
ťaže. O danej potrebe sa diskutovalo 
aj vzhľadom k tomu, že každoročne 
sa športovci posúvajú do vyšších 
kategórií a  je potrebné zabezpečiť, 
buď schopnosť prevádzky i  ďalších 
športových družstiev, do ktorých 
nám hráči dorastajú, alebo týchto 
hráčov v rámci vyšších súťaží posun-
úť do iných klubov (prestupy, hosťo-
vania). Oba varianty vyžadujú per-
sonálne i  finančné zabezpečenie. 
Vzhľadom k  tomu, že MŠK Púchov 
prevzalo volejbal minulý rok (2016), 
rozhodlo sa pre variant zachova-
nia a  udržania hráčov v  Púchove 
aj vzhľadom na tradície volejbalu 
v  meste Púchov, ako i  na krátkosť 
obdobia vyhodnotiť dané rozhod-
nutie inak. I  naďalej sa hľadajú fi-
nančné zdroje, ktoré by nepriamo 
pokryli financovanie športových 
družstiev, napr. i  formou reklám 
v športových objektoch.

Ing. Štefan Ondrička, 
konateľ spoločnosti

Dôkazom našej úcty k starším nie sú len prázdne reči
lej. Dovoľte mi poďakovať sa Vám, 
milí naši seniori, za Vašu doterajšiu 
prácu pre našu spoločnosť, za Vaše  
skúsenosti a poznania, ktorými nám 
uľahčujete každodenný uponáhľaný 
rodinný, pracovný i verejný život. 
Zaslúžite si našu prácu a obdiv.

Prajem Vám všetkým veľa zdravia, síl, 
optimizmu a pozitívnej energie, aby 
ste boli dôkazom toho, že jeseň života 
sa dá užívať plnými dúškami.

Rastislav Henek
primátor mesta Púchov

Október vnímame ako mesiac úcty  
k starším. Pozornosť a úctu k starším 
by sme však všetci mali prejavovať 
počas celého roka. Za naše mesto 
Púchov svedčia činy. Bezplatné ces-
tovanie MHD, projekt náramkov zá-
chrany, zľavnené obedy v školských 
zariadeniach, bezplatné právne po-
radenstvo pre seniorov a zdravotne 
postihnutých, organizovanie úspeš-
ných kultúrno-zábavných posedení 
„Čaj pre seniorov“ hovoria za všetko.
 
Ja verím, že budeme v tomto pozitív-
nom prístupe pokračovať aj naďa-

Prednostka 
MsÚ Púchov
požiadala
o uvoľnenie
z funkcie

JUDr. Eva Kvocerová požiadala 
zo zdravotných dôvodov o uvoľ-
nenie z funkcie prednostky Mest-
ského úradu v Púchove ku dňu 
9. októbra 2017. 
Viceprimátor Roman Hvizdák 
zastupujúci primátora Mgr. Rasti-
slava Heneka vyhovel jej žiadosti  
a  poďakoval sa jej za doterajšiu 
prácu. 
JUDr. Eva Kvocerová ostáva 
pracovať na mestskom úrade 
v  rámci jestvujúcej organizačnej 
štruktúry.                                         -r-
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Kedy sa skončí 
zdĺhavé 
obsluhovanie 
zákazníkov 
púchovskej 
pošty?

Prezident Združenia podnikateľov 
regiónu Púchov doc.  Ing.  Vladimír 
Taraba, PhD. sa 26. septembra 2017 
obrátil v  mene dvadsiatich podnika-
teľských subjektov na generálneho 
riaditeľa Slovenskej pošty, z  ktorého 
vyberáme:

„Na teritóriu mesta Púchov je len jed-
na pošta, ktorá absolútne nezvláda 
vybavovať poštové služby pre pod-
nikateľov a  obyvateľov mesta. Pra-
covníčky pošty sú permanentne vy-
stavované kritike až ostrým slovným 
invektívam, ktorých bývam denno-
denne svedkom. Čakacie doby sa 
pohybujú v  desiatkach minút. Pred 
prepážkami sa vytvárajú rady, ktoré 
mávajú viac ako 30 ľudí. V  letných 
mesiacoch je tam nedýchateľné pro-
stredie, čo sťažuje prácu aj samot-
ným pracovníčkam. Problém nie je 
v pracovníčkach pošty, prípadne ne-
obsadení prepážok. Vidím ho v silnej 
koncentrácii zákazníkov a  nedosta-
točnej kapacite pošty.
Na základe analýzy okolitých miest, 
ktorú som vykonal, som zistil, že Po-
važská Bystrica a okolie (cca 45.000 
obyvateľov) má hlavnú poštu a  ďal-
ších šesť expozitúr, Dubnica nad Vá-
hom a okolie (cca 25.000 obyvateľov) 

V poslednom období 
sa v redakcii množia 
sťažnosti občanov na 
preplnenosť a zdĺhavé 
obsluhovanie zákazní-
kov púchovskej pošty.

má hlavnú poštu a ďalšie dve expo-
zitúry. Púchov a okolie (cca 23.000 
obyvateľov) má len jednu poštu.
Vážený pán generálny riaditeľ, na 
základe horeuvedených skutočností 
si Vás dovoľujem požiadať o prijatie 
účinných opatrení, ktoré pomôžu 
kritickú situáciu na pošte v  Púcho-
ve riešiť z  hľadiska krátkodobého 
i  dlhodobého, obdobnou formou 
ako v  okolitých mestách otvorením 
expozitúry, napr. v  niektorom z  ná-
kupných centier, prípadne inou ra- 
cionálnou formou.“
List adresovaný vedeniu Slovenskej 
pošty s  podobným obsahom poslal 
už pred dvoma rokmi primátor mes-
ta Mgr.  Rastislav Henek. Napriek 
určitým prísľubom zo strany vedenia 
pošty sa doteraz nič neudialo. Preto 
je každá ďalšia iniciatíva zo strany 
podnikateľov, občanov a  vedenia 
mesta veľmi žiaduca. 
Reagujú aj poslanci mestského za-

stupiteľstva. Napríklad poslanec 
Ing. Daniel Lako sa 2. októbra 2017 
emailom obrátil so sťažnosťou na 
vedenie pošty:
„V prílohe Vám posielam fotografiu 
denného viac ako 30-minútové ča-
kania na pošte v Púchove. Som po-
slanec MsZ a situácia je pre občanov 
neznesiteľná, hlavne pre ZŤP, ktorí si 
musia vystáť nekonečnú radu, aby 
sa dostali k okienku. V Púchove v mi-
nulosti bola pošta Púchov 2. Prečo sa 
zrušila? Pritom bola na lukratívnom 
mieste s parkovaním áut priamo 
pred dverami pošty Púchov 2. Mes-
to má k  dispozícií priestory, kde by 
pošta Púchov 2 mohla byť umiest-
nená. Žiadam Vás o stanovisko, ako 
chcete riešiť súčasný stav na pošte  
v Púchove.“
Môžeme len dúfať, že kompetentní 
ľudia v Slovenskej pošte sa zobudia 
a  zlú situáciu na púchovskej pošte 
začnú riešiť.                                         -sf-

Ak vás trápia hlodavce na verejnom priestranstve, nahláste ich
v zeleni a v okolí bytových domov.

Výskyt hlodavcov môžete nahlásiť 
na telefónnych číslach: 
4650 845, 0905815376.

Kontaktná osoba: 
Mgr. Martina Knížatová, 
odborná referentka ŽP, MsÚ Púchov.

Na základe pripravovanej jesennej 
deratizácie v meste Púchov, ktorá 
bude realizovaná odbornou firmou 
v termíne od 23. 10. 2017 do 13. 11. 
2017, samospráva žiada občanov 
o spoluprácu formou oznámenia 
miesta výskytu hlodavcov (najmä 
potkanov) na plochách verejnej 
zelene, stojísk smetných nádob, 
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Brány školy v Dolných Kočkovciach sa po prvýkrát 
otvorili pred 60-timi rokmi
„Písal sa rok 1955, prvý september a na svete bol úvodný projekt, následne 30. októbra technický 
projekt výstavby základnej školy v Dolných Kočkovciach,“ načrel do histórie dolnokočkovskej zá-
kladnej školy dlhoročný starosta obce Peter Regina. Oslavy okrúhleho výročia si pripomenuli jej 
súčasní, ale aj bývalí učitelia a pracovníci uplynulý piatok, 6. októbra. 

V novembri toho istého roku boli 
odsúhlasené plány školy a zároveň 
vyčíslené celkové finančné náklady 
na 962 000 Korún československých. 
14. novembra 1955, keď sa v lokalite 
Sadenec zišli zástupcovia OSP, vy-
týčili stavbu a už o deň nato začali 
miestni občania a brigádnici s výko-
povými prácami. Tie zvládli za tri dni 
a po dovezení stavebného materiálu 
sa začalo 19. novembra s betóno-
vými prácami. Na jar (od marca do 
mája 1956) sa začali stavať múry. Po-
stupne sa ďalej pracovalo na stavbe 
múrov, zastrešenia, dlažby, zavedení 
elektriny, vody a kúrenia. Sklenári 
a parketári pracovali dokonca aj v 
noci. Na záver pribudol okolo školy 
plot, vnútri zasa osadili skrine a ško-
la bola presne na Silvestra roku 1956 
pripravená na odovzdanie.
   Hneď nasledujúci rok sa od januára 
1957 robili terénne úpravy areálu. 
Navážky, malé dorábky a vyčistenie 
oddialili odovzdanie budovy na sep-
tember (1. 9. 1957). Škola bola vybu-
dovaná prakticky za jeden rok vďaka 
občanom a vedeniu obce. Prvým 
riaditeľom sa stal Ján Dvorský, pe-
dagogickými zamestnancami boli 
jeho manželka Emília, učiteľka Anna 
Gabčová a školníčka Anna Rosinová.  
V prvom školskom roku 1957/58  
mala škola až 120 žiakov, ktorí sa učili 
v troch triedach a piatich ročníkoch. 
  O výstavbu a činnosť školy sa v 
tomto počiatočnom období zaují-
mali dokonca aj filmári, ktorí tu strá-
vili dva týždne natáčaním scén pre 

film „Príhoda vo vlaku“. 
   Postupne, časom sa obmieňali a 
dopĺňali pedagógovia školy. V ar-
chívoch nájdeme mená ako Cez-
majerová, Bielik, Zeman, Višňovská, 
Kebísková, Novotný, Ďurček, Imrich 
Holečka, Bašová, Chrapková, Češ-
ková, Šelingová, Gerbelová, Ptáčko-
vá, manželia Ilenčíkovci, Machová, 
Holeček, Gieciová, Matesová, Záuš-
kova, Lovášová, Hatala, Kozúšková, 
Závodný, Cenigová, Belobradová, 
Šidlíková a Faktorová.
   Žiaci školy sa zapájali, ako bolo v 
tých časoch zvykom, aj do sparta-
kiád, dokonca na okresnej úrovni. 
V dolnokočkovskej základnej škole 
pôsobil divadelný, spevácky i turi-
stický krúžok a pionierska skupina.   

   V 60-tych rokoch navštevovalo 
školu dokonca až 162 žiakov, vyučo-
vanie vtedy prebiehalo doobeda aj 
popoludní.
   Základná škola mala v minulosti 
družbu so školou z obce Ratiboř na 
Morave. Organizovali sa výlety po 
Slovensku, stanové tábory. Žiaci sa 
zapájali aj do kultúrnych podujatí.
   V 80-tych rokoch postupne počet 
žiakov klesal na približne 100 a me-
nej, neskoršie na 50. V dnešnej dobe 
školu navštevuje 29 žiakov.
   Dnes je základná škola so sídlom 
v Dolných Kočkovciach zmoder-
nizovaná a vynovená, s umelým 
viacúčelovým ihriskom, detským a 
workautovým ihriskom i modernou 
technikou. 

Riaditeľka školy Mgr. Jana Cenigo-
vá  v príhovore pri príležitosti 60-
teho výročia založenia školy okrem 
iného uviedla: „Škola je súčasťou 
obce, preto osobitné poďakova-
nie patrí pánovi starostovi Petrovi 
Reginovi a poslancom Obce Dolné 
Kočkovce za výbornú spoluprácu, 
ktorá nám pomáha pri vytváraní 
priestorových a materiálnych pod-
mienok. Škola od roku 2013 prešla 
veľkou rekonštrukciou. Vymenili 
sa všetky okná, vchodové dvere, 
podlahy. V triedach pribudli inter-
aktívne tabule, magnetické tabu-
le a nový nábytok. Na chodbe sa 
zriadila veľká herňa pre deti s ko-
bercom, trampolínou a šachovými 
kútikmi.“                                                     -r- 

Riaditeľka základnej školy Jana Cenigová a starosta Peter Regina.Dobová fotografia budovy školy v Dolných Kočkovciach.
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Polícia informuje

Chorobnosť na ARO bola minulý týždeň  
v okrese Púchov štvrtá najnižšia v kraji

Priemerná chorobnosť na akútne respiračné ocho-
renia (ARO) dosiahla v minulom týždni v Púchovskom 
okrese 1649 ochorení na 100.000 obyvateľov, čo bola 
štvrtá najnižšia chorobnosť spomedzi okresov Tren-
čianskeho kraja. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne. 

Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji nahlá-
sili v minulom týždni na Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva 5766 akútnych respiračných ochorení, 
čo predstavuje chorobnosť 1755 ochorení na 100.000 
obyvateľov. Z celkového počtu hlásených ochorení 

bolo 427 ochorení na chrípku, čo je chorobnosť 130 
ochorení na 100.000 obyvateľov. Chorobnosť na a- 
kútne respiračné ochorenia aj chrípková chorobnosť 
boli v Trenčianskom kraji na úrovni predchádzajúce-
ho týždňa. 

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ocho-
renia bola v minulom týždni v Trenčianskom kraji v 
okrese Partizánske, kde dosiahla úroveň 2316 ocho-
rení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť – 
1366 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese 
Považská Bystrica.                      (r)

Na cestách Púchovského okresu sa v 39.kalendár-
nom týždni stala jediná dopravná nehoda. Nikto 
pri nej neprišiel o život ani neutrpel ťažké zranenie. 
Nehoda sa stala v piatok 29.septembra na ceste I/49 
v katastrálnom území obce Mestečko mimo zastava-
nej časti obce. Vodič nákladného automobilu značky 
Renault viedol vozidlo po ceste v smere od Českej 
republiky do Púchova. V dôsledku náhlej zdravotnej 
indispozície zišiel počas prejazdu ľavotočivou zákru-
tou mimo cesty, kde vozidlo zostalo stáť. Pri nehode 
sa nikto nezranil, skúška na alkohol bola u vodiča ne-
gatívna. 

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja 

sa v rovnakom týždni stalo 22 dopravných nehôd. 
Nezomrel pri nich nikto, ani nikto neutrpel ťažké zra-
nenie. Od začiatku roka sa na krajských cestách stalo 
923 dopravných nehôd. Zomrelo pri nich už 20 ľudí, 
čo je o šesť viac, ako v rovnakom období minulého 
roku. 

Na Slovenských cestách sa v tomto roku stalo 
10.207 dopravných nehôd (medziročný nárast o 
216). O život pri nich prišlo 185 ľudí, čo je o 11 viac, 
ako v rovnakom období roku 2016. Najviac ľudí 31) 
zomrelo tento rok pri nehodách v Banskobystrickom 
samosprávnom kraji, najmenej (13) v Bratislavskom 
samosprávnom kraji.                KR PZ Trenčín

V septembri uskutočnili príslušníci Hasičského a 
záchranného zboru v Trenčianskom kraji celkom 274 
výjazdov. Najviac – 89, bolo k dopravným nehodám. 
Nasledovalo 88 technických zásahov, 57 výjazdov k 
požiarom a 10 ekologických zásahov. Okrem toho 
hasiči v priebehu uplynulého mesiaca vykonali 26 
požiarno-previerkových cvičení a štyri výjazdy k uda-

lostiam, pri ktorých napokon zasahovať nemuseli.
Priame škody v dôsledku udalostí za mesiac sep-

tember boli vyčíslené na viac ako 200.000 eur. 
Uchránené hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti 
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Tren-
čianskom kraji predstavovali v sledovanom období 
hodnotu viac ako 458.000 eur.         KR HaZZ Trenčín

Hasičov v Trenčianskom kraji zamestnali 
v septembri najmä dopravné nehody

Na cestách okresu Púchov bol pokoj

Opitý študent zaspal za bieleho dňa 
pred obchodom

Necelú hodinu pred poludním informovali tele-
fonicky na oddelenie mestskej polície, že v Kolón-
ke pri obchode leží neznámy mladý muž.  Hliadka 
zistila, že na Trenčianskej ulici pri predajni potra-
vín je mladistvá osoba z Lysej pod Makytou. Mla-
dík, ktorý je študentom Strednej odbornej školy v 
Púchove, bol evidentne pod vplyvom alkoholu a 
dopustil sa priestupku prespávania na verejnom 
priestranstve. Na miesto prišla po informovaní 
políciou aj jeho matka, neskôr sa o udalosti infor-
movala aj riaditeľka školy, ktorú mladík navštevu-
je.  

Konflikt v krčme pokračoval v Kolónke
Mestských policajtov požiadali krátko pred pol-

nocou o pomoc z operačného strediska Krajské-
ho riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, ktoré 
žiadalo o súčinnosť pri zásahu pri bitke v pohos-
tinstve na Spojovej ulici v Púchove. Na mieste už 
boli dve hliadky Obvodného oddelenia Policaj-
ného zboru v Púchove, podľa štátnych policajtov 
už nebol zásah hliadky potrebný. O pol hodinu 
požiadali mestských policajtov o súčinnosť opäť. 
Mali preveriť oznámenia o narušovaní verejného 
poriadku a občianskeho spolunažívania na Kolón-
ke. Na mieste dochádzalo k verbálnym útokom na 
obyvateľov Kolónky pre predchádzajúci konflikt v
pohostinstve na Spojovej ulici. Na mieste zasaho-
valo päť policajných hliadok. Prípad realizuje Poli-
cajný zbor Slovenskej republiky. 

Prevádzka je legálna...
Krátko pred piatou hodinou ráno sa telefonic-

ky sťažoval na oddelenie mestskej polície muž z 
Moravskej ulice na hluk vychádzajúci z prevád-
zky, ktorá je podľa neho pravdepodobne nepo-
volená. Hliadka na mieste zistila, že v prevádzke 
sa nachádzajú dve pracovníčky. Vedúca predajne 
uviedla, že prevádzka začína od 4.00 hodiny, keď-
že sa začína príjem tovaru, pričom môže dochád-
zať k zvýšeniu hlučnosti v predajni. Ďalej uviedla, 
že predajňa má schválenú otváraciu dobu od 5.00 
hodiny a posledná prerábka - zväčšenie predaj-
ne bola riadne schválená mestským úradom a aj 
obyvateľmi bytov nachádzajúcich sa nad prevád-
zkou.  

Jazvečík slintal pred predajňou
Na oddelenie mestskej polície telefonicky ozná-

mili, že pred prevádzkou rýchleho občerstvenia 
na Moravskej ulici pobehuje hnedý jazvečík s čer-
veným obojkom a hľadí do prevádzky. Hliadka na 
mieste našla jazvečíka bez dozoru. Majiteľka psa 
bola v prevádzke rýchleho občerstvenia. Dopusti-
la sa priestupku proti všeobecne záväznému nari-
adeniu. Hliadka ho vyriešila napomenutím.  

Zaspal na zemi...
Mestskí policajti zasahovali na základe telefo-

nického oznámenia na Ulici 1. mája, kde mal na 
zemi ležať neznámy muž. Hliadka na mieste našla 
muža z Lysej pod Makytou, ktorý sa svojim kona-
ním dopustil priestupku vzbudzovaniu verejného 
pohoršenia. Priestupok je v riešení. 

Zdravotný záznam sa nestratil
Muž z Púchova priniesol na oddelenie mestskej 

polície zdravotný záznam, ktorý našiel na Šte-
fánikovej ulici pri mliečnom automate. Majiteľa 
záznamu zo Sládkovičovej ulice z obce Beluše 
vzápätí kontaktovali púchovskí mestskí policajti.  
Belušan si svoj zdravotný záznam vyzdvihol na 
oddelení mestskej polície na druhý deň. 

Odstránenie nanosených predmetov spod mosta je jednou z ciest, ako odtiaľ dostať bezdomovcov. 
FOTO: MsP Púchov
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Podporte, prosím, v októbri v obchode TESCO   

svojím HLASOM náš projekt Gymnázia Púchov 
EKO- záhrada pre všetkých 

Čo sme doposiaľ v školskej záhrade dosiahli: zachytávame dažďovú vodu, ňou 

polievame, splachujeme WC, máme vodostrek, vysadili sme veľa nových stromov, 

vysadili sme bylinkovú záhradu 
 

 

 

  

 

 

 

Cieľ projektu: dobudujeme školskú záhradu tak, aby bola 
ekologickou inšpiráciou pre žiakov a ich rodičov 

 

           

 

 

 

 

  

 vtáčie búdky,  hotel pre hmyz,  slnečná sušička na ovocie 

 
 

 

 

 
náučná tabuľa s popisom rastlín školskej záhrady a Mestského 
európskeho parku,  kompostovisko s terraskopom na pozorovanie 
života v ňom, nové stromy, kry, kvety. Ďakujeme! 
 

 

kurzy korčuľovania a  plávania môžu 
prepravovať autobusovou dopravu 
ADP Púchov. Zlepšil sa tiež systém 
zliav pre niektoré skupiny obyvateľov, 
ktorí využívajú autobusovú dopravu.
    Pri príležitosti ETM 2017 bola ZŠ Mlá-
dežnícka zapojená aktivitou pre žia-
kov 4. ročníka Najpomalší zvíťazí. Žiaci 
súťažili v jazde na bicykli vo vymedze-
ných dráhach, ktoré mali absolvovať 
za čo najkratší čas. Víťazom súťaže sa 
stal Matúš Šulík (2. miesto Christopher 
Urban a 3. miesto Lucia Chovancová).
Touto cestou ďakujem Mgr. Ľ. Lukáči-
kovej, Mgr. T.  Hlouškovej, Mgr. Z.  Ro-
sinovej, PaedDr. M.  Guzmovej, Mgr. 
M. Hercegovej, Mgr. N. Hrnkovej , Mgr. 
J. Kubiritovej za pomoc pri prezentácii 
projektu ETM 2017.
Mgr. Miroslav Bučko, poslanec MsZ

Európsky týždeň mobility (ETM) sa 
koná každý rok od 16. do 22. septem-
bra s cieľom povzbudiť samosprávy, 
aby zaviedli a podporovali opatrenia 
udržateľnej mestskej mobility, aby 
vyzvali svojich obyvateľov využívať 
pre prepravu multimodálnu dopravu 
(peši, bicyklom či hromadnou dopra-
vou) - alternatívy osobných motoro-
vých vozidiel.
  Mesto Púchov je tiež zapojené 
v projekte ETM. Priebežne plní pod-
mienky, ktoré postupne môžu skva-
litňovať život obyvateľov používajú-
cich iné dopravné prostriedky, ako sú 
automobily. V meste boli obnovené 
autobusové zastávky, upravené bez-
bariérové vstupy na prechody pre 
chodcov, vznikla nová zóna na Sed-
lišti a pod. Novinkou je, že sa žiaci na 

Európsky týždeň mobility 2017 v Púchove

Úvaha o maximálnej povolenej rýchlosti
vnúčat. A  ako všetci obyvatelia na 
našej ulici aj my chceme, aby to bolo 
miesto dôstojné, pekné, ekologické 
a bezpečné pre náš život. Všetky tieto 
želania si vieme každý v rámci svojich 
možností realizovať za bránami, či 
dverami svojich príbytkov. 

Bývame už viac ako štyri desaťro-
čia na Ulici Janka Kráľa. Ako stovky 
ďalších ľudí na tejto ulici sme si toto 
miesto vybrali s  manželkou za naše 
miesto pre život na planéte Zem. 
Vychovali sme tu naše deti, pomá-
hali sme a  pomáhame pri výchove 

   S  našou ulicou, ktorá nás spája 
s  okolitým svetom to, je už horšie. 
Podľa Zákona o  cestnej premávke 
sme na časti ulice obmedzili maxi-
málne povolenú rýchlosť na 30 km/
hod. a  na ďalšej časti od križovatky 
s Kuzmányho ulicou po „staré pum-
py“ budú značky obmedzujúce ma-
ximálnu povolenú rýchlosť osadené 
v  najbližšom čase. Cieľ je zrejmý – 
udržateľné životné prostredie a bez-
pečná cestná premávka. Potiaľto je 
to všetko teoreticky dobre a v súlade 
s platnými zákonmi. 
   Podľa štatistík po našej ulici prejde 
denne od 6:00 do 18:00 cca 2.400 
motorových vozidiel s  konkrétnymi 
ľuďmi za volantom. Dovolím si po-
vedať, že drvivá väčšina predpísanú 
maximálne povolenú rýchlosť ve-
dome nedodržiava a  vedome tým 
porušuje zákon. Ohrozujú tým nielen 

našu bezpečnosť, ale logicky nás ob-
ťažujú zvýšenou hlučnosťou a emi-
tujú do nášho životného prostredia, 
alebo povedané rečou ochranárov 
do nášho „biotopu“, zvýšené množ-
stvo škodlivých exhalátov.
   Cez zákony, rôzne spolky a združe-
nia chránime množstvo živočíšnych 
druhov a ich biotopy, ale kto ochráni 
nás, ak tí, čo zo zákona majú kom-
petenciu a povinnosť nám pomáhať 
a  majú nás chrániť, nekonajú? Táto 
otázka vyznie ešte fatálnejšie, ak si 
uvedomíme, že z  tých 2.400 áut je 
cca 80 % - teda asi 2000 áut so znač-
kou PU a jedna z verzií filozofických 
otázok môže znieť asi takto: Kto nás 
ochráni pred nami samotnými?
   Poznámka na záver: Ak sa Vám zdá, 
že úvaha je aj o vašej ulici, tak splnila 
svoj kľúčový cieľ.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ

Ľudstvo počas svojho historického vývoja dospelo do štádia, keď bolo potrebné regulovať 
rámce správania jednotlivca v záujme zachovania celku a preto vznikli zákony a právny systém.
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Lenka Dusilová v Queense
V sobotu 14. októbra večer o deviatej vystúpi v púchovskom 
Queen`s pube vynikajúca česká speváčka Lenka Dusilová so 
svojim sólovým projektom.

Lenka Dusilová je šesťnásobná držiteľka hudobných cien Akadémie populár-
nej hudby Anděl. Pôsobila v rockových skupinách Slniečko, Lucie a Pusa. Spo-
lupracovala s kapelou Čechomor a neskôr s klaviristkou Beatou Hlavenkovou 
a Clarinet Factory. Posledný album V hodině smrti (2014) natočila so skupinou 
Baromantika, s ktorou dodnes vystupuje. Lenka Dusilová je predstaviteľkou 
odvážneho novátorského popu. V samostatných sólových vystúpeniach ex-
perimentuje s loop machine, štýlovou otvorenosťou, hráčskou erudíciou a 
nezameniteľnými vokálnymi technikami.

www.lenkad.com

Na akciu prišli všetci, čo majú radi ľudovú hudbu a slovenský folklór. Mohli vidieť 
ukážky výroby tradičných ľudových hudobných nástrojov a prezentáciu reme-
selníkov z rôznych kútov Slovenska. V úvode podujatia sa návštevníci stretli pri 
prezentácii pastierskych hudobných nástrojov a ľudovo-remeselných výrobcov. 
Poobedňajší program bol naladený na pastiersku tematiku. O dobrú náladu sa 
postarali rôzne folklórne skupiny, ako napríklad domáce zoskupenie Trombitáši 
Štefánikovci, Cimbalová muzika Gýmeš, FSk Podžiaran a mnohí ďalší.

www.trencinregion.sk

Nôty v dreve ukryté
Obec Nimnica, Považské osvetové stredisko, Kúpele Nim-
nica a oblastná organizácia cestovného ruchu Región Hor-
né Považie pripravili na nedeľu 1. októbra 2017 podujatie 
s názvom „Nôty v dreve ukryté“.

Dopraváci rokovali v Športcentre 
Priestory Športcentra Púchov si v dňoch 28. a 29. septembra tohto roku vybrali zá-
stupcovia dvadsiatichdvoch členov Združenia prevádzkovateľov hromadnej dopra-
vy osôb v mestských aglomeráciách Slovenskej republiky (Združenia MHD SR). 
Na pracovnom stretnutí sa s  patrič-
nou dôslednosťou venovali predo-
všetkým prerokovávaniu problema-
tiky nedostatku vodičov verejnej 
dopravy zabezpečujúcich služby 
vo verejnom záujme v  mestskej 
hromadnej a  prímestskej doprave 
v  električkovej, trolejbusovej a  au-
tobusovej doprave. Hľadali riešenia, 
aby sa mohla  naplniť úloha z  pravi-
delných rokovaní Odvetvovej tripar-
tity Ministerstva dopravy a výstavby 
SR, zástupcov zamestnávateľov a zá-
stupcov odborových zväzov zastu-
pujúcich odborovo organizovaných 
zamestnancov dopravcov.
   Rokovania sa zúčastnili aj riaditeľ 
Štátneho dopravného úradu JUDr. 
Bohuš Chochlík a prodekan Fakulty 
prevádzky ekonomiky dopravy a spo-
jov Žilinskej Univerzity Doc. Ing. Miloš 
Poliak, PhD. Vzhľadom k prácene-
schopnosti primátora mesta Púchov 
Mgr. Rastislava Heneka rokovania 

dopravcov sa zúčastnil viceprimátor 
Roman Hvizdák, ktorý v  mene pri-
mátora privítal všetkých prítomných 
zástupcov dopravcov a tiež zástupcov 
obchodných organizácií kooperujú-
cich v segmente služieb vo verejnom 
záujme. Viceprimátor Roman Hvizdák 
sa so záujmom oboznámil s predme-
tom činnosti Združenia MHD SR.
   Samotní Púchovčania mohli v prie-
behu poobedňajších hodín prvého 
dňa rokovania vidieť i predstavované 
autobusy výrobcov Scania a  Karsan. 
Predstavený bol aj autobus obchod-
nej spoločnosti Feniksbus-IVECO, 
ktorý je Púchovčanom známy ako 
Púchovská včielka, pretože 3 vozy 
prevádzkuje púchovská mestská 
spoločnosť Autobusová doprava Pú-
chov, a.s. od novembra 2016.
   Samotní zástupcovia po prerokovaní 
prijali odporúčania týkajúce sa po-
trebných zmien v legislatíve, ktoré by 
mali pomôcť zlepšeniu súčasnej situá-

cie na pracovnom trhu zamestnancov 
vo verejnej osobnej doprave. Ďalej 
konštatovali, že do konca roka 2020 
chýba dopravcom približne 1.250 
takýchto zamestnancov. A to bez zá-
počtu vodičov, ktorí v súčasnosti pra-

cujú vo vekovej kategórií 55 a viac ro-
kov a zabezpečujú naše každodenné 
dochádzanie do práce, školy na úrady, 
zdravotníckych zariadení,  kultúrnych 
a športových zariadení. 

Zdroj: Združenie MHD SR
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Klub cukrárov SZKC pod záštitou Strednej odbornej školy 
obchodu a služieb v Púchove vyhlasuje 

8. ročník PRESTÍŽNEJ súťaže

12. 10. 2017 (štvrtok)
Divadlo v Púchove 
od 10.00 – 18.00 hod. 
o 17.00 hod. 
od 12.00 - 18.00 hod. 

Odborným garantom
súťaže je SZKC.

ABSOLÚTNY VÍŤAZ 
získa finančnú odmenu 300 EUR! 

O najkrajšiu tortu Slovenska 

Termín konania súťaže:
Miesto konania:

Výstava prác:
Vyhodnotenie súťaže:

Pre verejnosť:

Torty bude hodnotiť odborná porota.
O „cene diváka“ môžu rozhodnúť návštevníci svojím hlasom!

Súťaž je určená pre amatérov, profesionálov, juniorov a seniorov. 
Pre všetkých, ktorí radi tvoria.

Prihlášky zasielajte na adresu: zaukolcovaj@gmail.com
Bližšie info: www.szkc.sk a www.tortyodmamy.sk

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:  „Džem-
ka“ 
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. 

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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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

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
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Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: 
Šošovicová na sladko-kyslo   
 Tekvicový krém  
Králičí vývar zo zeleným hráškom, 
celestínske rezance 

Hlavné jedlá:   
1. Karbonátky plnené hermelínom, 
varené zemiaky,  uhorkový šalát 
2. Jablká v župane na lesnom ovocí, 
vanilkové mascarpone   
3. Južanské smažené rezne z kuracie-
ho stehna, zemiakový šalát s vajíčkom 
a syrom 
4. Pečené bravčové koleno, chrenová 
omáčka, varená knedľa  
5. Nakladaný bôčik, bulgur, šalát s 
chery paradajok 
6. Hovädzí rozbíf, pečené zemiaky, 
bylinkový dresing 
7. Plnené kačacie prsia pečienkou 
na perníkovom korení, gratinované 
zemiaky

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є
Utorok: 10. 10. 
Fazuľová na kyslo, chlieb
Slepačí vývar s mäskom a rezancami
1. Kuracie soté na smotane s anglicku 
zeleninou, cestovina
2. Belehradský bravčový rezeň, kyslá 
uhorka
3. Miešaný zeleninový šalát s kuracím 
mäsom, jogurtový dip, pečivo
4. Pizza Al Tono (pomodoro, tuniak, 
cibuľa, syr)

Streda: 11. 10. 
Hrachová s dom. klobáskou, chlieb
Slepačí vývar s mäskom a rezancami
1. Kurací rezeň „Černohor“, zemiaková 
kaša, kyslá uhorka
2. Námornícke mäso, dusená ryža, 
zeleninový miešaný šalát
3. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom

4. Pizza Prosciutto e Grano (pomodo-
ro, šunka, šampiňóny, kukurica, syr)

Štvrtok 12. 10.
Držková polievka
Hov. vývar s pečeňovými haluškami
1. Kurací steak „Melba“ (broskyňa, syr), 
dusená ryža, zeleninové obloženie
2. Divinový kotlíkový guláš, chlieb
3. Vyprážané šampiňóny, varené 
zemiaky, tatárska omáčka
4. Pizza Toscana (pomodoro, šunka, 
artičoky, olivy, kukurica, syr)

Piatok 13. 10. 
Cviklová krémová s kyslou smotanou  
Zverinový vývar „risi bisi“
1. Vyprážaný kurací rezeň, maslové 
zemiaky, kyslá uhorka
2. Pečený bravčový bôčik, dusená 
kapusta, žemľová knedľa
3. Fusilli so špenátom a cesnakom
4. Pizza Bolognese (pomodoro, bolon-
ská zmes, čili, kukurica, syr)

FreshFood
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 10. 10. 
Cesnaková s chrumkavým toastom  
1. Kurací steak zapekaný so špenátom 
a slaninkou, dusená ryža 
2. Zemiaky na kyslo, fašírka, chlieb

Streda: 11. 10.
Slepačí vývar s ryžou a hráškom  
1. Pikantné cestoviny s kuracím 
mäsom (Aglio olio)
2. Sviečková na smotane, varená 
knedľa

Štvrtok: 12. 10.
Šalátová so zemiakmi 
1. Kuracie stehno na paprike, maslové 
halušky
2. Šťavnaté kuracie kúsky v zemia-
kovom cestíčku, pučené zemiaky s 
údeným syrom, dressing

Piatok: 13. 10.
Fazuľová s klobásou
1. Zeleninový šalát s kuracími kúskami 

a šampiňónmi, dressing, toast
2. Lasagne z hovädzieho mäsa 

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 10. 10.
Kulajda
1. Bravčové výpečky, hlávková kapus-
ta, knedľa
2. Kurací závitok s fazuľovými strukmi, 
syrom a slaninkou, ryža

Streda: 11. 10.
Kelová s klobáskou
1. Francúzske kuracie stehno, ryža, 
hranolky
2. Husárska zemiaková roláda, opeka-
né zemiaky, uhorka

Štvrtok: 12. 10. 
Frankfurtská s párkom
1. Kuracia čínska placka, zemiaková 
kaša, červená repa
2. Hovädzie dusené kocky na slanine, 
slovenská ryža, červená repa

Piatok: 13. 10.
Brokolicová s cestovinou
1. Vyprážaný syrovo - šampiónový 
špíz, zemiaky, tatarská omáčka
2. Nitrianske bravčové pliecko, 
cestovina

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є 
Utorok: 10. 10. 
Hovädzí vývar s mäsom a rezancami
1.  Morčací steak na bylinkách, hráško-
vá ryža, obloha
2. Bravčová moravský vrabec, varené 
zemiaky, kyslá kapusta 
3. Hlivový perkelt, maslové halušky
Dezert: Pomarančový koláč

Streda: 11. 10.
Farmárska 
1. Kurací steak na fazuľových luskoch,
americké zemiaky, obloha
2. Mexický guláš, dusená ryža 
3. Palacinky s nutelou a šľahačkou

Dezert: Dobošové rezy

Štvrtok 12. 10.
Zeleninová s krúpami 
1. Kuracie soté na čínskej zelenine, karí 
ryža, obloha
2. Hovädzia frankfurtská pečienka, 
cestovinová ryža, miešaný šalát  
3. Kapustové fliačky so slaninkou
Dezert: Viedenský zákusok 

Piatok 13. 10.
Talianska so syrom 
1. Pečené kuracie stehno, dusená ryža,
kompót 
2. Divinové ragú s brusnicami, pučené 
zemiaky, obloha
3. Zapekaná brokolica so syrom, vare-
né zemiaky s pažítkou,  obloha
Dezert: Dvojfarebné rezy

Reštaurácia 
U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є 
Utorok: 10. 10. 
Zeleninová s haluškami 
1. Bravčový plátok na lesných hubách, 
americké zemiaky 
2. Aljašská treska na bylinkách a mas-
le, zemiakové pyré, miešaný šalát 
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Streda: 11. 10.
Cviklová krémová  
1. Kuracie nugetky, hranolky, tzatziky
2. Tagliatelle s prosciuttom, cherry raj-
činkami, bazalkové pesto, parmezán
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Štvrtok: 12. 10.
Cesnaková so syrom, šunkou a 
krutónmi 
1. Plnená bravčová roláda, zemiaky s 
cibuľkou
2. Tekvicové krémové rizoto s bylinka-
mi, parmezán
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Piatok: 13. 10.
Brokolicová krémová 
1. Sviečková na smotane, kysnutá 
knedľa
2. Parené buchty s čokoládou
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 10. 10.
Hŕstková, chlieb
Jedlo  1             150g Kuracie medailón-
ky na víne s hubami a špecle4,70 Є
Jedlo  2             120g Hamburgské 
hovädzie s knedľou4,20Є  
Jedlo  3             300g Cuketový prívarok, 
volské oko, varené zemiaky

Streda: 11. 10.
Hovädzí vývar s pečeňovými 
haluškami
1. Hovädzí rezeň naopak, zemiaková 
kaša
2. Kuracie soté Čína, ryža 
3. Gnocchi na sladko s broskyňami a 
džemom, ovocie

Štvrtok: 12. 10. 
Frankfurtská s párkom, chlieb
1.  Marinovaná krkovička, pučené 
zemiaky 
2. Kuracie zapekané, slanina, baraní 
roh, oštiepok, ryža
3. Zemiaková baba, zakysanka

Piatok: 13. 10.
Kulajda, chlieb
1. Hovädzia roštenka s cibuľkou, ryža 
2. Filé s cuketou, hol. omáčka, varené 
zemiaky s pažítkou 
3. Farfale s brokolicou a kuracím 
mäsom
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U Z N E S E N I E   č.  106/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
plnenie rozpočtu Mesta Púchov k  30. 6. 2017 a 
Monitorovaciu správu programového rozpočtu 
Mesta Púchov k 30. 6. 2017.

U Z N E S E N I E   č.  107/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
zverenie majetku - okná Materskej škole 1. mája 
- ako technického zhodnotenia budovy v ob-
starávacej cene 14 999,21 € od 01. 10. 2017 do 
správy subjektu Materská škola  so sídlom 1. mája 
1348/28, Púchov, IČO: 36130711.

U Z N E S E N I E   č.  108/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
zverenie majetku - budova Materská škola Nosice 
– kanalizačná prípojka - ako technického zhod-
notenia budovy v obstarávacej cene 3 473,64 € 
od 01. 10. 2017 do správy subjektu Materská ško-
la  so sídlom Nosice 221, Púchov, IČO: 36130702.

U Z N E S E N I E   č.  109/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
zverenie majetku - rekonštrukcia cvičebného 
priestoru Základná škola Gorazdova - ako tech-
nického zhodnotenia budovy v obstarávacej 
cene 47 588,08 € a majetku - altánok v obstaráva-
cej cene 8 031,49 € a drobného majetku v obsta-
rávacej cene 2 365,49 € od 01. 10. 2017 do správy 
subjektu Základná škola Gorazdova  so sídlom 
Gorazdova 1174/2, Púchov, IČO: 35995912.

U Z N E S E N I E   č.  110/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e 
zverenie majetku - rekonštrukcia cvičebného 
priestoru Základná škola Komenského - ako 
technického zhodnotenia budovy v obstarávacej 
cene 39 888,32 € a majetku - Zníženie energe-
tickej náročnosti objektov Základnej školy Jána 
Amosa Komenského  - ako technického zhod-
notenia budov v obstarávacej cene 311 492,73 € 
od 01.10.2017 do správy subjektu Základná škola 
Jána Amosa Komenského  so sídlom Komenské-
ho 50, Púchov, IČO: 35995904.

UZNESENIA Mestského zastupiteľstva v Púchove, konaného dňa 27. 9. 2017

U Z N E S E N I E   č.  111/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
zverenie majetku – altánok - v obstarávacej cene 
8 091,49 € a drobného majetku v obstarávacej 
cene 319,97 € od 01. 10. 2017 do správy subjektu 
Základná škola Mládežnícka so sídlom Mládež-
nícka 1434/16, Púchov, IČO: 31202420.

U Z N E S E N I E   č.  112/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
zverenie majetku - rekonštrukcia WC Slovanská 
- ako technické zhodnotenie budovy v obstará-
vacej cene 8 274,20 € od 01. 10. 2017 do správy 
subjektu Základná škola Slovanská so sídlom Slo-
vanská 23/16, Púchov, IČO: 036125784.

U Z N E S E N I E   č.  113/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
zverenie budovy – osobitná škola Základná 
umelecká škola s. č. 808 v obstarávacej cene  103 
387,14 € od 01. 10. 2017 do správy subjektu Zá-
kladná umelecká škola so sídlom Poštová 809, 
Púchov, IČO: 36128376.

U Z N E S E N I E   č.  114/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov 
vo vlastníctve Mesta Púchov so schválenými 
pripomienkami.
U Z N E S E N I E   č.  115/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
v o l í 
za člena komisia výstavby a životného prostre-
dia Ing. Miroslava Svoradu.

U Z N E S E N I E   č.  116/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
a) o d v o l á v a 
člena komisie ochrany verejného poriadku Mgr. 
Jozefa ČURAJA,
b) v o l í 
za člena komisie ochrany verejného poriadku 
Pavla BIELIKA.

U Z N E S E N I E   č.  117/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
a) o d v o l á v a 
člena komisie dopravy, služieb a bytovej politiky 
Mgr. Jozefa ČURAJA,

b) v o l í 
za člena komisie dopravy, služieb a bytovej politi-
ky Ing. Jozefa DANIŽA.

U Z N E S E N I E   č.  118/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
a) b e r i e   n a   v e d o m i e 
vzdanie sa člena komisie dopravy, služieb a byto-
vej politiky Ing. Viliama KARASA,
b) v o l í
 za člena komisie dopravy, služieb a bytovej politi-
ky Ing. Ivana ANDREJČÍKA.

U Z N E S E N I E   č.  119/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
a) b e r i e   n a   v e d o m i e  
vzdanie sa člena komisie dopravy, služieb a byto-
vej politiky Rudolfa MARMANA,
b) v o l í 
za člena komisie dopravy, služieb a bytovej politi-
ky Ing. Lukáša RANIKA.

U Z N E S E N I E   č.  120/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
a) b e r i e   n a   v e d o m i e 
vzdanie sa člena komisie dopravy, služieb a byto-
vej politiky Ing. Pavla MELIŠÍKA,
b) v o l í  
za člena komisie dopravy, služieb a bytovej politi-
ky Mgr. Romana ŠPAČEKA.

U Z N E S E N I E   č. 121/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
b e r i e   n a   v e d o m i e
Informáciu o investičných akciách mesta Púchov.

U Z N E S E N I E   č.  122/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
b e r i e   n a   v e d o m i e
správy o činnosti mestských spoločností, MsP a 
MsÚ.

U Z N E S E N I E   č.  123/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre ŠPORTOVÝ KLUB PÚCHOV, Moravská 
1634/17, 020 01 Púchov na zabezpečenie letné-
ho sústredenia v krasokorčuľovaní „3rd Figure 
skating summer camp“ s termínom realizácie  
10. 7.  - 14. 7. 2017 v Púchove vo výške 700,00 € .

NÁBYTOK NA MIERU

kuchyne
vstavané skrine
spálne
detské izby
chodbové zostavy

Trendy Nábytok
Kapitána Nálepku 583
018 61 Beluša

0918 944 102
trendynabytok1@gmail.com
www.vstavaneskrine.eu Makyta, a. s. PONÚKA ZAMESTNANIE v profesiách:

Krajčír, krajčírka 
- na šitie odevov do závodu odevnej 
konfekcie v Púchove 
(jednozmenná prevádzka)

Šička 
- na šitie odevov a pomocné práce 
pri šití (ručné našívanie gombíkov, 
žehlenie) do závodu odevnej konfekcie 
v Púchove (jednozmenná prevádzka)

Elektromechanik 
- s platným oprávnením § 23
Kurič 
- s platným oprávnením  na obsluhu 
plynových kotlov trieda IV.

Zámočník 
- vyučený v odbore, výhodou VP, 
preukaz na vysokozdvižný vozík 
a zváračský preukaz

Tel.: 0915 496 590, 0907 742 902, e-mail: marta.duhackova@makyta.sk, 
osobne.oddelenie@makyta.sk, janka.bartosova@makyta.sk

Pracovný 
pomer 

je možné 
uzatvoriť 
ihneď.

akciová spoločnosť
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Púchovčana z juhu bez bodu, v sobotu ich čaká derby
FUTBAL - 3. LIGA MUŽI

Kto s kým v III. lige

Gabčíkovo – MŠK Púchov 2:1 (0:0)
Domáci začali aktívne a už po pár minútach sa mohli 
ujať vedenia. Proti však bol brankár Púchova Pilný, 
ktorý bravúrnym zákrokom zneškodnil nebezpečnú 
hlavičku domáceho Tótha. Rovnako sa gólman Pú-
chova vyznamenal v 17. minúte, kedy odvrátil na roh 
prudkú strelu Bazsóa. Púchovčania si v prvom polča-
se vyloženú šancu nevypracovali, skórovať sa nepo-
darilo ani domácim, ktorí buď mali vychýlenú mušku, 
alebo bol na mieste púchovský brankár. Druhý polčas 
sa začal opäť domácim náporom, ktorý v 57. minúte 
korunoval vedúcim gólom Hlaváč. Ten dostal peknú 
prihrávku do pohybu a popri vybiehajúcom Pilnom 
poslal loptu do siete – 1:0. Ešte ani poriadne nedo-
znela domáca radosť a Gabčíkovo jasalo druhýkrát. 
Bazsó z priameho kopu trafil nádherne – 2:0.  Domáci
na chvíľu poľavili, čo Púchovčania využili na strelenie 
kontaktného gólu. Jeho autorom bol kanonier Ga-
jdošík v 61. minúte – 2:1. O sedem minút neskôr fau-
loval v pokutovom území brankár Pilný a okrem žltej 
karty musel čeliť aj penalte. Bazsó ju však kopol do 
stredu bránky a Pilný si s jeho strelou bez problémov 
poradil. Osem minút pred koncom šiel po druhej žltej 
karte predčasne pod sprchy domáci Radványi. Presi-
lovku však nedokázali futbalisti MŠK Púchov využiť, 

Ľuboš Novosád (na snímke v strede) sa stal víťazom 
tradičných jesenných rybárskych pretekov – 13. roč-
ník Memoriálu Petra Cipku. Na vodných nádržiach 
Ihrište ich tradične pripravila Miestna organizácia 
Slovenského rybárskeho zväzu v Púchove. Ľuboš No-
vosád triumfoval v konkurencii viac ako 250 rybárov z 
púchovskej organizácie, ale aj z ostatných susedných 
rybárskych organizácií. Víťaz pretekov ulovil celkovo 
19 kaprov čo znamenalo zisk 992 bodov. O dvoch 
kaprov menej chytil druhý Jozef Zágora a získal 893 
bodov. Bronzová priečka patrí Miroslavovi Kvaššayo-
vi, ktorý za 27 ulovených pstruhov získal 810 bodov. 
Na štvrtej priečke skončil Juraj Konrád, ktorý ulovil 13 
kaprov a jedného pstruha dúhového, za čo získal 663 
bodov. Piatym oceneným rybárom bol Milan Mitašík, 
ktorý si za 21 ulovených pstruhov pripísal na svoje 
konto 630 bodov. Celkovo sa na vodných nádržiach 
Ihrište ulovilo 151 kaprov a 287 pstruhov dúhových. 

Na pretekoch nechýbala vďaka sponzorom tradi-
čne bohatá tombola, najlepšia pätica získala vecné 
ceny, víťaz tradičný pohár a prví traja najúspešnejší 
rybári aj medaily.                (pok)

Memoriál Petra Cipku v Ihrišti vyhral Ľuboš Novosád

Kým pred týždňom doma sa Hrnko (vpravo) so Zavadzanom v strede poľa dokázali presadiť, v Gabčíkove sa im to 
nedarilo. I preto futbalisti MŠK Púchov podľahli a v tabuľke klesli na desiate miesto.             FOTO: Milan Podmaník 

i keď v nadstavenom čase vytiahol domáci brankár 
spod brvna strelu Gáboríka. 
Góly: 57. Hlaváč, 59. Bazsó - 61. Gajdošík. R Fehér, ČK: 
82. Radványi (G), ŽK: Radványi, Hlaváč - Hrnko, Pilný, 
Riška, 250 divákov. 
Zostava Gabčíkova: Izsmán - Trajcsik, Radványi, Kriš-
tan, Tóth (86. Matus), Bazsó (90. Sándor), Trabalík (84. 
Englman), Huszár, Hlaváč (62. Bujka), Polák, Boráros. 
Tréner J. Majoroš. 
Zostava MŠK Púchov: Pilný - Riška, Gajdošík, Buček 
(13. Haviar, 72. Gáborík), Kopiš, Sibanda, Pilát, Vanák, 
Hrnko, Zavadzan, Brezničan. Tréner E. Pagáč. 
   Ostatné výsledky 9. kola: Šaľa – Dubnica 0:1, 
Galanta – Nemšová 2:3 (0:0), Kingsley 3, Trnava B 
– Bánovce 7:0, Nitra B – Prievidza 4:0, Zlaté Moravce/
Vráble B – Nové Zámky 4:3, Lednické Rovne – Veľké 

Ludince 3:0 (3:0), Chmelík, Pišta, Lipták, Topoľčany 
– Beluša 0:8 (0:3), Ďuriš 3, Peter Gažo 2, Jurga, Rosina, 
Remšík, Dunajská Streda B – Borčice 2:3

1. Dubnica 10 7 3 0 15:2 24
2. L. Rovne 11 7 2 2 17:10 23
3. Gabčíkovo 10 6 4 0 25:11 22
4. Borčice 11 8 1 2 24:13 25
5. Nové Zámky 11 7 1 3 19:14 22
6. D. Streda B 10 6 2 2 19:9 20
7. Zl. Moravce B 11 6 1 4 24:24 19
8. Nitra B 11 5 1 5 19:15 16
9. Trnava B 11 5 0 6 17:11 15
10. MŠK Púchov 11 4 2 5 16:15 14
11. Beluša 11 3 4 4 19:17 13
12. Galanta 11 3 4 4 14:14 13
13. Šaľa 11 4 1 6 15:20 13
14. V. Ludince 11 3 2 6 17:21 11
15. Nemšová 11 3 0 8 12:24 9
16. Bánovce 11 2 2 7 9:23 8
17. Topoľčany 11 2 0 9 6:28 6
18. Prievidza 11 1 2 8 11:26 5

V sobotu 14. októbra od 14.30 hodiny je na 
púchovskom futbalovom štadióne na programe 
okresné derby 3. ligy. Púchovčania v ňom privíta-
jú Lednické Rovne. 

Ostatné zápasy 10. kola: Bánovce nad Bebravou 
– Borčice, Nemšová – Nitra B, Dubnica – Galanta, 
Nové Zámky – Gabčíkovo, Prievidza – Dunajská Stre-
da B, Trnava B – Zlaté Moravce/Vráble B, Beluša – Šaľa, 
Veľké Ludince – Topoľčany. 
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Veľká cena Púchova v plávaní, XIV. ročník, 7. 10. 2017

Súťažilo sa v 20 individuálnych dis-
ciplínach a jednej zmiešanej štafe-
te, ktorá býva vždy veľmi divácky 
atraktívna. Zahájenia pretekov sa 
zúčastnilo viacero predstaviteľov 
mesta Púchov, pričom otvárací prí-
hovor predniesol viceprimátor Ro-
man Hvizdák. Prítomným sa priho-
vorila aj manželka primátora mesta 
Katarína Heneková, ktorej synovia 
sú členmi klubu a pretekov sa aktív-
ne zúčastnili. 
Na medailové pozície si siahli aj pú-

chovskí plavci, konkrétne Lea Kmo-
šenová, Simona Ciesarová, Samuel 
Jancík a Petronela Maráčková. Po-
tešilo nás aj medailové umiestnenie 
syna nášho odchovanca Romana 
Meliša, ktorého syn Matej pláva za 
bratislavský klub. Takmer tristo pre-
tekárov a niekoľko desiatok trénerov 
a rodičov vytvorilo peknú atmosféru 
a na konci pretekov pochválili orga-
nizátorov za profesionálny prístup.
Ivan Hyžák, predseda Plaveckého 

klubu Matador Púchov

Tohtoročnej Veľkej ceny Púchova sa v sobo-
tu 7. októbra zúčastnilo 25 klubov z celého 
Slovenska. Prišli aj súťažiaci z Českej repub-
liky (zlínsky plavecký klub) a dokonca jedna 
plavkyňa z Nemecka.

14.10.2017 o 17:30 h. hokejový štadión
MŠK Púchov

MŠK PÚCHOV
HC Dynamax 96 Nitra

vs.

2. HOKEJOVÁ LIGA
foto: Murphy

Platinový partner:

Mediálny partner:

Príď nás aj TY podporiť!

Vstupné: 1€

Klub zlato striebro bronz celkom
1. Plavecký klub STU Trnava 19 13 16 48
2. Považskobystrický plavecký oddiel 15 15 7 37
3. VŠK UK FTVŠ Bratislava 6 6 2 14
4. TJ Slávia SG Trenčín 5 4 4 13
5. ŠK Aquasport Levice 5 1 - 6
6. Slávia UK Bratislava 5 - - 5
7. Klub plaveckých športov Nereus 4 8 12 24
8. ŠK DUKLA Banská Bystrica 4 7 7 18
9. Triatlon team Dolný Kubín 3 3 5 11

10. DSW 1912 Darmstadt (GER) 3 1 1 5
11. Trenčiansky plavecký oddiel 2 3 1 6
12. Plavecký klub Športové gymnázium Nitra 2 2 4 8
13. ROYAL plavecký klub 2 2 2 6
14. Plavecký klub Zlín (CZ) 2 2 - 4
15. Športový klub AQUATICS Nitra 2 1 3 6
16. Plavecký oddiel Ružomberok 1 5 - 6
17. ŠPK Kúpele Piešťany 1 2 2 5
18. Plavecky klub Matador Púchov - 4 2 6
19. Klub vodných športov OCEÁN Bratislava - 2 2 4
20. Plavecký klub Martin - 1 - 1
21. PO TJ Spartak Myjava - - 6 6
22. Plavecký klub Aqua Senica - - 1 1
23. Plavecký klub Pezinok - - 1 1
24. Three Pools - - 1 1
25. Mestský plavecký klub Prievidza - - - -

Výsledková listina - celkové poradie
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OBLASTNÉ FUTBALOVÉ SÚŤAŽE

6. liga muži 

Derby Púchovského okresu bez víťaza, Kvašov v laufe

Delegačná listina Oblastného futbalového zväzu na 15. 10.
6. liga muži – 10. kolo o 14.30
Košecké Podhradie – Dulov (Galbavý, Petrušek), 

Streženice – Košeca (Pastorek, Sklenár), Podmanín 
– Lysá pod Makytou (Mako, Balušík), Papradno – Bo-
lešov (Migát, Prič), Dolné Kočkovce – Jasenica (Foluč-
ka, Ďuriš), Tuchyňa – Horná Poruba (M. Pecuš. Kováč), 
Kvašov – Udiča (v Dulove – Koleno, Jandušík)

7. liga muži – 10. kolo o 14.30  
Podvažie – Dohňany (Meluch, Horečný), Dolná 

Breznica – Dolná Mariková (Brundza, B. Mihálik), 
Praznov – Sverepec (o 10.00 – Mako, Brundza), Fan 
Club Púchov – Pružina (v Lúkach – D. Komorník, Ka-
pila), Pruské – Šebešťanová (Zvak, Blaško), Lazy pod 

Makytou – Kolačín (O. Komorník, J. Pecuš), Mikušovce 
– Visolaje (Zigo, Kováčik, Guzma)

8. liga muži – 8. kolo o 14.30
Hradčan Lednica – Tŕstie (Mihálik), Dynamo Orlové 

– Kameničany (Lamžo), Prejta – Vrchteplá (Orálek), 
Bodiná – Červený Kameň (Rojko), Horovce - voľno

6. liga dorast – 10. kolo o 11.45
Dolné Kočkovce – Dohňany (Ďuriš, Folučka), Plev-

ník-Drienové – Pružina (Balušík, Meluch), Tuchyňa 
– Jasenica (v sobotu o 14.40 – D. Komorník, Kapila), 
Lumax Horovce – Bolešov (Sklenár, Pastorek), Streže-
nice majú voľno

4. liga st. žiaci sever – 8. kolo o 9.45

Papradno – Prečín (o 12.00 – Proč), Dolné Kočkovce 
– Dolná Mariková (Migat), Domaniža – Sverepec (B. 
Mihálik), Plevník-Drienové – Pružina (Galbavý), Jase-
nica – Udiča (Rojko)

4. liga st. žiaci juh – 8. kolo o 9.45
Ilava – Dohňany (Guzma), Beluša – Košeca (Orálek), 

Hradčan Lednica – Nová Dubnica (Kováč), Lazy pod-
Makytou – Borčice (o 11.45 – J. Pecuš), Ladce – Horná 
Poruba (Zigo)

4. liga mladší žiaci – 8. kolo o 9.45
Fan Club Púchov – Tatran Horovce (v Lúkach o 

12.00 – Kapila), Praznov – Kolačín (o 13.00 – Janek), 
Lysá pod Makytou – Ilava (Lamžo)

7. liga muži

8. liga muži

9. kolo: Sverepec- Dolná Breznica 2:0, Fan Club Pú-
chov – Šebešťanová 2:3 (1:0), Galovič, Pavlis, Miku-
šovce – Podvažie 5:1, Visolaje – Lazy pod Makytou 
6:2 (4:0), Kujaník 4, Baránek 2 – Kmošena, Maslák, 
Kolačín – Pruské 2:5, Pružina – Praznov 4:1
1. Pruské 8 7 0 1 26:10 21
2. Visolaje 9 6 1 2 33:17 19
3. Mikušovce 8 6 0 2 22:8 18
4. D. Mariková 8 5 2 1 19:9 17
5. Šebešťanová 8 5 1 2 21:16 16
6. Lazy 8 5 0 3 18:16 15
7. Sverepec 9 4 2 3 15:12 14
8. FC Púchov 8 3 1 4 20:24 10
9. Podvažie 9 3 1 5 14:18 10
10. Kolačín 8 2 3 3 13:24 9
11. Dohňany 7 2 1 4 11:17 7
12. D. Breznica 9 1 2 6 13:23 5
13. Praznov 8 1 0 7 18:28 3
14. Pružina 9 1 0 8 7:28 3

7. kolo: Červený Kameň – Prejta 0:2, Vrchteplá – Orlo-
vé 5:3, Kameničany – Hradčan Lednica 3:1 (1:0), Do-
rotčin pk, Bodiná – Lumax Horovce 8:0, Tŕstie malo 
voľno
1. Kameničany 6 5 1 0 15:7 16
2. Bodiná 5 4 0 1 26:4 12
3. Prejta 5 4 0 1 13:6 12
4. Lednica 6 3 0 3 10:7 9
5. Lumax Horovce 7 3 0 4 15:19 9
6. Vrchteplá 5 2 1 2 13:10 7
7. Orlové 5 2 0 3 7:19 6
8. Tŕstie 5 1 0 4 7:18 3
9. Č. Kameň  6 0 0 6 2:18 0

1. Košeca 9 8 1 0 32:3 25
2. Kvašov 9 7 1 1 31:14 22
3. H. Poruba 9 6 1 2 30:13 19
4. Podmanín 7 5 0 2 12:13 15
5. Bolešov 8 4 2 2 13:9 14
6. Jasenica 9 4 1 4 14:13 13
7. K. Podhradie 9 4 1 4 17:22 13
8. Streženice 9 2 4 3 10:15 10
9. Papradno 9 3 0 6 19:17 9
10. Udiča 8 2 3 3 7:10 9
11. Tuchyňa 9 2 2 5 15:21 8
12. D. Kočkovce 10 2 2 6 15:26 8
13. Lysá 10 2 2 6 16:28 8
14. Dulov 9 1 0 8 13:40 3

H. Poruba – D. Kočkovce 3:1 (1:0) 
Na pôde favorita Dolnokočkovania síce nesklamali, 

no na vyspelého súpera to nestačilo. Hostia rozum-
nou obrannou hrou držali súpera na dištanc takmer 
celý prvý polčas, domáci navyše spálili niekoľko šan-
cí. Z hostí mohol skórovať v prvom dejstve iba Michá-
lek, jeho prekvapivú strelu z rohu ale domáci brankár 
zneškodnil. Domáci sa ujali vedenia tri minúty pred 
koncom polčasu, kedy A. Staňo z päťky prekonal gól-
mana Dolných Kočkoviec – 1:0. Hostia v druhom pol-
čase ožili, Mišíkovu strelu zneškodnil domáci brankár 
a Michálkovej bombe chýbali k cieľu centimetre. V 
61. minúte sa hostia dočkali, keď Glórik peknou stre-
lou do horného rohu bránky vyrovnal – 1:1. Tutovku 
potom nepremenil hosťujúci Kvocera štvrť hodinu 
pred koncom, a tak prišiel trest. V 78. minúte po rohu 
poslal domácich do vedenia Majerík – 2:1 a ten istý 
hráč päť minút pred koncom ďalekonosnou strelou 
spečatil na konečných 3:1.    

Kvašov – Košecké Podhradie 5:3 (2:2)
Nováčik z Kvašova pokračoval aj v tomto kole na 

dulovskom ihrisku v spanilej jazde a porazil vyspelé-
ho súpera. Víťazstvo Kvašova sa však nerodilo ľahko, 
napriek tomu, že už po necelej polhodine viedli dvoj-
gólovým rozdielom. Už v druhej minúte otvoril skóre 
M. Hrnčík – 1:0. V 25. minúte našiel D. Kováč presnou 
prihrávkou F. Kováča a ten nezaváhal – 2:0. Desať 
minút pred koncom vyrazil Suchánek tvrdú strelu M. 
Vlasatého, vzápätí domáca obrana faulovala a Maru-
šinec z pokutového kopu znížil na 2:1. Zvýšiť domáce 
vedenie mohol F. Kováč. Radosť mu prekazil brankár 
hostí, a tak tri minúty pred koncom prvého polčasu 
Šupák po rohovom kope hlavou vyrovnal – 2:2. Po 
obrátke mali domáci prevahu, ktorú dokázali aj gó-
lovo okoreniť. V 60. minúte sa v pokutovom území 
najlepšie zorientoval A. Gorelka a poslal domácich 
do vedenia – 3:2. Osem minút pred koncom zvýšil 

ten istý hráč na 4:2 a o ďalšie dve minúty pridal M. 
Hrnčík piaty gól Kvašova – 5:2. Hostia skorigovali v 
záverečnej minúte gólom M. Vlasatého - 5:3.     

Jasenica – Papradno 3:0 (0:0)
V derby Papradnianskej doliny sa zrodilo prekvapu-

júce, no zaslúžené víťazstvo Jasenice. V zaujímavom 
prvom polčase síce diváci gól nevideli, ale rozhodne 
sa nenudili. Obe mužstvá spálili niekoľko šancí, a 
tak si na góly museli počkať až do druhého polčasu. 
Hneď v jeho úvode ešte mieril Šibik tesne vedľa, no 
v 57. minúte priamy kop toho istého hráča z veľkej 
diaľky prekvapil brankára – 1:0. V 76. minúte pridal 
Klabník druhý gól – 2:0. Víťazstvo Jasenice rozdielom 
triedy spečatil desať minút pred koncom F. Šterdas, 
ktorý zužitkoval presnú prihrávku Janáčka – 3:0. 

Bolešov – Podmanín 0:2 (0:1)
Vo vyrovnanom stretnutí hrali v prvom polčase obe 

mužstvá opatrne, ako prvý ohrozil súperovu bránku 
hosťujúci J. Sovík, mieril však len do rúk brankára. 
Hostia šli do vedenia desať minút pred prestávkou, 
kedy po peknej kombinačnej akcii otvoril skóre P. 
Kostelanský – 0:1. Po obrátke domácim nechýbala 
snaha o vyrovnanie, obrana Podmanína však bola 
kompaktná a do vyloženej šance domácich nepusti-
la. Naopak, v 57. minúte potrestal D. Pilár chybu do-
mácich zadákov a stanovil na konečných 0:2. 

Lysá – Streženice 1:1 (0:1)
V okresnom derby Púchovského okresu začali lep-

šie favorizovaní Streženičania a už v piatej minúte 
sa ujali vedenia gólom Mariána Loduhu – 0:1. Aj po 
úvodnom góle kontrolovali hostia priebeh hry, mali 
loptu častejšie na svojich kopačkách a dostávali sa 

aj do sľubných príležitostí. Žiadnu z nich však nedo-
kázali premeniť na strelenie gólu, a tak po prestávke 
prišiel obrat. V druhom polčase boli aktívnejší Lysa-
nia, ktorí sa dočkali už v 57. minúte vyrovnania po 
góle Miroslava Kováča – 1:1. Lysá síce mala aj naďa-
lej prevahu, no vyložené šance si vypracovali hostia. 
Mohli si odviezť všetky body, to by však musel Lamžo 
využiť aspoň jeden zo svojich sólových nájazdov. 
Lysá po ďalšej domácej strate okupuje predposlednú 
priečku.

Udiča – Tuchyňa 1:1 (0:1)
Po obojstranne opatrnom úvode si prvú šancu vy-

pracovali domáci futbalisti, keď po štvrť hodine našla 
presná prihrávka M. Drblíka Súľovského, ten však z 
bezprostrednej blízkosti poslal loptu vedľa bránky. 
Na druhej strane udreli hostia, v 30. minúte prešiel 
domácou obranou ako nôž maslom A. Bartoš a nedal 
Štefánikovi v domácej bránke šancu – 0:1. V druhom 
polčase sa Udičania snažili o vyrovnanie, hostia pod-
nikali do otvorenej obrany rýchle protiútoky. Dve 
tutovky spálil hosťujúci kanonier Štefula, a tak prišiel 
domáci trest. Vyrovnanie priniesla desať minút pred 
koncom spolupráca T. Drblíka so Súľovským, ktorý 
vyrovnal na konečných 1:1. 

Košeca – Dulov 8:1 (2:1)
Stretnutie lídra s beznádejne posledným Dulovom 

dopadlo podľa očakávania, i keď hladké víťazstvo 
domácich sa nerodilo ľahko. Domáci šli do vedenia 
v 18. minúte gólom Dúžeka, Dulov však už o tri mi- 
núty vyrovnal gólom Kebisa – 1:1. V 28. minúte poslal 
Košečanov opäť do vedenia Škrapko. Do prestávky sa 
hostia neraz aj so šťastím bránili domácemu tlaku, a 
tak sa gólostroj Košece rozbehol až po prestávke. V 
50. minúte zvýšil Bortel na 3:1, o deväť minút pridal 
ten istý hráč štvrtý gól  v 62. minúte zvyšoval Škrap-
ko už na 5:1. Následne v rozpätí troch minút dvakrát 
skóroval Bagin – 7:1 a v záverečnej minúte spečatil 
debakel Dulova F. Štepanovič – 8:1.  

Ak sa prihlásiš na VOLEJBAL, tak budeš:
• rozvíjať svoj talent v bezkontaktnom kolektívnom športe
• reprezentovať mesto Púchov na majstrovstvách SR
• vedený odborne kvalifikovanými trénermi
upevňovať vzťahy v kolektíve

Volejbalový oddiel 1970 MŠK PÚCHOV (viacnásobný majster SR) OTVÁRA prípravku vo VOLEJBALE 
pre CHLAPCOV  4. – 8. ročníka ZŠ 

Tréningy volejbalistov sú každý deň 
od 16:00 v mestskej volejbalovej ŠH. 

Viac informácií získaš na tel. č. 
0918 651 223 alebo 0917 208 684.
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II. liga dorast - U19

II. liga dorast - U17

VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ 

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
9. kolo: MŠK Púchov – FKM Nové Zámky 0:0, Po-
važská Bystrica – Gabčíkovo 0:1, Lokomotíva Trnava 
– Malacky 4:0, Prievidza – Komárno 0:2, Zlaté Mo-
ravce/Vráble – Topoľčany 1:0, Bánovce – Skalica 1:2, 
Petržalka – Dubnica 2:2, Myjava – Inter Bratislava 4:1, 
Devínska Nová Ves – Karlova Ves 2:5
1. Dubnica 11 9 2 0 44:9 29
2. Skalica 10 9 0 1 25:8 27
3. Zl. Moravce 11 8 0 3 34:15 24
4. Myjava 11 7 2 2 24:9 23
5. Karlova Ves 11 5 4 2 26:16 19
6. Inter 11 6 1 4 27:23 19
7. Loko. Trnava 11 6 1 4 21:18 19
8. Petržalka 11 4 4 3 34:21 16
9. Prievidza 10 5 1 4 16:21 16
10. Malacky 11 5 0 6 18:22 15
11. MŠK Púchov 10 4 2 4 19:24 14
12. N. Zámky 11 4 2 5 15:23 14
13. Gabčíkovo 11 4 1 6 16:14 13
14. Komárno 11 3 1 7 12:24 10
15. Topoľčany 11 2 1 8 14:31 7
16. Dev. Nová Ves 10 2 0 8 11:33 6
17. P. Bystrica 11 1 2 8 11:23 5
18. Bánovce 11 1 0 10 8:41 3

7. kolo: Inter – MŠK Púchov 2:1 (0:0), Palček, D. Streda 
– Senica 3:1, Petržalka – Z. Moravce 5:2, Trenčín – Do-
mino 8:0, Karlova Ves – Nitra 0:4, Trnava – Slovan 1:1
1. Trenčín 6 6 0 0 38:6 18
2. Slovan 6 5 1 0 30:2 16
3. Trnava 6 5 1 0 20:7 16
4. Nitra 6 4 0 2 23:11 12
5. Petržalka 7 4 0 3 20:12 12
6. D. Streda 7 4 0 3 13:10 12
7. Karlova Ves 7 2 3 2 12:8 9
8. Inter 7 3 0 4 12:20 9
9. Zl. Moravce 7 2 1 4 9:11 7
10. Skalica 6 1 2 3 9:22 5
11. MŠK Púchov 7 1 2 4 7:26 5
12. Levice 6 1 1 4 5:12 4
13. Senica 7 1 1 5 7:23 4
14. Domino 7 1 0 6 5:40 3

7.  kolo: Inter Bratislava – MŠK Púchov 0:0, D. Streda 
– Senica 3:1, Petržalka – Zl. Moravce, Trnava – Slovan 
0:2, Trenčín – Domino 5:0, Karlova Ves – Nitra 0:3 
1. Trenčín 6 6 0 0 35:1 18
2. Slovan 6 6 0 0 32:0 18
3. Trnava 6 5 0 1 18:5 15
4. D. Streda 7 5 0 2 17:6 15
5. Inter 7 4 1 2 15:11 13
6. Nitra 6 3 1 2 12:4 10
7. Senica 7 3 1 3 17:11 10
8. Karlova Ves 7 2 2 3 11:9 8
9. Zl. Moravce 7 2 1 4 7:13 7
10. MŠK Púchov 7 2 1 4 5:21 7
11. Petržalka 7 2 0 5 10:16 6
12. Levice 6 1 1 4 7:12 4
13. Domino 7 1 0 6 2:32 3
14. Skalica 6 0 0 6 3:50 0

9. kolo: MŠK Púchov – FKM Nové Zámky 4:1 (4:0), 
Michalik 2, Baláž, Živčic, Považská Bystrica – Gabčí-
kovo 2:0, Lokomotíva Trnava – Malacky 3:0, Prievidza 
– Komárno 0:4, Zlaté Moravce – Topoľčany 7:1, Bá-
novce – Skalica 0:0, Petržalka – Dubnica 1:0, Myjava 
– Inter Bratislava 0:0, Devínska Nová Ves – Karlova 
Ves 0:4
1. Petržalka 11 10 0 1 35:8 30
2. Loko. Trnava 11 8 1 2 30:7 25
3. Dubnica 11 7 2 2 35:11 23
4. Inter 11 6 4 1 31:10 22
5. Komárno 11 7 1 3 25:22 22
6. Zl. Moravce 11 6 3 2 47:15 21
7. Myjava 11 6 3 2 22:6 21
8. P. Bystrica 11 7 0 4 17:24 21
9. Gabčíkovo 11 6 1 4 26:20 19
10. Karlova Ves 11 5 2 4 19:14 17
11. MŠK Púchov 10 3 2 5 12:20 11
12. Skalica 10 3 2 5 9:22 11
13. Prievidza 10 3 0 7 8:17 9
14. Malacky 11 3 0 8 18:33 9
15. N. Zámky 10 2 1 7 9:28 7
16. Bánovce 10 0 3 7 9:32 3
17. Topoľčany 11 1 0 10 11:41 3
18. Dev. Nová Ves 10 0 1 9 7:40 1

5. kolo: 
Horovce – Dolné Kočkovce 6:0 (1:0), Figur 5, Lačný, 
Bolešov – Tuchyňa 3:3 (2:1), Jasenica – Plevník 1:5 
(1:1), Pružina – Streženice 2:4 (1:2), Riedel 2, Šlesár 2, 
Dohňany mali voľno.
3. kolo: Horovce – Plevník 1:5 (0:2),  Melišík.
1. Plevník 5 5 0 0 35:5 15
2. Dohňany 4 4 0 0 11:4 12
3. Streženice 4 3 0 1 13:7 9
4. Lumax Horovce 5 2 0 3 9:10 6
5. Tuchyňa 5 1 1 3 10:29 4
6. D. Kočkovce 3 1 0 2 13:13 3
7. Pružina 3 0 1 2 5:8 1
8. Jasenica 3 0 1 2 5:11 1
9. Bolešov 4 0 1 3 7:21 1

7. kolo: Jasenica – Papradno 3:6 (1:3), Udiča – Plevník 
6:0 (3:0), Pružina – Domaniža 3:10 (1:7), Sverepec – D. 
Kočkovce 4:1, Vráblik, 5. kolo: Pružina – Prečín 7:0
1. Udiča 7 7 0 0 46:3 21
2. Domaniža 7 6 0 1 66:6 18
3. Sverepec 7 6 0 1 38:11 18
4. Papradno 7 4 1 2 25:18 13
5. Plevník 7 4 0 3 21:26 12
6. D. Mariková 6 2 1 3 10:20 7
7. Jasenica 7 1 1 5 18:28 4
8. D. Kočkovce 7 1 1 5 6:42 4
9. Pružina 7 1 0 6 11:25 3
10. Prečín 6 0 0 6 4:66 0

7. kolo: Ladce – Ilava 2:8, H. Poruba – Lazy 3:4, On-
drička 2, Janíček, T. Hybký, Borčice – Lednica 0:16 
(0:11), Mário Matúš 4, Bielik 3, E. Majerko 3, Hochla 
2, Herák 2, Šimo, Karas, N. Dubnica – Beluša 2:3 (2:3), 
Lamačka 2, Rybanský, Košeca – Dohňany 3:0 
1. Hr. Lednica 7 6 1 0 68:3 19
2. Košeca 6 6 0 0 42:5 18
3. Beluša 6 4 2 0 32:8 14
4. N. Dubnica 6 4 0 2 27:12 12
5. Ilava 7 4 0 3 32:25 12
6. Lazy 7 3 1 3 20:18 10
7. H. Poruba 6 2 0 4 18:21 6 
8. Ladce 7 1 0 6 11:58 3
9. Borčice 7 1 0 6 12:65 3
10. Dohňany 7 0 0 7 2:49 0

7. kolo: Ilava – FC Púchov /Lúky 5:4 (4:1), Ježovicz 2, 
Cabúková, Bednár, Kolačín – Lysá 8:0 (4:0), Horovce 
– Praznov 10:3 (7:1), Bartošek 3, Magdik 2, Kočiš, Ba-
láž, Hořelica, Šatka, vlastný.
1. Tatran Horovce 7 6 1 0 41:5 19
2. Kolačín 6 5 1 0 29:2 16
3. FC Púchov /Lúky 6 3 1 2 27:16 10
4. Ilava 7 2 1 4 20:22 7
5. Praznov 6 1 0 5 11:38 3
6. Lysá 6 0 0 6 1:46 0

Skupina A
5. a 10. kolo: Kolačín – Borčice 1:0 (1:0) a 1:2 (1:1).
1. Dubnica B 10 6 1 3 44:18 19
2. Ilava 10 5 2 3 25:24 17
3. Kolačín 10 5 1 4 24:18 16
4. Borčice 10 4 2 4 12:15 14
5. Košeca 10 4 1 5 13:26 13
6. H. Poruba 10 2 1 7 13:30 7
Skupina B 
5. a 10. kolo: Streženice – Mikušovce 0:2 (0:1), Solík, 
Vaculík a 0:1 (0:1), S. Škuta.
1. Mikušovce 8 6 1 1 15:6 19
2. Tatran Horovce 8 6 0 2 28:10 18
3. Streženice 8 5 0 3 15:7 15
4. Kvašov 8 1 1 6 7:24 4
5. Dulov 8 1 0 7 12:30 3
Skupina C - 5. a 10. kolo: MŠK Púchov – Beluša 8:0 
(3:0), Cabúková 4, Mišúnová 2, Jancíková, Satinová a 
6:1 (0:0), Cabúková 3, Mišúnová 2, Satinová - vlastný.
1. MŠK Púchov 6 5 1 0 32:4 16
2. Beluša 8 3 2 3 14:23 11
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 - 5. kolo: Šebešťanová - Pov. Bystrica B 2:2 
(1:1)a  5:3 (3:1).
1. Šebešťanová 8 6 2 0 35:10 20
2. Pov. Bystrica B 8 4 1 3 32:30 13
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 - 5. kolo: Praznov – Plevník 4:1 (3:1) a 4:0
1. Domaniža 6 6 0 0 39:2 18
2. Praznov 8 5 0 3 33:21 15
3. Prečín 6 3 1 2 16:13 10
4. Plevník 8 3 0 5 16:25 9
5. Podmanín 8 0 1 7 1:44 1
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Po výhre v Budapešti sú muži stále bez straty bodu
HOKEJ

2. liga muži
KFT Budapešť – MŠK Púchov 3:5 (2:3, 0:2, 1:0), 9. 

Hrušík (Mikuš), 12. Mikuš (Pšurný), 20. Zúbek (Hrušík), 
25. Brandis (Zúbek), 29. Zúbek (Mikuš)

Strely na bránku: 38:42, Presilovky: 5/1 – 3/1, Roz-
hodcovia: Bachúrik, Pálkovič, Muzsik, 50 divákov

Zostava MŠK Púchov: Baštuga, Crkoň – Kvocera, 
Mikuš, Flašík, Mihula, Lukáč, Kollárik – Hruštík, Pšur-
ný, Zúbek, Brandis, Paliesek, Furo, Stanislav, Panáček, 
Bajtala, tréner Branislav Okuliar

Ostatné výsledky 4. kola: Prievidza – Ružomberok 
3:2, Dynamax Nitra – Osmos Bratislava B 3:2, Partizán-
ske – Levice 1:0, sn, Dolný Kubín – Senica – odložené 
na 2. 12. 
1. MŠK Púchov  4 4 0 0 0 26:8 12
2. Levice 4 3 0 1 0 18:6 10
3. Dynamax Nitra  4 3 0 0 1 16:15 9
4. Partizánske  4 2 1 0 1 19:10 8
5. Osmos BA B  4 2 0 1 1 16:14 7
6. Prievidza  4 2 0 0 2 18:21 6
7. D. Kubín  4 1 1 0 2 9:17 5
8. Ružomberok  4 1 0 0 3 10:13 3
9. Budapešť  4 0 0 0 4 14:19 0
10. Senica  4 0 0 0 4 9:32 0
Extraliga dorast
11. kolo: MsHKM Žilina – MŠK Púchov 2:3 sn (0:1, 
2:0, 0:1,0:0), 3. Ladecký (Jablonka, Putala), 50. Kuba-
la (Smolka, Deneš), rozhodujúci nájazd - Húska, Sp. 
Nová Ves – Košice 4:5, Prešov – Michalovce 1:6, Slo-
van – Zvolen 2:1, Skalica – B. Bystrica 4:1, Nitra – Po-
prad 6:0, Trnava – L. Mikuláš 3:1, Martin – Trenčín 2:8
12. kolo: MHA Martin – MŠK Púchov 4:1 (0:0, 1:1, 
3:0), 22. Deneš, Prešov – Košice 0:3, Slovan – Banská 
Bystrica 3:4 sn, Skalica – Zvolen 4:3, Nitra – Liptovský 
Mikuláš 3:1, Trnava – Poprad 1:9, Žilina – Trenčín 0:5
Zostava MŠK Púchov: Hrušík – Krajčovič, Húska, 
Omelka, Urban, Zlocha, Korčák – Kubala, Urbánek, 
Smolka, Jablonka, Deneš, Putala, Ladecký, Rusnák, 
tréner: Michal Kobezda
1. Trenčín  12 10 0 0 2 53:17 30
2. Košice  12 8 1 0 3 50:29 26
3. Slovan  12 7 1 1 2 41:24 24
4. Skalica  12 7 0 1 4 41:28 22
5. Poprad  12 6 1 1 4 38:30 21
6. Nitra  12 6 0 2 4 51:37 20

7. Zvolen  12 5 2 0 5 36:35 19
8. L. Mikuláš  12 5 1 2 4 24:29 19
9. Sp. Nová Ves  11 5 1 0 4 44:34 17
10. MŠK Púchov  12 4 2 1 5 32:37 17
11. B. Bystrica  12 4 2 0 6 39:40 16
12. Michalovce  11 4 1 2 4 30:36 16
13. Martin  12 4 0 1 7 35:45 13
14. Žilina  12 3 0 2 7 33:46 11
15. Trnava  12 3 1 0 8 29:45 11
16. Prešov  12 0 0 0 12 15:79 0
Kadeti
8. kolo: MHA Martin - MŠK Púchov 2:2 (1:0, 1:2, 
0:0), 31. Urban (Hajas, Rusnák), 31. Urban (Rusnák, 
Hajas), Michalovce – Poprad 6:8, Trenčín – Žilina 5:1, 
Slovan – Banská Bystrica 4:1, Zvolen – Trnava 4:4
1. Slovan  8 7 1 0 41:12 16
2. Poprad 8 7 0 1 53:28 14
3. Košice  7 6 0 1 44:19 12
4. Trenčín  8 6 0 2 36:13 12
5. Žilina 8 5 0 3 29:21 10
6. MŠK Púchov  8 2 3 3 27:31 7
7. Trnava  8 3 1 4 27:35 7
8. Martin  8 3 1 4 18:28 7
9. Sp. Nová Ves  7 1 1 5 23:39 3
10. Zvolen  8 1 1 6 20:46 3
11. Michalovce  8 1 0 7 17:38 2
12. B. Bystrica  8 1 0 7 15:40 2
I. liga starší žiaci
8. HT: Brezno – MŠK Púchov 3:2 (2:1, 1:1, 0:0), 17. 
Ondrašík (Kuráň), 22. Dudáš, Martin – Žilina 3:2, Luče-
nec – B. Bystrica 4:11, Zvolen – P. Bystrica 9:2
1. Martin 6 6 0 0 38:13 12
2. Zvolen  5 4 0 1 41:19 8
3. MŠK Púchov  6 4 0 2 21:15 8
4. B. Bystrica  5 3 0 2 29:16 6
5. Žilina  5 2 0 3 16:16 4
6. Brezno  5 2 0 3 24:32 4
7. Lučenec  6 1 2 3 29:39 4
8. L. Mikuláš  5 1 0 4 9:29 2
9. P. Bystrica  7 0 2 5 21:49 2
7. HT - 6. kolo: HK Brezno – MŠK Púchov 3:9 (0:2, 
2:5, 1:2), 4. Novotníček (Ladecký), 11. Kohutiar, 26. 
Škultéty (Kohutiar), 36. Vojtek, 36. Hajas (Vráblik), 40. 
Lazkov (Vráblik), 40. Vráblik (Hajas), 51. Škultéty (Vrá-
blik), 56. Bodjan (Vojtek), Martin – Žilina 6:2, Lučenec 

– Banská Bystrica 7:6, Zvolen – Považská Bystrica 6:4
1. MŠK Púchov  6 6 0 0 42:8 12
2. Martin  6 5 0 1 35:14 10
3. Zvolen  5 4 0 1 31:14 8
4. Žilina  5 2 0 3 19:22 4
5. L. Mikuláš  5 2 0 3 13:18 4
6. Lučenec  5 2 0 3 18:30 4
7. Brezno  5 1 1 3 14:36 3
8. B. Bystrica  5 1 0 4 14:28 2
9. P. Bystrica  6 0 1 5 25:41 1
I. liga mladší žiaci
6. HT - 6. kolo: MŠK Púchov – HK Brezno 12:7 (3:2, 
5:3, 4:2), 2. Cebo (Hazala), 5. Mikovič (Štrbáň), 16. 
Vrtiel (Mikovič), 24. Pobežal, 28. Pobežal, 36. Mikovič, 
36. Brežný (Cebo), 39. Hazala (Mikovič), 45. Pobežal 
(Palan), 48. Urban, 49. Pobežal (Mikovič), 52. Brežný 
(Cebo), Žilina – Martin 3:3, Banská Bystrica – Lučenec 
10:1, Považská Bystrica – Zvolen 5:5
1. MŠK Púchov  6 5 1 0 68:24 11
2. B. Bystrica  5 4 1 0 41:20 9
3. Brezno  5 4 0 1 31:23 8
4. L. Mikuláš  5 3 0 2 40:33 6
5. P. Bystrica  5 2 1 2 23:33 5
6. Martin  6 1 1 4 23:38 3
7. Žilina  4 0 1 3 13:18 1
8. Zvolen  4 0 1 3 13:26 1
9. Lučenec  4 0 0 4 7:38 0
5. HT - 6. kolo: MŠK Púchov – HK Brezno 3:13 (0:4, 
1:7, 2:2), 30. Vlasatý (Červený), 48. Seiler, 59. Janíček 
(Seiler, Halušková), Žilina – Martin 3:5, Banská Byst-
rica – Lučenec 12:2, Považská Bystrica – Zvolen 1:14
1. Brezno  5 4 0 1 55:18 8
2. Žilina 5 3 1 1 30:21 7
3. Martin  5 3 1 1 22:17 7
4. MŠK Púchov  6 3 0 3 30:45 6
5. P. Bystrica  6 2 1 3 31:45 5
6. B. Bystrica  4 2 0 2 37:19 4
7. Zvolen  4 2 0 2 26:28 4
8. L. Mikuláš  5 1 1 3 29:37 3
9. Lučenec  4 0 0 4 4:47 0

Verejné korčuľovanie:
Sobota, nedeľa: 16.30 - 18.00

5. liga
Medeko PB – N. Dubnica C 9:9, D. Moštenec – Slo-
van PB A 14:4, D. Kočkovce B – Pružina A 7:11, R. 
Škrabko, Chobot po 2, P. Majdán, Fedora po 1, 1 štv. 
– Krupa 4, Gabčo 3, Behro 2, Sádecký 1, 1 štv., Sed-
merovec B – Pruské A 6:12, Dubnica – Ladce B 
6:12, N. Dubnica B – TTC PB C 13:5
1. D. Moštenec  1 1 0 0 14:4 3
2. N. Dubnica B  1 1 0 0 13:5 3
3. Ladce B  1 1 0 0 12:6 3
4. Pruské   1 1 0 0 12:6 3
5. Pružina   1 1 0 0 11:7 3
6. N. Dubnica C  1 0 1 0 9:9 2
7. Medeko PB   1 0 1 0 9:9 2
8. Dol. Kočkovce B  1 0 0 1 7:11 1
9. Dubnica   1 0 0 1 6:12 1
10. Sedmerovec B  1 0 0 1 6:12 1
11. TTC PB C  1 0 0 1 5:13 1
12. Slovan PB   1 0 0 1 4:14 1
6. liga
Nozdrovice A – Dohňany 10:8, J. Kalus 3, Koštialik, 
Didek po 2, Letko 1, 2 štv. – Junga 4, Hološko, R. Baška 
po 2, Ladce C – Slovan PB B 9:9, Zliechov – Sedme-

rovec C 15:3, Milochov A – Pruské B 3:15, D. Ma-
riková – Č. Kameň 12:6, JoLa Dubnica – TTC PB D 
9:9, Rojkovič 3, Kminiak 2, Zajac, Hebr po 1, 2 štv. – R. 
Čelko st. 4, Wallenfelsová 3
1. Zliechov   1 1 0 0 15:3 3
2. Pruské B  1 1 0 0 15:3 3
3. D. Mariková  1 1 0 0 12:6 3
4. Nozdrovice   1 1 0 0 10:8 3
5. TTC PB D  1 0 1 0 9:9 2
6. Ladce C  1 0 1 0 9:9 2
7. Slovan PB B  1 0 1 0 9:9 2
8. JoLa DCA   1 0 1 0 9:9 2
9. Dohňany   1 0 0 1 8:10 1
10. Č. Kameň   1 0 0 1 6:12 1
11. Sedmerovec C  1 0 0 1 3:15 1
12. Milochov   1 0 0 1 3:15 1
7. liga
Dol. Moštenec B – TTC PB E 12:6, Baláž 4, Ľ. Meliche-
rík 3, Ľ. Višenka, I. Melicherík po 2, 1 štv. – Dujsíková 
3, Kulichová 2, 1 štv., Sebešťanová – Púchov A 15:3, 
Jaro Petrík, K. Petrík st. po 4, Mitaš, Šesták po 3, Za-
ukolec 1, 1 štv. – J. Sitár, Juriga st. po 1, 1 štv., Udiča 
– Miracles Dubnica predohrané 7:11, Ignácik ml. 

3, Harvánková, Vaňko, Šuška po 1, 1 štv. - R. Fatrsík, 
Jakuš po 3, Trenčan, Heštera, M. Dohňanský st. po 2, 
1 štv., Pružina B – Milochov B 17:1, J. Kozák, Topor, 
D. Olšovský po 4, J. Valášek 3, 2 štv. – M. Mihálik 1, 
Beluša – Dol. Kočkovce C 11:7, I. Hrevuš, Ľ. Hrevuš 
po 4, Ochotnický 1, 2 štv. – M. Majdán, Hudec, Crkoň 
po 2, M. Gombár 1, 3. ZŠ Dubnica voľno, Púchov 
B – Nozdrovice B 3:15, Vyhnička, Miko, Pecho po 1 
– Zemanovič, Blažíček, Raček po 4, Krištof 1, 2 štv.
1. D. Moštenec B  3 3 0 0 43:11 9
2. Nozdrovice B  3 3 0 0 40:14 9
3. Miracles DCA   3 2 0 1 27:27 7
4. Šebešťanová  3 2 0 1 36:18 7
5. Udiča   3 1 1 1 26:28 6
6. TTC PB E  3 1 1 1 25:29 6
7. Pružina B  2 1 1 0 26:10 5
8. Beluša   2 1 0 1 19:17 4
9. ZŠ Dubnica   2 1 0 1 18:18 4
10. D. Kočkovce C  3 0 1 2 24:30 4
11. Milochov B  3 0 1 2 14:40 4
12. Púchov A  3 0 1 2 12:42 4
13. Púchov B  3 0 0 3 14:40 3

Oblastné stolnotenisové súťaže dospelých
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PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám jednoizbový byt v Lednických Rovniach v 
osobnom vlastníctve v pôvodnom stave o výmere 
57,99 m².  Kontakt:  0905 740 172.
• Predám 3-izbový byt, 66 m², slnečný, v  pôvod. 
stave v Púchove v blízkosti centra v krásnom pro-
stredí. Byt sa nachádza na 4/8 poschodí. Panelový 
dom prešiel v r. 2017 kompletnou rekonštrukciou aj 
výmenou a zväčšením výťahu, má vlastnú kotolňu, 
čím sa znižujú náklady na bývanie. V byte sú plasto-
vé okná. Byt má balkóny. K bytu patrí pivnica a má 
bezproblémové parkovanie. Volať po 12.00 hod.
Tel. 0944 346 155. Cena 75 000 € + dohoda. REALIT-
NÉ KANCELÁRIE NEVOLAŤ!!!!

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Prenajmem na pešej zóne v Púchove zrekonštru-
ovanú, plne vybavenú nefajčiarsku kaviareň West 
s oddelenou miestnosťou pre fajčiarov. Info: 0903 
739 717.

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim 1-izbový byt v Púchove, priamo od maji-
teľa. RK nevolať. Kontakt: 0907 80 33 36.

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.

PONUKA PRÁCE
• 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

POHOTOVOSTNÉ  SLUŽBY 
NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

RÝCHLA ZDRAV. POHOTOVOSŤ 155

PRE DOSPELÝCH 4605 319

po – pia: 15.30–22.00 / so – ne: 7.00 - 22.00
DETSKÁ POHOTOVOSŤ 4605 200 

po – pia: 15.30–22.00 / so – ne: 8.00–22.00
ZUBNÁ POHOTOVOSŤ 042/ 46 053 13 

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SPOMIENKA
Čas plynie ako rieky 
prúd, kto ťa poznal a mal 
rád, nevie zabudnúť. Tak 
teda tichučko snívaj svoj 
večný sen. Myslíme na 
Teba každý deň. Dňa 13. 
10. si pripomenieme 7. 
výročie úmrtia nášho 
syna a brata Petra TORÁŇA z Púchova. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s  nami  
tichú spomienku. 

S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 9. 10. 2017 uply-
nulo 11 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel, 
otec, dedko, svokor  
Milan TVAROŽEK. 
S láskou a úctou spomí-
najú manželka, dcéry, 
zaťovia a vnúčatá. 
Kto ste ho poznali,
 venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
Bolesťou unavený tíško 
si zaspal, zanechajúc 
všetkých, čo si mal rád. 
More lásky si so sebou 
vzal, prázdno je tam, 
kde znel Tvoj hlas. Spo-
mienka na Teba zostáva 
v nás. 
12. 10. si pripomíname 1. výročie, kedy nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko 
a kamarát Jozef JAKUBÍK z Nosíc. 

S láskou a bolesťou v srdci spomína manželka, 
dcéra a synovia s rodinami.

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.

SPOMIENKA
So smútkom v srdciach sme si 12. októbra pri-
pomenuli 24. výročie, čo nás navždy opustil náš 
otec Jozef KALMA z Nových Nosíc a 2. augusta 
uplynulo 20 rokov, čo nás opustila naša mama 
Anna KALMOVÁ. 

S láskou spomínajú dcéry a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Čas veľmi rýchlo plynie 
no spomienka na Teba 
z  našich sŕdc nevymiz-
ne. Dňa 15. 10. uplynie 
už 30 rokov odvtedy, čo 
nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec 
a  starý otec Jaroslav 
KOLMAN. 
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spo-
mienku. Ďakujeme. 

S láskou a úctou spomínajú manželka 
a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 8. 10. 2017 uply-
nulo 5 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš milova-
ný otec Eduard IŽVOLT. 

S láskou spomínajú syn 
Jozef s rodinou a 

nevesta Anna s rodinou.

SPOMIENKA
Slza smútku tíško stečie 
po tvári, bolesť v  srdci 
zabolí, no pekná spo- 
mienka ako večný pla-
meň v  našich srdciach 
zahorí. Dňa 6. októbra 
sme si pripomenuli štvr-
té smutné výročie od 
smrti našej drahej man-
želky, mamy a babky Ľudmily DOLEŽELOVEJ. 

S láskou spomína manžel a deti s rodinami.
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• 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.
• Spoločnosť ALVE SLOVAKIA, s. r. o, výrobca a 
predajca hliníkových rebríkov, hľadá záujemcov 
o robotnícku profesiu - montážny pracovník vo 
výrobe. Ponúkame  hlavný pracovný pomer na 
dobu neurčitú v dvojzmennej prevádzke (ranná 
a  poobedná zmena) v  dňoch pondelok až pia-
tok. Mzda po zaučení sa pohybuje od 780 eur 
brutto + 13. a 14. plat. Prax v strojárskej výrobe, 
prípadne ukončené strojárske vzdelanie je výho-
dou. Životopisy posielajte na e-mailovú adresu: 
alveslovakia@alve.sk alebo volajte na tel. číslo: 
0948 131 140. Nástup možný ihneď.
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OZNAMY
• 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  obci Dohňany v  km 57,600 až 
58,350, čiastočné dopravné obmedzenie v obidvoch 
jazdných pruhoch z dôvodu realizácie opravy chod-
níka 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  krátkodobým šírkovým obmedzením ľavého jazd-
ného pruhu v smere staničenia od ČR do Púchova. 
• Jednota dôchodcov Slovenska, Základná orga-
nizácia Púchov pozýva svojich členov 27. 10. 2017 
o 15.30 h na posedenie v reštaurácii U Jakuba (Ná-
brežie slobody) pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. 
• MsP Púchov odchytila v piatok (6. 10.) na ulici F. Ur- 
bánka v Púchove túlavého psa, pravdepodobne ra- 
sy sibírsky husky, so zeleným obojkom. Zviera je zači-
pované. Info: MsP Púchov, ul. Ferka Urbánka, tel. 159 
alebo sa obráťte na hliadku v teréne: 0903 132 333.

BLAHOŽELANIE
Dňa 6. októbra  sa  Ján CHROMČÁK dožil krásne-
ho životného jubilea 80 rokov. 
Drahý náš otec, dedko a pradedko, pri tvojom   
krásnom výročí, slzy sa nám  tisnú do očí, srdce sa 
láskou rozbúši, radosť nám vchádza do duší, boz-
ky sa snúbia s objatím a pery šepkajú dojatím. 
Ži dlho medzi nami, kým Teba máme, nie sme 
sami. Všetko najlepšie k narodeninám,  želáme   
zdravie, Božiu pomoc, radosť a spokojnosť. 

Synovia Ján a Lubomír s manželkami, 
vnúčence a pravnúčence.
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Fotografie jedál sú ilustračné 

Kontakt:
www.sportcentrumpuchov.sk Tel. č. 042 46 34 635
recepcia@sportcentrumpuchov.sk Mob. 0948 816 270

Pozývame Vás na príjemné posedenie
v našom zariadení

Jedlo pripravujú ázijskí kuchári
podľa pôvodných ázijských receptúr


