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Zápach organických hnojív
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Rekonštrukcia ZŠ Gorazdova
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Účel projektu rekonštrukcie ZŠ Gorazdova bol vý-
razne zvýšiť parametre energetickej bonity objektu 
školy a tiež hodnotu a kvalitu využívania priestorov 
školy. Zároveň sa takto uskutočnila potrebná re-
konštrukcia fasády a výplňových prvkov na jednot-
livých objektoch areálu základnej školy. Pôvodná 
rozpočtovaná cena prác a dodávky materiálu bola 
629.500 eur, vysúťažená cena za dielo bola nižšia - 
599.999 eur. Vysúťaženým dodávateľom prác sa sta-
la firma MIPE Invest, s. r. o. z Varína, dielo dokončila 
v zazmluvnenom termíne a požadovanej kvalite. 
K zhodnoteniu areálu ZŠ významnou mierou tiež 
prispela aj súvisiaca rekonštrukcia plotu s rozpočto-
vou položkou 20.000 eur. Vysúťažený dodávateľ 
prác bola firma Hollstav, s. r. o. z Kysuckého Nového 
Mesta. Do areálu športovej plochy školy bude teraz 
patriť aj cvičná hasičská veža, základy ktorej boli vy-
budované v rámci úprav športových plôch s vysú-
ťaženou cenou prác 4.777 eur. Dodávateľ prác bola 
firma Králik SK, s. r. o. zo Štiavnika.

Zdroj: Odd. výstavby MsÚ Púchov, 
foto: Slavomír Flimmel

Rekonštrukcia ZŠ Gorazdova je najväčšou investičnou 
akciou púchovskej radnice v tomto roku
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Vyschla nimnická 
minerálka?

Na základe podnetov občanov, najmä starších 
ľudí a mamičiek s  kočíkmi, pracovníci Podniku 
technických služieb mesta, s. r. o. pokračovali 
na Komenského ulici s  úpravou prechodov pre 
chodcov a to znížením výšky obrubníka, čo pris-
peje k  pohodlnejšiemu a bezpečnejšiemu pre-
chodu cesty. Podobnú úpravu priechodu realizo-
vali v priebehu roka pri hlavnom parkovisku na 
Ulici Hollého s prechodom k pizzerii Valdagno a 
priechod k autobusovej zastávke pri „Rybičkách“.

Miloš Svoboda, PTSM

Občania Púchova a okolia si zvykli chodiť na lie-
čivú minerálnu vodu do Nimnických kúpeľov. 
Prameň prístupný verejnosti je však posledné 
dni bez vody. Informovali sme sa, čo sa stalo a 
odpoveď je, našťastie pre milovníkov Nimnickej 
minerálky, priaznivá. Ide len o dočasnú technic-
kú závadu - konkrétne pokazené vodné čerpadlo. 
Kým nebude čerpadlo opravené, záujemcovia o 
kyselku si ju zatiaľ môžu naberať vo vstupnej hale 
budovy kúpeľov BALNEA GRAND, kde je verej-
nosti tiež k dispozícii.                                                 -sf-                                                         

O funkciu hlavného 
kontrolóra 
majú záujem 
štyria uchádzači
V pondelok 16.  októbra zasadala komisia na 
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti na 
voľbe hlavného kontrolóra, ktorá bola zvolaná 
jej predsedom Ing. Danielom Lakom. Mestské 
zastupiteľstvo v septembri vyhlásilo voľbu hlav-
ného kontrolóra na deň 25. 10. 2017 a stanovilo 
podmienky účasti na voľbe hlavného kontroló-
ra. V termíne stanovenom na predkladanie po- 
núk boli do podateľne mestského úradu doru-
čené štyri obálky s prihláškami do voľby hlavné-
ho kontrolóra. 
Do voľby sa prihlásili nasledovní uchádzači: 
Ing. Ľubomír Chalupka, Ing. Iveta Loduhová, 
Ing. Anton Martinko a Ing. Marta Kavecká. 
Komisia konštatovala splnenie podmienok 
účasti u všetkých uchádzačov.                                  -sf-

Pohodlnejšie 
priechody 
pre chodcov 
pred školou
Komenského
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V  posledných dňoch sa veľa ľudí v  Púchove sťažuje na silný 
nepríjemný zápach zo zvieracích exkrementov. Mestský úrad  
v Púchove na žiadosť občanov zisťoval, kto je zaň zodpovedný.

Zápach organických hnojív obťažoval

MAŤ SILNÝ KRAJ A FÉR PRÍSTUP

2

• Cestná infraštruktúra

• Vlaková a autobusová doprava

• Stredné školstvo

• Starostlivosť o seniorov

• Zdravotníctvo

• Kultúra

• Cestovný ruch

• Informovanosť občanov

• Regionálny rozvoj

S úctou k Vám, Cyril Crkoň, nezávislý kandidát na poslanca TSK
/Objednávateľ: Cyril Crkoň, Lichardova 356, 020 01 Púchov, Dodávateľ: Púchovská kultúra, s.r.o., Hoenningovo námestie 2002, 0220 01 Púchov/

V minulých rokoch býval evidova-
ný zápach z pozemkov v katastri 
Nosice (polostrov „Špic“). Poľno-
hospodárske družstvo Mestečko 
tu má prenajaté pozemky, na ktoré 
pravidelne aplikovalo ako organic-
ké hnojivo fugát (tekutá zložka vy-
hnívajúceho procesu v bioplynovej 
stanice). V zmysle zákona o ovzduší 
ako aj vyhlášky č. 410/2012 (príloha 
7) by ho mali zaorávať do 24 hodín, 
aby predišli zápachu. Niekoľkokrát 
sa v  minulosti stalo, že lehota 24 
hodín nebola dodržaná z dôvodu 
nepriaznivých podmienok pre za-
pracovanie do pôdy, ale maximálne 
do troch dní bol fugát zaoraný. Ing. 
Ostrochovský z PD Mestečko potvr-
dil, že fugát sa v okolí mesta teraz 
neaplikuje. Aplikovali ho však na 
pozemkoch v Dolných Kočkovciach 
a prevážali uzavretou cisternou cez 
privádzač.
Súčasný zdroj zápachu je spôsobe-
ný hydinárskou farmou Janek s. r. o. 
Konateľ  Peter Janek potvrdil, že 
aplikujú slepačí trus ako organic-
ké hnojivo na poľnohospodársku 
pôdu s výmerou 35 ha v katastrál-
nom území Beluša (za TECHMA-
TOM). Aplikácia sa realizuje tak, že 
stroje rozmetávajú trus a ihneď sa 
tento aj zaoráva. Aplikáciu ohlási-
li vopred na Slovenskú inšpekciu 
ŽP Žilina, odbor integrovaného 
povoľovania a kontroly. Na inšpek-

toráte bolo potvrdené, že minulý 
týždeň Ing. Reková danú skutočnosť 
priamo preverovala v teréne. Staros-
ta Dolných Kočkoviec Bc. Peter Regi-
na okamžité zaorávanie slepačieho 
trusu len potvrdil. 
Výsledkom šetrenia MsÚ je, že ne-
došlo k porušeniu zákona, ale za-
brániť zápachu, aby „neprebehol“ 
cez dva katastre, nedokážeme. Stačí  

vietor, nízky tlak a  zápach je cítiť. 
Ani okamžitým zaoraním sa neza-
bráni úplnej eliminácii zápachu. Na 
záver len toľko: buďme spokojní, že 
sa na polia aplikuje organické hno-
jivo a nie „chémia“...

Mgr. Martina Knížatová, 
referentka pre životné 

prostredie, MsÚ Púchov

Na MsZ aj voľba
hlavného
kontrolóra

25. októbra 2017 
(streda) o 9.00 hod.

Voľba hlavného kontrolóra 

mesta

Návrh - Úprava rozpočtu 

Mesta Púchov - rok 2017

Návrh - Dodatok k Zásadám 

podpory malého a stredného 

podnikania v meste Púchov

Návrh - Operatívny plán 

zimnej údržby mesta Púchov 

r. 2017 – 2018

Schválenie konateľa mestskej 

spoločnosti Púchovská kul-

túra, s. r. o.

Zmena zástupcov Mesta 

Púchov v radách škôl a škol-

ských zariadení

Predaj, kúpa

Nájom

Rôzne

Diskusia a interpelácie

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Divadlo Púchov, 
Hoenningovo námestie 2002

PROGRAM ROKOVANIA
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1. Fyzickým osobám – podni-
kateľom a právnickým osobám 
podľa § 52 ods.1 písm. j) zákona č. 
355/2007 Z. z. – v objektoch urče-
ných na podnikanie – v ich alebo 
nimi užívaných alebo spravovaných 
objektoch.
Deratizácia môže byť vykonávaná 
prostredníctvom osôb, ktoré vyko-
návajú regulácie živočíšnych škod-
cov ako profesionálnu činnosť.

2. Fyzickým osobám – občanom 
podľa § 51 ods. 1 písm. a) zákona č. 
355/2007 Z. z. v pivničných priesto-
roch, pri chovoch hospodárskych 
zvierat, v rodinných a bytových  do-
moch. Občania môžu deratizáciu 
vykonať aj svojpomocne, biocídny-
mi prípravkami na to určenými, do-
stupnými v obchodnej sieti.
Fyzická osoba musí vedieť preuká-
zať splnenie uloženého opatrenia 
pokladničným dokladom o kúpe 
prípravku, ktorý bol na predmetný 
účel použitý a ktorý fyzická osoba 
uchová aspoň po dobu troch me-
siacov pre účely prípadnej kontroly 
splnenia nariadeného opatrenia. V 

prípade zabezpečenia povinnosti 
prostredníctvom subjektu opráv-
neného na profesionálne vyko-
návanie deratizácie, sa splnením 
povinnosti fyzická osoba preukáže 
potvrdením o profesionálnom vy-
konaní deratizácie, ktoré jej tento 
subjekt vystaví.

Právnické osoby a fyzické osoby 
– podnikatelia si uchovajú po-
tvrdenie o vykonaní deratizácie 
pre účely prípadnej kontroly spl-
nenia nariadeného opatrenia po 
dobu troch mesiacov.

Zber, transport a likvidáciu uhy-
nutých hlodavcov je potrebné za-
bezpečiť fyzickou, resp. právnickou 
osobou, ktorá má na túto činnosť 
povolenie príslušného orgánu ve-
terinárnej správy. 
Mesto zároveň upozorňuje obča-
nov, že v dňoch 23. 10. až 13. 11. 
2017 bude prostredníctvom od-
bornej firmy realizovať deratizá-
ciu plôch verejnej zelene a stojísk 
smetných nádob.

MsÚ Púchov

Zmena cestovného poriadku školských autobusov

riadateľ (Púchovská kultúra, s. r. o.) 
pripravil pre seniorov ako obvykle 
takmer hodinový koncert žiakov Zá-
kladnej umeleckej školy Púchov. Po-
tom nasledovala hudobno-tanečná 
zábava so skupinou KORA BAND 
z Považskej Bystrice.                            -r-

Vo štvrtok 19.  októbra sa vo veľkej 
sále Divadla Púchov konala pravi-
delná akcia „Čaj pre seniorov“. Prí-
tomných hostí pozdravila v  mene 
primátora Rastislava Heneka vedú-
ca oddelenie školstva a sociálnych 
vecí MsÚ Renáta Holáková.  Uspo-

Čaj pre seniorov opäť plný

ZŠ Gorazdova pre blízkosť k  športo-
viskám MŠK neprejavila záujem o pre-
voz. Zastávka pri škole je zriadená 
z minulosti a tak tam autobusy môžu 
zastavovať na požiadanie (znamenie).
ZŠ s  MŠ Slovanská bude riešená mi-
moriadnymi spojmi v požadovanom 
termíne. To isté sa bude týkať aj všet-
kých ostatných mestských materských 
škôl (deti do šesť rokov v zmysle tarify 
nepotrebujú Púchovskú čipovú kartu).
Ak nebude mať dieťa od 6 do 15 rokov 
a žiak do 26 rokov Púchovskú čipovú 
kartu, musí platiť hotovosť 0,30 eur. Aj 
nulové lístky plnia funkciu poistenia 
cestujúceho počas prepravy a zároveň 
spĺňajú podmienku evidencie.
Žiadosť o vydanie Púchovskej čipovej 

karty nájdete aj na internete: 
www.mhdpuchov.sk.
Žiadosti podpísané rodičmi, resp. 
zástupcami detí sa môžu podať hro-

madne spolu s fotkami a poplatka-
mi priamo v predajni dopravných a 
parkovacích kariet v  divadle na Ho-
enningovom námestí 2002/5 v Pú-

chove. Po ich spracovaní budú opäť 
hromadne vydané zástupcovi školy, 
resp. rodičom.

Zdroj: ADP, s. r. o.

Po necelých troch týždňoch od začatia prevádzky školských autobusov dochádza na základe požiadaviek 
trénerov MŠK, s. r. o. k zmene cestovného poriadku linky č. 7-Š s platnosťou od 18. októbra 2017.

Výzva na vykonanie deratizácie
Mesto Púchov na základe rozhodnutia Regionál-
neho úradu verejného zdravotníctva so sídlom 
v Považskej Bystrici zabezpečiť vykonanie celo-
plošnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizá-
cie) na území mesta Púchov v termíne od 5. ok-
tóbra do 15. novembra 2017 nariaďuje vykonať 
potrebné opatrenia:

 

7-Š  Penzión - Jednota C - Gorazdova - Nást.MŠK
Platí od: 18. 10. 2017

tel.: 4650714 od 7,30hod - do 15,00hod

Púchov, Penzión.......... 1  MHD
Púchov, Jednota C...... 2  MHD
Púchov, Gorazdova..... 3  MHD
Púchov,Nást.MŠK (Makyta) 4
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Prepravu zabezpečuje:Autobusová doprava Púchov a.s.,02001 Púchov,Trenčianska 460

od

pr

pr

od

TčAutobusová doprava Púchov a.s.

© TransData

Spoj č.5,č.7 a č.9 premáva od 18.10.2017 do 30.04.2018
Spoj č.2 a č.4 premáva od 18.10.2017 do 30.04.2018

«-premáva v pondelok  
¬-premáva v utorok  
-premáva v stredu  

®-premáva vo štvrtok  
°-premáva v piatok  
c-premáva v dňoch školského vyučovania  

Cestovný poriadok školského autobusu, platí od 18. 10. 2017
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Projekt si pod lupu berie všetky základné a stred-
né školy na území Slovenskej republiky. Podľa 
aktuálneho rebríčka stredných škôl za školský rok 
2016/2017 dosiahli župné stredné školy vynikajú-
ce výsledky v celoslovenskom meradle. V kategórii 
stredných odborných škôl sa Obchodná akadé-
mia Milana Hodžu Trenčín umiestnila na štvrtom 
mieste s hodnotením 8,4, čo je iba šesť desatín za 
celkovým víťazom. Stredná zdravotnícka škola 
v Trenčíne dosiahla ôsme miesto, o jednu prieč-
ku nahor sa umiestnila Obchodná akadémia v 
Považskej Bystrici, Stredná priemyselná škola 
v Dubnici nad Váhom obsadila desiatu priečku. 
Uspeli aj župné gymnáziá; až dve z nich sa nachá-
dzajú v prvej top 20 rebríčka; a to Gymnázium  
v Dubnici nad Váhom, ktoré je zároveň jednotkou 
v rámci kraja a Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne. 

Trenčiansky kraj si 
významne zlepšil 
finančnú kondíciu

Štyri župné školy v prvej top 
desiatke celoslovenského 
rebríčka stredných škôl

Z moderných prírodovedných laboratórií fyziky, 
chémie a biológie sa už tešia študenti všetkých 11 
gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. „Minulý 
rok sme začali prvú etapu rekonštrukcie laborató-
rií na našich gymnáziách a tento rok sme pokra-
čovali druhou. Modernizáciu laboratórií sme hra-
dili kompletne z rozpočtu TSK,“ informoval župan 
Jaroslav Baška. TSK vyšli nové laboratóriá na všet-

Z novodobých prírodovedných pracovísk sa tešia 
študenti všetkých 11 gymnázií v pôsobnosti TSK

kých župných gymnáziách na takmer 400 tis. eur. 
„Veľmi si túto investíciu vážime, pretože okrem 
toho, že si môžeme lepšie nastaviť pracovné na-
pätie pre seba i pre žiakov na jednotlivé pokusy 
a máme lepšie možnosti na výučbu, estetickejšie 
a čistejšie prostredie, zvýšila sa aj bezpečnosť pri 
práci,“ pochvaľuje si učiteľka matematiky a fyziky na 
Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne Regina Vraždová.

Trenčiansky kraj je krajom, ktorému sa za rok 
2016 podarilo najväčšmi zlepšiť hodnotenie 
svojho finančného zdravia a je označovaný ako 
kraj, ktorý dokázal najlepšie potrénovať na svo-
jej finančnej kondícii.
K 30. júnu 2017 hospodári Trenčiansky samo-
správny kraj s prebytkom viac ako 40 mil. eur. Toto 
číslo odzrkadľuje  jeho pripravenosť pokračovať v 
už rozbehnutých i ďalších  investíciách v druhom 
polroku 2017. Kraj sa správa zodpovedne, šetrí od 
seba, zefektívňuje a optimalizuje jednotlivé proce-
sy, čo sa prejavuje aj na stave župnej pokladnice. 
Súčasné vedenie Trenčianskeho samosprávneho 
kraja v roku 2014 so správou župy zdedilo aj dlh. 
„K tomuto záväzku sme sa snažili pristúpiť čo 
najzodpovednejšie. Naším cieľom je dlh znížiť 
v čo najväčšej možnej miere. Chceme tak však 
spraviť takým spôsobom, aby obyvatelia kraja 
nepocítili uťahovanie opaskov a aby tým netrpe-
li ani organizácie v našej zriaďovateľskej pôsob-
nosti. Správu úveru sme optimalizovali a na jeho 
obsluhe sme ušetrili približne 300 tis. eur,“ vy-
svetlil župan Jaroslav Baška s tým, že aktuálny dlh 
(k 30. 9. 2017) na jedného obyvateľa kraja klesol z 
pôvodnej sumy takmer 90 eur (2014) na úroveň 
79,4 eura na osobu žijúcu v TSK a naďalej klesá. 
Napriek zadlženosti je Trenčiansky samosprávny 
kraj celkovo druhou finančne najzdravšou župou 
a z hľadiska zlepšenia si finančnej kondície najväč-
ším skokanom. 

Novučičká budova s moderným dizajnom na prvý 
pohľad nepripomína zariadenie, ale veľký útulný 
rodinný dom. Výstavbu zariadenia v krajskom mes-
te kompletne financoval zo svojho rozpočtu Tren-
čiansky samosprávny kraj. Výška investície, dosiahla 
úroveň 1,6 mil. eur. Kraj sa pre ňu rozhodol práve z 
toho dôvodu, že zo strany obyvateľov evidoval veľ-
mi veľký dopyt po službe tohto charakteru. V Trenčí-
ne je aktuálne poskytovaná sociálna služba deťom 
s autizmom v predškolskom veku, pričom svoju 
činnosť prevádzkuje aj špeciálna základná škola 
pre autistov. Práve deťom, ktoré ukončia povinnú 
školskú dochádzku, špecializovaná služba chýbala. 
Výstavbou zariadenia pre ľudí s autizmom po ukon-
čení povinnej školskej dochádzky sa uzatvorí kruh 
komplexnej starostlivosti o ľudí s touto diagnózou.

V Trenčíne otvorili prvé špecializované zariadenie 
pre ľudí s diagnózou autizmus v Trenčianskom kraji 

Autistické centrum stojí v areáli CSS – DEMY v Tren-
číne a od 16. októbra slúži tým, ktorí potrebujú dru-
hý domov  a starostlivosť odborníkov. Rodičov, ktorí 
sa na TSK obrátili so žiadosťou o umiestnenie svojho 
dieťaťa, bolo ešte viac, ako sa pôvodne očakávalo. 
„Žiadostí už dnes evidujeme o päť viac, ako je 
kapacita zariadenia. Keďže sme reflektovali na 
požiadavky ľudí a rodičov detí s touto diagnózou, 
nová sociálna služba našla naozaj veľkú odozvu,“ 
povedal trenčiansky župan.
Kapacita zariadenia je stanovená na 30 ľudí, pričom 
na týždenný či celoročný pobyt je vyčlenených 27 
lôžok. Zvyšné tri miesta sú vyhradené na ambulat-
nú, čiže dennú formu služby. S novými klientmi pri-
budne v zariadení aj 20 nových zamestnancov.

Stavebné práce na špecializovanom zariadení pre ľudí s diagnózou au-
tizmus začali v druhej polovici minulého roka. Po 14 mesiacoch inten-
zívnych stavebných prác má Trenčiansky kraj ako jediný špecializované 
zariadenie tohto druhu, ktoré vytvára domov pre 30 ľudí postihnutých 
autizmom, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku. 

V aktualizovanom rebríčku zá-
kladných a stredných škôl inšti-
tútu INEKO sa na popredných 
priečkach umiestnili aj školy, kto-
rých zriaďovateľom je Trenčian-
sky samosprávny kraj. 
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99
Podporujem oblasti:

školstva
kultúry, umenia a športu
sociálnych vecí a rodiny
dobrovoľníctva a charity
zmysluplného trávenia voľného času
cestovného ruchu a turizmu
podpora talentovaných detí a mládeže

NEZÁVISLÝ KANDIDÁT NA POSLANCA DO VÚC

Vážim si, že môžem pre vás pracovať
ĎAKUJEM

Roman HvizdákRoman HvizdákRoman Hvizdák

Objednávateľ: Roman Hvizdák, Púchov. Dodávateľ: Púchovská kultúra, s.r.o., Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov, IČO: 50648616
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Mestská polícia

spravodajstvo    9

Slovensko-moravská hasičská liga

Štatistikám SMHL kraľujú hasiči Podhoria

Syna napokon prichýlili
Hliadka mestskej polície preverovala telefonické 

oznámenie, podľa ktorého na dvere bytu na Ulici 
obrancov mieru búcha a zvoní syn majiteľa bytu, 
ktorý nemá v mieste trvalé bydlisko. Oznamovateľ 
aj so svojou manželkou poukázali na nevhodné 
správanie a alkoholizmus svojho syna. Za prítom-
nosti hliadky mestskej polície došlo k zmiereniu 
rodičov a ich syna, rodičia súhlasili s jeho prítom-
nosťou v byte. Hliadka oznamovateľa tieť poučila, 
že môže podať na políciu oznámenie. 

Opitý sa váľal po chodníku
Hliadka mestskej polície počas hliadkovej čin-

nosti zistila priestupok proti všeobecne záväzné-
mu nariadeniu mesta Púchov. Pred Domom kul-
túry na Štefánikovej ulici sa opitý muž z Hoštinej 
váľal na chodníku a vzbudzoval verejné pohorše-
nie. Mestskí policajti muža odprevadili na auto-
busovú zastávku, odkiaľ mu išiel spoj. Priestupok 
proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
vyriešila hliadka napomenutím. 

Krvi ako na jatkách...
Hliadku mestskej polície informoval neznámy 

muž, že za starým divadlom sedí na tráve muž, 
ktorý je poranený na pravej ruke. Po príchode hli-
adky mestskej polície mužovi ruka už nekrvácala, 
ale v jeho blízkosti na zemi a neďaleko od neho na 
schodoch bolo veľké množstvo krvi. Zranený muž 
mestských policajtov informoval, že zranenie si 
spôsobil na skle a že stratil vedomie. Hliadka mu-
žovi poskytla prvú pomoc podľa telefonických in-
štrukcií z tiesňovej linky 112. Následne na miesto 
prišla hliadka Obvodného oddelenia policajného 
zboru v Púchove, ktorá riešila rozbitie sklene-
nej výplne na dverách bytového domu na Ulici 
obrancov mieru. Dvere rozbil práve zranený muž, 
čím sa dopustil priestupku proti majetku. Po prí-
chode zdravotných záchranárov naložili muža do 
vozidla zdravotnej záchrannej služby, ktoré zra-
neného odviezlo do považskobystrickej nemoc-
nice. Miesto hliadka mestskej polície fotograficky
zdokumentovala a zabezpečila prostredníctvom 
Podniku technických služieb mesta Púchov vyčis-
tenie zakrvavených schodov. 

   Papuča nevinnému...
Na základe požiadania hliadky Obvodného 

oddelenia Policajného zboru v Púchove založila 
hliadka mestskej polície blokovacie zariadenie 
na automobil značky Škoda Octavia. Automobil 
patril mužovi z obce Lúky, ktorému ukradli tašku 
aj s kľúčmi od automobilu. Blokovacie zariadenie 
malo zabrániť prípadnému odcudzeniu automo-
bilu. Krádež tašky s kľúčmi riešila štátna polícia. O 
necelé dve hodiny neskôr požiadal majiteľ vozidla 
o odstránenie blokovacieho zariadenia, vozidlo 
pomocou odťahovej služby previezli do miesta 
bydliska majiteľa automobilu.  

V minulom čísle sme priniesli hodnotenie uply-
nulého ročníka nadnárodnej súťaže dobrovoľných 
hasičských zborov – Slovensko-moravskej hasičskej 
ligy z pohľadu jej šéfa Ľuboša Kamenického. Dnes sa 
pozrieme na štatistické údaje uplynulého ročníka. 

Najrýchlejší požiarny útok
Najrýchlejší požiarny útok časom 13,16 sekundy 

majú v mužskej kategórii na svojom konte v minu-
lom ročníku SMHL dobrovoľní hasiči zo Stupného. 
Nasledovali Podhorie (13,20 sekundy) a Brumov B 
(13,24 sekundy). Do elitnej desiatky minuloročných 
najrýchlejších požiarnych útokov sa dostali iba prvé 
tri družstvá celkového poradia Slovensko-moravskej 
hasičskej ligy – Podhorie, Brumov B a Stupné. V žen-
skej časti súťaže patria dva najrýchlejšie požiarne 
útoky dievčatám z Ihrišťa (na snímke dole), ktoré sa 
ako jediné v celom seriáli dostali pod 16-sekundo-
vú hranicu časom 15,78 sekundy. Druhý najrýchlejší 
útok Ihrišťaniek mal čas 16,06 sekundy. Nasledovali 
dva požiarne útoky žabiek z Nosíc s časmi 16,11 se-
kundy a 16,17 sekundy. Až na piatom mieste v rebríč-
ku najrýchlejších útokov medzi ženami sú celkové 
víťazky seriálu Dežerice.

Rekordným rekordom celej SMHL od 
jej založenia pred 15 rokmi je požiarny 
útok dobrovoľných hasičov z Podhoria, 
ktorí ho časom 12,93 sekundy vytvorili 
v minulom roku. Ženský rekord držia 
časom 15,53 sekundy dobrovoľné ha-
sičky DHZ Moškovec ešte z roku 2013.  

Najrýchlejší zostrek
Tri najrýchlejšie zostreky sezóny 

medzi mužmi si rozdelilo opäť trio na-
jlepších v celkovom poradí. Najrých-
lejší zostrek sezóny sa podaril víťazom 
uplynulého ročníka SMHL – dobrovoľ-
ným hasičom z Podhoria, ktorí pravým 
prúdom na domácej súťaži „skolili“ terč 
za neuveriteľných 12,77 sekundy. Ďal-
šie dva najrýchlejšie zostreky patrili 
Stupnému (12,83 sekundy) a Brumo-
vu B (12,84 sekundy). V ženskej súťaži 
patrí prvenstvo za najrýchlejší zostrek 
víťazkám z Dežeríc časom 15,51 sekun-
dy. Druhý najrýchlejší zostrek majú na 

konte ženy Ihrišťa (15,58 sekundy) a Nedašovej Lhoty 
(15,63 sekundy). 

Rekord 15-ročnej histórie SMHL v najrýchlejšom 
zostreku držia rovnako Podhorania, ktorí v roku 2016 
zostrekli terč za 12,66 sekundy. Medzi ženami sú re-
kordérkami časom 15,14 sekundy žabky z Nosíc, vy-
tvorili ho v roku 2015.  

Najviac víťazstiev
Najväčší počet víťazstiev v 14-dielnom seriáli uply-

nulého ročníka Slovensko-moravskej ligy majú v 
mužskej kategórii na svojom konte dobrovoľní hasiči 
z Podhoria, ktorí triumfovali celkovo sedemkrát. Štyri 
víťazstvá zaknihoval Burmov B a tri Stupné. Zaujíma-
vosťou je, že trio najlepších z uplynulého ročníka ne-
pustilo v celom jeho priebehu na najvyšší stupienok 
žiadne iné družstvo. Medzi ženami na prvé miesto 
vystúpilo v uplynulom ročníku hneď päť družstiev. 
Najčastejšie na piedestáli stáli viťazky z Dežeríc, ktoré 
ovládli päť súťaží. Po tri prvenstvá si vybojovali žabky 
z Nosíc a Ihrišťanky, dvakrát triumfovala Nedašova 
Lhota a jedno prvnestvo si na svoje konto prekvapuj-
úco pripísal aj nováčik z Kocurian.                          (pok)

Najrýchlejší požiarny útok v uplynulom ročníku SMHL majú na konte v domácej súťaži dobrovoľní hasiči z Podho-
ria.                        FOTO: Archív SMHL



zdravie  I  politická inzercia10 PÚCHOVSKÉ NOVINY

Užitočné otázky a odpovede o chrípke

Priebeh ochorenia chrípky a jeho dopad závisí od 
viacerých faktorov, ako je napr. miera patogenity ví-
rusu, ale aj vek a zdravotný stav osôb. Riziko vzniku 
komplikácií chrípky zvyšuje napr. prítomnosť chro-
nických ochorení, fajčenie a obezita. U mladých 
zdravých osôb je väčšinou nekomplikovaný, trvá 7 
až 14 dní. K najčastejším komplikáciám patria zápal 
stredného ucha, zápal prínosových dutín a zápal 
pľúc. Menej často môže prísť aj ku komplikáciám 
postihujúcim srdce alebo nervový systém, prípad-
ne až k úmrtiu.

• Čo spôsobuje chrípku? 
Pôvodcom chrípky je vírus chrípky, ktorý má niekoľ-
ko typov a subtypov a vyznačuje sa veľkou premen-
livosťou. Vírus často mení svoje vlastnosti a takmer 
každú sezónu kolujú v populácii iné typy vírusu. 
Prameňom pôvodcu nákazy je chorý človek. Naj-
vyššia nákazlivosť je na začiatku ochorenia, pri kom-
plikovanom priebehu môže trvať aj dlhšie. Nákaza 
sa prenáša kvapôčkovou infekciou. Chorý vylučuje 
vírus pri kašľaní, kýchaní a rozprávaní, ale nákaza je 
možná aj kontaminovanými rukami a predmetmi. 

• Ako sa lieči chrípka? 
Zaberajú na ňu antibiotiká? Liečba je väčšinou sym-
ptomatická. Keďže ide o vírusové ochorenie, nelieči 
sa antibiotikami. Je možné použiť antivirotiká, tie sa 
musia nasadiť do dvoch dní od začiatku príznakov. 
Chrípku je potrebné vyležať. Odporúčajú sa lieky 
tlmiace bolesti hlavy, svalov a na zníženie teploty. 
Únavu a malátnosť je však možné pociťovať ešte 

niekoľko dní, či týždňov po ústupe chrípky. 

• Koho postihuje chrípka? 
Chrípka môže postihnúť kohokoľvek a závažné 
problémy súvisiace s chrípkou sa môžu vyskytnúť v 
akomkoľvek veku, ale určité osoby sú vo vysokom 
riziku vzniku závažných komplikácií chrípky, v prí-
pade že ochorejú. Sem patria staršie osoby, osoby s 
chronickými ochoreniami (astma, diabetes, ochore-
nie srdca), tehotné ženy a malé deti. Kedy hovoríme 
o chrípkovej epidémii? Vo všeobecnosti hovoríme 
o epidémii vtedy, ak ide o nahromadenie viacerých 
alebo mnohých ochorení vyvolaných v pomerne 
krátkom čase na ohraničenom mieste tým istým 
pôvodcom nákazy. Podľa geografického šírenia sa 
rozoznávajú lokálne, okresné, krajské či celoštátne 
epidémie. 

• Ako spoznáme príznaky chrípky? 
- náhly nástup príznakov z plného zdravia, 
- vysoká teplota (nad 38 °C),  
- typický úvodný príznak je bolesť kĺbov,  
- silná bolesť hlavy, často za očami,  
- bolesť svalov v rukách, v nohách a na chrbte,  
- suchý, dráždivý kašeľ, 
- často sa objaví zimnica a triaška,  
- po 48 hodinách sa môže prejaviť nádcha a bolesť 
hrdla. 

• Kedy hovoríme o prechladnutí? 
Okrem chrípky na jeseň zvyknú potrápiť aj iné akút-
ne respiračné ochorenia. Najčastejšie ich spôsobujú 

Chrípka je vysoko nákazlivé infekčné ochorenie dýchacích ciest charakteri-
zované náhlym začiatkom, zimnicou, triaškou, horúčkou (nad 38 °C), úna-
vou, bolesťami hlavy, svalov a kĺbov, neskôr sa pridruží kašeľ a nádcha. Patrí 
medzi najčastejšie ľudské infekčné ochorenia. Každoročne postihne desať 
percent svetovej populácie. Ide o závažné ochorenie, ktoré je príčinou úmrtí 
tisícov ľudí na celom svete každý rok.

viaceré vírusy (napr. rinovírusy, adenovírusy, koro-
navírusy) alebo baktérie (streptokoky, stafylokoky, 
hemofily, bordetely). Vstupnou bránou infekcie sú 
predovšetkým dýchacie cesty. K vírusovej infekcii 
horných dýchacích ciest sa niekedy môže pridať 
bakteriálna infekcia a spôsobiť napríklad zápal prí-
nosových dutín, ucha a dolných dýchacích ciest. 

• Ako spoznáme príznaky prechladnutia? 
- prechladnutie sa prejaví postupne,  
- teplota zvyčajne nebýva vyššia ako 38 °C,  
- kĺby bolia iba zriedkavo,  
- často sa prejaví bolesť svalov v rukách, v nohách 
a na chrbte,  
- jeden z možných príznakov je kašeľ,  
- od začiatku sa objaví nádcha a bolesť hrdla. 

• Aká je účinnosť vakcín proti chrípke? 
Efektivita očkovania závisí od veku, imunitného 
systému jedinca a od podobnosti kmeňov víru-
su chrípky vo vakcíne, s cirkulujúcimi kmeňmi v 
populácii v danej sezóne. Za predpokladu zhody 
vakcinálnych vírusov s cirkulujúcimi platí, že ka-
ždý ľudský organizmus je jedinečný a nemusí na 
očkovanie zareagovať rovnako. Určité malé per-
cento očkovaných osôb si po očkovaní nevytvorí 
protilátky, alebo si ich nevytvoria v dostatočnom 
množstve. Dôležité tiež je, aby očkovanie pod-
stúpil iba zdravý človek, bez akútneho horúčkovi-
tého ochorenia. 

• Ochráni vakcína pred chrípkou aj prechladnutím? 
Očkovanie proti chrípke chráni pred vírusmi 
chrípky, nezabráni iným akútnym respiračným 
ochoreniam, spôsobeným inými vírusmi a bak-
tériami. Podobnosť klinických príznakov súvisí 
s tým, že pôvodcovia ochorení z prechladnutia, 
rovnako ako chrípka, napádajú respiračný systém, 
či už horné alebo dolné dýchacie cesty a pľúca. 
Na rozdiel od chrípky sa však príznaky akútnych 
respiračných ochorení rozvíjajú postupne. Býva to 
bolesť hrdla, nádcha, kašeľ, teplota väčšinou do 38 
stupňov Celzia, bez výraznej bolesti hlavy, svalov, 
zimnice a nadmerného vyčerpania. 

• Kedy je najlepšie obdobie na očkovanie? 
Najvhodnejšie obdobie je október a november.

Zdroj: ÚVZ SR



inzercia  I  politická inzercia 11

Objednávateľ: Ing. Milan Panáček, Dohňany 455, 020 51 DOHŇANY
Dodávateľ: Púchovská kultúra, s.r.o., 
Hoenningovo námestie 2002, 020 01 PÚCHOV, IČO: 50648616

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
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Pod režisérskou taktovkou Mgr. Jarky 
Botošovej v nej účinkovalo 13 hercov, 
z ktorých časť sú bývalí zamestnanci 
podniku Makyta. Plným právom patrí 
uznanie všetkým účinkujúcim, ktorí 
jeden aj pol hodiny predvádzali v pl-
nom nasadení profesionálne výkony. 
Neprináleží mi hodnotiť priebeh a 
výkony hercov, ale vyslovujem hlboké 
poďakovanie za pekný večer a ume-
lecký zážitok. Som hrdá, ale určite 

nielen ja, ale aj veľa bývalých zamest-
nancov Makyty, ktorí na predstavení 
boli, že Divadelný súbor Makyta po 
rokoch obnovil svoju činnosť. Toto 
bola už druhá naštudovaná divadel-
ná hra v krátkom časovom odstupe. 
Celému kolektívu divadelného súbo-
ru patrí veľké ďakujem.

Antónia Gabková, bývalá  
zamestnankyňa a. s. Makyta, foto: FB

Nie recenzia, ale uznanie
V sobotu 14. októbra večer bola v púchovskom diva-
dle premiéra komédie „Kto už dnes nemá maslo na 
hlave“ v podaní Divadelného súboru Makyta. 

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

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

PRIPRAVUJEME:  
4. 11., Herný večer o 18:00 hod.
14. - 16. 11., Filmový festival Jeden svet v Púchove
25. 11., Koncert Loopata Makay o 20:00 hod.

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

20. októbra sa v neďalekých Ladcoch uskutočnil 19. ročník celoštátnej súťaže umeleckého prednesu pô-
vodnej slovenskej ľúbostnej poézie „Koyšove Ladce“ pod záštitou Klubu priateľov Pavla Koyša v Bratisla-
ve, Ministerstva školstva, výskumu a športu SR a Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici. 

Púchovčania hviezdili na Koyšových Ladcoch

Ide o súťaž v prednese ľúbostnej poézie na počesť rodáka 
z Ladiec, slovenského básnika, redaktora a politika (býva-
lého ministra kultúry) Pavla Koyša (* 8. január 1932, Ladce 
– † 22. júl 1993, Bratislava), ktorý debutoval v roku 1959 
zbierkou politicky angažovaných básní Hviezdy na zemi. 
Vo svojej tvorbe sa často venoval najmä ľúbostnej poézii. 
Tejto nádhernej súťaže sa zúčastnili aj Púchovčania, ktorí 
naše mesto úspešne reprezentovali a zožali úspech u via-
cerých významných slovenských osobností z oblasti kul-
túry a školstva. Púchovčania Barborka Jurovčíková (Gym-
názium Ľ. Štúra, francúzska bilingválna sekcia, 1. ročník) a 
Jakub Henek (ZŠ Mládežnícka Púchov, 8. ročník) vo svo-
jich kategóriách každý samostatne vyhrali a obsadili prvé 
miesto a Šimon Stanko (Gymnázium Púchov, kvinta) ob-
sadil vo svojej  kategórii  bronzovú priečku. Všetkým patrí 
veľké uznanie za ich krásnu a úspešnú reprezentáciu škôl 
i mesta Púchov. Touto cestou chceme poďakovať pani 
Eleonóre Marečkovej, ktorá svojím nádherným, nielen 
pedagogickým, ale i ľudským prístupom dokáže nájsť v 
deťoch to krásne a naučiť ich poznávať krásy slovenskej 
literatúry. Práve jej zverenci Barborka Jurovčíková i Ja-
kub Henek boli najlepšími zo všetkých. Pri príležitosti jej 
krásneho životného jubilea jej prajeme hlavne veľa zdra-
via, radosti, lásky a slniečka v srdci.            

Katarína Heneková a Mária Jurovčíková

Barborka Jurovčíková  na fotografii s Jakubom Henekom  (vľavo) 
a so Šimonom Stankom (vpravo). 

Pavel Koyš: z básne Takú lásku čakaj ... 

Takú lásku hľadaj, čo je jasná
a tak prosto ako slnko svieti

s ktorou zaraz ľahko, dobre je Ti,
nech ju stretneš v ktorýchkoľvek pásmach.

Takú lásku hľadaj.
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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

V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:

•  Investície pokračujú 
•  Primátor mesta Henek exkluzívne od jeho hospitalizácie
•  Októberfest Dohňany
•  Súťaž o najkrajšiu tortu
•  Rekonštrukcia materskej školy v Lednických Rovniach
•  Mostište: Deti sa už majú kde vyšantiť
•  Cezpoľný beh 
Šport magazín:  • Crossfit v Púchove v kurze
              • Do krajského kola postúpili futbalisti z Púchova
              • Lednické Rovne z Púchova víťazne
Spektrum: • Divadelné predstavenie s názvom Revízor

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

       

PROGRAM

KINO

11.11. o 17:00 hod., pešia zóna

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

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

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

Štvrtok 23.11. od 15:00 do 18:00 hod.

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

26.11. o 15:00 hod., veľká sála

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

PREDAJ VSTUPENIEK V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
Kontakt do pokladne kina:  042 – 285 2404

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

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

PRIPRAVUJEME:

október 2017 

Pondelok  2.   veľká sála  19.00 hod.

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

Piatok 6.   galéria vestibulu divadla  18.00 hod.  

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

Štvrtok 12.  veľká sála  10.00-17.00 hod.  

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

Sobota 14.    veľká sála   19.00 hod.

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

Štvrtok 19.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

Nedeľa 22.   veľká sála   15:00 hod.

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

KULTÚRA

Sobota  28.   veľká sála   19.00 hod. 

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

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

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

Pondelok 2.     tanečná sála     10.00 hod.

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

Pondelok 2.     pešia zóna     16.00 hod.

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

Utorok 3.     tanečná sála     17.00 hod.

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

Utorok 3.     veľká sála     18.30 hod.

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

Pondelok 9.     kinosála     16.00 hod.

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

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

Utorok 10.     Gymnázium-knižnica     16.00 hod.

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

Štvrtok 12.     učebňa č.1     16.00 hod.

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

Štvrtky 12. a 18.    zasadacia miestnosť           18.00 hod.  

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

Piatok 20.     učebňa č.1     17.00 hod.

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

Utorok 24.     kinosála     16.00 hod.

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

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

Nedeľa 1. 17.30 h

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

Nedeľa 1. 19.30 h

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

Streda  4.  19.30 h

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

Piatok 6.  17.30 h   Nedeľa  8.  17.30 h

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

Piatok 6.  19.30 h    Sobota 7.   17.30 h

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

Sobota 7.  15.30 h    Nedeľa  8. 15.30 h

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

Streda  11.  19.30 h

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

Piatok 13.   17.30 h    Sobota 14.  17.30 h

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

Piatok 13.   19.30 h    Nedeľa  15.  17.30 h

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

Sobota 14. 15.30 h    Nedeľa  15. 15.30 h

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

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

Streda  18.  19.30 h

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

Piatok 20.  17.30 h    Nedeľa  22.  17.30 h

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

Piatok 20.   19.30 h    Nedeľa  22.  19.30 h

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

KURZY, KLUBY:

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

Streda  25.  19.30 h

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

Piatok 27.  17.30 h    Nedeľa  29. 17.30 h

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

Piatok 27.   19.30 h    Sobota 28.   17.30 h

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

Sobota 28.  15.30 h    Nedeľa  29. 15.30 h

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

Streda  1.11.  19.30 h

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

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

       

PROGRAM

KINO

11.11. o 17:00 hod., pešia zóna

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

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

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

Štvrtok 23.11. od 15:00 do 18:00 hod.

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

26.11. o 15:00 hod., veľká sála

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

PREDAJ VSTUPENIEK V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
Kontakt do pokladne kina:  042 – 285 2404

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

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

PRIPRAVUJEME:

október 2017 

Pondelok  2.   veľká sála  19.00 hod.

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

Piatok 6.   galéria vestibulu divadla  18.00 hod.  

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

Štvrtok 12.  veľká sála  10.00-17.00 hod.  

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

Sobota 14.    veľká sála   19.00 hod.

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

Štvrtok 19.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

Nedeľa 22.   veľká sála   15:00 hod.

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

KULTÚRA

Sobota  28.   veľká sála   19.00 hod. 

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

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

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

Pondelok 2.     tanečná sála     10.00 hod.

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

Pondelok 2.     pešia zóna     16.00 hod.

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

Utorok 3.     tanečná sála     17.00 hod.

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

Utorok 3.     veľká sála     18.30 hod.

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

Pondelok 9.     kinosála     16.00 hod.

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

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

Utorok 10.     Gymnázium-knižnica     16.00 hod.

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

Štvrtok 12.     učebňa č.1     16.00 hod.

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

Štvrtky 12. a 18.    zasadacia miestnosť           18.00 hod.  

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

Piatok 20.     učebňa č.1     17.00 hod.

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

Utorok 24.     kinosála     16.00 hod.

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

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

Nedeľa 1. 17.30 h

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

Nedeľa 1. 19.30 h

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

Streda  4.  19.30 h

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

Piatok 6.  17.30 h   Nedeľa  8.  17.30 h

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

Piatok 6.  19.30 h    Sobota 7.   17.30 h

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

Sobota 7.  15.30 h    Nedeľa  8. 15.30 h

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

Streda  11.  19.30 h

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

Piatok 13.   17.30 h    Sobota 14.  17.30 h

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

Piatok 13.   19.30 h    Nedeľa  15.  17.30 h

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

Sobota 14. 15.30 h    Nedeľa  15. 15.30 h

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

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

Streda  18.  19.30 h

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

Piatok 20.  17.30 h    Nedeľa  22.  17.30 h

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

Piatok 20.   19.30 h    Nedeľa  22.  19.30 h

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

KURZY, KLUBY:

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

Streda  25.  19.30 h

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

Piatok 27.  17.30 h    Nedeľa  29. 17.30 h

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

Piatok 27.   19.30 h    Sobota 28.   17.30 h

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

Sobota 28.  15.30 h    Nedeľa  29. 15.30 h

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

Streda  1.11.  19.30 h

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

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

Martin 
na bielom koni

či v tomto modernom svete opäť príde: ozajstný MARTIN
či v tomto sivom čase príde na BIELOM koni
či pri tomto globálnom otepľovaní prinesie aj SNEH
Príďte to skontrolovať... a zabaviť sa 

 
 s MARTINom 

ŠAFAŘÍKom 
a jeho BANDom

predskokanky:  
KARIN a BROnkA 

RILJAKOVÉ

VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE:

na pešej zóne         vstup voľný
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VECI SA NEZMENIA SAMÉ!

Ing. Miriam Gabčová Ph.D.
živnostníčka, nezávislá kandidátka za poslankyňu do VÚC

...k tomu však potrebujem váš hlas... ĎAKUJEM

Viem kde a ako 
nám treba pomôcť...

Nové problémy 
pribúdajú, pred starými 

sa zatvárajú oči!

Za 48 mesiacov práce 
musí poslanec ukázať, 

čo urobil pre mesto, 
obce, kraj!

RODIN
Y

DETI

ŠTUDENTI

OBČANIA

V NÚDZISENIORI

Objednávateľ: Ing. Miriam Gabčová Ph.D., Púchov. Dodávateľ: Púchovská kultúra, s.r.o., Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov, IČO: 50648616
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September prešiel ako voda a naši prváci 
už majú kus práce za sebou. Zdá sa, že 
prvé prekážky zdolali s ľahkosťou. A tak 
sa dňa 18. októbra v našej škole mohla 
uskutočniť ich slávnostná imatrikulácia 
– prijatie do cechu žiackeho. Deviataci 
pripravili pre prváčikov zaujímavé úlohy, 
pri ktorých museli preukázať svoju šikov-
nosť, zručnosť a  odvahu. Žiaci vymaľo-
vávali obrázok a jednotku, písali svoje 
meno, skladali úbor na telesnú výchovu 
a vkladali ho do vrecka, robili mašličky na 
šnúrku od topánok a tiež sa pokúšali vy-
slobodiť princeznú zo zakliatej chalúpky 
tým, že trafia loptičkou do otvoreného 
okienka na domčeku.

Po splnení úloh sa ešte predviedli v krát-
kom programe – spievali a recitovali. 
Potom už nič nebránilo tomu, aby boli 
následne pani riaditeľkou pasovaní pra-
vítkom na rytierov žiackeho rádu. Prvá-
ci sľúbili, že sa budú dobre učiť, slušne 
správať, kamarátiť so všetkými spoluži-
akmi, poslúchať a vzorne reprezentovať 
našu školu na verejnosti. Domov si od-
nášali slávnostnú listinu a na krku sladkú 
„fidorkovskú“ odmenu. Tak nech sa Vám 
darí, milí naši prváci! Nech ste v  našej 
škole spokojní a svojimi výsledkami ro-
bíte radosť nielen rodičom, učiteľom, ale 
predovšetkým sebe.

Iveta Jesenská, ZŠ Gorazdova 

Imatrikulácia prvákov na Gorazdovej
slaveného saleziánsky kňaz Titus Ze-
man. Ďalšou vzácnou sobotou bol 
7. október 2017. V tento deň bola 
naša Žilinská diecéza zasvätená Ne-
poškvrnenému srdcu Panny Márie.
Po duchovných cvičeniach si vždy 
viac a viac uvedomujeme krásu 
našej viery. Náš život môže končiť 
víťazstvom, keď náš život smeruje 
k Bohu.
Súčasťou cvičení boli aj dva aktuál-
ne filmy zo života detí, mládeže a ich 
rodín. Presvedčili sme sa, aké dôleži-
té sú vzťahy v rodine, porozumenie 
a láska medzi rodičmi a deťmi. Pred-
nášky, nábožné piesne, filmy a bese-
dy sme dopĺňali modlitbami, ktoré 
sme obetovali za našu školu, žiakov 
a celú farnosť.
Na záver duchovných cvičení bolo 
cítiť prítomnosť Ducha svätého v sl-
zách šťastia a dojatia pri vzájomnom 
zdieľaní toho, čo duchovné cvičenia 
komu priniesli.
Za všetky cenné prednášky, hlboké 
myšlienky a príjemnú atmosféru pa-
trí srdečná vďaka nášmu duchovné-
mu otcovi Mons. M. Kebluškovi.

S úctou a vďakou Spoločenstvo učiteľov 
a zamestnancov CZŠ sv. Margity v Púchove

Toto bola jedna z myšlienok, ktoré 
boli minulý víkend náplňou du-
chovných cvičení pre učiteľov a za-
mestnancov CZŠ sv. Margity. Troj-
dňové duchovné cvičenia pripravil 
a viedol náš duchovný otec Mons. 
Michal Keblušek, dekan a konali 
sa uprostred malebného pohoria 
Javorníkov.
V dnešnej uponáhľanej dobe majú 
duchovné cvičenia pre nás veľkú 
cenu. Každý rok sú niečím výnimoč-
né. Obohatia nás niečím novým a 
prinesú nám mnoho poznatkov v 
duchovnej oblasti. Pomocou zau-
jímavých prednášok, rozhovorov a 
filmov hľadáme správny pohľad na 
seba a na Boha. Je to čas, kedy každý 
z nás má šancu ponoriť sa do svojho 
vnútra, veľa rozmýšľať o sebe, o svo-
jom živote a zamýšľať sa nad otáz-
kami ako napríklad: kto som a kam 
smerujem; prečo je toľko zla vo sve-
te; aké sú hodnoty života; čo by som 
mal robiť, aby môj život bol zmyslu-
plný; aký zmysel v mojom živote má 
modlitba; čo je to milosť Božia. 
Taktiež sme si pripomenuli vzácnu 
sobotu 30. septembra 2017, kedy 
bol v Bratislave vyhlásený za blaho-

Žiť pre najväčšiu odmenu – večný život 
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„Rozprávajme sa...“

Práve na tému komunikácie s on-
kologickým pacientom sa Liga proti 
rakovine zamerala vo svojej tohto-
ročnej kampani „Rozprávajme sa...“, 
ktorú organizuje v rámci tradičného 
jesenného projektu s názvom Týž-
deň Ligy proti rakovine. Ten sa tento 
rok uskutoční v termíne od 23. do 27. 
októbra. 
Počas Týždňa Ligy proti rakovine 
budú mať záujemcovia možnosť aj 
poradiť sa s psychológmi, ktorí budú 

dostupní na novom bezplatnom 
telefónnom čísle 0800 11 88 11. 
Špeciálna telefonická linka bude k 
dispozícii v termíne od 23. do 27. 
októbra 2017, v čase od 8:00 do 
20:00. V prípade, ak nezastihne-
te psychológa na linke, otázku mu 
môžete položiť aj mailom na rozpra-
vajmesa@lpr.sk.
Po skončení kampane bude verej-
nosti nové bezplatné telefónne číslo 
0800 11 88 11 dostupné celoročne.

bojím sa, aby som na niekoho neza-
budol. Je to také množstvo ochot-
ných a milých ľudí, že ani neviem, 
ako by som sa im za ich dobrotu po-
ďakoval. Som hrdý, že mi pomáhajú 
a  zároveň robia veľmi dobré meno 
obci. Meno, ktoré sa jej konečne po 
rokoch vracia. Sú to najmä členovia 
Jednoty dôchodcov Lúky, ZO ZŤP v 
Lúkach, ženy a dievčatá z obecného 
úradu a materskej školy, detičky z MŠ 
a všetci prispievatelia a dobrovoľníci. 
Patrí Vám veľká vďaka.

Ján Behro, starosta obce Lúky

V obci Lúky sa konala pri príle-
žitosti Mesiaca úcty k starším v 
dňoch 7. až 10.  októbra jesenná 
výstava. 
Ako starosta obce Lúky ďakujem 
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôso-
bom pripravili, spropagovali a usku-
točnili túto výstavu. Zároveň som 
nesmierne hrdý na to, akí obyvatelia 
v našej obci žijú. Obyvatelia, ktorí aj 
nad rámec svojho voľna a bez akého-
koľvek finančného ohodnotenia do-
kážu pripraviť takúto nádheru. Veľmi 
rád by som vymenoval všetkých, ale 

Pestrá jesenná výstava v Lúkach
Určite sa každý z nás vo svojom okolí stretol s človekom, ktorý bo-
juje s rakovinou. Či už v rodine, v susedstve, v práci, v škole ale-
bo medzi priateľmi. Keď vám váš blízky oznámil, že má rakovinu, 
vedeli ste, ako zareagovať a čo mu povedať? Vtedy by ste možno 
uvítali radu, ako tohto človeka podporiť a pomôcť mu prekonať 
náročné obdobie v jeho živote.

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

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

PRIJME: MONTÁŽNYCH PRACOVNÍKOV 
                 (2 zmeny)

NÁSTUP: DOHODOU

Ako je to s podporou podnikateľov v Púchove?
V  letákoch bývalého primátora Mi-
chalca, ktoré nachádzame v  schrán-
kach, sa uvádza aj moje meno v spoje-
ní s údajným skladaním sa mamičiek, 
dôchodcov, robotníkov a  učiteľov na 
podporu fabrikantom. Je až komické, 
ako sa Michalec snaží poštvať niektoré 
skupiny občanov proti nám poslan-
com a  vedeniu mesta. Pritom nikto 
z  nich sa na podnikateľov neskladá. 
Michalec bol primátorom, keď mes-
to vyrúbilo podnikateľom najvyššie 
dane na Slovensku. Vtedy sa zaviedla 
aj podpora pre malých a stredných 
podnikateľov. Zaujímavé, že vtedy mu 
to nevadilo, dnes už áno. Vadí mu, že 
chceme podporiť hlavne tých podni-
kateľov (podniky do 400 zamestnan-
cov), ktorí majú väčšinou zamestnan-
cov z Púchova. A títo zamestnanci sú 
priamo naviazaní na skupiny občanov, 
ktoré spomína Michalec. Takže pán 
Michalec, nie skladanie sa, ale profit 

občanov Púchova. Viete odkiaľ po-
chádzajú peniaze, ktorými chceme 
podporiť drobných a stredných pod-
nikateľov? Sú to ich vlastné peniaze, 
ktoré platia mestu. Výška podpory 
pritom tvorí len pár percent zo sumy, 
ktorú tento rok zaplatia mestu. Týmto 
naprávame diskriminačne nastavené 
podmienky, ktoré doteraz platili. To, že 
naše kroky ocenia nielen podnikatelia, 
ich zamestnanci a  rodinní príslušníci 
zamestnancov, zjavne vadia bývalé-
mu primátorovi Michalcovi. Vadí mu 
to, pretože sa snažíme zlepšiť život 
nielen podnikateľom v  Púchove, ale 
aj ich zamestnancom. Pretože všetci 
vytvárajú hodnoty. Nakoniec by som 
sa chcel zamyslieť nad výzvou Michal-
ca  „mesto treba pohnúť dopredu“. My 
všetci spoločne posúvame už tri roky 
mesto zásadne dopredu vo všetkých 
smeroch – a hlavne bez Michalca. 

L. Ranik, poslanec MsZ Púchov
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Dolné Kočkovce konečne zabrali, Lysá doma bez bodu

OBLASTNÉ STOLNOTENISOVÉ SÚŤAŽE

OBLASTNÉ FUTBALOVÉ SÚŤAŽE

6. liga muži

5. liga muži
Dolný Moštenec A - N. Dubnica C 15:3, I. Bírošík, 
Podmaník st. po 4, I. Melicherík 3, Kmecík 2, Baláž 1, 1 
štv. – Machciníková 2, 1 štv., Dol. Kočkovce B – Me-
deko PB 9:9, R. Škrabko 4, Chobot 2, P. Majdán, Fedo-
ra po 1, 1 štv. – Herco, Filípek, Lauš, Lipa po 2, 1 štv., 
Sedmerovec B – Slovan PB A predohrané 10:8, M. 
Šelinga st. 4, Štefanec, Galko, M. Šelinga ml. po 2 – P. 
Kvaššay 3, J. Gálik 2, Šuba 1, 2 štv., Dubnica – Pružina 
A 12:6, Topák 4, Gereg 3, Eckert, Bezecný po 2, 1 štv. 
– Gabčo 3, Behro 2, 1 štv., N. Dubnica B – Pruské A 
10:8, Hufnágel 4, M. Pšenka 3, Oravec, Oravcová po 
1, 1 štv. – Joz. Šatka 3, Ľ. Šatka, Kopačka po 2, 1 štv., 
TTC PB C – Ladce B 9:9, Gaduš 4, Ďurana 2, Lieskov-
ský, Wallenfelsová 1, 1 štv. – Popelka, V. Jankovský ml. 
po 3, Hromek 2, 1 štv.
1. D. Moštenec  3 3 0 0 44:10 9
2. N. Dubnica B  3 3 0 0 35:19 9
3. Pruské   3 2 0 1 31:23 7
4. Sedmerovec B  3 2 0 1 31:23 7
5. Ladce B  3 1 1 1 27:27 6
6. N. Dubnica C  3 1 1 1 24:30 6
7. Slovan PB   3 1 0 2 27:27 5
8. Dubnica   3 1 0 2 25:29 5
9. Medeko PB  3 0 2 1 21:33 5
10. Pružina   3 1 0 2 20:34 5
11. TTC PB C  3 0 1 2 20:34 4
12. D. Kočkovce B  3 0 1 2 19:35 4

6. liga muži
Ladce C – Dohňany 10:8, Kvasnica 4, Pišta, Jankov-
ský st. po 2, Sňahničan 1, 1 štv. – Hološko 3, R. Baška 2, 
M. Baška, Junga po 1, 1 štv., Zliechov – Nozdrovice A 
13:5, J. Vicen, M. Vicen D. Mišík st. po 4, Krcheň 1 – Di-
dek, Kalus, Koštialik po 1, 2 štv., Milochov A – Slovan 
Považská Bystrica B predohrané 12:6, Kunovský 4, 
Benko 1, 1 štv. – P. Gálik, P. Kvaššay, Žilinčík po 3, Ta-
baček 2, 1 štv., Dol. Mariková – Sedmerovec C 12:6, 
Belás 4, Striženec 3, Žiačik 2, Seko 1, 2 štv. – Miloš Še-
linga, Galko po 2, Mišík, Mazán po 1, JoLa Dubnica 
– Pruské B 6:12, Rojkovič 4, 2 štv. – Burdej, Černej, 
Beránek, Cibík po 3, TTC PB D – Červ. Kameň 12:6, 
Wallenfelsová, Čelko st. po 3, Dujsíková, Kulichová 
po 2, 2 štv. – Ľ. Dohňanský 3, Rydlo, Ľ. Majerech, P. 
Dohňanský po 1.
1. Zliechov   3 3 0 0 40:14 9
2. Pruské B  3 3 0 0 39:15 9
3. D. Mariková  3 2 0 1 30:24 7
4. Ladce C  3 1 2 0 28:26 7
5. TTC PB D  3 1 1 1 28:26 6
6. Slovan PB B  3 1 1 1 27:27 6
7. JoLa DCA   3 1 1 1 26:28 6
8. Nozdrovice   3 1 1 1 24:30 6
9. Dohňany   3 1 0 2 27:27 5
10. Sedmerovec C  3 1 0 2 20:34 5
11. Č. Kameň   3 0 0 3 19:35 3
12. Milochov   3 0 0 3 16:38 3

7. liga muži
Šebešťanová – TTC PB E 17:1, Zaukolec, Šesták po 
4, K. Petrík st. 3, Mitaš, Krasňan po 2, 2 štv. – Martaus 
1, Dol. Moštenec B – Udiča 12:6, Baláž, I. Melicherík, 
Ľ. Višenka po 3, Ľ. Melicherík 2, 1 štv. – Ignácik ml. 3, 
Vaňko 2, 1 štv., Pružina B – Púchov A 10:8, Topor 3, 
J. Kozák, Fr. Valášek po 2, J. Petrovický 1, 2 štv. – Lef-
ko, Juriga st. po 3, Sitár, Briš po 1, Beluša – Miracles 
Dubnica 13:5, I. Hrevuš, Ľ. Hrevuš po 4, Ochotnícky 
2, Kalus ml. 1, 2 štv. – R. Fatrsík, Jakuš po 2, Halgoš 
1, 3. ZŠ Dubnica – Milochov B 5:13, P. Fatrsík 3, 
Schmiedl, P. Čilek ml. po 1 – Gazdík 4, J. Hradňanský, 
M. Mihálik po 3, Duško 1, 2 štv., Púchov B – Dol. Koč-
kovce C 5:13, Kvasnička, Miko, Vyhnička, Pecho po 1, 
1 štv. – M. Majdán, Crkoň, Hudec po 4, 1 štv., 
1. Šebešťanová   5 4 0 1 65:25 13
2. D. Moštenec B  5 4 0 1 61:29 13
3. Miracles DCA   5 3 0 2 43:47 11
4. Nozdrovice B  4 3 0 1 45:27 10
5. D. Kočkovce C  5 2 1 2 50:40 10
6. Udiča   5 2 1 2 44:46 10
7. TTC PB E  5 2 1 2 39:51 10
8. Pružina B  4 2 1 1 43:29 9
9. Beluša A  4 2 1 1 41:31 9
10. Milochov B  5 1 2 2 36:54 9
11. ZŠ Dubnica   4 1 0 3 28:44 6
12. Púchov A  5 0 1 4 26:64 6
13. Púchov B  4 0 0 4 19:53 4

1. Košeca 11 8 1 2 33:7 25
2. Podmanín 11 8 1 2 23:17 25
3. H. Poruba 11 7 1 3 34:18 22
4. Kvašov 11 7 1 3 33:20 22
5. Jasenica 11 6 1 4 21:15 19
6. Streženice 11 4 4 3 17:15 16
7. K. Podhradie 11 5 1 5 26:25 16
8. Papradno 11 5 0 6 24:19 15
9. Udiča 11 4 3 4 14:18 15
10. Bolešov 11 4 2 5 17:18 14
11. Tuchyňa 11 3 2 6 21:28 11
12. D. Kočkovce 12 3 2 7 20:30 11
13. Lysá 12 2 3 7 19:33 9
14. Dulov 11 1 0 10 13:52 3

Lysá pod Makytou – Papradno 1:3 (0:3)
Predposledná Lysá pochovala šancu na bodový zisk 

už v úvodnom polčase, kedy pustila hostí do trojgó-
lového vedenia. Už po štvrť hodine šlo Papradno do 
vedenia, keď Fojteka v domácej bránke prekonal Tóth 
– 0:1. V 28. minúte zvýšil Fujaček na 0:2 a päť minút 
pred koncom prvého polčasu viedlo Papradno už 0:3 
po góle Galka. Futbalovejší, ale aj bojovnejší hostia 
si v druhom polčase strážili pohodlný náskok, domá-
cim dovolili znížiť až minútu pred koncom, kedy sa 
strelecky presadil Cichák – 1:3. V Lysej už asi netrpez-
livo čakajú na zimnú prestávku. Budú mať počas nej 
o čom rozmýšľať...  

Bolešov – Dolné Kočkovce 3:5 (3:2)
Nad Dolnokočkovanmi už visí zostupový Damoklov 

meč, a tak potrebujú každý bod ako soľ. Začiatok do 
stretnutia však mali mizerný a už po desiatich min-
útach prehrávali dvojgólovým rozdielom, keď sa z 
domácich zapísali do streleckej listiny v šiestej min-
úte Šatka a o štyri minúty neskôr Veselý – 2:0. V 21. 
minúte síce Martin Šedík znížil na 2:1, no keď o ďalšie 

tri minúty domáci Šatka zvýšil opäť na dvojgólový 
rozdiel, zdalo sa, že aj tentokrát budú body visieť 
privysoko. Ešte do prestávky však Mišík v 36. minúte 
vsietil kontaktný gól a znížil na 3:2.  Nástup do dru-
hého polčasu však mali hostia fantastický. Hneď v 
46.minúte Mišík vyrovnal a o štyri minúty poslal hostí 
do vedenia Glórik – 3:4. A aby toho nebolo málo, v 
čase vrcholiaceho domáceho tlaku Mišík svojim tre-
tím gólom dve minúty pred koncom pečatil na ko-
nečných 3:5. 

Dulov – Streženice 0:5 (0:1)
Aj napriek hernej prevahe hostí to v prvom polča-

se dlho nevyzeralo na domáci debakel. Minuloročný 
účastník piatej ligy sa proti poslednému celku ob-
lastnej ligy dočkal vedúceho gólu až päť minút pred 
koncom prvého polčasu, kedy sa do streleckej listiny 
zapísal Denis Štrbák – 0:1. Domáca nádej na prija-
teľný výsledok vyprchala už po desiatich minútach 
druhého polčasu, kedy Streženice tromi gólmi defi-
nitívne pochovali domáce nádeje. V 47. minúte zvýšil 
Šesták na 0:2, o šesť minút pridal Štrbák tretí gól hostí 
a v 56. minúte zvyšoval Šprta už na 0:4 pre Streženi-
ce. Hostia potom ubrali plyn a v pohode kontrolovali 
svoje vedenie. To ešte dokázali zveľadiť v 70. minúte, 
kedy Štrbák svojim tretím gólom dokonal skazu Du-
lova – 0:5.  

Košeca – Podmanín 1:2 (1:1)
V šlágri kola privítal líder oblastnej ligy na vlastnom 

trávniku Podmanín a čakalo sa, že domáci si poistia 
svoj náskok na čele tabuľky. Plány im však skrížil Peter 
Gardian, ktorý už v šiestej minúte poslal Podmanín 
do vedenia – 0:1. Košečania odpovedali v 29. minúte 
vyrovnávajúcim gólom Kuču, ktorý premenil poku-
tový kop – 1:1. O tom, že všetky body poputujú do 
Podmanína, rozhodol Peter Gardian svojim druhým 
gólom v 62. minúte – 1:2. Košeci potom nepomohli 
ani tri striedania, hostia si už cenné tri body ustrážili.   

a bodovo sa dotiahli na lídra. 

Jasenica – Tuchyňa 6:2 (2:1)
Kluby v oblasti si už musia zvyknúť, že Jasenica už 

nie je tým fackovacím panákom, ako v minulej sezó-
ne. Skóre otvoril v 19. minúte domáci Klabník a po 
polhodine hry zvýšil J. Janáček na 2:0. Hostia síce 
kontrovali kontaktným gólom Bartoša v 38. minúte, 
no po obrátke v 54. minúte zvýšil opäť Janáček do-
máce vedenie na dvojgólový rozdiel – 3:1. Štvrť ho-
dinu pred koncom stretnutia zvýšil Šterdas na 4:1, 
o šesť minút Martin Pavlík už na 5:1. Päť minút pred 
koncom skorigoval na 5:2 hosťujúci kanonier Štefula 
z pokutového kopu, no záverečné slovo patrilo Jase-
nici, keď v poslednej minúte M. Klabník spečatil na 
konečných 6:2. 

Udiča – Košecké Podhradie 3:2 (3:0)
Udičania si už v prvom polčase po výbornom výko-

ne vypracovali proti vyspelému súperovi trojgólový 
náskok, no po obrátke sa o víťazstvo strachovali. Udi-
ča sa ujala vedenia už v 18. minúte gólom Súľovského 
– 1:0. Druhý gól pridal už o dve minúty neskôr Tomáš 
Drblík – 2:0. Keď v 26. minúte zvýšil ten istý hráč na 
3:0, zdalo sa, že hostia odídu s poriadnou nakladač-
kou. Opak bol však pravdou. Udičania v záverečnej 
štvrťhodine poľavili a Tomanica znížil v 75. minúte na 
3:1. Dve minúty pred koncom zdramatizoval stretnu-
tie kontaktným gólom Šupák – 3:2. Na vyrovnanie 
však už hosťom čas a sily nezostali.   

Horná Poruba – Kvašov 3:1 (2:0)
Nádej Kvašova na bodový zisk zhasla už po pol ho-

dine, kedy domáci vsietili dva góly. Domácich poslal 
do vedenia v piatej minúte Andrej Staňo – 1:0, na 2:0 
zvyšoval v 31. minúte Prekop. V druhom polčase Kva-
šov pridal a v 60. minúte sa dočkal kontaktného gólu. 
Jeho autorom bol  zo štandardnej situácie Hrnčík – 
2:1. O zaslúženom víťazstve Hornej Poruby rozhodol 
desať minút pred koncom Michal Papp – 3:1. 
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Povinné body futbalistov Púchova 
z trávnika posledných Topoľčian

FUTBAL - 3. LIGA MUŽI

7. liga muži

8. liga muži

Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk

11. kolo: Visolaje – Podvažie 3:2 (1:1), Krála 2, Kuja-
ník, Dohňany - D. Breznica 5:1 (3:0), Janoško 2, Pavlis, 
Jancík, Španko – Rác, D. Mariková – Praznov 6:1 (3:1), 
Sverepec -FC Púchov 2:2 (1:1), Pavlis, Hriadel, Pružina 
– Pruské 1:4 (1:2), Šebešťanová – Lazy 2:1 (1:1), Pali-
der, Kolačín – Mikušovce 2:2 (2:0).
1. Pruské 10 8 0 2 32:14 24
2. Mikušovce 10 7 1 2 27:11 22
3. Visolaje 11 7 1 3 37:22 22
4. Šebešťanová 10 7 1 2 26:19 22
5. D. Mariková 10 6 3 1 27:12 21
6. Sverepec 11 5 3 3 22:14 18
7. Lazy 10 6 0 4 24:19 18
8. FC Púchov 10 4 2 4 24:26 14
9. Dohňany 9 4 1 4 18:18 13
10. Podvažie 11 3 1 7 16:23 10
11. Kolačín 10 2 4 4 16:31 10
12. D. Breznica 11 1 3 7 16:30 6
13. Praznov 10 1 0 9 19:39 3
14. Pružina 11 1 0 10 8:34 3

9. kolo: Trstie – Dynamo Orlové 6:2 (2:1), Kameniča-
ny -  Prejta 3:1 (2:0), Vrchteplá – Bodiná 1:3 (0:2), Č. 
Kameň - Lumax Horovce 1:2 (1:2), Paliesek 2, Hradčan 
Lednica mal voľno.
1. Kameničany 8 7 1 0 23:9 22
2. Bodiná 7 6 0 1 32:5 18
3. Prejta 7 5 0 2 16:10 15
4. Lumax Horovce 8 4 0 4 17:20 12
5. Hr. Lednica 7 3 1 3 12:9 10
6. Vrchteplá 7 2 1 4 15:15 7
7. Trstie 7 2 1 4 15:22 7
8. D. Orlové 7 2 0 5 10:30 6
9. Č. Kameň 8 0 0 8 3:23 0

V sobotu sa vo Veľkom Krtíši konalo v poradí 
už 5. kolo Pohára federácie v karate a bojových 
umení.  Bývalí majstri sveta v karate a slovenskí 
reprezentanti Lukáš Čvirik a Michal Kunst tento-
raz pôsobili ako kouči družstva CVČ ZŠ Gorazdova 
Púchov. Na jednej strane to, že na turnaji nemohli 
štartovať, bolo poznať na celkových výsledkoch. 
Na druhej strane to vnieslo do družstva pohodu 
a dobrú náladu a pomohlo to najmä najmladším 
pretekárom. 

Turnaj bol poznačený maródkou a slabšou účas-
ťou mnohých družstiev. Tomášovi Čvirikovi sa 
podarilo vyhrať svoju kategóriu v Goju ryu kata 
s pekne zacvičenou kata Kururunfa. V kobudo 
skončil iba na druhom mieste. Ako rozcvička pre 
člena kádra reprezentácie to však poslúžilo dob-
re. Ani ostatní Púchovčania necvičili zle, a ak sme 
trochu krútili hlavou nad výkonom kata družstiev 
dievčat, ktoré zbytočne prišli o medailové umiest-
nenie, tak náladu napravil 7-ročný Maťko Behro, 
ktorý v silnej kategórii skončil na peknom treťom 
mieste. Dúfame, že na ďalšom turnaji uvidíme viac 
detí z Púchova, tentokrát ich štartovalo šesť. 

František Komora

Tri kovy z Veľkého Krtíša

1. Dubnica 13 10 3 0 24:4 33
2. Borčice 13 10 1 2 34:14 31
3. L. Rovne 13 8 3 2 19:11 27
4. N. Zámky 13 8 2 3 20:14 26
5. D. Streda B 13 7 2 4 24:14 23
6. Gabčíkovo 13 6 4 3 25:17 22
7. Zl. Moravce 13 7 1 5 27:26 22
8. Trnava B 13 7 0 6 23:11 21
9. Šaľa 13 6 1 6 20:21 19
10. MŠK Púchov 13 5 2 6 20:18 17
11. Galanta 13 4 4 5 20:16 16
12. Nitra B 13 5 1 7 21:22 16
13. V. Ludince 13 4 2 7 21:26 14
14. Beluša 13 3 4 6 19:25 13
15. Nemšová 13 4 0 9 14:27 12
16. Prievidza 13 2 2 9 13:33 8
17. Bánovce 13 2 2 9 9:29 8
18. Topoľčany 13 2 0 11 9:34 6

Topoľčany - Púchov 1:3 (0:1)
V prvom polčase sa hral futbal nehodný úrovne tre-

tej najvyššej slovenskej súťaže. Na atraktívnosti mu 
nič nepridal ani vytrvalý dážď. Šancí bolo na oboch 
stranách ako šafranu. Keď sa už zdalo, že diváci sa v 
prvom polčase gólu nedočkajú, udreli v záverečnej 
minúte hostia. Púchovčania vymysleli rýchlu kom-
binačnú akciu, na ktorej konci bol Brezničan a ten 
poslal hostí do vedenia – 0:1. Domáci nastúpili do 

druhého polčasu s odhodlaním otočiť výsledok, len 
odhodlanie však na kvalitnejších a najmä skúsenej-
ších Púchovčanov nestačilo. Futbalisti MŠK Púchov 
príkladne bojovali a v 72. minúte prišla odmena v po-

Program 12. kola, 28. – 29. 10.
MŠK Púchov – Slovan Duslo Šaľa (v sobotu o 

14.00), Trnava B – Lendické Rovne, Bánovce – Prie-
vidza, Nové Zámky – Topoľčany, Nemšová – Borčice, 
Dubnica – Dunajská Streda B, Beluša – Nitra B, Veľké 
Ludince – Galanta, Zl. Moravce/Vráble B - Gabčíkovo

dobe druhého gólu z kopačky Gajdošíka – 0:2. Hostia 
potom rutinérsky strážili dvojgólové vedenie. Sedem 
minút pred koncom však neustrážili Pavloviča, ktorý 
vsietil kontaktný gól – 1:2. Topoľčanci vrhli všetky sily 
do útoku, čo v záverečnej minúte využil Hrnko, ktorý 
po rýchlom protiútoku rozhodol o víťazstve Púchov-
čanov – 1:3.  

Góly: 83. N. Pavlović – 45. Brezničan, 72. Gajdošík, 
90. Hrnko. R Šima, ŽK: Sibanda, 50 divákov. 

Zostava Topoľčian: Kochan – Švajlen, Matejov (46. 
J. Rusnák), N. Pavlović, S. Pavlović, Ncube, Mpofu, Pa-
kanec, Babač (63. Billík), Luzin, Fiala. Tréner V. Ilko. 

Zostava MŠK Púchov: Pilný – Riška, Haviar, Gaj- 
došík (90. Hrančík), Kopiš (66. Kvaššay), Sibanda (90. 
Mynář), Pilát (82. Gáborík), Vanák, Hrnko, Zavadzan, 
Brezničan. Tréner E. Pagáč. 

Ostatné výsledky 11. kola: Šaľa – Veľké Ludince 
3:1, Galanta -  Beluša 6:0, Borčice – Prievidza 7:1, Nitra 
B – Dubnica 2:6, Zlaté Moravce/Vráble B – Bánovce 
3:0, Gabčíkovo – Trnava B 0:4, Lednické Rovne – Nové 
Zámky 0:0, Dunajská Streda B – Nemšová 3:1
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II. liga dorast - U19

II. liga dorast - U17

VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ 

4. liga st. žiaci - SEVER

6. liga dorast

I. liga žiaci - U15

I. liga žiaci - U14

4. liga st. žiaci - JUH

4. liga mladší žiaci

V úvodnom kole ligy starších žiakov vo volejbale 
sa Púchovčania stretli s domácim COP Trenčín a 
VK Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa na túto sezó-
nu spojilo s Myjavou. Cieľom Púchovčanov je aj v 
tejto sezóne postúpiť na majstrovstvá Slovenska 
a dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie. 

MŠK Púchov - COP Trenčín 3:0 (8, 17, 14)
Zostava: Turčáni, O. Pišoja, P. Pišoja, Cíbik, Kvas-

nica, Gabko (Janoško, Maslák, Drga, Mušák)
V prvom zápase COP Trenčín nevedel nájsť spô-

sob ako sa vyrovnať s našim výborným servisom, 
ktorým sme im už v prvom sete uštedrili niekoľko 
bodov priamo z podania a prvý set sme vyhrali 
hladko 25:8. V druhom sete došlo k striedaniam, 
keďže po odchode hráčov do družstva kadetov 
pribudli v družstve starších žiakov noví hráči. Po-
stupne sa vymenilo 5 zo 6 hráčov na ihrisku, čo sa 
prejavilo aj na vyrovnanejšom priebehu druhého 
setu, ktorý sme však opäť zvládli lepšie a zvíťazili 
25:17. V treťom sete bol priebeh podobný ako v 
predošlom, chlapci lepšie zvládli všetky činnosti a 
zvíťazili 25:14 a na sety 3:0

MŠK Púchov - VK Nové Mesto nad Váhom 3:0 
(20, 15, 23)

Zostava: Turčáni, O. Pišoja, P. Pišoja, Cíbik, Kvas-
nica, Gabko, (Maslák)

V druhom zápase sme proti silnému súperovi, s 
ktorým sme na prípravnom turnaji v Nitre prehrali 
obidva zápasy, nastúpili s určitým rešpektom. Jed-
nak to bolo aj prehrou na turnaji, ale aj evident-
nou výškovou prevahou súpera. Po výbornom 
výkone sme však v prvom sete zvíťazili 25:20, keď 
sme zvládli získať dôležité lopty v náš prospech. 
V druhom sete v družstve súpera, ktorý očakával 
výhru, zavládla nervozita, ktoré sa prejavila aj na 
priebehu setu. Súper viac chyboval a naši hráči 
bojovným výkonom zvíťazili s prehľadom 25:15. 
V treťom sete sa sily vyrovnali, chvíľkami to vyze-
rali oa ďalší set, lepšie zvládnutou koncovkou sme 
zvíťazili 25:23 a celkovo 3:0.                    Ivan Štefko

1. liga ženy 
1. VK Púchov - Prešov 3:0 (26,17,21) a 3:0 

(17,19,20)
Zostava 1.VK : Glóriková, Gašpárková P., Gar-

dianová, Gašpárková M., Ďurkechová, Kapráliko-
vá, striedali Kristína Kováčiková, Pišojová, Katka 
Kováčiková, tréner M.Suchánek.

Volejbal

11. kolo: MŠK Púchov – FK Dubnica 0:4 (0:0), Po-
važská Bystrica – Skalica 2:4, Myjava – Malacky 5:1, 
Prievidza – Lokomotíva Trnava 1:2, Zlaté Moravce/
Vráble – Inter Bratislava 4:1, Bánovce – Komárno 2:1, 
Petržalka – Topoľčany 7:1, Devínska Nová Ves – Gab-
číkovo 1:5, Karlova Ves – Nové Zámky 2:0
1. Dubnica 13 11 2 0 55:9 35
2. Skalica 12 11 0 1 32:10 33
3. Zl. Moravce 13 10 0 3 41:16 30
4. Myjava 13 8 2 3 30:13 26
5. Karlova Ves 13 7 4 2 32:18 25
6. Loko. Trnava 13 8 1 4 26:20 25
7. Inter 13 6 2 5 30:29 20
8. Petržalka 13 5 4 4 41:25 19
9. Gabčíkovo 13 6 1 6 24:16 19
10. N.Zámky 13 5 2 6 20:25 17
11. Prievidza 12 5 2 5 19:25 17
12. MŠK Púchov 13 5 2 6 22:31 17
13. Malacky 13 5 0 8 21:31 15
14. Komárno 13 3 1 9 13:29 10
15. Topoľčany 13 3 1 9 19:38 10
16. Dev. Nová Ves 13 2 0 11 12:45 6
17. Bánovce 13 2 0 11 10:46 6
18. P. Bystrica 13 1 2 10 13:34 5

11. kolo: MŠK Púchov – FK Dubnica nad Váhom 
0:2 (0:1), Považská Bystrica – Skalica 1:3, Myjava 
– Malacky 6:0, Prievidza – Lokomotíva Trnava 1:0, 
ZlatéMoravce/Vráble – Inter Bratislava 1:4, Bánovce 
nad Bebravou – Komárno 0:2, Petržalka – Topoľčany 
1:0, Devínska Nová Ves – Gabčíkovo 0:1
1. Petržalka 13 11 1 1 36:8 34
2. Dubnica 13 9 2 2 45:12 29
3. Loko. Trnava 13 9 1 3 31:8 28
4. Inter 13 8 3 2 41:15 27
5. Myjava 13 8 2 3 30:7 26
6. Komárno 13 8 1 4 27:23 25
7. Zl. Moravce 13 7 3 3 49:19 24
8. Gabčíkovo 13 7 1 5 28:22 22
9. P. Bystrica 13 7 0 6 19:35 21
10. Karlova Ves 12 5 3 4 19:14 18
11. MŠK Púchov 13 5 2 6 18:24 17
12. Skalica 12 4 3 5 12:23 15
13. Prievidza 12 4 0 8 11:23 12
14. N. Zámky 11 3 1 7 14:29 10
15. Malacky 13 3 1 9 18:39 10
16. Bánovce 12 0 4 8 9:34 4
17. Topoľčany 13 1 1 11 11:42 4
18. Dev. Nová Ves 13 0 1 12 9:50 1

9. kolo: MŠK Púchov – Zlaté Moravce/Vráble 0:2 
(0:1), Dunajská Streda B – SDM Domino 8:1, Inter 
Bratislava – Skalica 0:6, Karlova Ves – Senica 1:1, Levi-
ce – Slovan Bratislava 0:5, Trnava – Trenčín 2:0
1. Slovan 8 7 1 0 38:3 22
2. Trenčín 8 7 0 1 45:8 21
3. Trnava 8 6 1 1 22:8 19
4. Nitra 7 5 0 2 24:11 15
5. D. Streda 9 5 0 4 21:18 15
6. Skalica 9 4 2 3 18:22 14
7. Zl. Moravce 9 4 1 4 13:12 13
8. Petržalka 8 4 0 4 20:13 12
9. Karlova Ves 9 2 4 3 14:12 10
10. Inter 9 3 0 6 13:28 9
11. Senica 9 2 2 5 9:24 8
12. Domino 9 2 0 7 10:50 6
13. MŠK Púchov 9 1 2 6 9:32 5
14. Levice 9 1 1 7 5:20 4

9. kolo: MŠK Púchov – VION Zlaté Moravce/Vráble 
1:6 (0:3), Miščík, Dunajská Streda  - SDM Domino 
1:0, Inter Bratislava – Skalica 4:1, Spartak Trnava – AS 
Trenčín 0:0, Karlova Ves Bratislava – Senica 0:3, Levice 
– Slovan Bratislava 1:5
1. Slovan 8 8 0 0 39:1 24
2. Trenčín 8 7 1 0 38:1 22
3. Inter 9 6 1 2 20:12 19
4. D. Streda 9 6 0 3 18:9 18
5. Trnava 8 5 2 1 19:6 17
6. Senica 9 4 2 3 21:12 14
7. Nitra 7 4 1 2 26:4 13
8. Zl. Moravce 9 3 1 5 13:15 10
9. Petržalka 8 3 0 5 14:17 9
10. Karlova Ves 9 2 2 5 11:14 8
11. Levice 9 2 1 6 12:34 7
12. MŠK Púchov 9 2 1 6 7:30 7
13. Domino 9 2 0 7 5:34 6
14. Skalica 9 0 0 9 8:62 0

2. kolo: 
D. Kočkovce – Pružina 2:2 (1:1), Lacko, Kanis.
7. kolo: Bolešov - D. Kočkovce 3:0 kontumačne, hostia 
neprišli, Dohňany – Streženice 4:1 (0:1), Čvirik 2, Ha-
nes, Černoško – Šlesár, Pružina – Tuchyňa 3:2 (2:2), Ja-
senica - Horovce 1:5 (0:4), Figur 5, Plevník  mal voľno.  
1. Dohňany 6 6 0 0 16:5 18
2. Plevník 6 5 1 0 36:6 16
3. Lumax Horovce 7 4 0 3 16:11 12
4. Streženice 5 3 0 2 14:11 9
5. Pružina 6 1 3 2 11:13 6
6. Jasenica 5 1 1 3 16:16 4
7. D. Kočkovce 6 1 1 4 15:19 4
8. Bolešov 6 1 1 4 10:23 4
9. Tuchyňa 7 1 1 5 12:42 4

9. kolo: 
Udiča – Papradno 5:0 (3:0), D. Kočkovce – Prečín 8:2 
(3:0), Vráblik 4, Hudec 2, Matejík, Kučiak, D. Mariko-
vá – Domaniža 2:2 (1:1), Sverepec – Plevník 5:2 (1:0), 
Pružina – Jasenica 1:0 (0:0).
1. Udiča 9 9 0 0 55:3 27
2. Domaniža 9 7 1 1 70:9 22
3. Sverepec 9 7 0 2 44:15 21
4. Papradno 9 5 1 3 32:23 16
5. Plevník 9 4 0 5 25:35 12
6. D. Mariková 8 2 3 3 14:24 9
7. Pružina 9 3 0 6 16:27 9
8. D. Kočkovce 9 2 2 5 16:46 8
9. Jasenica 9 1 1 7 18:33 4
10. Prečín 8 0 0 8 6:81 0

9. kolo: Dohňany – Beluša 0:8 (0:2), Rybanský 5, Ka-
čenka, Lamačka, Synák, Košeca - Lednica 1:8 (0:2), 
Mário Matúš 4, Hochla 3, Červený, N. Dubnica – Lazy 
1:4 (0:3), Ondrišík 2, Janíček, Bubeník, Borčice – Ladce 
1:3 (0:0), H. Poruba – Ilava 3:8 (2:4). 
1. Hr. Lednica 9 8 1 0 81:4 25
2. Košeca 9 7 1 1 46:15 22
3. Beluša 9 6 2 1 43:11 20
4. Ilava 9 6 0 3 50:28 18
5. Lazy 9 5 1 3 37:20 16
6. N. Dubnica 9 4 1 4 29:22 13
7. H. Poruba 9 3 0 6 25:33 9 
8. Ladce 9 2 0 7 16:62 6
9. Borčice 9 1 0 8 14:81 3
10. Dohňany 9 0 0 9 2:67 0

Ženy bez straty setu, 
úspešný vstup žiakov 

5. kolo: 
Lysá – Praznov 2:1 (2:0), vlastný, Lysý,  Kolačín - FC Pú-
chov /Lúky 1:2 (1:2),  Cabúková 2.
1. Tatran Horovce 8 7 1 0 45:6 22
2. Kolačín 8 6 1 1 40:4 19
3. FC Púchov  8 4 1 3 30:21 13
4. Ilava 8 3 1 4 26:23 10
5. Praznov 8 1 0 7 12:50 3
6. Lysá 8 1 0 7 4:53 3
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Prvá prehra mužov MŠK Púchov, post lídra nestratili
HOKEJ

V nedeľu 15. októbra v Púchove na dvorcoch Teni-
sového klubu Púchov nastúpili na svoje prvé finá-
le ATP ligy dvaja favoriti tenisovej ATP ligy - Anton 
Oškrabaný (na snímke vľavo) a Marek Počarovský. Od 
začiatku duelu to bol napínavý súboj, miernu preva-
hu mal Oškrabaný. Po dvoch gemoch sa hra vyrovna-
la. Potom však Oškrabaný spresnil svoje údery a prvý 

set vyhral 6:2. V druhom sete Počarovský zlepšil hru a 
svojimi forhendovými údermi tlačil súpera k chybám. 
Druhý set bol vyrovnaný až do stavu 3:3 na gemy, po-
tom však Oškrabaný znovu ožil a dotiahol svoje prvé 
finále do víťazného konca a druhý set vyhral v pome-
re 6:4. Celkovo teda zvíťazil 6:2, 6:4 a môže sa tešiť zo 
svojho prvého titulu ATP ligy.             Rudolf Marman

Víťazom 9. ročníka ATP Anton Oškrabaný

II. liga muži
6. kolo: 
HK Iskra Partizánske – MŠK Púchov 8:5 (2:1, 4:3, 

2:1), 7. Pšurný (Mikuš, Zúbek), 28. Bednár, 33. Hrušík 
(Pšurný, Zúbek), 38. Furo (Brandis), 58. Furo (Zemko, 
Batala)

Strely na bránku: 39/52, Presilovky: 10/4 – 7/2, Roz-
hodcovia: Vyoral, Pastorek, Paulík, 240 divákov

Púchovčania síce svojho súpera prestrieľali, no roz-
hodla väčšia strelecká efektivita domácich. Hokejisti 
MŠK doplatili aj na časté vylučovanie, polovicu gólov 
inkasovali v oslabení. Púchovčania tak utrpeli prvú 
prehru v súťaži, napriek tomu zostali v čele tabuľky 
s dvojbodovým náskokom pred Levicami a svojim 
prvým premožiteľom.

Zostava MŠK Púchov: Baštuga, Crkoň – Kvocera, 
Mikuš, Bednár, Mihula, Schvandtner, Haluška – Hru-
šík, Pšurný, Zúbek, Brandis, Paliesek, Furo, Zemko, 
Panáček, Bajtala, Stanislav

Ostatné výsledky 6. kola: Prievidza – Dolný Ku-
bín 1:7, Budapešť – Ružomberok 4:3, Dynamax Nitra 
– Senica 6:3, Levice – Osmos Bratislava B 2:3
1. MŠK Púchov  6 5 0 0 1 37:17 15
2. Levice  6 4 0 1 1 28:11 13
3. Partizánske  6 3 2 0 1 29:16 13
4. Nitra  6 4 0 0 2 23:24 12
5. Osmos BA B  6 3 0 2 1 20:18 11
6. D. Kubín  6 3 1 0 2 19:20 11
7. Budapešť  6 2 0 0 4 23:26 6
8. Prievidza  6 2 0 0 4 21:36 6
9. Ružomberok  6 1 0 0 5 15:20 3
10. Senica  6 0 0 0 6 16:43 0
   Extraliga dorast
   15. kolo:  HK ŠKP Poprad – MŠK Púchov 3:1 (2:0, 
1:1, 0:0), 32. Urban (Korčák, Jablonka)
   Zostava MŠK Púchov: Hrušík – Putala, Rusnák, 
Omelka, Hudík, Húska, Urban – Belousov, Krajčovič, 
Jablonka, Korčák, Kuchta, Petras, Deneš, Ladecký, 
Smolka, tréner: Michal Kobezda  
   Ostatné výsledky 15. kola: Spišská Nová Ves – Slo-
van Bratislava 3:4 sn, Prešov – Skalica 0:4, Košice – Ni-
tra 2:3 sn, Michalovce – Trnava 1:3, Zvolen – Žilina 
4:1, Banská Bystrica – Martin 1:4, Liptovský Mikuláš 
– Trenčín 1:0, sn
   16. kolo:  HK 32 Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov 
4:1 (0:0, 2:1, 2:0), 23. Deneš (Smolka, Jablonka)
   Zostava MŠK Púchov: Hrušík – Putala, Rusnák, 
Omelka, Hudík, Húska, Urban – Belousov, Krajčovič, 
Jablonka, Korčák, Kuchta, Petras, Deneš, Ladecký, 
Smolka, tréner: Michal Kobezda  
   Ostatné výsledky 15. kola: Prešov- Slovan Brati-
slava 0:8, Spišská Nová Ves – Skalica 3:4, Michalovce 
– Nitra 6:7 pp, Košice – Trnava 5:4, Zvolen – Martin 
1:5, Poprad – Trenčín 2:0
1. Skalica 16 11 0 1 4 58:35 34
2. Trenčín  16 10 0 2 4 59:28 32
3. Slovan  16 8 3 1 3 62:36 31
4. Košice  16 9 1 2 4 62:44 31
5. Poprad  16 9 1 1 5 51:38 30
6. L. Mikuláš  16 8 2 2 4 39:33 30
7. Nitra  16 7 3 2 4 67:48 29
8. Zvolen  16 7 2 1 6 48:48 26
9. Sp. Nová Ves  16 6 2 1 6 61:52 23
10. MŠK Púchov  16 6 2 1 7 44:48 23
11. Martin  16 7 0 1 8 50:53 22
12. Michalovce  16 5 1 3 7 46:60 20
13. B. Bystrica  15 4 3 0 8 43:48 18
14. Trnava  16 4 1 1 10 41:58 15
15. Žilina  15 3 0 2 10 38:62 11
16. Prešov  16 1 0 0 15 20:98 3

Kadeti
10. kolo: MŠK Púchov – MsHKM Žilina 3:1 (1:0, 1:0, 
1:1), 15. Rusnák (Dudáš, Majerník), 27. Urban (Du-
dáš), Sp. N. Ves – Michalovce 6:4, Trnava – B. Bystrica 
6:3, Trenčín – Košice 2:4, Zvolen – Martin 2:5
1. Slovan 9 8 1 0 51:12 17
2. Košice  10 8 0 2 59:27 16
3. Poprad  9 7 0 2 54:31 14
4. Trenčín  10 7 0 3 41:18 14
5. Martin  10 5 1 4 29:32 11
6. MŠK Púchov  10 3 4 3 35:37 10
7. Žilina  10 5 0 5 30:34 10
8. Sp.Nová Ves  10 4 1 5 37:45 9
9. Trnava  10 4 1 5 35:44 9
10. B. Bystrica  10 1 1 8 23:51 3
11. Zvolen  10 1 1 8 24:56 3
12. Michalovce  10 1 0 9 24:55 2
I. liga starší žiaci
   8. HT - 8. kolo: HK 95 Považská Bystrica – MŠK 
Púchov 1:2 (0:0, 1:1, 0:1), 37. Kuráň, 58. Kuráň (Bed-
nár, Krajčoviech), Lučenec – Liptovský Mikuláš 6:2, 
Brezno – Žilina 3:1, Zvolen – Banská Bystrica 5:4
1. Martin  7 7 0 0 49:13 14
2. Zvolen  7 5 1 1 48:25 11
3. MŠK Púchov  8 5 1 2 25:18 11
4. Brezno  7 4 0 3 33:37 8
5. B.  Bystrica  7 3 0 4 37:27 6
6. Žilina  7 3 0 4 23:20 6
7. Lučenec  8 2 2 4 36:47 6
8. P. Bystrica  8 0 2 6 22:51 2
9. L. Mikuláš  7 1 0 6 11:46 2
   7. HT
   8. kolo: HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov 

2:4 (0:2, 2:1, 0:1), 6. Vráblik (Kohutiar), 13. Žondor 
(Kováčik), 21. Kľučka (Vojtek), 55. Hajas
   Ostatné výsledky 8. kola: Lučenec –Liptovský Mi-
kuláš 4:4, Brezno – Žilina 1:13, Zvolen – Banská Bys-
trica 3:4
1. MŠK Púchov  8 7 1 0 50:14 15
2. Martin  7 6 0 1 40:16 12
3. Zvolen  7 4 1 2 38:22 9
4. Lučenec  7 3 1 3 27:36 7
5. Žilina  7 3 0 4 34:28 6
6. B. Bystrica  7 3 0 4 30:31 6
7. L. Mikuláš  7 2 1 4 19:27 5
8. Brezno  7 1 1 5 15:61 3
9. P. Bystrica  7 0 1 6 27:45 1
   I. liga mladší žiaci
   6. HT
   8.kolo: MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystri-
ca 7:1 (4:0, 3:0, 0:1), 2. Hazala (Vrtiel), 13. Pobežal 
(Brežný, Vrtiel), 13. Hájpvský, 19. Brežný (Štrbáň), 37. 
Pobežal (Mikovič), 39. Vrtiel, 40. Pobežal (Vrtiel, Haza-
la), Liptovský Mikuláš – Lučenec 6:5, Žilina – Brezno 
6:5, Banská Bystrica – Zvolen 6:2
   5. HT
   8. kolo: MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystrica 
9:3 (3:0, 4:1, 2:2), 1. Seiler, 5. Červený (Halušková), 
26. Brindza (Seiler), 32. Luhový (Koncový), 37. Vlasa-
tý (Seiler, Červený), 40. Seiler (Luhový, Červený), 52. 
Koncový (Červený, Baroš), 53. Koncový (Baroš, Čer-
vený)
   Ostatné výsledky 8. kola: Liptovský Mikuláš – Lu-
čenec 5:8, Žilina – Brezno 4:7, Banská Bystrica – Zvo-
len 5:2.

(pok)
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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 slnečný rekreačný pozemok v Zbore  (10 
km od Púchova) pod horou na polosamote s prístu-
povou cestou, o rozlohe 1500 m² až 2000 m². Cena 
10 € za m². Kontakt: 09040 106 942.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Prenajmem 2-izbový byt, dlhodobo, len vážni záu-
jemcovia. Tel. 0918 218 419.
• Dám do prenájmu 3-izbový byt v PU. Tel. 0918 815 
091.

SLUŽBY
• 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.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.

RÔZNE
• METROVÝ TEXTIL - Pešia zóna - matrace pre kaž-
dého - výroba byt. textilu na mieru - overená kvalita. 
Akcia na poťahoviny a koženky. www.textilrehak.sk.
• Hľadám opatrovateľku pre 3-ročné a 9-mesačné 
dieťa, pravidelne a príležitostne. Kontakt: 0907 554 
230.
• Výpredaj jesenných a prechodných búnd z Klingel 
od 9,99 €. Dvory 1938/14, tel. 0904 352 652.
• ANGLIČTINA – každý pondelok neformálne kon-
verzácie o 18.00 hod. za 5 €/2 hod., bez registrácie. 
www.LamaSchool.sk, tel. 0949 374 254, rehak.vero-
nika@gmail.com.
• Hľadám asistenta z Púchova alebo okolia, ktorý 
vlastní auto a takisto vodičský preukaz na opatrova-

nie a iné úkony. Som vozíčkarka so svalovou dystro-
fiou, športovo aktívna. Volajte na tel. 0910 811 020.
• Nemecký jazyk - naučím, doučím, pripravím na 
maturitu. Tel. 0949 809 111.

PONUKA PRÁCE
• Hľadáme   pracovníkov na čistiace práce, bri-
gádne aj na TPP. Celoročne. Bližšie info na:  
0915 890 941. 
• Ponúkam prácu v stavebníctve. Ak nemáš veľké 
skúsenosti, VYSKÚŠAJ TO. Niekedy chuť do práce 
prevyšuje prax a skúsenosti sa dajú získať len prá-
cou. Platobné podmienky riešim osobne a indivi- 
duálne.  Tel. 0907 401 029.
• Prijmem vodiča do TAXI služby na trvalý pracovný 
pomer. Tel. 0908 874 874, info@sbtaxi.sk.
• Ponúkam sezónne lesné práce a brigády. Tel. 0903 
948 047.

OZNAMY
• ZO SZZP Púchov oznamuje, že poriada zájazd  
na vianočné trhy do Viedne 1. 12. 2017. Poplatok 
na os. 20 €.  Info: p. Petro,  0949 103 709, 0948 093 551.

POĎAKOVANIE
• Ďakujem všetkým známym i neznámym, Vám 
občania, ktorí ste mi svojím podpisom na petičný 
hárok dali šancu uchádzať sa o kandidatúru na 
poslanca do zastupiteľstva TSK v roku 2017. 
Cyril Crkoň

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)

POĎAKOVANIE
Ďakujeme príbuzným 
a  všetkých, ktorí sa pri-
šli rozlúčiť 14. 10. 2017 
s  naším drahým man-
želom, otcom, dedkom, 
pradedkom, bratom a 
švagrom Alexandrom 
MADZUROM. 
Ďakujeme za prejavenú 
sústrasť, kvetinové dary a slová útechy. Ďakujeme 
pánovi farárovi a  pohrebnej službe ADVENT za 
dôstojnú rozlúčku. 

Smútiaca rodina
SPOMIENKA
Kto žil v  srdciach tých, 
ktorých opustil,  ten ne- 
zomrel.  Dňa 21. 10. si 
pripomíname 9. výro-
čie úmrtia našej drahej 
Emílie LULJAKOVEJ. 
Ďakujeme za tichú spo-
mienku všetkým, ktorí 
na ňu nezabudli. 
S láskou spomínajú manžel Alfonz, dcéra Lenka 

a syn Vladimír s rodinami.

SPOMIENKA
Čas plynie, ale smútok 
a  bôľ v  srdci zostáva. 
Dňa 23. 10. uplynulo 
dvadsaťjeden rokov, čo 
nás náhle opustil náš 
milovaný syn a  brat 
Marcel SARTORY. 

S láskou v srdci spomína mama 
a brat Oliver s rodinou.

SPOMIENKA
Dni utekajú, roky pribú- 
dajú, ale spomienky na 
Teba v  našich srdciach 
stále zostávajú. 
Dňa 27. 10. 2017 uplynie 
10 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, 
dedko a svokor Adam 
OBŠIVAN zo Streženíc. 
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn, dcé-
ry, zaťovia a vnúčatá. Kto ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú spomienku. Ďakujeme. Týždenník
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SPOMIENKA
Dňa 25. 10. uplynie 10 
rokov, čo nás navždy 
opustila naša mama, 
babka a prababka 
Emília ZVONKOVÁ, 
rodená Vráblová. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej spolu s nami tichú 
spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú štyri dcéry 
a dvaja synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 23. 10. si pripomí-
name 2. výročie úmrtia 
Štefana GAMBOŠA. 
Tie dva roky   zdajú sa 
ako jeden deň, tvoj od-
chod je snáď iba sen. 
A  v  dome stále znejú 
tvoje kroky, tú bolesť 
nezahoja ani roky. 
Myseľ k tvojej tvári stále uteká, srdce hľadá mi-
lovaného človeka. Zabudnúť nedokáže nikto 
z nás, dúfame, že stretneme sa zas. 
S láskou spomína manželka a synovia s rodinami. 
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
Človek odchádza, ale 
všetko krásne, čo nám 
dal, ostáva v nás. Dňa 20. 
10. 2017 uplynulo už 21 
rokov, čo odišiel od nás 
do večnosti náš drahý 
manžel, otec, dedko, svo-
kor pán Slavoj KOVÁŘ. 
V  našich srdciach žije 
stále. S láskou a úctou na neho spomíname a ďa-
kujeme všetkým, ktorí si tiež na neho spomenú. 

Manželka Blanka a synovia Slavoj a Ivan 
s rodinami, ako aj ostatná rodina.
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Útulok OZ Hafkáči  
Kontakt: 0911 290 983  

hafkacipb@gmail.com 
 facebook.com/hafkaci

Hradisko - bar
príjemné posedenie, pizza, občerstvenie

Hradisko - reštaurácia
denné menu, oslavy, posedenia, kary

Hradisko - sála
stužkové, svadby, plesy, spoločenské akcie
kapacita 150 - 200 osôb

Hradisko - Horné Kočkovce
tel.: 0905 757 225

Dôležitou kompetenciou župy je riadenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Považujeme za potrebné, aby 
okres Púchov mal v tomto úrade lekára, ktorý bude presadzovať záujmy občanov nášho okresu. MUDr. Igor Hurta,  
ako obvodný lekár pre dospelých a organizátor Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) má záujem na župnej úrovni 
pracovať v oblasti, ktorej rozumie - zdravotníctvu. 

Ako lekár mám s mojimi kolegami 
a s našimi pacientmi spoločný záujem 
na tom, aby v okrese Púchov zostalo 
zachované poskytovanie kvalitnej 
zdravotnej starostlivosti , vrátane LSPP.  
S kolegami lekármi sme sa v minulosti 
neraz presvedčili, že dosiahnuť 
akékoľvek zlepšenie „zvonku“, ak 
nie ste priamo v ,,kuchyni’’, kde sa 
pripravujú príslušné zákonné normy 
a predpisy, je veľmi obtiažne. Preto sme 

sa  zhodli na tom, že bude vhodné, ak 
bude mať okres Púchov v krajskom 
zastupiteľstve v Trenčíne lekára, 
ktorý sa bude priamo  zúčastňovať na 
riadení zdravotníctva. VÚC je orgán, 
ktorý má v kompetencii riadenie 
poskytovania zdravotnej starostlivosti 
v kraji a je jeho kľúčový riadiaci orgán. 

MUDr. Igor Hurta
nezávislý kandidát do VÚC za obvod Púchov8

Títo púchovskí lekári podporujú kandidatúru MUDr.Igora Hurtu na poslanca VUC za okres Púchov:

MUDr. Polacká Oľga   MUDr. Peružeková Jana   MUDr. Peružek Juraj   MUDr. Kolník Vladimír   MUDr. Talafová Hana   MUDr. Ďurkechová Lucie   
MUDr. Hanes Milan   MUDr. Andelová Jana   MUDr. Provazníková Anna    MUDr. Galajda Milan   MUDr. Pogány Gustáv   MUDr. Vician Vladimír       

RIEŠITE NEJAKÝ KONFLIKT ALEBO SPOR?
...  v rodine, so susedom, v práci ...
Nesúďte sa, pokúste sa dohodnúť!

MEDIÁCIA
je cesta k vašej dohode

Kontakt: Mgr. Pavol Orgoník – mediátor
0904 653 445

www.mediatorpuchov.sk
paloorgonik@centrum.sk

Centrum voľného času Včielka a mažoretko-
vý súbor NELLY vás srdečne pozývajú na 

GALAPROGRAM
pri príležitosti 20. výročia založenia 

púchovských mažoretiek.

Čaká na vás bohatý kultúrny program,  
v ktorom vystúpia deti všetkých vekových ka-
tegórií mažoretkového súboru NELLY, uvidíte 
tie NAJ choreografie, ktoré získali tituly maj-
strov Slovenska, Európy a sveta. Spestrením 
bude detský spevácky zbor Be Happy (ZUŠ 
Púchov) a teší sa na vás moderátor Palino 
Hrobárik.

Kedy: 29. 10. 2017
Dve predstavenia: 14.30 a 17.00 hod.
Kde: Divadlo Púchov
Vstupné: 1 euro
Vstupenky si môžete kúpiť v Divadle Púchov.

M E S T O     P Ú C H O V
v spolupráci

 s Rímskokatolíckym farským úradom, Púchov
Evanjelickým farským úradom  a. v., Púchov

pozývajú občanov 
na spomienkovú slávnosť k dňom:

„Sviatok všetkých svätých“   
a „Pamiatka zosnulých“,  

ktorá sa uskutoční v stredu:
 1. novembra 2017 o 15:00 hod. 

na Mestskom cintoríne v Púchove. 
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