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Keď som kandidoval za primátora mesta Púchov, mal som nesmiernu chuť a vôľu pracovať  pre občanov, 
ktorí žijú na území mesta. Bola to pre mňa výzva, pracovať slušne a čestne  pre občanov, pre mesto. 
Myslím, že sa to podarilo, občania mi dali dôveru a ja pracujem a konám tak, aby som ju nikdy nestratil. 
Prijal som zodpovednosť za riadenie mesta a spokojný život občanov. Za tri roky môjho  pôsobenia vo 
funkcií primátora mesta sa výrazne zlepšila ekonomika mesta. Výrazne zníženie zadĺženosti mesta potvrdila 
aj agentúra INEKO, pričom  sme boli vyhodnotené ako druhé mesto na Slovensku, ktoré dokázalo najviac 
znížiť dlh a vylepšiť finančné zdravie. Už to nie je bezhlavé zadlžovanie, práve naopak: výrazne sme znížili 
úverové zaťaženie a pritom sme opravili a zrekonštruovali to, čo sa roky zanedbávalo. Boli to hlavne školy, 
škôlky, telocvične, kilometre chodníkov a vozoviek... Vybudovali sme nové parkoviská, vysadili sme veľa 
nových  stromov a okrasných drevín. Z mesta sa stala rozkvitnutá záhrada. A tento pozitívny vývoj mohli 
pocítiť aj občania mesta, keďže došlo   napr.  k zníženiu parkovného o polovicu, deti, študenti a dôchodco-
via sa vozia mestskými autobusmi zadarmo, dôchodcovia a zdravotne postihnutí s nízkymi dôchodkami sa 
stravujú v mestských jedálňach za 1 euro, zaviedli sme školské autobusy, deti v predškolskom veku a 
tretiaci chodia na plavecké výcviky bezplatne, organizujeme veľa kultúrnych podujatí a ešte veľa ďalších 
pozitívnych vecí. Šport i kultúra v meste prekvitá. Je to moja vízia podchytiť mladú generáciu pre šport a 
kultúru aby neholdovala alkoholu, fajčeniu, drogám a násiliu. Som pyšný na to, že po dlhšom období máme   
v  MŠK Púchov, s.r.o. plný stav hráčov hokeju, futbalu i volejbalu, ktorí svojou hrou a športovým zanietením 
robia mestu česť. 

Okrem primátora mesta Púchov, predsedám aj Združeniu obcí a miest regiónu Púchova. Veľmi dobre 
poznám ekonomický a sociálny stav v jednotlivých obciach. Spoločne so starostami obcí som požadoval 
ústretovejší prístup trenčianskeho samosprávneho kraja v ekonomickej a sociálnej oblasti. Veď kraj pracuje 
s veľkými finančnými prebytkami, ktoré by veľmi pomohli nielen obciam regiónu ale aj nášmu mestu 
Púchov. Teraz je šanca zmeniť pomocou nových krajských poslancov nielen celú organizáciu ale aj filozofiu 
podpory obcí a miest v kraji. Viem si predstaviť, že ako poslanec trenčianskeho samosprávneho kraja, sa 
budem maximálne snažiť implementovať systém mojej práce v Púchove, do systému práce kraja.
Vážení občania, ak mi zveríte Váš hlas vo voľbách do VÚC, všetko pozitívne, nové metódy organizácie 
práce, ekonomickú prosperitu, budovanie infraštruktúry, starostlivosť o deti a starších občanov, všetko čo 
sa mi zatiaľ podarilo zrealizovať v meste Púchov, by som chcel ponúknuť aj obciam nášho regiónu. Bez 
krajských financií to ale nepôjde. Aj v Púchove by sme podstatne viac investovali ak by sme mohli využívať 
krajské finančné zdroje. Záleží len na Vašom rozhodnutí, komu dáte vo voľbách do VÚC dôveru a Váš hlas.
Srdečne Vás všetkých pozdravujem

5 to číslo nie je známka v škole. Je to moje volebné číslo a 5 zásad v mojom živote:
 1. viera v Boha, 2. dobrosrdečnosť, 3. láska k ľuďom, 4. šírenie dobra, 5. žiť a konať tak aby moje malé deti 
keď raz vyrastú, boli hrdé na svojho otca.

Keď som kandidoval za primátora mesta Púchov, mal som nesmiernu chuť a vôľu pracovať pre ľudí, ktorí žijú na území mesta. 
Bola to pre mňa výzva, pracovať slušne a čestne pre občanov, pre mesto. Myslím, že sa to podarilo, občania mi dali dôveru a ja 
pracujem a konám tak, aby som ju nikdy nestratil. Prijal som zodpovednosť za riadenie mesta a spokojný život občanov. Za tri 
roky môjho pôsobenia vo funkcii primátora sa výrazne zlepšila ekonomika mesta. Výrazne zníženie zadlženosti mesta potvrdila 
aj agentúra INEKO, pričom sme boli vyhodnotení ako druhé mesto na Slovensku, ktoré dokázalo najviac znížiť dlh a vylepšiť 
finančné zdravie. Už to nie je bezhlavé zadlžovanie, práve naopak: výrazne sme znížili úverové zaťaženie a pritom sme opravili 
a zrekonštruovali to, čo sa roky zanedbávalo. Boli to hlavne školy, škôlky, telocvične, kilometre chodníkov a vozoviek... 
Vybudovali sme nové parkoviská, vysadili veľa nových stromov a okrasných drevín. Z mesta sa stala rozkvitnutá záhrada. 

A tento pozitívny vývoj mohli pocítiť aj občania mesta, keďže došlo napr. k zníženiu parkovného na polovicu, deti, študenti a 
dôchodcovia sa vozia mestskými autobusmi zadarmo, dôchodcovia a zdravotne postihnutí s nízkymi dôchodkami sa stravujú 
v mestských jedálňach za 1 euro, zaviedli sme školské autobusy, deti v predškolskom veku a tretiaci chodia na plavecké výcviky 
bezplatne, organizujeme veľa kultúrnych podujatí a ešte veľa ďalších pozitívnych vecí. Šport i kultúra v meste prekvitá. Je to 
moja vízia podchytiť mladú generáciu pre šport a kultúru, aby neholdovala alkoholu, fajčeniu, drogám a násiliu. Som pyšný na 
to, že po dlhšom období máme v MŠK Púchov, s. r. o. plný stav hráčov hokeja, futbalu i volejbalu, ktorí svojou hrou a športovým 
zanietením robia mestu česť. 

V priebehu posledných rokov sa rozvinula spolupráca a došlo k upevneniu vzťahov medzi mestom Púchov a okolitými obcami. 
Starostov jednotlivých obcí púchovského okresu a ich prácu poznám osobne a veľmi si ich vážim. Viem, že každý zo starostov 
sa snaží postupovať čo najlepšie, v záujme zabezpečenia potrieb svojich občanov. Teraz je šanca zmeniť pomocou nových 
krajských poslancov, celú organizáciu, ale aj filozofiu podpory týchto obcí a nášho mesta. Viem, že ako poslanec Trenčianskeho 
samosprávneho kraja sa budem maximálne snažiť implementovať systém mojej práce ako primátora Púchova do systému 
práce kraja a pomôcť nielen nášmu mestu, ale celému regiónu.

Srdečne Vás všetkých pozdravujem.

To číslo 5 nie je známka v škole. Je to moje volebné číslo a zároveň 5 zásad v mojom živote:
 1. viera v Boha, 
 2. čestnosť, 
 3. láska k ľuďom, 
 4. pozitívne myslenie, 
 5. slušnosť. 
Číslo 5 žije aj v našom meste, v našom regióne a verím, že v celom kraji.
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Voľby do TSK budú aj skúškou na komunálne voľby 2018

Vládna koalícia proti 
pravicovej opozícii
V sobotu 4. novembra sa bude v TSK 
voliť celkom 47 poslancov zastu-
piteľstva. Z  toho v  okrese Púchov 
budeme voliť 3 poslancov. O posla-
necké miesta prejavilo záujem až 26 
kandidátov. Vládnuca koalícia SMER, 
SNS, MOST a SZ postavila troch kan-
didátov: starostu Dohňan M.  Pa-
náčka, starostu Lednických Rovní 
M.  Horečného a  A.  Jankovičovú 
z Beluše. SMER znovu nepostavil ani 
jedného kandidáta z Púchova.
Proti kandidátom koalície vedenej 
SMEROM postavila pravicová koa-
lícia SaS, OĽANO, KDH, OKS, NOVA, 
DÚS a ZZ dvojicu Púchovčanov 
P.  Melišíka a  L.   Ranika a  ako tre- 
tieho P. Mičudu z Horoviec. Zo stra-
níckych kandidátov netreba podce-
ňovať kandidátov ĽS NS D. Krištofa, 
J. Mazúra a M. Mišúna. Pri obvyklej 
malej voličskej účasti im na zvole-
nie stačí aj zopár extrémistických 
voličov. Zaujímavý výsledok môže 
uhrať starosta Dolných Kočkoviec  
P. Regina, tentokrát však bez 
niekdajšej podpory ĽS HZDS. Staros-
ta Beluše (najväčšej obce púchov-
ského okresu) J.  Prekop už nekan-
diduje na kandidátke SMERU, ale 
ide do volieb ako nezávislý. Z mimo- 
púchovských kandidátov kandiduje 
ešte podnikateľ M.  Janek z  Visolaj, 
komunista a dôchodca J.  Lameš 
z  Lednických Rovní a  volebnou ku-
riozitou je 18-ročný študent J. Okra-
jek z Lysej pod Makytou.

Test kandidátov na primátora
Pre mnohých Púchovčanov mož-
no ani nie je zaujímavé, kto sa stane 
poslancom zastupiteľstva TSK. Veď, 
čo tam medzi 47 poslancami zaváži 
jeden alebo dva hlasy Púchovčanov. 
Dôležitejšie budú výsledné počty 
hlasov púchovských voličov pre pú-
chovských kandidátov. Medzi kandi-
dátmi s bydliskom v Púchove sa totiž 
nachádza určite viacero takých, ktorí 
plánujú o rok zabojovať o funkciu pri-
mátora mesta. Najvýraznejšou osob-
nosťou medzi nimi je súčasný primá-
tor R.  Henek, ktorý kandiduje spolu 
s  konateľom mestských spoločností 
PTSM a  Púchovská kultúra M.  Svo-
bodom a poslancom I. Kubišom. Títo 
traja kandidáti tvoria aj jediný púchov-
ský trojčlenný tím na predvolebných 
letákoch a billboardoch.
Ako nezávislí kandidáti kandidujú tiež 
bývalý primátor M. Michalec a jeho  
bývalý viceprimátor M.  Kubičár. 
V  minulých župných voľbách kandi-
dovali spolu a získali v Púchove najvi-
ac hlasov – M. Kubičár (1.075) a M. Mi-
chalec (1.042). Odvtedy sa popularita 
M. Michalca podstatne znížila, čo mož-
no vidieť aj v štatistikách Facebooku a 
Youtubu. To je aj možno dôvod, prečo 
M. Kubičár už nechce s M. Michalcom 
kandidovať na spoločnej kandidátke. 
Kandiduje radšej s  menej skompro-
mitovaným P. Hudákom z niekdajšej 
Vargovej televízie. Na predvoleb-
ných letákoch síce M. Michalec chváli 
oboch nových konkurentov, ale nie je 
celkom jasné, či im tým chce pomôcť 

alebo uškodiť. A  naopak: aj keď sa 
M. Kubičár a P. Hudák na Facebooku 
od M. Michalca opatrne dištancovali, 
nedá sa celkom zavrhnúť pochybno-
sť, že je to len ďalší spoločný zákulisný 
ťah M. Michalca s M. Kubičárom.
Pred štyrmi rokmi kandidovali na 
tri poslanecké miesta púchovského 
okresu piati kandidáti z Púchova. Ten-
to rok kandiduje až 16 kandidátov 
z Púchova. Individuálne ako nezávislí 
kandidujú viceprimátor R.  Hviz-
dák a  poslanci mestského zastupi-
teľstva - učitelia M. Bučko a C. Crkoň. 
Zoznam púchovských kandidátov 
dopĺňajú nezávislí kandidáti: advokát 
J. Čibenka, živnostníčka M. Gabčová 
a lekár I. Hurta. 
V  Púchove máme teda kandidátov 
na poslancov TSK neúrekom, možno 
najviac na Slovensku. Ak sa však hlasy 
púchovských voličov príliš rozptýlia, 
Púchov nebude mať najbližších päť 
rokov ani jedného poslanca TSK. Naj- 
dôležitejším výsledkom volieb pre 
Púchovčanov potom bude výsledné 
poradie púchovských kandidátov 
volených púchovskými voličmi. Tento 
výsledok s  najväčšou pravdepodob-
nosťou rozhodne o  tom, kto bude 
o  rok kandidovať na funkciu primá-
tora mesta. Púchovskí voliči by mali 
využiť takúto možnosť primátorských 
primárok, pretože sa už v budúcnos-
ti nebude opakovať. Počnúc rokom 
2022 totiž budú župné a  obecné 
voľby organizované vždy spolu v jed-
nom termíne.

Slavomír Flimmel, šéfredaktor PN

Pohľad do minulosti
Voľby do TSK v roku 2013 boli pomer-
ne nezaujímavé. V púchovskom okre-
se dominovala strana SMER a  v  sa-
motnom meste neohrozene vládol 
M.  Michalec s  M.  Kubičárom. Mest-
ských voličov bolo 37 percent z  cel-
kového počtu všetkých voličov pú-
chovského okresu, ktorí volili. SMER 
vsadil na taktiku, že má viac voličov 
na vidieku a  pri ich vysokom počte 
ľahko prehlasujú voličov z Púchova. 
Postavil troch kandidátov z  veľkých 
obcí a ani jedného z Púchova. Keďže 
sa o tri poslanecké miesta uchádzalo 
až jedenásť mimopúchovských kan-
didátov a  len päť kandidátov z  Pú-
chova, šance sa nakoniec priklonili na 
stranu púchovských kandidátov. 
Najviac hlasov za poslanca TSK v pú-
chovskom okrese síce získal starosta 
Dohňan za SMER-SD M.  Panáček, 
ale pri nízkej volebnej účasti mu na 
víťazstvo stačilo získať 5,7 percenta 
všetkých zapísaných voličov. Ďalší 
kandidát SMERU - starosta Beluše  
J. Prekop – skončil až na štvrtom a zá-
roveň nepostupovom mieste (4,6 
percenta). Poslancami sa stali druhý 
M.  Michalec (5,1 percenta) a  tretí 
M.  Kubičár (4,9 percenta). Kandidát 
ĽS HZDS - starosta Dolných Kočkoviec  
P. Regina - sa umiestnil na pia-
tom  mieste. Pravicová koalícia KDH, 
SDKÚ-DS, MOST, NOVA, SaS, OKS 
vedená Z. Tomášovou (3 percentá) a   
L. Ranikom (2,7 percenta) získala 
približne polovicu hlasov víťazov, kan-
didáti SNS a KSS skončili ešte horšie.

Občania podceňujú voľby do vyšších územných celkov, voliť chodí menej ako pätina oprávnených 
voličov. Pritom sobotné voľby do Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) budú dôležitým testom 
pre potenciálnych kandidátov na primátora mesta do budúcoročných volieb.
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V stredu 25. októbra sa zišli na svojom zasadnutí poslanci mestské-
ho zastupiteľstva. Hlavným bodom rokovania, ktoré viedol vicepri-
mátor Roman Hvizdák, bola voľba hlavného kontrolóra mesta.

Poslanci zvolili hlavného kontrolóra

nom nástupu 1. november 2017. Pro-
ti uzneseniu, ktorým zastupiteľstvo 
bralo na vedomie zvolenie Ing. Marty 
Kaveckej hlasovala len poslankyňa 
J. Andreánska.

Schválené úpravy rozpočtu mesta
V druhom bode poslanci prerokovali 
návrh úpravy rozpočtu mesta Pú-
chov na rok 2017, ktorý predkladala 
vedúca ekonomického oddelenia 
MsÚ Ing. Lucia Pružinská. Išlo najmä 
o navýšenie výdavkov na elektrickú 
energiu na verejné osvetlenie z  vý-
nosu dane z príjmov fyzických osôb 
vo výške 46.500 eur a o presuny me-
dzi položkami PTSM s. r. o. - z polo-
žiek likvidácie nelegálnych skládok a 
nakladania s komunálnym odpadom 
a drobným stavebným odpadom 
na údržbu miestnych komunikácií a 
z položky uloženia odpadu na údrž-

bu verejnej zelene v  celkovej výške 
35.000 eur. Najväčšiu diskusiu vyvolal 
návrh zvýšenia dotácie pre mestskú 
spoločnosť Púchovská kultúra s. r. o. 
vo výške 18.500  eur. Poslanci nako-
niec všetky návrhy schválili, návrh ne-
podporila len trojica poslancov M. Ku-
bičár, H. Šulcová a J. Andreánska.

Ing. Miloš Svoboda aj naďalej
konateľom Púchovskej kultúry
Tretí bod návrh dodatku k Zásadám 
podpory malého a stredného pod-
nikania v  meste Púchov poslanci po 
diskusii stiahli z rokovania na dopra-
covanie a vrátia sa k nemu na ďalšom 
zasadnutí. Nasledujúci  bod - Návrh 
Operatívneho plánu zimnej údržby 
mesta Púchov r. 2017 – 2018 poslan-
ci jednomyseľne schválili. Mestské 
zastupiteľstvo potom prerokovalo 
a  schválilo menovanie štatutárneho 

orgánu – konateľa spoločnosti Pú-
chovská kultúra s. r. o. Ing. Miloša 
Svobodu aj na obdobie po 31. 12. 
2017 (funkciu konateľa zastáva od 
25. 1. 2017). Za hlasovalo 9 poslan-
cov, proti 4 (M.  Kubičár, H.  Šulco-
vá,  J.  Andreánska a  I.  Kováčiková), 
ostatní boli neprítomní alebo sa zdr-
žali hlasovania.
Poslanci ďalej schválili zmenu zástup-
cov mesta Púchov v radách škôl a 
školských zariadení ZŠ J. A. Komen-
ského a MŠ 1. mája. Pomerne hladko 
prebehlo rokovanie o bodoch predaj, 
kúpa a nájom. V rôznom viceprimátor 
Roman Hvizdák informoval poslan-
cov o zmene organizačného poriadku 
mestského úradu – vytvoril pozíciu 
„poradca primátora a odborný pracov-
ník majetkovoprávnej agendy“. O po-
slaneckej diskusii píšeme v  samostat-
nom článku na str. 5.             S. Flimmel

Zasadnutia sa zúčastnilo 18 poslan-
cov z celkového počtu 19, ospravedl-
nil sa Rudolf Marman. Do voľby hlav-
ného kontrolóra mesta sa prihlásili 
nasledovní uchádzači: Ing. Ľubomír 
Chalupka, Ing. Iveta Loduhová, Ing. 
Anton Martinko a  Ing. Marta Kavec-
ká. Komisia vedená Danielom Lakom 
konštatovala splnenie podmienok 
účasti u všetkých uchádzačov. Na 
začiatku voľby sa poslanci M. Kubičár 
a J. Andreánska snažili robiť obštruk-
cie otázkami na legálnosť vyhlásenej 
voľby, ale väčšina poslancov bola roz-
hodnutá voľbu uskutočniť. Kandidáti 
sa poslancom a verejnosti predstavili 
krátkou prezentáciou. Poslanci ná-
sledne mohli položiť kandidátom 
svoje otázky, čo viacerí aj využili. 

Ing. Marta Kavecká novou 
mestskou kontrolórkou
Samotná voľba prebehla tajným 
hlasovaním, v ktorom najviac hlasov 
(11 z 18 platných hlasov) získala Ing. 
Marta Kavecká, bývalá pracovníč-
ka Najvyššieho kontrolného úradu 
SR, v  súčasnosti pracujúca ako eko-
nomický poradca primátora mesta 
Rastislava Heneka. Ostatní kandidáti 
získali – 6 hlasov Ing. Iveta Lodu-
hová, 1 hlas Ing. Ľubomír Chalupka 
a ani jeden hlas nedostal Ing. Anton 
Martinko. Keďže Ing. Marta Kavecká 
získala nadpolovičnú väčšinu hlasov 
všetkých poslancov, bola zvolená za 
hlavnú kontrolórku mesta s  termí-

Novozvolená kontrolórka mesta 
Ing. Marta Kavecká.
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JUDr. A.  Školek vo svojej odpovedi 
uviedol, že mesto vedie niekoľko 
sporov so spoločnosťami, v ktorých 
ako spoločník, resp. konateľ pôso-
bil Miroslav Dokupil. Spoločnosti 
M.  Dokupila žalujú mesto v  sied-
mich sporoch o náhradu škody v cel-
kovej výške viac ako 331.000 eur 
a mesto Púchov žaluje M. Dokupila, 
resp. spoločnosti na neho prepoje-
né v  troch sporoch o  vydanie bez-
dôvodného obohatenia (neplatenie 
nájmu za pozemok pod starým do-
mom kultúry) v celkovej výške viac 
ako 137.000 eur. Najväčšiu kauzu – 
žalobu spoločnosti REALITY VĚRITEL 
CZ, s. r. o. o zaplatenie 233.000 eur 
okresný súd zamietol a krajský súd 
rozsudok potvrdil. Aj v  ostatných 
konaniach právny zástupca mesta 
uviedol, že predpokladá úspech 
v sporoch v prospech mesta.

Spoločnosť Eurobuilding, a. s. ža-
luje Mesto Púchov v dvoch kauzách 
na okresnom súde o zaplatenie cca 
328.000 eur a  6.900 eur. Ide o  spo-
ločnosť, ktorá stavala nové divadlo, 
pričom vznikli problémy s dodatoč-
nými stavebnými prácami a  odo-
vzdaním stavebného diela. Mesto 
Púchov už v  roku 2010 odstúpilo 
od Zmluvy o dielo z  dôvodu nepl-
nenia tejto zmluvy. Dodávateľ Eu-
robuilding napriek výzve o vydanie, 
objekt mestu nevydal s tým, že ho 
viac ako rok strážil za cenu takmer 
100.000 eur. Dodávateľ navyše po-
žaduje aj úrok z  omeškania, ktorý 
od roku 2010 predstavuje ďalších 
cca 300.000 eur. JUDr. A. Školek vy-
slovil údiv nad tým, že mesto vede-
né vtedajším primátorom mesta ne-
uplatnilo zmluvnú sankciu viac ako 
1.900 eur denne, ktorá je už, bohuži-
aľ, premlčaná. Ak by sa táto sankcia 
v  minulosti uplatnila, nemuselo by 
sa dnes mesto obávať, že bude mu-
sieť platiť spoločnosti Eurobuilding 
státisíce eur, pretože by sa pohľa-
dávky vzájomne započítali.

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o. 
(MsBP) vedie súdne spory s bývalý-
mi konateľmi a spoluvlastníkmi spo-
ločnosti Ing. Vladimírom Motúzom 
a Ing. Andrejom Šamánkom, ktorí 
žiadajú zrušenie ich účasti v spoloč-
nosti a na základe toho potom o vy-
platenie cca 265.000 eur a 450.000 
eur ako vyrovnávajúceho podielu 
v spoločnosti, pričom navýšenie zá-
kladného imania spoločnosti bolo 
vykonané výlučne z  prostriedkov 
mesta Púchov. Minoritní spoločníci 
Ing. Motúz a Ing. Šamánek, teda žia- 
dajú vyplatiť svoje podiely napriek 
tomu, že oni z  vlastných prostried-
kov základné imanie spoločnos-
ti nenavyšovali. Toto protiprávne 
navyšovanie základného imania 
minoritných spoločníkov, podiel 
na hlasovacích právach a  podiel na 
zisku je predmetom vyšetrovania na 
Prezídiu Policajného zboru - NAKA. 
Títo bývalí konatelia spoločnosti na-
vyše žiadajú zaplatenie ročných od-
mien za výkon manažérskej funkcie 
za roky 2014 a 2015 vo výške 22.349 
eur (Ing. Motúz) a 16.956 eur (Ing. Ša-
mánek), ktorých vyplatenie podlieha 
schváleniu valným zhromaždením 
spoločnosti. Valné zhromaždenie 
odmeny konateľom neschválilo. 

MsBP už v decembri 2016 podal na 
Prezídium Policajného zboru žiadosť 
o  prešetrenie, či nedošlo k  spácha-
niu trestného činu, pretože zistil ne-
výhodný predaj siete chráničiek 
mestskej informačnej siete, v čase 
keď primátorom mesta bol M. Mi-
chalec. V roku 2008 poslanci schválili 
uznesenie mestského zastupiteľstva 
č. 135/2008 o  predaji siete chráni-
čiek, pričom v  uznesení sa kúpna 
cena neuvádzala. Valné zhromažde-
nie MsBP odsúhlasilo v  roku 2009 
predaj siete chráničiek spoločnosti 
SWAN, a. s. za cenu 434.800 eur, ktorú 
vypočítal Ing. Ižvolt – ekonomický 
námestník spoločnosti. Po pol roku 
na to zrušilo mestské zastupiteľstvo 

Mestský právnik JUDr. Anton Školek odpovedal na otázky poslancov

Poslanec Peter   Bílik v  diskusii na zastupiteľstve, ktoré sa konalo 25. októbra, 
požiadal mestského právnika JUDr. Antona Školeka, aby informoval poslancov 
o súdnych sporoch mesta Púchov a jeho mestských spoločností.

uznesenie č. 135/2008, na základe 
ktorého Valné zhromaždenie MsBP 
rozhodlo o  znížení už schválenej 
ceny chráničiek a optického kábla na 
cca 83.000 eur (nakoniec sa predali 
za cca 66.000 eur).Predmetom vyšet-
rovania na Prezídiu Policajného zbo-
ru – NAKA je aj predaj obchodného 
podielu v  spoločnosti TKR, pričom 
pri stanovení ceny bol ocenený iba 
hmotný majetok a  nebol ocenený 
aj nehmotný majetok (know-how) - 
zmluvy s cca 3.800 zmluvnými part-
nermi. 

JUDr. A. Školek sa na rokovaní MsZ 
opýtal poslanca M. Kubičára, ktorý 
sa často sám pasuje do role morálnej 
autority vo vzťahu k druhým, kde 
bola jeho morálka v  čase, keď ako 
poslanec svojím hlasovaním umožnil 
schváliť uznesenie MsZ bez uvedenia 
kúpnej ceny a v konečnom dôsledku 
umožnil tak predaj siete chráničiek 
a  optického kábla z  pôvodne sta-
novenej ceny 434.800 eur za kúpnu 
cenu cca 66.000 eur. JUDr. A. Školek 
zároveň pripomenul, že kúpna cena 

za sieť chráničiek v  čiastke 434.800 
eur bola stanovená súčtom ceny za 
chráničky, pomernou čiastkou úroku 
z  úveru a  pomernou čiastkou sta-
vebných prác. Do kúpnej ceny však 
nebola započítaná hodnota optické-
ho kábla – mikrotrubičiek, ktoré sa v 
chráničke v čase uzatvárania kúpnej 
zmluvy nachádzali.

Poslanec M.  Kubičár požiadal mest-
ského právnika, aby vymenoval všet-
kých poslancov z terajšieho zastupi-
teľstva, ktorí vtedy o predaji mestskej 
informačnej siete rozhodovali a  za-
čal ich sám menovať - H.  Šulcová,  
V. Bršiak... Vyzval ich, aby sa postavili, 
a aby sa aj oni pred verejnosťou zod-
povedali. JUDr. A.  Školek mu pripo-
menul, že v roku 2008 z prítomných 
poslancov za sporné uznesenie 
hlasoval len poslanec M. Kubičár, 
poslankyňa J. Andreánska, ktorá 
sa už v pléne nenachádza a R. Var-
ga, ktorý už poslancom nie je. Posla-
nec V. Bršiak sa na hlasovaní o predaji 
chráničiek nezúčastnil a  poslankyňa 
H. Šulcová sa pri hlasovaní zdržala. 
M. Kubičár sa poslancovi V. Bršiakovi 
za krivé obvinenie neospravedlnil, 
ale obhajoval sa tvrdením, že vtedy 
ešte nebol Michalcovým viceprimá-
torom a keď sa ním v roku 2009 stal, 
bola jeho pozícia viceprimátora len 
formálna a reprezentatívna. Nako-
niec radšej zaviedol reč na obhajobu 
Gymnázia Púchov, ktorého je riadi-
teľom, a ktoré pod jeho dlhoročným 
vedením dosahuje v porovnaní s iný-
mi školami slabé výsledky.
Po skončení MsZ informoval JUDr. 
A. Školek redakciu Púchovských no-
vín, že v  zastúpení MsBP poslal Ing.  
V. Motúzovi pokus o  pokonávku, 
v ktorej žiada o náhradu škody v čiast- 
ke 368.437 eur ako rozdiel medzi 
kúpnou cenou za sieť chráničiek sta-
novenú valným zhromaždením vo 
výške 434.800 eur a  kúpnou cenou, 
za ktorú bola nakoniec sieť chráni-
čiek predaná.                                S. Flimmel

Aké súdne spory vedie mesto Púchov
a jeho mestské spoločnosti?

O prebiehajúcich súdnych 
sporoch informoval 
JUDr. Anton Školek.
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koch žiakov, študentov a absol-
ventov základných, stredných a 
vysokých škôl a zvyšovať tlak na 
zlepšovanie kvality a efektívnos-
ti vzdelávania.
  Skresľovať konštatovania kont-
rolných orgánov vo svoj prospech 
je nielen zbabelé, ale vo vzťahu ku 
kolegom učiteľom, k žiakom, rodi-
čom i verejnosti aj veľmi nepoctivé. 
Nepoctivosť napokon človeka vždy 
dobehne. Je smutné, že nepocti-
vým je učiteľ, ktorý by mal chrániť 
najvyššie ľudské hodnoty a slobo-
du na ceste za vzdelaním v duchu 
princípov humanizmu a  demokra-
cie. Takže pán riaditeľ, schopnosť 
sebareflexie umožňuje ďalší rozvoj 
každého z  nás a  uvedomenie si 
chyby môže byť krokom vpred, ako 
uvádzate vo vízii vašej školy. Tak do 
toho a veľa šťastia, pán riaditeľ!

Ing. Miloš Svoboda

Miroslav Kubičár je dvanásty rok ria- 
diteľom Gymnázia v  Púchove, kto-
ré je INEKOM hodnotené ako jedno 
z  najhorších gymnázií v  kraji a  aj na 
Slovensku. Inštitút INEKO je podľa 
M.  Kubičára súkromnou organizá- 
ciou, ktorá si len robí biznis. Vyzdvihol 
naopak hodnotenie školy Štátnou 
školskou inšpekciou (ŠŠI), ktorá podľa 
jeho vyjadrenia kvalifikovala Gymná-
zium Púchov ako školu na veľmi dob-
rej úrovni. 
   ŠŠI zverejňuje výsledky hodno-
tenia kontrolovaných škôl. Vo vý-
ročnej  správe z inšpekcií v  školskom 
roku 2016/17 sa pritom v  súvislosti 
s  Gymnáziom Púchov uvádza neli-
chotivé: „Rozhodnutia o prijatí uchá-
dzača vydané riaditeľom neboli 
odoslané v termíne určenom práv-
nym predpisom a bola v nich uve-
dená nesprávna odvolacia lehota. 
Na nedostatky bol riaditeľ školy in-
špekciou upozornený.“  Toto svoje zá-

važné manažérske pochybenie inter-
pretuje M. Kubičár vo svojej Výročnej 
správe školy iba ako administratívne 
nedostatky. Akú hodnovernosť majú 
potom v  tomto kontexte ostatné 
časti Výročnej správy riaditeľa M. Ku-
bičára?
   Aj posledná komplexná inšpekcia, 
vykonaná na Gymnáziu v  Púchove, 
poukazuje vo svojej správe na pochy-
benia riaditeľa M. Kubičára: „V Gym-
náziu Púchov uvádzali v  Školskom 
vzdelávacom programe možnosť 
uznania jazykového certifikátu ako 
náhrady maturitnej skúšky z cu- 
dzieho jazyka, čo je v rozpore s plat-
ným právnym predpisom“. A tiež, že 
Gymnázium Púchov patrí medzi tie 
kontrolované školy, u  ktorých bolo 
konštatované že: „Štátna školská 
inšpekcia zistila najviac nedostat-
kov v  Učebných osnovách, čo do 
značnej miery ovplyvňovalo kvalitu 
výchovno-vzdelávacieho procesu. 

V  týchto školách neboli Učebné 
osnovy rozpracované najmenej 
v rozsahu vzdelávacieho štandardu 
daného Školským vzdelávacím pro-
gramom, prípadne celkom chýbali 
pre niektoré predmety a  ročníky“. 
Bol tiež zistený nedostatok v činnosti 
riaditeľa - nenahlásenie neospravedl-
nenej absencie žiakov vyššej ako 15 
hodín za mesiac príslušnému orgánu 
štátnej správy a obci.
   Toto nie sú chyby učiteľov gym-
názia, ktorí si poctivo plnia svoje 
povinnosti a za ktorých sa riaditeľ 
M.  Kubičár tak rád a často skrýva. 
To sú jeho hrubé manažérske chy-
by. Čo k  tomu dodať? O objektív-
nosti a význame hodnotenia slo-
venských škôl inštitútom INEKO 
svedčí skutočnosť, že v  auguste 
2017 podpísala hlavná škol-
ská inšpektorka memorandum 
o spolupráci ŠŠI a INEKO s cieľom 
informovať verejnosť o  výsled-

Pravda podľa poslanca M. Kubičára?
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva reagoval poslanec Miroslav Kubičár na kritiku 
svojich manažérskych schopností bagatelizovaním nelichotivých výsledkov Gymnázia 
Púchov v hodnotení inštitútom INEKO.

Tohtoročné župné voľby sú výnimočné. Sú to totiž posledné samostatné voľby do VÚC.  
V roku 2022 už budú regionálne a komunálne voľby spojené a ľudia si tak budú voliť zá-
stupcov obce aj samosprávneho kraja naraz.

V čom sú tohtoročné voľby do VÚC výnimočné?

Na základe tohto návrhu vláda od-
súhlasila, že v najbližších voľbách do 
VÚC sa nebudú poslanci a predse-
dovia samospráv voliť na štandard-
né, štvorročné volebné obdobie, 
ale predĺžené, päťročné volebné 
obdobie. Vďaka tomuto opatreniu 
sa eliminuje časový odstup župných 
a komunálnych volieb a o 5 rokov, 
teda v roku 2022 sa budú môcť ko-
nať spolu. Spolu s touto zmenou je 
schválená aj úprava dvojkolových 
volieb predsedov VÚC na jednoko-
lové.

Koľko budú voľby do VÚC stáť? 
Existujú odhady, podľa ktorých by 
nastávajúce voľby do VÚC mohli 
štát vyjsť na približne 9,7 milióna 
eur.
Plánované budúcoročné komunál-
ne voľby odkroja zo štátneho roz-
počtu približne 7 a pol milióna eur. 
Zlúčením týchto dvoch udalostí 
by teda došlo k nemalej úspore fi-
nančných prostriedkov.

Volebná účasť na voľbách do VÚC
Regionálne voľby (voľby do VÚC) 
mali za posledné roky enormne nízku 
účasť. V roku 2013 sa volieb do VÚC 
zúčastnilo len 20 percent oprávnených 
voličov, štyri roky pred tým bola účasť 
na úrovni 18 percent. Najvyššia zazna-
menaná volebná účasť vo voľbách do 
VÚC sa pohybovala na úrovni 26 per-
cent voličov. Pritom účasť na komunál-
nych voľbách sa pohybuje na úrovni 
okolo 48 percent.

Aký je dôvod nízkej volebnej účas-
ti na župných voľbách?
O úspešnosti pokusov zvýšiť volebnú 
účasť na regionálnych voľbách kolujú 
isté pochybnosti. Sociológ Ľubomír 
Falťan sa k otázke dôležitosti volieb 
do VÚC z pohľadu občanov vyjadril 
nasledovne: „Veľmi často sa stáva, 
že ľudia málo vnímajú vplyv krajskej 
samosprávy na svoj život. A to je pro-
blém. Od toho sa potom odvíja, akú 
váhu a prestíž majú voľby do vyšších 
územných celkov. Zjednotenie volieb je 

pozitívne z administratívneho hľadis-
ka – že ľudia nebudú musieť tak často 
chodiť k volebným urnám, a môže to 
byť aj šanca, že sa zvýši volebná účasť 
vo voľbách do orgánov samospráv-
nych krajov.“

Zdroj: volbydovuc2017.sk

Skupina koaličných poslancov NR 
SR, ktorá navrhla zlúčenie termínov 
konania volieb starostov obcí, po-
slancov obecných zastupiteľstiev, 
ako aj predsedov a poslancov vyš-
ších územných celkov tým sleduje 
hlavne odbremenenie voličov od 
častých návštev volebných miest-
ností. Zároveň je motívom pre tento 
krok aj šetrenie financií v štátnom 
rozpočte a zvýšenie volebnej účasti.
   Problematickým aspektom je, že  
regionálne (župné) voľby vychádza- 
jú na 4. novembra 2017 a najbližšie 
komunálne voľby sa budú konať až 
v roku 2018.
   Autori návrhu na zlúčenie regio-
nálnych a komunálnych volieb do 
jednej udalosti navrhujú nasledov-
ný postup: „K zlúčeniu termínu teda 
môže dôjsť iba predĺžením alebo 
skrátením jedného z volebných ob-
dobí. Za tým účelom sa navrhuje 
predĺžiť najbližšie volebné obdobie 
pre voľby do orgánov samospráv-
nych krajov.“

Základný manuál pre voliča:
• voľby do vyšších územných celkov 
(VÚC) sa uskutočnia v sobotu 4. no-
vembra, volebné miestnosti budú 
otvorené od 7.00 do 22.00 hod.
• k voľbám si prineste platný občian-
sky preukaz
• po legitimovaní sa, vám volebná 
okrsková komisia oproti vášmu pod-
pisu odovzdá dva hlasovacie lístky a 
jednu prázdnu obálku s pečiatkou 
obce
• hlasovacie lístky upravíte krúžkova-
ním, v prípade župana zakrúžkujete 
jedno meno, v prípade kandidátov 
na poslancov treba zakrúžkovať 
troch z nich (počet poslancov pre vol. 
obvod Púchov). -r-
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V uplynulých týždňoch si Púchovčania našli  
v poštových schránkach leták od M. Michalca, 
kandidáta za poslanca do TSK. Na letáku bol 
odfotený aj náš bytový polyfunkčný komplex 
Dvory ako budovateľský úspech a pýcha M. Mi-
chalca. Po prečítaní letáka sme sa spolu s člen-
mi dozornej rady spoločenstva dohodli, že na-
píšeme skutočnú pravdu o tomto projekte.

Skutočná pravda 
o bytovom 
komplexe Dvory II

jektu nám nebola predložená. Cca 
dva roky po kolaudácii nám začali za-
tekať obidve strechy a plesnivieť ste-
ny aj podlahy (na druhom poschodí) 
v bytoch a v niektorých nebytových 
priestoroch. Z toho dôvodu bola 
urobená termovízia, ktorú po doho-
vore pracovníkov mesta p. Binková 
dala na tri roky uschovať na MsBP. 
Ja som ju kompletne prevzala až v 
roku 2015, keď malo mesto nového 
primátora R. Heneka. Termovíziou 
boli zistené stavebné pochybenia: 
tepelné mosty, nekvalitné okná a ne-
zateplenie budovy zospodu.
   Preto sme opäť požiadali stavebný 
úrad v roku 2015 o predloženie celej 
projektovej dokumentácie. Primátor 
R.  Henek nemal s predložením pro-
blém a celú dokumentáciu nám pred-
ložil, čím sa potvrdili naše tvrdenia, že 
v pôvodnom projekte nedošlo k žiad-
nym zmenám. V roku 2014 bola opra-
vená časť strechy o rozlohe 314 m² 
v hodnote 8.320 eur. Druhá časť stre-
chy sa z finančných dôvodov len láta-

la záplatami. Toto látanie nás vyšlo cca 
1.200 eur. Momentálne prebieha opra-
va II. časti strechy o  rozlohe 713 m². 
Zaplatíme za ňu 13.800 eur. Podotý-
kam, že strecha je do roku 2018 v zá-
ruke, ale zhotoviteľ Pozemné stavby 
Púchov, s. r. o. je v konkurze.
   Ďalším veľkým problémom sú 
plesne a veľké praskliny na stenách 
bytov. Najhoršia situácia je v ná-
jomnom byte na druhom poschodí, 

kde 12-ročné dievča trpí reumou. 
Pre vysokú vlhkosť v sa v bytoch v 
roku 2014 objavili ploštice. Preto 
vyzývam mesto ako majiteľa, aby 
okamžite poslalo do týchto bytov 
hygienikov a urobili sa patričné opa-
trenia. Nekvalitná práca, lajdáckosť 
a chamtivosť tých, ktorí o všetkom 
rozhodovali o nás bez nás, ohrozuje 
naše zdravie a náprava zlého stavu 
stojí nemalé finančné prostriedky.

Od druhého polroku 2015 som pred-
sedníčka spoločenstva Dvory II. Po 
bývalej predsedníčke som dostala 
do vienka manko na fonde opráv v 
hodnote 2.716 eur, v neuhradených 
faktúrach bolo manko cca 22.000 eur 
a katastrofálny stav budovy Dvory II. 
Už pri preberaní stavby v roku 2009 
sme zistili, že skutočný stav budovy 
nezodpovedá pôvodnej projektovej 
dokumentácii. Chýbal nám nákladný 
výťah, komory v  bytoch, odpadové 
žľaby v garážach. Nákladný výťah v 
nebytových priestoroch a aj komory 
v  bytoch boli pritom skolaudované. 
Preto sme stavebný úrad požiadali 
o  predloženie celej projektovej do-
kumentácie s odsúhlasenými staveb-
nými zmenami.
   Mesto Púchov bolo investorom 
stavby a  vykonávalo aj stavebný 
dozor! Stavebný úrad nám poskytol 
len 26 nákresov, aj to len vonkajšie 
nákresy bytovky. Medzi nimi bol aj 
nákres pohľadu zo strechy, kde bol 
tento výťah zakreslený. Zmena pro-

Finančné vyčíslenie škody pre majiteľov a nájomníkov bytov 
a nebytových priestorov odhadujeme na viac ako 100.000 eur:

• nákladný výťah Schindler (ktorý nemáme):   66.387 eur 
• komory v bytoch (ktoré nemáme): murivo, dvere, zárubne: ? eur 
• oprava prvej časti strechy (314 m²):    8.320 eur 
• čiastočné opravy druhej časti strechy:    1.200 eur 
• oprava druhej časti strechy (713 m²):    13.800 eur 
• termovízia:      2.810 eur 
• deratizácia ploštíc:     1.080 eur

Helena Crkoňová,  predsedníčka spoločenstva Dvory II  
a členovia dozornej rady

Ing. Viliam Karas 26. októbra 2017 ozná-
mil vedeniu mesta Púchov, že sa vzdáva 
funkcie konateľa MESTSKÉHO BYTOVÉ-
HO PODNIKU, s. r. o., ktorú vykonáva od 
októbra 2015. Funkciu konateľa bude vy-
konávať až do konania riadneho valného 
zhromaždenia spoločnosti, ktoré je plá-
nované na 13. novembra 2017. Ing. Viliam 
Karas naďalej zostáva v zamestnaneckom 
pomere v spoločnosti. MESTSKÝ BYTOVÝ 
PODNIK, s. r. o. vedie konateľ spoločnosti 
spolu s prokuristom, ktorým je od 31. 12. 
2016 Ing. Ivan Andrejčík.

-r-

Konateľ MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU sa vzdal funkcie

F. Urbánka 804, 020 01, Púchov
(oproti pivárni Váh - nad butikom Dorota)

Po - Pi: 9:00 - 17:00, So: 9:00 - 11:00
    

Kvalitný taliansky olivový olej, víno, 
káva a iné talianske pochutiny 

za bezkonkurenčné ceny.
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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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Videofilmy natočil cez leto na svojej 
predvolebnej tour tím poslankyne Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky a kan-
didátky na županku TSK Renáty Kaščá-
kovej. Podivný Barón bol takmer plný a 
viac ako dve hodiny ľudia diskutovali 
na rôzne témy nielen z Trenčianskeho 
kraja. Na akcii sa zúčastnili aj poslanci 
mesta Púchov Lukáš Ranik, Miroslav 
Bučko či viceprimátor mesta Roman 
Hvizdák.

„Bolo to veľmi príjemné stretnutie v 
príjemnom prostredí. Som veľmi rád, 
že ľudí videá zaujali a taktiež, že bola 
živá diskusia. To je to najpodstatnejšie 
pri takýchto akciách. Voľby sú už za 
rohom a verím, že aj touto diskusiou 
motivujeme ľudí prísť voliť, nakoľko 
kompetencie Trenčianskeho kraja sa 
dotýkajú nás všetkých“, povedal posla-
nec mesta Púchov Lukáš Ranik, ktorý 
akciu spoluorganizoval.                            -lr-

Medzi Púchovčanov prišla poslankyňa R. Kaščáková
V stredu 25. októbra večer sa v kaviarni Podivný barón v 
Župnom dome uskutočnila beseda spojená s premieta-
ním krátkych dokumentárnych filmov o živote a reálnych 
problémov ľudí žijúcich v Trenčianskom kraji. 

Bývalé dielne sa rekonštrukciou zmenili 
na materskú školu. Na hlavnej budove 
školy, telocvični a klube sa vymenili okná 
a  dvere. Hlavná budova je už aj zatep-
lená a zateplenie v budúcom roku čaká 
aj telocvičňu a  klub, čo prinesie okrem 
zlepšenia vizuálu aj úspory nákladov 
na vykurovanie. Ďalej sa v  areáli revi-
talizovala zeleň, pribudli detské ihriská 
a pripravená je zmena dopravy v zjedno-
smernení prepojenia ulíc Komenského 
a Sládkovičovej, ako aj oplotenie ihriska 
s umelým trávnikom. 
Pre celú MČ Pod Lachovcom sme spra-
covali štúdiu optimalizácie statickej aj 
dynamickej dopravy, výstupy z  ktorej 
sa v súčasnosti dostávajú do realizačnej 
podoby: obmedzenie maximálnej po-
volenej rýchlosti v časti ulice J. Kráľa od 
križovatky s Kuzmányho ulicou smerom 
von z mesta, prechody pre chodcov na 
oboch koncoch Vodárenskej ulice, zme-
na dopravného značenia na ulici Pod 
Lachovcom. 
Pre pokračovanie zmien najviac trau-
matizujúcej problematiky parkovania 
pri NsP Zdravie, je v  štádiu projektovej 
prípravy nové parkovisko pre zamest-

nancov (cca 30 miest), čím sa odľahčí 
existujúce parkovisko pre návštevní-
kov - pacientov. Rozpracované máme aj 
ďalšie riešenie, ktoré je v štádiu vzájom-
ných rokovaní zainteresovaných sub-
jektov. Do štádia projektovej prípravy 
vstupujú aj ďalšie akcie ako je v širšom 
poňatí dopravné prepojenie a  zmeny 
organizácie dopravy na trase J. Kráľa - 
Za cintorínom – Hoštinská, vybudova-
nie chodníka na pravej strane Komen-
ského popred bytovky č. 666, 665 a 664, 
ako aj dokončenie chodníka Pri starých 
pumpách s  vytvorením prechodu pre 
chodcov cez Komenského ulicu. Reali-
začne by sme tieto akcie chceli presadiť 
už do rozpočtu na rok 2018, ktorý sa 
v súčasnosti pripravuje.
Dňa 18. 10. po prvýkrát zasadal VMČ 
v  rozšírenom zložení so správcami BD 
a  právnickými osobami pôsobiacimi 
v  našej MČ, na ktorej sme problema-
tiku rozvoja vzájomne prediskutovali. 
Predstavili sme aj víziu činnosti výboru 
do budúcnosti, v ktorej očakávame od 
občanov aktívnejší prístup pri riešení 
vecí verejných.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ

Výbor mestskej časti Pod Lachovcom informuje
V oblasti rozvoja našej miestnej časti sme sa zamerali na 
jej dlhodobo zanedbávanú dominantu - areál ZŠ Komen-
ského. Do zveľadenia a obnovy tu mesto investovalo v ro-
koch 2016/17 približne 1 milión eur.

Predseda TSK Ing. Jaroslav Baška za-
bezpečil v našom zariadení pri príleži-
tosti „Mesiaca úcty k starším“ vystúpe-
nie sólistu opery SND Ivana Ožváta. 
Mnohí klienti prichádzali na vystúpe-
nie s myšlienkou, že opera nie je ich 
obľúbený žáner. Po prvých minútach 
nám bolo všetkým jasné, že pozvať 
práve Ivana Ožváta bol dobrý nápad. 
Očakávali sme, že krásne zaspieva, ale 
jemu sa podarilo oveľa viac. Pohladil 
naše srdcia a vyčaril úsmev na tvári. 
Svet bol zrazu krajší a šťastnejší. Sme 
radi, že sme sa o jedinečný zážitok s 
operným spevákom mohli podeliť 

aj s priateľmi z CSS Lednické Rovne, 
CSS Kolonka Púchov a Senior Park 
Púchov. Ivan Ožvát sa s nami lúčil so 
želaním, že by sa rád opäť vrátil a zas-
pieval si v Púchove ešte nejedenkrát.

Mária Vítková

Sólista opery SND v CSS Chmelinec Púchov
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Mestská polícia

Polícia upozorňuje
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Opakovane každý rok dopravná polícia zazname-
náva v období Sviatku všetkých svätých a Pamiatky 
zosnulých, zvýšenú intenzitu cestnej premávky v 
okolí cintorínov a na cestách, ktoré k nim vedú. Práve 
v tomto období možno na cestách očakávať aj viac 
vozidiel, a to i  vozidiel v horšom technickom stave, 
viac chodcov oblečených v tmavom odeve, viac star-
ších chodcov či cyklistov, ako aj viac zaparkovaných 
áut v okolí cintorínov a na príjazdových komuniká-
ciách k nim. 

Na cesty sa vydávajú i vodiči, ktorí jazdievajú zried-
kavejšie a teda majú aj menej vodičských skúseností, 
alebo sú už vo vyššom veku. Polícia apeluje najmä na 
túto kategóriu vodičov, aby dbali na zvýšenú opatr-
nosť pri vedení vozidla, respektíve, aby zvážili či je 
pre nich nevyhnutná cesta na cintorín vlastným mo-
torovým vozidlom, alebo aby požiadali inú vo vedení 
motorového vozidla zručnejšiu osobu o odvoz.

Rovnako je potrebné mať na pamäti, že prišla jeseň 
a teda obdobie charakteristické náhlymi zmenami 
počasia a že sa v tomto období vo zvýšenej miere vy-
skytujú hmly, počasie býva sychravé, skôr sa stmieva 
resp. ráno býva dlhšie tma.

 V súvislosti s tým chce Krajský dopravný inšpekto-
rát v Trenčíne požiadať všetkých vodičov motorových 
vozidiel, chodcov a cyklistov, aby sa pred, počas a aj 
bezprostredne po  sviatkoch k sebe správali ohľadu-
plne, aby tieto sviatky boli pre všetkých naozaj po-
kojnou spomienkou na blízkych zosnulých. Je naozaj 
potrebné si uvedomiť, že pravidlo vidieť a byť videný 
je životne dôležité nielen pre vodičov, ale najmä 
pre chodcov a že mať ako chodec na sebe viditeľne 
umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný
bezpečnostný odev pomôže často predísť mnohým 
tragédiám. 

Netreba zabúdať ani na to, že naše autá nie sú vý-
kladnými skriňami a že sa žiaľ nájdu ľudia, ktorí aj v 
takomto sviatočnom čase pri cintorínoch vykrádajú 
zaparkované vozidlá. 

Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne zároveň 
upozorňuje účastníkov cestnej premávky, že v nasle-
dujúcich dňoch bude vo zvýšenej miere vykonávať 
kontroly na cestách v okolí cintorínov a hlavných 
cestných ťahoch preventívneho charakteru. 

KR PZ Trenčín 

Pri návšteve hrobov odporúča polícia zvýšiť 
pozornosť na cestách aj pri cintorínoch

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
klesla minulý týždeň v Púchovskom okrese už 
štvrtý týždeň v rade a dosiahla úroveň 1422 ocho-
rení na 100.000 obyvateľov. Bola zároveň tretia 
najnižšia spomedzi všetkých deviatich okresov 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Priemer-
ná chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
v Trenčianskom kraji dosiahla v minulom týždni 
úroveň 1623 ochorení na 100.000 obyvateľov, čo 
je v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzo-
stup o 3,19 percenta. Akútne respiračné ochore-
nia v minulom týždni trápili v Trenčianskom kraji 
najmä deti od šesť do 14 rokov. 

Z celkového počtu ochorení bolo 406 ochorení 
na chrípku, čo predstavuje chorobnosť 125 ocho-
rení na 100.000 obyvateľov. Najvyššia špecifická
chorobnosť bola u mládeže od 15 do 19 rokov. 
Chrípková chorobnosť v Trenčianskom kraji v mi-
nulom týždni stúpla o 12,56 percenta. 

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné 
ochorenia bola v minulom týždni v Trenčianskom 
kraji v okrese Bánovce nad Bebravou, kde dosiah-
la úroveň 2193 ochorení na 100.000 obyvateľov. 
Najnižšia bola v okrese Považská Bystrica (1199 
ochorení na 100.000 obyvateľov). Pre chrípku a 
akútne respiračné ochorenia nemuseli v minulom 
týždni prerušiť školskú dochádzku v žiadnej škole 
a školskom zariadení Púchovského okresu, ani ce-
lého Trenčianskeho samosprávneho kraja.    

Informoval Regionálny úrad verejného zdravot-
níctva v Trenčíne.               (r)

Chorobnosť v Púchovskom  
okrese klesá štyri týždne

Pokoj na cintorínoch vystriedal v týchto dňoch tradičný dušičkový ruch. Polícia upozorňuje na opatrnosť v dopra-
ve i v okolí cintorínov.              Ilustračné foto - archív

 Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v Pú-
chovskom okrese v septembri medzimesačne stúpla 
o jednu desatinu percenta na úroveň 3,39 percenta. 
Bola piata najnižšia v Trenčianskom samosprávnom 
kraji a dvanásta najnižšia na Slovensku. 

Z 23.192 ekonomicky aktívnych obyvateľov Pú-
chovského okresu bolo v septembri v evidencii úra-
du práce 950 uchádzačov o zamestnanie, z nich 507 
bolo žien. Z celkového počtu bolo 113 absolventov 
stredných a vysokých škôl. Absolventov stredných 
škôl evidovali na úrade práce v okrese Púchov 75, ab-
solventov vysokých škôl bolo v evidencii 38. 

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím nedošlo 
k zlepšeniu situácie v nezamestnanosti mladých ľudí 
do 30 rokov. Nezamestnaných mladších ako 30 rokov 
evidovali na úrade práce v Púchovskom okrese ku 
koncu septembra 301, čo je viac ako tretina z celko-
vého počtu evidovaných nezamestnaných. V eviden-

cii úradu práce bolo koncom septembra v okrese Pú-
chov aj 174 nezamestnaných starších ako 55 rokov.  

Priemerná miera nezamestnanosti v Trenčianskom 
kraji klesla v septembri na 3,87 percenta. Najvyššia 
bola v okrese Prievidza (5,29 percenta). Nasledovali 
okresy Považská Bystrica (4,50 percenta), Bánovce 
nad Bebravou (4,36 percenta), Partizánske (4,20 per-
centa), Púchov (3,39 percenta), Myjava (3,22 percen-
ta), Nové Mesto nad Váhom (3,12 percenta) a Ilava 
(2,90 percenta). Najnižšia nezamestnanosť v TSK 
bola v septembri v okrese Trenčín, kde klesla na 2,82 
percenta, bola piata najnižšia spomedzi slovenských 
okresov.

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti na 
Slovensku klesla medzimesačne o 0,12 percenta na 
úroveň 6,42 percenta. Najvyššia bola v okrese Rimav-
ská Sobota (20,28 percenta), najnižšia v okrese Pieš-
ťany (2,39 percenta).                     (r)  

Nezamestnanosť v okrese mierne stúpla

Zaspal na trávniku...
Mestských policajtov upozornili telefonicky na 

opitého muža ležiaceho pri jednom z púchov-
ských supermarketov. Hliadka na mieste našla 
muža evidentne pod vplyvom alkoholu, ktorý le-
žal na trávniku pri obchodnom reťazci. Muž z Dol-
ného Lieskova sa dopustil priestupku prespáva-
nia na verejnom priestranstve. Hliadka mestskej 
polície prípad vyriešila napomenutím.

Pivo pod gaštanmi...
Požívanie alkoholických nápojov na verejnom 

priestranstve zistila hliadka mestskej polície 
na Nábreží slobody na múriku pod gaštanmi. 
Priestupku sa dopustila neplnoletá prváčka stred-
nej odbornej školy. Hliadka ju bez použitia donu-
covacích prostriedkov predviedla na oddelenie, 
kde jej orientačnou dychovou skúškou namerali v 
dychu 0,79 promile alkoholu. Dievčina policajtov 
informovala, že pila desaťstupňové pivo, ktoré jej 
kúpil v jednej z púchovských prevádzok mladík z 
Púchova. Mestskí policajti mladíkovi, ktorý nepl-
noletej pivo kúpil potrestali blokovou pokutou vo 
výške 10 eur za umožnenie osobe mladšej ako 18 
rokov požívať alkoholické nápoje. Keďže rodičom 
mladistvej sa nepodarilo dovolať, po pripitú diev-
činu si prišiel jej brat. 

Domov ju to neťahalo?
Hliadka mestskej polície na základe požiadavky 

stálej služby Obvodného oddelenia Policajného 
zboru v Púchove pátrala po mladistvej osobe zo 
Záriečia. Mestskí policajti ju po desiatich minú-
tach našli na terase pohostinstva na Chmelinci 
spolu s mužom z Kvašova, momentálne žijúcom 
v Púchove. Hľadanú osobu krátko po pol druhej 
nadránom odovzdali na Obvodnom oddelení Po-
licajného zboru v Púchove rodičom.    
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OTVORENÉ: 
Pondelok - Štvrtok
9:30 - 21:30

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

Kontakt: 0948 489 223

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

JEDLÉ a NEJEDLÉ OZDOBY NA TORTY
  TOVAR NA PEČENIE A ZDOBENIE

          lg-pomockyprecukrarov.sk
                0904 133 481     

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

Pohoda pre Váš nákup

Pozývame na nákup kvalitnej koženej obuvi do novootvorenej predajne 
na Moravskej ulici č.682

Otváracie hodiny: 
pondelok – piatok:  9,00 – 12,00  13,00- 17,00 hod
                        sobota :      9,00 – 11,00 hod

VEGA obuv

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

ALUSOLID,s.r.o.

Slovenský výrobca
plastových 

a hliníkových
okien a dverí.

Ponúkame :
výrobu plastových 
a hliníkových dverí 

a okien

zameranie,doprava 
a montáž

parapety, žalúzie, 
sieťky

-záručný,pozáručný servis
www.alusolid.eu

puchov@alusolid.sk
0918 187 842

Pohoda pre Váš nákup

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

Pohoda pre Váš nákup

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

Garnier
deodorant

150 ml

2,99    

1,95€

10,95 

6,69 €
Jar 

prostriedok 
na umývanie  

riadu
  900 ml

2,29  

1,69 € 

Fructis 
šampón na vlasy 
250 ml 

2,89 

1,69 €

Ajax    
univerzálny čistiaci 
prostriedok 
1 l

1,95 

1,49 €

Dove
sprchový gél 

750 ml

 
4,99

3,49 €

Nivea
pena 
na holenie
200 ml

3,49 

2,79  €

Sanytol
čistiaci dezinfekčný 
prostriedok  
500 ml 

3,45  

2,69 €

Nivea
pánsky pleťový 
krém 
150 ml
NOVINKA
4,19 

2,89 €

Palmex
prací postriedok
55 praní 

Akcia platí od 25. 4. do 5. 5. alebo do vypredania zásob

Coccolino
avivážny 
prostriedok    
1 l

2,49 

1,79 €
Woolite 
tekutý prací gél 
4,5 l 

9,99 

5,99 €

Domestos 
čistiaci 
prostriedok 
na WC
750 ml
1,89 

1,29 €

Chystáte sa stavať, prerábať, kupovať 
či dokonca potrebujete refinancovať úver? 

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

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

Akcia platí od 25. 7. do. 8. 8. alebo do vypredania zásob

PULIRAPID     
čistiaci prostriedok 
na vodný kameň     
750 ml 

2,95 

2,29  €

SURF        
prací 
prostriedok
60 PD  

9,90 

6,99 €

PERSIL 
prací 
prostriedok 
20 PD  

5,95 

3,89 €

FA  
sprchový gél   
250 ml 

2,79  

1,29 €

BREF WC
6 efect

čistiaci gél  
na vodný kameň 

750 ml 
2,49 

 1,79 € 

4,19 

2,99 €

MITIA
BIO telové mlieko 
400 ml 

3,19 

2,59  €

COREGA
čistiace tabletky 
na zubné protézy 
30 ks 

CILLIT BANG   
DUO balenie 
čistiaci prostriedok 
na kuchyne, kúpeľne  

6,19 

3,29 €

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

ELMEX  
zubná pasta
DUO balenie   

5,99 

4,39 €

SENSI  
avivážny 

prostriedok 
1 l 

2,19 

1,59 €
ALEX 

čistiaci prostrie-
dok na podlahy 

(rôzne druhy)
750 ml

3,95 

2,79 €
GARNIER  
dezodorant
(rôzne druhy)
150 ml 

2,95 

1,99 €

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

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

Tešíme sa na Vašu návštevu.

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

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

Tešíme sa na Vašu návštevu.

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

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

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

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

Tešíme sa na Vašu návštevu.

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

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

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Poisťovňa Generali,a.s  
patrí do prvej trojky 
najsilnejších poisťovní 
na slovensko trhu. 
Ponúkame kvalitné 
produkty a kvalitný servis.

Poskytujeme:
- poistenie občanov a podnikateľov
- poistenie motorových vozidiel
- životné poistenie, rizikové poistenie osôb
- cestovné poistenie
- všeobecná zodpovednosť

Nový tovar

Poisťovňa Generali,a.s  
020 01 Moravská 682/3, Púchov
Kontakt: 0948717303, 0905602927, 0904181746
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Spolu pre región

KANDIDÁT
ČÍSLO 

6

Mojim hlavným cieľom je, aby
Púchovský región napredoval

www.MarianHorecny.sk

Pozrite si, prosím, aj môj web. Nájdete na ňom
články o mojej práci pre púchovský región
a ďalšie informácie.

Spoločne so starostom obce Beluša pracujeme na presadení 

cyklomosta medzi našimi obcami. Tento most je už zaradený do 

projektu vybudovania Vážskej cyklomagistrály, ktorá bude spájať 

obce a mestá v úseku od Piešťan až po Žilinu. V ďalšej fáze by sme 

chceli vybudovať napojenie na túto cyklomagistrálu a dobudovať 

v rámci združenia nové cyklotrasy.

 

Samozrejme, že tém, ktoré treba v Púchovskom regióne ale i celom 

kraji riešiť je veľmi veľa, ako napríklad cestu medzi Lednickými 

Rovňami a Púchovom, fungovanie stredných škôl, dopravu v 

regióne, opravu a budovanie ciest, starostlivosť o starších 

občanov, dostupnosť zdravotníckych služieb v kraji, prehlbovať 

cezhraničnú spoluprácu, podporovať kultúru a šport.

 

Pretože sa chcem aktívne podieľať na riešení problémov regiónu a 

pokračovať v rozvíjaní dobrých vecí, ktoré boli už vykonané, 

rozhodol som sa kandidovať na post poslanca Trenčianského 

samosprávneho kraja.

Som starostom obce Lednické Rovne. V samospráve pracujem už 

viac ako 25 rokov. V našej obci sa nám podarilo veľa dobrých a 

pozitívnych vecí. Lednické Rovne patria medzi úspešné v oblasti 

čerpania eurofondov, dôkazom toho je aj úspešne zrekonštruo-

vaná materská škola a začínajúca rekonštrukcia zberného dvora.

 

Tieto svoje skúsenosti by som chcel využiť aj pri práci v regióne. 

Pochopil som, že ak chcem niečo reálne pre ľudí vykonať, 

nemôžem svoje pôsobenie skončiť na hranici katastra. Prax ma 

utvrdila v tom, že najviac sa dá dosiahnuť spoluprácou nielen v 

obci ale i v celom regióne. Vytvorili sme združenie Lednicko 

–rovňanského regiónu, ktoré združuje osem obcí, kde sme ihneď 

začali pracovať na získavaní prostriedkov z fondov EÚ. Pracujem aj 

v rade Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia, 

ktoré združuje 170 miest a obcí Trenčianského samosprávneho 

kraja. Taktiež pracujem v predsedníctve MAS Naše Považie, kde 

spolupracuje 98 členov Púchovského a Považskobystrické okresu a 

je zriadené za účelom spoločného čerpania eurofondov.
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K R E A T Í V N E    
K U R Z Y

Utorok  7.11.2017 o 16.00 h 
kinosála Divadlo Púchov

Zahájenie:

1. PLETENIE Z PAPIERA I.STUPEŇ 
Základný kurz pletenia z papiera máme úspešne za sebou a môžeme pokračovať 
v pletení zložitejších dekorácií.

2. ENKAUSTIKA PRE POKROČILÝCH I.
Očarila Vás starodávna technika maľby voskom? Chcete sa v nej zdokonaliť? 
Pokračovanie pre tých, čo majú za sebou základný kurz. 

3. VIANOČNÉ PLETENIE Z PAPIERA /špeciál/
Bližia sa najkrajšie sviatky roka. Ponúkame možnosť skrášlenia našich domácností 
typickými vianočnými dekoráciami, vyrobenými vlastnoručne z papiera 
(stromček, anjel, zvonček ).

4.ORIGINÁLNE ŠPERKY Z RECYKLOVATEĽNÝCH MATERIÁLOV I.
Už ste rozmýšľali nad darčekmi pod stromček pre svojich blízkych? Jedna z možností, 
ako krásne a užitočne využiť to, čo by sme inokedy vyhodili do odpadu.

Každý kurz 2x po 2,5 hodiny, 1 h/ 5 €.
Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk , č.t. 0908 718 662, 042-285 2401

SPRIEVODNE: 
ANDY LOUŽECKÁ a BAND  
VÝSTAVA BÁBOK 

BONUS:   
Popolnočný DIVADELNÝ DRINK zdarma pre 
tých, čo vydržia až do konca 

Noc v divadleNoc v divadleNoc v divadleNoc v divadle
veľká sála Divadla Púchovveľká sála Divadla Púchovveľká sála Divadla Púchov

13:30 IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ - židovská legenda, 
          MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU – generačná výpoveď DDŠ Ochotníček,                        
                                                                                                         réžia: Perer Hudák, vstupné  2 €
15:30 POMÁDA – muzikál detí letného divadelného muzikálového tábora, réžia: Ivana Huličiarová,                        
                                          vstupné 1 €
17:15 BRAČEK JELENČEK – rozprávka, Divadlo M, réžia: Jozef Koleják, vstupné 1 €

18:30 7+2 – detektívka, DŠ Červené vankúše, réžia: Lucka Panáčková, vstupné  1 €

20.30 KTO UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE – komédia,  Divadlo Makyta, 
                                                                                                                réžia: Jarka Botošová, vstupné  2 €  

22.30 VEČERA BLÁZNOV – komédia,  DS Branka Radičeviča Stará Pazova (Srbsko), 
                                                                                               réžia: Alexander Bako, vstupné  2 €

18.11.2017/sobota/

K R E A T Í V N E    
K U R Z Y

Utorok  7.11.2017 o 16.00 h 
kinosála Divadlo Púchov

Zahájenie:

1. PLETENIE Z PAPIERA I.STUPEŇ 
Základný kurz pletenia z papiera máme úspešne za sebou a môžeme pokračovať 
v pletení zložitejších dekorácií.

2. ENKAUSTIKA PRE POKROČILÝCH I.
Očarila Vás starodávna technika maľby voskom? Chcete sa v nej zdokonaliť? 
Pokračovanie pre tých, čo majú za sebou základný kurz. 

3. VIANOČNÉ PLETENIE Z PAPIERA /špeciál/
Bližia sa najkrajšie sviatky roka. Ponúkame možnosť skrášlenia našich domácností 
typickými vianočnými dekoráciami, vyrobenými vlastnoručne z papiera 
(stromček, anjel, zvonček ).

4.ORIGINÁLNE ŠPERKY Z RECYKLOVATEĽNÝCH MATERIÁLOV I.
Už ste rozmýšľali nad darčekmi pod stromček pre svojich blízkych? Jedna z možností, 
ako krásne a užitočne využiť to, čo by sme inokedy vyhodili do odpadu.

Každý kurz 2x po 2,5 hodiny, 1 h/ 5 €.
Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk , č.t. 0908 718 662, 042-285 2401
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4. 11. (sobota) o 18. 00 hod.
Herný večer
Odložte telefóny, vstaňte od počítačov 
a príďte sa zahrať so skutočnými ľuďmi. 
Budete sa môcť pozabávať s hrami od 
starého Egypta až po súčasnosť (mlyny, 
šachy, tafl, kubb, až po najnovšie spo-
ločenské a konzolové hry ako bang, activity, scrabble, dixit, monopoly, 
Mysterium, Švábi šalát, Dobble, Duch, Hra o tróny, atď ). 

8. 11.  (streda) o 16. 00 hod.
Večer výskumníka 
Podujatie s populárno-vedeckými pred-
náškami zamestnancov a študentov FPT, 
Gymnázia Púchov a SOŠ Púchov za úče-
lom popularizácie vedy a techniky pre 
širokú verejnosť spojené s propagáciou 
fakulty.

9. 11. (štvrtok) o 17. 30 hod.
Kreatívny workshop: 
Maľovaný darček
Vianoce sa blížia a vy už dumáte aké dar-
čeky kúpiť, prípadne vyrobiť? Príďte si s 
deťmi vyrobiť a zrelaxovať sa pri maľova-
ní kamienkov s vianočnou a zimnou te-
matikou. Možno práve váš výtvor spraví 
pod stromčekom niekomu  radosť.

14. - 16. 11. od 17. 30 hod.
Filmový festival Jeden svet 
Viaceré výskumy ukazujú, že nám vládne 
nedôvera. Nedôverujeme nikomu a ničo-
mu - a sme v tom dobrí. Nedôverujeme 
susedom, súdom, politikom, cudzincom, 
médiám. Tohoročný festival Jeden svet 
by chcel svojim programom prispieť k 
hľadaniu a najmä nájdeniu dôvery u nás. 

25. 11. (sobota) o 20. 00 hod.
Koncert: Loopata Makay
Loopata Makay z Brezna je jediný a naj-
známejší predstaviteľ horehronského 
dancehallu. Známy je svojimi nezameni-
teľnými textami, ktorými opisuje bežný 
život, od vážnych vecí až po srandu, od 
lásky po smútok. Tvorí novodobé  „ľudov-
ky“, nezabúda na slovenské korene, ktoré rád spája s iným hudobnými 
štýlmi  ako sú reggae, dancehall, dub a hip hop. 

30. 11. (štvrtok) o 18. 00 hod.
Afrika na pionieri s Marekom Slobodníkom
Video, slide show a rozprávanie banskobystického cestovateľa Mareka 
Slobodníka z cesty naprieč Afrikou na Jawách Pionier. Piati cestovatelia, 
5 mesiacov na cestách, 15 tisíc kilometrov na jedných z najhorších jedno-
stopých motorových dopravných prostriedkov. 

NOVEMBER
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

Doobeda sa stretli seniori z  mest-
ských častí Nosice, Vieska Bezdedov, 
Ihrište, Hoština, poobede seniori 
z  mestských častí Horné Kočkovce 
a  Hrabovka. Nakoniec sa zišlo stret-
nutie púchovských seniorov - jubi-
lantov za II. polrok 2017. Stretnutia 
organizoval zbor pre občianske zále-
žitosti a Oddelenie školstva a sociál-
nych vecí MsÚ Púchov. Vedúca odde-

lenia Mgr. Renáta Holáková privítala 
hostí a  popriala im dobré zdravie 
a šťastie v kruhu svojich najbližších. 
O kultúrny program sa ako obvykle 
postarali žiaci Základnej umeleckej 
školy v Púchove a mažoretky z Cen-
tra voľného času Včielka. Jubilantov 
potešili kvetmi poslanci mestského 
zastupiteľstva vedení viceprimá-
torom Romanom Hvizdákom.      -sf-

Mesiac úcty k starším 
v púchovskom divadle
V pondelok 23. októbra sa v divadle konali tri spoloč-
né stretnutia seniorov s vedením mesta pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším.

Lampiónový sprievod vyrazil po 
ulici Obrancov mieru okolo starého 
kultúrneho domu  a Župného domu 
smerom k Váhu. Cieľom boli Odhán-
ky, kde deti s rodičmi vypúšťali tep-
lovzdušné papierové balóny. Vice-
primátor mesta Roman Hvizdák sa 
k mestskej akcii vyjadril: „Ďakujem 
všetkým, ktorí nám pomohli pri 

realizácii lampiónového sprievo-
du. Veľké ďakujem patrí všetkým 
základným a  materským školám, 
Dobrovoľnému hasičskému zboru 
Púchov, Mestskej polícii Púchov 
a  dobrovoľníkom mesta Púchov. 
Ďakujem za čaj pre ľudí, ktorý 
nám pripravili na ZŠ Komenské-
ho.“                                                     Foto: FB

Lampiónový sprievod mal veľký ohlas
Vo štvrtok 26. októbra večer sa stretli pred Základnou 
školou J. A. Komenského rodičia s deťmi, aby sa zúčast-
nili lampiónového sprievodu mestom. 
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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 €.
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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

november ’17 

KULTÚRA

KURZY, KLUBY:

KLUB ZDRAVIA

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

Sobota 11.          pešia zóna  17.00 hod.

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia: VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE. S otáznikom: 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. 
Vstup voľný. 
Sobota 18.       veľká sála, vestibul    od 13.30 hod.   

NOC DIVADIEL 2017
Celoslovenské podujatie s nasledujúcou púchovskou a hosťovskou náplňou:   13.30 hod.  IBA 
TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ - židovská legenda,  MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU – generačná 
výpoveď DDŠ Ochotníček, Réžia: Peter Hudák,  vstupné 2 €, 15:30 hod.  POMÁDA-  muzikál 
detí letného divadelného muzikálového tábora, réžia: Ivana Huličiarová, vstupné 1 €, 17: 15 
hod. BRAČEK JELENČEK – rozprávka, Divadlo M, réžia: Jozef Koleják, vstupné 1 €, 18:30 hod.  
7+2 – detektívka, DŠ Červené vankúše, réžia: Lucka Panáčková, vstupné 1 €, 20.30 hod. KTO 
UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE  - komédia,  Divadlo Makyta, réžia: Jarka Botošová, vstupné 
2 €,   22.30 hod. VEČERA BLÁZNOV – komédia,  DS Branka Radičeviča Stará Pazova (Srbsko), 
réžia: Alexander Bako, vstupné 2 € Sprievodne:  ANDY LOUŽECKÁ a BAND (vestibul divadla, 
medzičas medzi  jednotlivými  divadel. predstaveniami),  VÝSTAVA BÁBOK a divadelných kulís 
bábkarského súboru D121. Bonus: popolnočný DIVADELNÝ DRINK zdarma pre tých, čo vydržia 
až do konca. 

Streda  1.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o kríze medziľud-
ských 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 €.
Piatok 3.   17.30 h              Sobota 4.   19.30 h

THOR: RAGNAROK (scifi, akčný, fantasy,dobrodružný)
V najnovšom príbehu od Marvel Studios je Thor uväznený na opačnom konci vesmíru. Bez 
svojho mocného kladiva je nútený pustiť sa do preteku s časom, aby sa vrátil včas do As-
gardu a zastavil Ragnarok – skazu svojho domova a koniec Asgardskej civilizácie, ktorý sa 
snaží rozpútať nový silný nepriateľ, nemilosrdná Hela. Predtým ale musí prežiť smrtonosnú 
gladiátorskú súťaž v ktorej sa ocitá tvárou v tvár svojmu bývalému spojencovi z Avengers - 
Neuveriteľnému Hulkovi. MN 12 rokov - USA - Saturn - 110´- titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 3.   19.45 h              Nedeľa  5.   19.30 h

JIGSAW (horor)
V meste za záhadných okolností začnú objavovať mŕtve telá, ktoré nesú neklamné známky kru-
tého násilia. Pátranie privedie políciu k šokujúcemu odhaleniu. Všetky dôkazy ukazujú totiž na je-
diného muža-Johna Kramera. Ale ako je to možné? Muž neslávne známy pod prezývkou Jigsaw, 
je už viac ako desať rokov mŕtvy.... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 91´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    15.30 h            Nedeľa  5. 15.30 h              

PRÍŠERÁKOVCI (animovaný, rodinný, komédia)
Rodina príšer sa vydáva po stopách čarodejnice s jediným cieľom: prinútiť ju, aby odčarovala pre-
kliatie a všetkým vrátila ľudskú podobu. Cesta za rodinným šťastím je však plná úskalí a ostrých 
špicatých zubov... MN 7 rokov - Nem., VB-Magicbox - 96´-slovenský dabing. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    17.30 h            Nedeľa  5.    17.30 h              

MEČIAR (dokument)
Réžia: Tereza Nvotová. Keď v roku 1989 padol v Československu totalitný komunistický režim, 
mala Tereza jeden rok. Lídri Nežnej revolúcie sa vtedy rozhodli usporiadať konkurz na minis-
tra vnútra, do ktorého sa prihlásil Vladimír Mečiar, v tom čase neznámy podnikový právnikzo 
slovenského vidieka. Vladimír Mečiar sa po úspechu v konkurze dostáva až na politický vrchol, 
odkiaľ vládne krajine radom diskutabilných praktík. Na pozadí udalostí, akými sú rozdelenie 
Česko-Slovenska či únos syna prezidenta Slovenskej republiky, Tereza a jej rovesníci prežíva-
jú svoje detstvo.  MN 15 rokov - SR - 89´ - originálna verzia. Vstupné 3 €.
Streda  8.     19.30 h              

LAJKA (animovaný, bábkový, sci-fi, muzikál)
Fenka Lajka žije na periférii ruského veľkomesta. Nemá to ľahké. Po odchyte je ale preškolená 
na priekopníčku kozmonautiky. Hneď po štarte Lajku do vesmíru nasleduje množstvo ďalších 
zvierat vypúšťaných z Houstonu a Bajkonuru. Zvieratá blúdia vesmírom, až nakoniec prostred-
níctvom čiernej diery šťastne začnú obývať vzdialenú planétu. Po dlhej dobe harmonického 
a nikým nerušeného súžitia s miestnymi živočíchmi k nim však doputujú aj dvaja ľudskí koz-
monauti... MN 12  rokov - Česko - ASFK - 87´ - česká verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 10.    17.30 h              Nedeľa  12.    19.30 h        

DOGG (psychotriler)
Dom starého otca je ideálnym miestom pre splodenie potomka. Hlavná hrdinka (Judit Bárdos) 
oznamuje mužovi (Peter Oszlík) skvelú správu o prichádzajúcom potomkovi. Lenže idylka sa 
náhle zmení. Stačí malá nepozornosť, alebo skôr zvláštne okolnosti, ktoré zvrtnú dej opačným 
smerom - na desivú nočnú moru. Dom si nesie od II. svetovej vojny, akési temné tajomstvo, je 
aktívny, nabitý negatívnou energiou od povaly až po pivnicu… MN 15  rokov - SR - Continen-
talfilm - 80´ - originálna verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 10.    19.30 h              Sobota 11.   17.30 h        

VRAŽDA V ORIENT EXPRESE 
(krimi, dráma, mysteriózny)
To, čo začína ako luxusná jazda vlakom z Istanbulu do Londýna, sa rýchlo premení na jeden z 
najnapínavejších a najzáhadnejších detektívnych príbehov, aký bol kedy vyrozprávaný. Pred-
loha Agathy Christie opisuje osudy trinástich pasažierov uviaznutých v luxusnom vlaku Orient 
exprese kdesi v snehových závejoch na Balkáne. V okamihu, keď vo vlaku dôjde k záhadnej 
vražde amerického obchodníka, každý z nich sa stáva podozrivým... MN 12 rokov - USA - Ci-
nemArt - 110´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 11.    19.30 h              Nedeľa  12.    17.30 h        

SUBURBICON:TEMNÉ PREDMESTIE
(krimikomédia)
Príbeh sa odohráva v pokojnej, preslnenej atmosfére stredoamerického mestečka, s názvom 
Suburbicon. Život tejto idylickej spoločnosti naruší terorizovanie afroamerickej rodiny, ktorá 
sa do mesta prisťahovala len pred nedávnom. Rodina je neprávom obvinená zo smrti jednej 
z obyvateliek Suburbiconu. Paralelne sa tiež pred divákom začína odohrávať príbeh navonok 
usporiadanej rodiny Lodgeovcov. Ich dokonalý život je v skutočnosti plný násilia, chamtivosti 
a klamstiev... MN 15 rokov - USA - Magicbox - 104´- titulky. Vstupné 4 €.
Streda  15.  19.30 h        

OBCHOD NA KORZE (dráma)
Tragikomické podobenstvo o nemožnosti kompromisu so zlom, o slabosti, strachu, nevedo-
mosti a hlúposti ako živnej pôde pre hlásateľov násilia. Komorný príbeh jednoduchého stolára, 
ktorému jeho švagor, miestny veliteľ Hlinkovej gardy, prihrá skrachovanú židovskú galantériu, 
aby mu nenarúšal kádrový profil. Jednoduchý stolár Tóno Brtko sa ocitá medzi dvoma svetmi 
- čistým, nedotknuteľným svetom starej nahluchlej Židovky a svetom reality, symbolizovanej 
nezmyselnou drevenou Babylonskou vežou na námestí, oslavujúcou vládnuci režim. Brtko 
svoje previnenie zastiera, uteká pred ním. Neodolal naivnej vidine zbohatnutia, ale chce zostať 
poctivým človekom. Je ním až do chvíle, kedy v opojnom záchvate strachu z fašistov aj zo 
svojho svedomia nakoniec spôsobí tragédiu. MN 15  rokov - Československo - ASFK - 128´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 17.    17.30 h                Nedeľa  19.  19.45 h     

ZÁHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK (tragikomédia)
Tretí diel trilógie ZÁHRADNÍCTVO je príbehom lásky, tentokrát tej mileneckej. Rozpráva o ti-
chej vojne medzi rodičmi a ich deťmi, poznamenanými vojnou a komunistickým prevratom. 
NÁPADNÍK s tragikomickým nadhľadom vykresľuje ostrú zlomovú líniu medzi predvojnovou 
a  povojnovou generáciou. Každá generácia má svoju vlastnú predstavu, ako nájsť šťastie, 
a isté je len to, že cestu k nemu si musí hľadať sama. MN 12  rokov - Česko,Slovensko, Poľ..  
- Fórumfilm - 113´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 17.    19.45 h                Nedeľa  19.  17.30 h     

JUSTICE LEAGUE PART I. (akčný, fantasy, dráma)
Bruce Wayne, inšpirovaný Supermanovou obetou a motivovaný novou vierou v dobro ľudí, si 
povolá na pomoc novú spojenkyňu Dianu Princovú, aby spoločne čelili ešte nebezpečnejšie-
mu nepriateľovi.  Batman a Wonder Woman musia čo najskôr zostaviť tím metaľudí, ktorý sa 
postaví proti novej hrozbe. Takúto ligu superhrdinov svet ešte nevidel… No možno je už aj tak 
príliš neskoro, aby ochránili Zem pred obrovským útokom. MN 12  rokov - USA - Continental-
film - 120´ - titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Sobota 18.   NEPREMIETA SA !
Pondelok 20.   19.30 h         - - - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2, €  - - -  

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 2 €.

Sobota 2. 12. od 10:00 hod., pešia zóna

MIKULÁŠSKY JARMOK
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia. Bližšie info na osobitných plagátoch.  
Štvrtok 7. 12.   18:00 hod., veľká sála 

PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
Motivačná prednáška. Piate predvianočné stretnutie v Púchove. Info na osobitnom plagáte, 
vstupenky v predpredaji. 
Sobota 16. 12.    18:00 hod., veľká sála 

VIANOCE...
Pestrý vianočný program FS VÁH, FS ROZSUTEC a FS MLADOSŤ. Bližšie info aj predpredaj na 
osobitných plagátoch. 
Nedeľa 31. 12.  19:00 hod., veľká sála  

IV. SILVESTER V DIVADLE
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji.
Sobota 13. 1. 2018       19:00 hod. veľká sála

X. MESTSKÝ BÁL
Viac na osobitných plagátoch. Predpredaj vstupeniek od 15.11.2017. 
Sobota 27. 1. 2018     16:00 a 19:00 hod., veľká sála

RADOŠÍNSKE NAIVNÉ DIVADLO: BESAME MUCHO
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji. 

PRIPRAVUJEME:

Streda  22.  19.30 h

SNOW FILM FEST
Filmový festival Snow Film Fest je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodružné 
filmy so zimnou tematikou. Extrémne lyžovanie, zimné lezenie, snowboarding a ďalšie zimné 
radovánky. Jednoducho - pripravte sa na poriadnu dávku adrenalínu!!! Info na osobitných 
plagátoch. Vstupné 4 €.
Piatok 24.   17.30 h                   Sobota 25.  17.30 h

MATKY REBELKY: ŠŤASTNÉ A VESELÉ 
(komédia)
Hovorí sa, že Vianoce sú najkrajšie obdobie roka. Ale určite nie pre mamy! Tri matky rebelky 
(MILA KUNIS, KRISTEN BELL, KATHRYN HAHN) už majú dosť večného upratovania, varenia, 
vyzdobovanie a zháňania perfektných darčekov pre celú rodinu. Preto sa vzbúria a rozhodnú, 
že tento rok si Vianoce konečne chcú poriadne užiť aj ony. Akurát netušia, že čoskoro sa ohlá-
sia hostia, ktorí s ich predstavou dokonalých sviatkov asi nebudú úplne súhlasiť – ich vlastné 
matky... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 116´- titulky.  Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 
62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 24.   19.45 h          Nedeľa  26. 17.30 h

WIND RIVER (mysteriózny triler)
Stopár Cory Lambert (Jeremy Renner - Prvý kontakt, Avengers, Captain America, Mission 
Impossible,...) objaví uprostred zasneženej pustej krajiny Wyomingu telo mŕtveho indiánskeho 
dievčaťa. Vyšetrovanie preberá mladá agentka FBI Jane Bannerová (Elizabeth Olsen – Captain 
America, Avengers, Godzilla), ktorá do odľahlej indiánskej rezervácie Wind River prichádza 
z Las Vegas, úplne nepripravená na drsné podnebie, ktoré tam panuje. Na pomoc pri vyšetro-
vaní osloví stopára Coryh o a spoločne sa snažia vyriešiť záhadnú smrť... MN 15  rokov - USA  
- Bontonfilm - 107´ - titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 25.    19.45 h            

SVET PODĽA DALIBORKA (dokument)
Filmový portrét autentického českého muža z Prostějova, ktorého štáb Víta Klusáka sledoval 
počas dvoch rokov (2015-2016). Dalibor K. (37) pracuje ako maliar, natáča amatérske horory, 
skladá nahnevané piesne, maľuje a je neonacista. Ešte pred aktuálnou vlnou YouTuberov sa 
jeho domáce video s vystreľovacím obuškom stalo hitom českého internetu. Film o osamelom 
mužovi, ktorý zasvätil svoj život nenávisti, klamstvám, Playstationu a Facebooku, tým dostal 
skutočnú dynamiku. MN 12  rokov - ČR - Bontonfilm - 90´  - česká verzia. Vstupné 4 €.
Nedeľa  26.   19.30 h

NEJSLEDOVANĚJŠÍ (dokument)
Prvý celovečerný film o fenoméne YouTuber - tvorcov internetových videí s miliónovým pub-
likom. Na sociálnych sieťach majú státisíce fanúšikov, ktorí sledujú ich videá a fotky. Teraz 
budú mať aj celovečerný film, ktorý ukáže ich život a kto naozaj sú. Shopaholic Nicol, Kovy, 
Pedro, sestry Nicole a Lucka z A Cup of Style, Gabrielle Hecl - šesť hviezd displejov sa odhalí 
v jedinečnom filme na plátnach kín. Jeden rok, dva kontinenty a štyri krajiny, stovky hodín 
materiálu...  MP - ČR - Bontonfilm - 90´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Streda  29.   19.30 h

VÁBENIE VÝŠOK (dokumentárny)
Himaláje - najvyššie hory našej planéty. Muž, ktorý stál ako prvý na Evereste, v tom má jasno: 
„Mierte vysoko, v ľahkom víťazstve je málo statočnosti.“ Víťazstvá a prehry však oddeľuje ten-
ká čiara. Slovenské horolezectvo v 80. rokoch prežívalo na osemtisícových štítoch hviezdne 
hodiny. Niektoré z úspechov boli zaplatené životom. Pavol Barabáš je autor širokej škály filmov 
z horského prostredia i zo sveta prírodných ľudí.  MN 12  rokov - Slovensko - ASFK - 105´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 1. 12.  17.30 h             Nedeľa  3.12.    19.30 h

NÁDYCH PRE LÁSKU (životopisný, romantický)
Robin Cavendish a jeho manželka Diana sú okúzľujúci mladý pár. Obaja milujú cestovanie 
a dobrodružstvá. Počas pobytu v Keni mladý Robin ochrnie a prognózy lekárov nie sú príliš 
optimistické.Robin sa nevie zmieriť s myšlienkou celoživotného pripútania na lôžko.  Diana sa 
stotožní s jeho prianím a napriek  zásadnému nesúhlasu doktorov odvezie Robina z nemoc-
nice domov.Láska mladých manželov je oveľa silnejšia než nepriazeň osudu...  MN 12 rokov  
- VB - Magicbox - 117´-  titulky. Vstupné 4 €.
Piatok 1. 12.    19.45 h            Sobota 2. 12.     19.30 h

7 SESTIER (akčný, sci fi, dystopický triler)
Sedem životov, sedem sestier, jedna spoločná identita. Originálny akčný dystopický triler o 
siedmych identických sestrách, ktoré taja svoju existenciu pred okolitým svetom. Dokiaľ jedna 
z nich nezmizne. Preľudnený svet v roku 2073 sa riadi drastickým zákonom jedného dieťaťa 
na rodinu. Keď úrady zistia priestupok, mladší súrodenec je automaticky odobraný. V jednom 
byte sa ale už 30 rokov skrýva a žije sedem sestier. Vyzerajú rovnako, no predsa je každá 
z nich iná... MN 15  rokov - USA, UK, Fr. - Bontonfilm - 123´ - titulky - Vstupné 4 €.
Sobota 2. 12.     15.30 h            Nedeľa  3. 12.  15.30 h

PADDINGTON 2 (rodinný)
Roztomilý medvedík sa vracia! Paddigton si po svojom prvom veľkom dobrodružstve šťastne 
nažíva s rodinkou Brownovcov na predmestí Londýna. Obľúbili si ho aj všetci susedia a známi, 
pretože všade rozdáva radosť... a samozrejme marmeládu. Jeho milovaná teta Lucy bude mať 
onedlho 100 rokov a Paddington musí nájsť nejaký skvelý narodeninový darček. Pri pátraní 
po ňom zablúdi aj do starožitníctva pána Grubera, kde objaví nádhernú rozkladaciu knihu. Je 
však príliš drahá, a preto si musí najskôr zarobiť nejaké peniaze rôznymi pomocnými prácami. 
Keď kniha zmizne, je na Paddingtonovi a Brownovcoch, aby odhalili skutočného zlodeja. MP - 
UK,Fr.  - Fórumfilm - 99´- slovenský dabing - rodinný. Vstupné 4 €.

Štvrtok 23.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: HS VEGA, známa zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.11. 2017 
v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3,- €. 
Nedeľa 26.       veľká sála      15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Banská Bystrica. 
Príbeh, v ktorom nás čarovná fazuľka zavedie do sveta kúziel a zakliatych princezien, sveta, 
kde sa z malých chlapcov stávajú odvážni záchrancovia. Farebná rozprávka, kde sa každý sen 
môže stať skutočnosťou, stačí iba silno veriť. Pútavý príbeh o chlapcovi Jackovi, princeznej 
Ďatelinke, malej fazuľke a veľkom kúzle, ktoré môže prísť aj k Vám...Veselé interaktívne pred-
stavenie. Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 rokov. Viac na osobitných plagátoch. Vstupné: 3,- €. 
Predpredaj vstupeniek v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk.
Utorok 28.11.        8:00 - 16:30 hod.

PIESŇOU MAĽOVANÉ...
TVAROVANÉ... MODELOVANÉ
Posledný termín odovzdania Vašich prác do III. ročník a OKRESNÉHO kola VÝTVARNEJ SÚŤAŽE, 
opäť s výbornou sponzorskou pomocou a cenami pre Vás. Propozície a prihlášky nájdete na 
www.kultura.puchov.sk. 
Streda 29. 11.   o  19:00 hod.,  veľká sála

HORÚCA SPRCHA
Divadelná hra, ktorá neponúka stopercentne osvedčené rady na vyriešenie manželskej krí-
zy, ale bez ohľadu na vek a teplotu v sále či teplotu vo vzájomných partnerských vzťahoch, 
dokáže diváka osviežiť a pobaviť. Účinkujú:  Tlučková,  Kočiš, Ochránek/ Boublík,  Ivanková, 
Puskailer/ Lorencovič. Vypredané.

Piatok  3.     tanečná sála       9.30 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA                                                                                    
Podporná skupina nosenia detí v babyšatkách. Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete 
ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od mamičiek. Vstup voľný. 
Pondelok 6.     kinosála      15.30 hod.

BABA Z ĽADU
Organizované podujatie pre Klub žien Streženice.
Utorok  7.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
PLETENIE Z PAPIERA I. stupeň, ENKAUSTIKA PRE POKROČILÝCH I. VIANOČNÉ PLETENIE Z PAPIE-
RA (špeciál), ORIGINÁLNE  ŠPERKY  Z  RECYKLOVATEĽNÝCH MATERIÁLOV I. Bližšie na osobitných 
plagátoch. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovska.sk, č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.
Štvrtok  9., 23.    zasadacia miestnosť     18.00 hod.  

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.
Piatok 10.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
Ebru - tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela.
Tento krát maľovanie látok (bavlna,hodváb,ľan).  Kurzovné 20,- €. Prihlášky a info: kino.kur-
zy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ŽIJEM ZDRAVO A AKTÍVNE
Mám 65 a teším sa že žijem zdravo a aktívne...Na starobe si netreba všímať len negatívnu 
stránku, ale aj pozitívum. Starší ľudia sú dôslednejší, angažujú sa v spoločenskom, verejnom 
živote, dobrovoľníckej práci v rôznych charitatívnych združeniach. Zdravie a aktivita závisia 
predovšetkým od spôsobu života ...  Prednáša MUDr. Bršiak.
Streda 15.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

AMERIKA....
Spojené štáty americké sú krajinou kontrastov a neobmedzených možností. Ne jednom konci 
si môžete užívať najkrajšie pláže sveta lemované palmami a priezračne modré more, inde zase 
lyžovanie na preslávených kopcoch, národné parky, kaňony, vodopády alebo môžete objaviť čaro 
veľkých metropol, pestré stravovanie... Viac s Mgr.Pavlou Marákovou skúsenou cestovateľkou.
Piatok 24.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE
PRE RODIČOV A DETI
Kurz pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15,- €. Prihlášky 
a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 28.     knižnica Gymnázium     16.00 hod.

KALIFORNIA
Kalifornia  je  štát  v západo-oceánskej oblasti  Spojených štátov. Hlavné mesto  Kalifornie 
je  Sacramento  a štyri najväčšie mestá štátu sú  Los Angeles,  San Diego,  San Jose  a  San 
Francisco. Kalifornia je známa pre jej rozmanitú klímu, geografiu a etnické zloženie. Viac na 
stretnutí s profesorkou Pavlou Marákovou.
Streda 29.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

ZO ZÁPISNÍKA ZÁCHRANÁROV
Kto tvorí posádku vrtuľníka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby? Pilot, lekár a záchranár. 
Samozrejme ako pri výkone iných povolaní, je potrebné odborné vzdelanie a prax. Viac na 
prednáške s Matinou Jancíkovou a Mgr. Jancíkovou M.

       

PROGRAM

KINO

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
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KULTÚRA

KURZY, KLUBY:

KLUB ZDRAVIA

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

Sobota 11.          pešia zóna  17.00 hod.

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia: VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE. S otáznikom: 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. 
Vstup voľný. 
Sobota 18.       veľká sála, vestibul    od 13.30 hod.   

NOC DIVADIEL 2017
Celoslovenské podujatie s nasledujúcou púchovskou a hosťovskou náplňou:   13.30 hod.  IBA 
TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ - židovská legenda,  MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU – generačná 
výpoveď DDŠ Ochotníček, Réžia: Peter Hudák,  vstupné 2 €, 15:30 hod.  POMÁDA-  muzikál 
detí letného divadelného muzikálového tábora, réžia: Ivana Huličiarová, vstupné 1 €, 17: 15 
hod. BRAČEK JELENČEK – rozprávka, Divadlo M, réžia: Jozef Koleják, vstupné 1 €, 18:30 hod.  
7+2 – detektívka, DŠ Červené vankúše, réžia: Lucka Panáčková, vstupné 1 €, 20.30 hod. KTO 
UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE  - komédia,  Divadlo Makyta, réžia: Jarka Botošová, vstupné 
2 €,   22.30 hod. VEČERA BLÁZNOV – komédia,  DS Branka Radičeviča Stará Pazova (Srbsko), 
réžia: Alexander Bako, vstupné 2 € Sprievodne:  ANDY LOUŽECKÁ a BAND (vestibul divadla, 
medzičas medzi  jednotlivými  divadel. predstaveniami),  VÝSTAVA BÁBOK a divadelných kulís 
bábkarského súboru D121. Bonus: popolnočný DIVADELNÝ DRINK zdarma pre tých, čo vydržia 
až do konca. 

Streda  1.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o kríze medziľud-
ských 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 €.
Piatok 3.   17.30 h              Sobota 4.   19.30 h

THOR: RAGNAROK (scifi, akčný, fantasy,dobrodružný)
V najnovšom príbehu od Marvel Studios je Thor uväznený na opačnom konci vesmíru. Bez 
svojho mocného kladiva je nútený pustiť sa do preteku s časom, aby sa vrátil včas do As-
gardu a zastavil Ragnarok – skazu svojho domova a koniec Asgardskej civilizácie, ktorý sa 
snaží rozpútať nový silný nepriateľ, nemilosrdná Hela. Predtým ale musí prežiť smrtonosnú 
gladiátorskú súťaž v ktorej sa ocitá tvárou v tvár svojmu bývalému spojencovi z Avengers - 
Neuveriteľnému Hulkovi. MN 12 rokov - USA - Saturn - 110´- titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 3.   19.45 h              Nedeľa  5.   19.30 h

JIGSAW (horor)
V meste za záhadných okolností začnú objavovať mŕtve telá, ktoré nesú neklamné známky kru-
tého násilia. Pátranie privedie políciu k šokujúcemu odhaleniu. Všetky dôkazy ukazujú totiž na je-
diného muža-Johna Kramera. Ale ako je to možné? Muž neslávne známy pod prezývkou Jigsaw, 
je už viac ako desať rokov mŕtvy.... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 91´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    15.30 h            Nedeľa  5. 15.30 h              

PRÍŠERÁKOVCI (animovaný, rodinný, komédia)
Rodina príšer sa vydáva po stopách čarodejnice s jediným cieľom: prinútiť ju, aby odčarovala pre-
kliatie a všetkým vrátila ľudskú podobu. Cesta za rodinným šťastím je však plná úskalí a ostrých 
špicatých zubov... MN 7 rokov - Nem., VB-Magicbox - 96´-slovenský dabing. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    17.30 h            Nedeľa  5.    17.30 h              

MEČIAR (dokument)
Réžia: Tereza Nvotová. Keď v roku 1989 padol v Československu totalitný komunistický režim, 
mala Tereza jeden rok. Lídri Nežnej revolúcie sa vtedy rozhodli usporiadať konkurz na minis-
tra vnútra, do ktorého sa prihlásil Vladimír Mečiar, v tom čase neznámy podnikový právnikzo 
slovenského vidieka. Vladimír Mečiar sa po úspechu v konkurze dostáva až na politický vrchol, 
odkiaľ vládne krajine radom diskutabilných praktík. Na pozadí udalostí, akými sú rozdelenie 
Česko-Slovenska či únos syna prezidenta Slovenskej republiky, Tereza a jej rovesníci prežíva-
jú svoje detstvo.  MN 15 rokov - SR - 89´ - originálna verzia. Vstupné 3 €.
Streda  8.     19.30 h              

LAJKA (animovaný, bábkový, sci-fi, muzikál)
Fenka Lajka žije na periférii ruského veľkomesta. Nemá to ľahké. Po odchyte je ale preškolená 
na priekopníčku kozmonautiky. Hneď po štarte Lajku do vesmíru nasleduje množstvo ďalších 
zvierat vypúšťaných z Houstonu a Bajkonuru. Zvieratá blúdia vesmírom, až nakoniec prostred-
níctvom čiernej diery šťastne začnú obývať vzdialenú planétu. Po dlhej dobe harmonického 
a nikým nerušeného súžitia s miestnymi živočíchmi k nim však doputujú aj dvaja ľudskí koz-
monauti... MN 12  rokov - Česko - ASFK - 87´ - česká verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 10.    17.30 h              Nedeľa  12.    19.30 h        

DOGG (psychotriler)
Dom starého otca je ideálnym miestom pre splodenie potomka. Hlavná hrdinka (Judit Bárdos) 
oznamuje mužovi (Peter Oszlík) skvelú správu o prichádzajúcom potomkovi. Lenže idylka sa 
náhle zmení. Stačí malá nepozornosť, alebo skôr zvláštne okolnosti, ktoré zvrtnú dej opačným 
smerom - na desivú nočnú moru. Dom si nesie od II. svetovej vojny, akési temné tajomstvo, je 
aktívny, nabitý negatívnou energiou od povaly až po pivnicu… MN 15  rokov - SR - Continen-
talfilm - 80´ - originálna verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 10.    19.30 h              Sobota 11.   17.30 h        

VRAŽDA V ORIENT EXPRESE 
(krimi, dráma, mysteriózny)
To, čo začína ako luxusná jazda vlakom z Istanbulu do Londýna, sa rýchlo premení na jeden z 
najnapínavejších a najzáhadnejších detektívnych príbehov, aký bol kedy vyrozprávaný. Pred-
loha Agathy Christie opisuje osudy trinástich pasažierov uviaznutých v luxusnom vlaku Orient 
exprese kdesi v snehových závejoch na Balkáne. V okamihu, keď vo vlaku dôjde k záhadnej 
vražde amerického obchodníka, každý z nich sa stáva podozrivým... MN 12 rokov - USA - Ci-
nemArt - 110´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 11.    19.30 h              Nedeľa  12.    17.30 h        

SUBURBICON:TEMNÉ PREDMESTIE
(krimikomédia)
Príbeh sa odohráva v pokojnej, preslnenej atmosfére stredoamerického mestečka, s názvom 
Suburbicon. Život tejto idylickej spoločnosti naruší terorizovanie afroamerickej rodiny, ktorá 
sa do mesta prisťahovala len pred nedávnom. Rodina je neprávom obvinená zo smrti jednej 
z obyvateliek Suburbiconu. Paralelne sa tiež pred divákom začína odohrávať príbeh navonok 
usporiadanej rodiny Lodgeovcov. Ich dokonalý život je v skutočnosti plný násilia, chamtivosti 
a klamstiev... MN 15 rokov - USA - Magicbox - 104´- titulky. Vstupné 4 €.
Streda  15.  19.30 h        

OBCHOD NA KORZE (dráma)
Tragikomické podobenstvo o nemožnosti kompromisu so zlom, o slabosti, strachu, nevedo-
mosti a hlúposti ako živnej pôde pre hlásateľov násilia. Komorný príbeh jednoduchého stolára, 
ktorému jeho švagor, miestny veliteľ Hlinkovej gardy, prihrá skrachovanú židovskú galantériu, 
aby mu nenarúšal kádrový profil. Jednoduchý stolár Tóno Brtko sa ocitá medzi dvoma svetmi 
- čistým, nedotknuteľným svetom starej nahluchlej Židovky a svetom reality, symbolizovanej 
nezmyselnou drevenou Babylonskou vežou na námestí, oslavujúcou vládnuci režim. Brtko 
svoje previnenie zastiera, uteká pred ním. Neodolal naivnej vidine zbohatnutia, ale chce zostať 
poctivým človekom. Je ním až do chvíle, kedy v opojnom záchvate strachu z fašistov aj zo 
svojho svedomia nakoniec spôsobí tragédiu. MN 15  rokov - Československo - ASFK - 128´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 17.    17.30 h                Nedeľa  19.  19.45 h     

ZÁHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK (tragikomédia)
Tretí diel trilógie ZÁHRADNÍCTVO je príbehom lásky, tentokrát tej mileneckej. Rozpráva o ti-
chej vojne medzi rodičmi a ich deťmi, poznamenanými vojnou a komunistickým prevratom. 
NÁPADNÍK s tragikomickým nadhľadom vykresľuje ostrú zlomovú líniu medzi predvojnovou 
a  povojnovou generáciou. Každá generácia má svoju vlastnú predstavu, ako nájsť šťastie, 
a isté je len to, že cestu k nemu si musí hľadať sama. MN 12  rokov - Česko,Slovensko, Poľ..  
- Fórumfilm - 113´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 17.    19.45 h                Nedeľa  19.  17.30 h     

JUSTICE LEAGUE PART I. (akčný, fantasy, dráma)
Bruce Wayne, inšpirovaný Supermanovou obetou a motivovaný novou vierou v dobro ľudí, si 
povolá na pomoc novú spojenkyňu Dianu Princovú, aby spoločne čelili ešte nebezpečnejšie-
mu nepriateľovi.  Batman a Wonder Woman musia čo najskôr zostaviť tím metaľudí, ktorý sa 
postaví proti novej hrozbe. Takúto ligu superhrdinov svet ešte nevidel… No možno je už aj tak 
príliš neskoro, aby ochránili Zem pred obrovským útokom. MN 12  rokov - USA - Continental-
film - 120´ - titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Sobota 18.   NEPREMIETA SA !
Pondelok 20.   19.30 h         - - - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2, €  - - -  

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 2 €.

Sobota 2. 12. od 10:00 hod., pešia zóna

MIKULÁŠSKY JARMOK
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia. Bližšie info na osobitných plagátoch.  
Štvrtok 7. 12.   18:00 hod., veľká sála 

PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
Motivačná prednáška. Piate predvianočné stretnutie v Púchove. Info na osobitnom plagáte, 
vstupenky v predpredaji. 
Sobota 16. 12.    18:00 hod., veľká sála 

VIANOCE...
Pestrý vianočný program FS VÁH, FS ROZSUTEC a FS MLADOSŤ. Bližšie info aj predpredaj na 
osobitných plagátoch. 
Nedeľa 31. 12.  19:00 hod., veľká sála  

IV. SILVESTER V DIVADLE
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji.
Sobota 13. 1. 2018       19:00 hod. veľká sála

X. MESTSKÝ BÁL
Viac na osobitných plagátoch. Predpredaj vstupeniek od 15.11.2017. 
Sobota 27. 1. 2018     16:00 a 19:00 hod., veľká sála

RADOŠÍNSKE NAIVNÉ DIVADLO: BESAME MUCHO
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji. 

PRIPRAVUJEME:

Streda  22.  19.30 h

SNOW FILM FEST
Filmový festival Snow Film Fest je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodružné 
filmy so zimnou tematikou. Extrémne lyžovanie, zimné lezenie, snowboarding a ďalšie zimné 
radovánky. Jednoducho - pripravte sa na poriadnu dávku adrenalínu!!! Info na osobitných 
plagátoch. Vstupné 4 €.
Piatok 24.   17.30 h                   Sobota 25.  17.30 h

MATKY REBELKY: ŠŤASTNÉ A VESELÉ 
(komédia)
Hovorí sa, že Vianoce sú najkrajšie obdobie roka. Ale určite nie pre mamy! Tri matky rebelky 
(MILA KUNIS, KRISTEN BELL, KATHRYN HAHN) už majú dosť večného upratovania, varenia, 
vyzdobovanie a zháňania perfektných darčekov pre celú rodinu. Preto sa vzbúria a rozhodnú, 
že tento rok si Vianoce konečne chcú poriadne užiť aj ony. Akurát netušia, že čoskoro sa ohlá-
sia hostia, ktorí s ich predstavou dokonalých sviatkov asi nebudú úplne súhlasiť – ich vlastné 
matky... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 116´- titulky.  Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 
62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 24.   19.45 h          Nedeľa  26. 17.30 h

WIND RIVER (mysteriózny triler)
Stopár Cory Lambert (Jeremy Renner - Prvý kontakt, Avengers, Captain America, Mission 
Impossible,...) objaví uprostred zasneženej pustej krajiny Wyomingu telo mŕtveho indiánskeho 
dievčaťa. Vyšetrovanie preberá mladá agentka FBI Jane Bannerová (Elizabeth Olsen – Captain 
America, Avengers, Godzilla), ktorá do odľahlej indiánskej rezervácie Wind River prichádza 
z Las Vegas, úplne nepripravená na drsné podnebie, ktoré tam panuje. Na pomoc pri vyšetro-
vaní osloví stopára Coryh o a spoločne sa snažia vyriešiť záhadnú smrť... MN 15  rokov - USA  
- Bontonfilm - 107´ - titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 25.    19.45 h            

SVET PODĽA DALIBORKA (dokument)
Filmový portrét autentického českého muža z Prostějova, ktorého štáb Víta Klusáka sledoval 
počas dvoch rokov (2015-2016). Dalibor K. (37) pracuje ako maliar, natáča amatérske horory, 
skladá nahnevané piesne, maľuje a je neonacista. Ešte pred aktuálnou vlnou YouTuberov sa 
jeho domáce video s vystreľovacím obuškom stalo hitom českého internetu. Film o osamelom 
mužovi, ktorý zasvätil svoj život nenávisti, klamstvám, Playstationu a Facebooku, tým dostal 
skutočnú dynamiku. MN 12  rokov - ČR - Bontonfilm - 90´  - česká verzia. Vstupné 4 €.
Nedeľa  26.   19.30 h

NEJSLEDOVANĚJŠÍ (dokument)
Prvý celovečerný film o fenoméne YouTuber - tvorcov internetových videí s miliónovým pub-
likom. Na sociálnych sieťach majú státisíce fanúšikov, ktorí sledujú ich videá a fotky. Teraz 
budú mať aj celovečerný film, ktorý ukáže ich život a kto naozaj sú. Shopaholic Nicol, Kovy, 
Pedro, sestry Nicole a Lucka z A Cup of Style, Gabrielle Hecl - šesť hviezd displejov sa odhalí 
v jedinečnom filme na plátnach kín. Jeden rok, dva kontinenty a štyri krajiny, stovky hodín 
materiálu...  MP - ČR - Bontonfilm - 90´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Streda  29.   19.30 h

VÁBENIE VÝŠOK (dokumentárny)
Himaláje - najvyššie hory našej planéty. Muž, ktorý stál ako prvý na Evereste, v tom má jasno: 
„Mierte vysoko, v ľahkom víťazstve je málo statočnosti.“ Víťazstvá a prehry však oddeľuje ten-
ká čiara. Slovenské horolezectvo v 80. rokoch prežívalo na osemtisícových štítoch hviezdne 
hodiny. Niektoré z úspechov boli zaplatené životom. Pavol Barabáš je autor širokej škály filmov 
z horského prostredia i zo sveta prírodných ľudí.  MN 12  rokov - Slovensko - ASFK - 105´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 1. 12.  17.30 h             Nedeľa  3.12.    19.30 h

NÁDYCH PRE LÁSKU (životopisný, romantický)
Robin Cavendish a jeho manželka Diana sú okúzľujúci mladý pár. Obaja milujú cestovanie 
a dobrodružstvá. Počas pobytu v Keni mladý Robin ochrnie a prognózy lekárov nie sú príliš 
optimistické.Robin sa nevie zmieriť s myšlienkou celoživotného pripútania na lôžko.  Diana sa 
stotožní s jeho prianím a napriek  zásadnému nesúhlasu doktorov odvezie Robina z nemoc-
nice domov.Láska mladých manželov je oveľa silnejšia než nepriazeň osudu...  MN 12 rokov  
- VB - Magicbox - 117´-  titulky. Vstupné 4 €.
Piatok 1. 12.    19.45 h            Sobota 2. 12.     19.30 h

7 SESTIER (akčný, sci fi, dystopický triler)
Sedem životov, sedem sestier, jedna spoločná identita. Originálny akčný dystopický triler o 
siedmych identických sestrách, ktoré taja svoju existenciu pred okolitým svetom. Dokiaľ jedna 
z nich nezmizne. Preľudnený svet v roku 2073 sa riadi drastickým zákonom jedného dieťaťa 
na rodinu. Keď úrady zistia priestupok, mladší súrodenec je automaticky odobraný. V jednom 
byte sa ale už 30 rokov skrýva a žije sedem sestier. Vyzerajú rovnako, no predsa je každá 
z nich iná... MN 15  rokov - USA, UK, Fr. - Bontonfilm - 123´ - titulky - Vstupné 4 €.
Sobota 2. 12.     15.30 h            Nedeľa  3. 12.  15.30 h

PADDINGTON 2 (rodinný)
Roztomilý medvedík sa vracia! Paddigton si po svojom prvom veľkom dobrodružstve šťastne 
nažíva s rodinkou Brownovcov na predmestí Londýna. Obľúbili si ho aj všetci susedia a známi, 
pretože všade rozdáva radosť... a samozrejme marmeládu. Jeho milovaná teta Lucy bude mať 
onedlho 100 rokov a Paddington musí nájsť nejaký skvelý narodeninový darček. Pri pátraní 
po ňom zablúdi aj do starožitníctva pána Grubera, kde objaví nádhernú rozkladaciu knihu. Je 
však príliš drahá, a preto si musí najskôr zarobiť nejaké peniaze rôznymi pomocnými prácami. 
Keď kniha zmizne, je na Paddingtonovi a Brownovcoch, aby odhalili skutočného zlodeja. MP - 
UK,Fr.  - Fórumfilm - 99´- slovenský dabing - rodinný. Vstupné 4 €.

Štvrtok 23.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: HS VEGA, známa zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.11. 2017 
v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3,- €. 
Nedeľa 26.       veľká sála      15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Banská Bystrica. 
Príbeh, v ktorom nás čarovná fazuľka zavedie do sveta kúziel a zakliatych princezien, sveta, 
kde sa z malých chlapcov stávajú odvážni záchrancovia. Farebná rozprávka, kde sa každý sen 
môže stať skutočnosťou, stačí iba silno veriť. Pútavý príbeh o chlapcovi Jackovi, princeznej 
Ďatelinke, malej fazuľke a veľkom kúzle, ktoré môže prísť aj k Vám...Veselé interaktívne pred-
stavenie. Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 rokov. Viac na osobitných plagátoch. Vstupné: 3,- €. 
Predpredaj vstupeniek v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk.
Utorok 28.11.        8:00 - 16:30 hod.

PIESŇOU MAĽOVANÉ...
TVAROVANÉ... MODELOVANÉ
Posledný termín odovzdania Vašich prác do III. ročník a OKRESNÉHO kola VÝTVARNEJ SÚŤAŽE, 
opäť s výbornou sponzorskou pomocou a cenami pre Vás. Propozície a prihlášky nájdete na 
www.kultura.puchov.sk. 
Streda 29. 11.   o  19:00 hod.,  veľká sála

HORÚCA SPRCHA
Divadelná hra, ktorá neponúka stopercentne osvedčené rady na vyriešenie manželskej krí-
zy, ale bez ohľadu na vek a teplotu v sále či teplotu vo vzájomných partnerských vzťahoch, 
dokáže diváka osviežiť a pobaviť. Účinkujú:  Tlučková,  Kočiš, Ochránek/ Boublík,  Ivanková, 
Puskailer/ Lorencovič. Vypredané.

Piatok  3.     tanečná sála       9.30 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA                                                                                    
Podporná skupina nosenia detí v babyšatkách. Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete 
ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od mamičiek. Vstup voľný. 
Pondelok 6.     kinosála      15.30 hod.

BABA Z ĽADU
Organizované podujatie pre Klub žien Streženice.
Utorok  7.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
PLETENIE Z PAPIERA I. stupeň, ENKAUSTIKA PRE POKROČILÝCH I. VIANOČNÉ PLETENIE Z PAPIE-
RA (špeciál), ORIGINÁLNE  ŠPERKY  Z  RECYKLOVATEĽNÝCH MATERIÁLOV I. Bližšie na osobitných 
plagátoch. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovska.sk, č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.
Štvrtok  9., 23.    zasadacia miestnosť     18.00 hod.  

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.
Piatok 10.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
Ebru - tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela.
Tento krát maľovanie látok (bavlna,hodváb,ľan).  Kurzovné 20,- €. Prihlášky a info: kino.kur-
zy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ŽIJEM ZDRAVO A AKTÍVNE
Mám 65 a teším sa že žijem zdravo a aktívne...Na starobe si netreba všímať len negatívnu 
stránku, ale aj pozitívum. Starší ľudia sú dôslednejší, angažujú sa v spoločenskom, verejnom 
živote, dobrovoľníckej práci v rôznych charitatívnych združeniach. Zdravie a aktivita závisia 
predovšetkým od spôsobu života ...  Prednáša MUDr. Bršiak.
Streda 15.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

AMERIKA....
Spojené štáty americké sú krajinou kontrastov a neobmedzených možností. Ne jednom konci 
si môžete užívať najkrajšie pláže sveta lemované palmami a priezračne modré more, inde zase 
lyžovanie na preslávených kopcoch, národné parky, kaňony, vodopády alebo môžete objaviť čaro 
veľkých metropol, pestré stravovanie... Viac s Mgr.Pavlou Marákovou skúsenou cestovateľkou.
Piatok 24.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE
PRE RODIČOV A DETI
Kurz pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15,- €. Prihlášky 
a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 28.     knižnica Gymnázium     16.00 hod.

KALIFORNIA
Kalifornia  je  štát  v západo-oceánskej oblasti  Spojených štátov. Hlavné mesto  Kalifornie 
je  Sacramento  a štyri najväčšie mestá štátu sú  Los Angeles,  San Diego,  San Jose  a  San 
Francisco. Kalifornia je známa pre jej rozmanitú klímu, geografiu a etnické zloženie. Viac na 
stretnutí s profesorkou Pavlou Marákovou.
Streda 29.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

ZO ZÁPISNÍKA ZÁCHRANÁROV
Kto tvorí posádku vrtuľníka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby? Pilot, lekár a záchranár. 
Samozrejme ako pri výkone iných povolaní, je potrebné odborné vzdelanie a prax. Viac na 
prednáške s Matinou Jancíkovou a Mgr. Jancíkovou M.

V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:

•  Poslanci zvolili hlavného kontrolóra 
•  Imatrikulácia prvákov
•  Mestská polícia slúži občanom
•  V Púchove chýbajú cyklotrasy
•  Zasadala komisia vzdelávania
•  Sezóna medu
•  Vzácna návšteva na ZŠ Mládežnícka
Šport magazín:  • Púchovskí bedmintonisti na kraj nepostúpili
              • Trenčín favoritom na púchovskom trávniku
              • Volejbalistky Púchova proti Prešovu víťazne
Spektrum: • Interaktívne predstavenie Divadla JAJA

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

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

       

PROGRAM

KINO

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

november ’17 

KULTÚRA

KURZY, KLUBY:

KLUB ZDRAVIA

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

Sobota 11.          pešia zóna  17.00 hod.

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia: VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE. S otáznikom: 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. 
Vstup voľný. 
Sobota 18.       veľká sála, vestibul    od 13.30 hod.   

NOC DIVADIEL 2017
Celoslovenské podujatie s nasledujúcou púchovskou a hosťovskou náplňou:   13.30 hod.  IBA 
TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ - židovská legenda,  MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU – generačná 
výpoveď DDŠ Ochotníček, Réžia: Peter Hudák,  vstupné 2 €, 15:30 hod.  POMÁDA-  muzikál 
detí letného divadelného muzikálového tábora, réžia: Ivana Huličiarová, vstupné 1 €, 17: 15 
hod. BRAČEK JELENČEK – rozprávka, Divadlo M, réžia: Jozef Koleják, vstupné 1 €, 18:30 hod.  
7+2 – detektívka, DŠ Červené vankúše, réžia: Lucka Panáčková, vstupné 1 €, 20.30 hod. KTO 
UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE  - komédia,  Divadlo Makyta, réžia: Jarka Botošová, vstupné 
2 €,   22.30 hod. VEČERA BLÁZNOV – komédia,  DS Branka Radičeviča Stará Pazova (Srbsko), 
réžia: Alexander Bako, vstupné 2 € Sprievodne:  ANDY LOUŽECKÁ a BAND (vestibul divadla, 
medzičas medzi  jednotlivými  divadel. predstaveniami),  VÝSTAVA BÁBOK a divadelných kulís 
bábkarského súboru D121. Bonus: popolnočný DIVADELNÝ DRINK zdarma pre tých, čo vydržia 
až do konca. 

Streda  1.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o kríze medziľud-
ských 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 €.
Piatok 3.   17.30 h              Sobota 4.   19.30 h

THOR: RAGNAROK (scifi, akčný, fantasy,dobrodružný)
V najnovšom príbehu od Marvel Studios je Thor uväznený na opačnom konci vesmíru. Bez 
svojho mocného kladiva je nútený pustiť sa do preteku s časom, aby sa vrátil včas do As-
gardu a zastavil Ragnarok – skazu svojho domova a koniec Asgardskej civilizácie, ktorý sa 
snaží rozpútať nový silný nepriateľ, nemilosrdná Hela. Predtým ale musí prežiť smrtonosnú 
gladiátorskú súťaž v ktorej sa ocitá tvárou v tvár svojmu bývalému spojencovi z Avengers - 
Neuveriteľnému Hulkovi. MN 12 rokov - USA - Saturn - 110´- titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 3.   19.45 h              Nedeľa  5.   19.30 h

JIGSAW (horor)
V meste za záhadných okolností začnú objavovať mŕtve telá, ktoré nesú neklamné známky kru-
tého násilia. Pátranie privedie políciu k šokujúcemu odhaleniu. Všetky dôkazy ukazujú totiž na je-
diného muža-Johna Kramera. Ale ako je to možné? Muž neslávne známy pod prezývkou Jigsaw, 
je už viac ako desať rokov mŕtvy.... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 91´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    15.30 h            Nedeľa  5. 15.30 h              

PRÍŠERÁKOVCI (animovaný, rodinný, komédia)
Rodina príšer sa vydáva po stopách čarodejnice s jediným cieľom: prinútiť ju, aby odčarovala pre-
kliatie a všetkým vrátila ľudskú podobu. Cesta za rodinným šťastím je však plná úskalí a ostrých 
špicatých zubov... MN 7 rokov - Nem., VB-Magicbox - 96´-slovenský dabing. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    17.30 h            Nedeľa  5.    17.30 h              

MEČIAR (dokument)
Réžia: Tereza Nvotová. Keď v roku 1989 padol v Československu totalitný komunistický režim, 
mala Tereza jeden rok. Lídri Nežnej revolúcie sa vtedy rozhodli usporiadať konkurz na minis-
tra vnútra, do ktorého sa prihlásil Vladimír Mečiar, v tom čase neznámy podnikový právnikzo 
slovenského vidieka. Vladimír Mečiar sa po úspechu v konkurze dostáva až na politický vrchol, 
odkiaľ vládne krajine radom diskutabilných praktík. Na pozadí udalostí, akými sú rozdelenie 
Česko-Slovenska či únos syna prezidenta Slovenskej republiky, Tereza a jej rovesníci prežíva-
jú svoje detstvo.  MN 15 rokov - SR - 89´ - originálna verzia. Vstupné 3 €.
Streda  8.     19.30 h              

LAJKA (animovaný, bábkový, sci-fi, muzikál)
Fenka Lajka žije na periférii ruského veľkomesta. Nemá to ľahké. Po odchyte je ale preškolená 
na priekopníčku kozmonautiky. Hneď po štarte Lajku do vesmíru nasleduje množstvo ďalších 
zvierat vypúšťaných z Houstonu a Bajkonuru. Zvieratá blúdia vesmírom, až nakoniec prostred-
níctvom čiernej diery šťastne začnú obývať vzdialenú planétu. Po dlhej dobe harmonického 
a nikým nerušeného súžitia s miestnymi živočíchmi k nim však doputujú aj dvaja ľudskí koz-
monauti... MN 12  rokov - Česko - ASFK - 87´ - česká verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 10.    17.30 h              Nedeľa  12.    19.30 h        

DOGG (psychotriler)
Dom starého otca je ideálnym miestom pre splodenie potomka. Hlavná hrdinka (Judit Bárdos) 
oznamuje mužovi (Peter Oszlík) skvelú správu o prichádzajúcom potomkovi. Lenže idylka sa 
náhle zmení. Stačí malá nepozornosť, alebo skôr zvláštne okolnosti, ktoré zvrtnú dej opačným 
smerom - na desivú nočnú moru. Dom si nesie od II. svetovej vojny, akési temné tajomstvo, je 
aktívny, nabitý negatívnou energiou od povaly až po pivnicu… MN 15  rokov - SR - Continen-
talfilm - 80´ - originálna verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 10.    19.30 h              Sobota 11.   17.30 h        

VRAŽDA V ORIENT EXPRESE 
(krimi, dráma, mysteriózny)
To, čo začína ako luxusná jazda vlakom z Istanbulu do Londýna, sa rýchlo premení na jeden z 
najnapínavejších a najzáhadnejších detektívnych príbehov, aký bol kedy vyrozprávaný. Pred-
loha Agathy Christie opisuje osudy trinástich pasažierov uviaznutých v luxusnom vlaku Orient 
exprese kdesi v snehových závejoch na Balkáne. V okamihu, keď vo vlaku dôjde k záhadnej 
vražde amerického obchodníka, každý z nich sa stáva podozrivým... MN 12 rokov - USA - Ci-
nemArt - 110´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 11.    19.30 h              Nedeľa  12.    17.30 h        

SUBURBICON:TEMNÉ PREDMESTIE
(krimikomédia)
Príbeh sa odohráva v pokojnej, preslnenej atmosfére stredoamerického mestečka, s názvom 
Suburbicon. Život tejto idylickej spoločnosti naruší terorizovanie afroamerickej rodiny, ktorá 
sa do mesta prisťahovala len pred nedávnom. Rodina je neprávom obvinená zo smrti jednej 
z obyvateliek Suburbiconu. Paralelne sa tiež pred divákom začína odohrávať príbeh navonok 
usporiadanej rodiny Lodgeovcov. Ich dokonalý život je v skutočnosti plný násilia, chamtivosti 
a klamstiev... MN 15 rokov - USA - Magicbox - 104´- titulky. Vstupné 4 €.
Streda  15.  19.30 h        

OBCHOD NA KORZE (dráma)
Tragikomické podobenstvo o nemožnosti kompromisu so zlom, o slabosti, strachu, nevedo-
mosti a hlúposti ako živnej pôde pre hlásateľov násilia. Komorný príbeh jednoduchého stolára, 
ktorému jeho švagor, miestny veliteľ Hlinkovej gardy, prihrá skrachovanú židovskú galantériu, 
aby mu nenarúšal kádrový profil. Jednoduchý stolár Tóno Brtko sa ocitá medzi dvoma svetmi 
- čistým, nedotknuteľným svetom starej nahluchlej Židovky a svetom reality, symbolizovanej 
nezmyselnou drevenou Babylonskou vežou na námestí, oslavujúcou vládnuci režim. Brtko 
svoje previnenie zastiera, uteká pred ním. Neodolal naivnej vidine zbohatnutia, ale chce zostať 
poctivým človekom. Je ním až do chvíle, kedy v opojnom záchvate strachu z fašistov aj zo 
svojho svedomia nakoniec spôsobí tragédiu. MN 15  rokov - Československo - ASFK - 128´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 17.    17.30 h                Nedeľa  19.  19.45 h     

ZÁHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK (tragikomédia)
Tretí diel trilógie ZÁHRADNÍCTVO je príbehom lásky, tentokrát tej mileneckej. Rozpráva o ti-
chej vojne medzi rodičmi a ich deťmi, poznamenanými vojnou a komunistickým prevratom. 
NÁPADNÍK s tragikomickým nadhľadom vykresľuje ostrú zlomovú líniu medzi predvojnovou 
a  povojnovou generáciou. Každá generácia má svoju vlastnú predstavu, ako nájsť šťastie, 
a isté je len to, že cestu k nemu si musí hľadať sama. MN 12  rokov - Česko,Slovensko, Poľ..  
- Fórumfilm - 113´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 17.    19.45 h                Nedeľa  19.  17.30 h     

JUSTICE LEAGUE PART I. (akčný, fantasy, dráma)
Bruce Wayne, inšpirovaný Supermanovou obetou a motivovaný novou vierou v dobro ľudí, si 
povolá na pomoc novú spojenkyňu Dianu Princovú, aby spoločne čelili ešte nebezpečnejšie-
mu nepriateľovi.  Batman a Wonder Woman musia čo najskôr zostaviť tím metaľudí, ktorý sa 
postaví proti novej hrozbe. Takúto ligu superhrdinov svet ešte nevidel… No možno je už aj tak 
príliš neskoro, aby ochránili Zem pred obrovským útokom. MN 12  rokov - USA - Continental-
film - 120´ - titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Sobota 18.   NEPREMIETA SA !
Pondelok 20.   19.30 h         - - - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2, €  - - -  

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 2 €.

Sobota 2. 12. od 10:00 hod., pešia zóna

MIKULÁŠSKY JARMOK
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia. Bližšie info na osobitných plagátoch.  
Štvrtok 7. 12.   18:00 hod., veľká sála 

PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
Motivačná prednáška. Piate predvianočné stretnutie v Púchove. Info na osobitnom plagáte, 
vstupenky v predpredaji. 
Sobota 16. 12.    18:00 hod., veľká sála 

VIANOCE...
Pestrý vianočný program FS VÁH, FS ROZSUTEC a FS MLADOSŤ. Bližšie info aj predpredaj na 
osobitných plagátoch. 
Nedeľa 31. 12.  19:00 hod., veľká sála  

IV. SILVESTER V DIVADLE
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji.
Sobota 13. 1. 2018       19:00 hod. veľká sála

X. MESTSKÝ BÁL
Viac na osobitných plagátoch. Predpredaj vstupeniek od 15.11.2017. 
Sobota 27. 1. 2018     16:00 a 19:00 hod., veľká sála

RADOŠÍNSKE NAIVNÉ DIVADLO: BESAME MUCHO
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji. 

PRIPRAVUJEME:

Streda  22.  19.30 h

SNOW FILM FEST
Filmový festival Snow Film Fest je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodružné 
filmy so zimnou tematikou. Extrémne lyžovanie, zimné lezenie, snowboarding a ďalšie zimné 
radovánky. Jednoducho - pripravte sa na poriadnu dávku adrenalínu!!! Info na osobitných 
plagátoch. Vstupné 4 €.
Piatok 24.   17.30 h                   Sobota 25.  17.30 h

MATKY REBELKY: ŠŤASTNÉ A VESELÉ 
(komédia)
Hovorí sa, že Vianoce sú najkrajšie obdobie roka. Ale určite nie pre mamy! Tri matky rebelky 
(MILA KUNIS, KRISTEN BELL, KATHRYN HAHN) už majú dosť večného upratovania, varenia, 
vyzdobovanie a zháňania perfektných darčekov pre celú rodinu. Preto sa vzbúria a rozhodnú, 
že tento rok si Vianoce konečne chcú poriadne užiť aj ony. Akurát netušia, že čoskoro sa ohlá-
sia hostia, ktorí s ich predstavou dokonalých sviatkov asi nebudú úplne súhlasiť – ich vlastné 
matky... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 116´- titulky.  Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 
62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 24.   19.45 h          Nedeľa  26. 17.30 h

WIND RIVER (mysteriózny triler)
Stopár Cory Lambert (Jeremy Renner - Prvý kontakt, Avengers, Captain America, Mission 
Impossible,...) objaví uprostred zasneženej pustej krajiny Wyomingu telo mŕtveho indiánskeho 
dievčaťa. Vyšetrovanie preberá mladá agentka FBI Jane Bannerová (Elizabeth Olsen – Captain 
America, Avengers, Godzilla), ktorá do odľahlej indiánskej rezervácie Wind River prichádza 
z Las Vegas, úplne nepripravená na drsné podnebie, ktoré tam panuje. Na pomoc pri vyšetro-
vaní osloví stopára Coryh o a spoločne sa snažia vyriešiť záhadnú smrť... MN 15  rokov - USA  
- Bontonfilm - 107´ - titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 25.    19.45 h            

SVET PODĽA DALIBORKA (dokument)
Filmový portrét autentického českého muža z Prostějova, ktorého štáb Víta Klusáka sledoval 
počas dvoch rokov (2015-2016). Dalibor K. (37) pracuje ako maliar, natáča amatérske horory, 
skladá nahnevané piesne, maľuje a je neonacista. Ešte pred aktuálnou vlnou YouTuberov sa 
jeho domáce video s vystreľovacím obuškom stalo hitom českého internetu. Film o osamelom 
mužovi, ktorý zasvätil svoj život nenávisti, klamstvám, Playstationu a Facebooku, tým dostal 
skutočnú dynamiku. MN 12  rokov - ČR - Bontonfilm - 90´  - česká verzia. Vstupné 4 €.
Nedeľa  26.   19.30 h

NEJSLEDOVANĚJŠÍ (dokument)
Prvý celovečerný film o fenoméne YouTuber - tvorcov internetových videí s miliónovým pub-
likom. Na sociálnych sieťach majú státisíce fanúšikov, ktorí sledujú ich videá a fotky. Teraz 
budú mať aj celovečerný film, ktorý ukáže ich život a kto naozaj sú. Shopaholic Nicol, Kovy, 
Pedro, sestry Nicole a Lucka z A Cup of Style, Gabrielle Hecl - šesť hviezd displejov sa odhalí 
v jedinečnom filme na plátnach kín. Jeden rok, dva kontinenty a štyri krajiny, stovky hodín 
materiálu...  MP - ČR - Bontonfilm - 90´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Streda  29.   19.30 h

VÁBENIE VÝŠOK (dokumentárny)
Himaláje - najvyššie hory našej planéty. Muž, ktorý stál ako prvý na Evereste, v tom má jasno: 
„Mierte vysoko, v ľahkom víťazstve je málo statočnosti.“ Víťazstvá a prehry však oddeľuje ten-
ká čiara. Slovenské horolezectvo v 80. rokoch prežívalo na osemtisícových štítoch hviezdne 
hodiny. Niektoré z úspechov boli zaplatené životom. Pavol Barabáš je autor širokej škály filmov 
z horského prostredia i zo sveta prírodných ľudí.  MN 12  rokov - Slovensko - ASFK - 105´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 1. 12.  17.30 h             Nedeľa  3.12.    19.30 h

NÁDYCH PRE LÁSKU (životopisný, romantický)
Robin Cavendish a jeho manželka Diana sú okúzľujúci mladý pár. Obaja milujú cestovanie 
a dobrodružstvá. Počas pobytu v Keni mladý Robin ochrnie a prognózy lekárov nie sú príliš 
optimistické.Robin sa nevie zmieriť s myšlienkou celoživotného pripútania na lôžko.  Diana sa 
stotožní s jeho prianím a napriek  zásadnému nesúhlasu doktorov odvezie Robina z nemoc-
nice domov.Láska mladých manželov je oveľa silnejšia než nepriazeň osudu...  MN 12 rokov  
- VB - Magicbox - 117´-  titulky. Vstupné 4 €.
Piatok 1. 12.    19.45 h            Sobota 2. 12.     19.30 h

7 SESTIER (akčný, sci fi, dystopický triler)
Sedem životov, sedem sestier, jedna spoločná identita. Originálny akčný dystopický triler o 
siedmych identických sestrách, ktoré taja svoju existenciu pred okolitým svetom. Dokiaľ jedna 
z nich nezmizne. Preľudnený svet v roku 2073 sa riadi drastickým zákonom jedného dieťaťa 
na rodinu. Keď úrady zistia priestupok, mladší súrodenec je automaticky odobraný. V jednom 
byte sa ale už 30 rokov skrýva a žije sedem sestier. Vyzerajú rovnako, no predsa je každá 
z nich iná... MN 15  rokov - USA, UK, Fr. - Bontonfilm - 123´ - titulky - Vstupné 4 €.
Sobota 2. 12.     15.30 h            Nedeľa  3. 12.  15.30 h

PADDINGTON 2 (rodinný)
Roztomilý medvedík sa vracia! Paddigton si po svojom prvom veľkom dobrodružstve šťastne 
nažíva s rodinkou Brownovcov na predmestí Londýna. Obľúbili si ho aj všetci susedia a známi, 
pretože všade rozdáva radosť... a samozrejme marmeládu. Jeho milovaná teta Lucy bude mať 
onedlho 100 rokov a Paddington musí nájsť nejaký skvelý narodeninový darček. Pri pátraní 
po ňom zablúdi aj do starožitníctva pána Grubera, kde objaví nádhernú rozkladaciu knihu. Je 
však príliš drahá, a preto si musí najskôr zarobiť nejaké peniaze rôznymi pomocnými prácami. 
Keď kniha zmizne, je na Paddingtonovi a Brownovcoch, aby odhalili skutočného zlodeja. MP - 
UK,Fr.  - Fórumfilm - 99´- slovenský dabing - rodinný. Vstupné 4 €.

Štvrtok 23.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: HS VEGA, známa zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.11. 2017 
v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3,- €. 
Nedeľa 26.       veľká sála      15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Banská Bystrica. 
Príbeh, v ktorom nás čarovná fazuľka zavedie do sveta kúziel a zakliatych princezien, sveta, 
kde sa z malých chlapcov stávajú odvážni záchrancovia. Farebná rozprávka, kde sa každý sen 
môže stať skutočnosťou, stačí iba silno veriť. Pútavý príbeh o chlapcovi Jackovi, princeznej 
Ďatelinke, malej fazuľke a veľkom kúzle, ktoré môže prísť aj k Vám...Veselé interaktívne pred-
stavenie. Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 rokov. Viac na osobitných plagátoch. Vstupné: 3,- €. 
Predpredaj vstupeniek v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk.
Utorok 28.11.        8:00 - 16:30 hod.

PIESŇOU MAĽOVANÉ...
TVAROVANÉ... MODELOVANÉ
Posledný termín odovzdania Vašich prác do III. ročník a OKRESNÉHO kola VÝTVARNEJ SÚŤAŽE, 
opäť s výbornou sponzorskou pomocou a cenami pre Vás. Propozície a prihlášky nájdete na 
www.kultura.puchov.sk. 
Streda 29. 11.   o  19:00 hod.,  veľká sála

HORÚCA SPRCHA
Divadelná hra, ktorá neponúka stopercentne osvedčené rady na vyriešenie manželskej krí-
zy, ale bez ohľadu na vek a teplotu v sále či teplotu vo vzájomných partnerských vzťahoch, 
dokáže diváka osviežiť a pobaviť. Účinkujú:  Tlučková,  Kočiš, Ochránek/ Boublík,  Ivanková, 
Puskailer/ Lorencovič. Vypredané.

Piatok  3.     tanečná sála       9.30 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA                                                                                    
Podporná skupina nosenia detí v babyšatkách. Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete 
ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od mamičiek. Vstup voľný. 
Pondelok 6.     kinosála      15.30 hod.

BABA Z ĽADU
Organizované podujatie pre Klub žien Streženice.
Utorok  7.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
PLETENIE Z PAPIERA I. stupeň, ENKAUSTIKA PRE POKROČILÝCH I. VIANOČNÉ PLETENIE Z PAPIE-
RA (špeciál), ORIGINÁLNE  ŠPERKY  Z  RECYKLOVATEĽNÝCH MATERIÁLOV I. Bližšie na osobitných 
plagátoch. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovska.sk, č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.
Štvrtok  9., 23.    zasadacia miestnosť     18.00 hod.  

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.
Piatok 10.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
Ebru - tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela.
Tento krát maľovanie látok (bavlna,hodváb,ľan).  Kurzovné 20,- €. Prihlášky a info: kino.kur-
zy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ŽIJEM ZDRAVO A AKTÍVNE
Mám 65 a teším sa že žijem zdravo a aktívne...Na starobe si netreba všímať len negatívnu 
stránku, ale aj pozitívum. Starší ľudia sú dôslednejší, angažujú sa v spoločenskom, verejnom 
živote, dobrovoľníckej práci v rôznych charitatívnych združeniach. Zdravie a aktivita závisia 
predovšetkým od spôsobu života ...  Prednáša MUDr. Bršiak.
Streda 15.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

AMERIKA....
Spojené štáty americké sú krajinou kontrastov a neobmedzených možností. Ne jednom konci 
si môžete užívať najkrajšie pláže sveta lemované palmami a priezračne modré more, inde zase 
lyžovanie na preslávených kopcoch, národné parky, kaňony, vodopády alebo môžete objaviť čaro 
veľkých metropol, pestré stravovanie... Viac s Mgr.Pavlou Marákovou skúsenou cestovateľkou.
Piatok 24.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE
PRE RODIČOV A DETI
Kurz pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15,- €. Prihlášky 
a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 28.     knižnica Gymnázium     16.00 hod.

KALIFORNIA
Kalifornia  je  štát  v západo-oceánskej oblasti  Spojených štátov. Hlavné mesto  Kalifornie 
je  Sacramento  a štyri najväčšie mestá štátu sú  Los Angeles,  San Diego,  San Jose  a  San 
Francisco. Kalifornia je známa pre jej rozmanitú klímu, geografiu a etnické zloženie. Viac na 
stretnutí s profesorkou Pavlou Marákovou.
Streda 29.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

ZO ZÁPISNÍKA ZÁCHRANÁROV
Kto tvorí posádku vrtuľníka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby? Pilot, lekár a záchranár. 
Samozrejme ako pri výkone iných povolaní, je potrebné odborné vzdelanie a prax. Viac na 
prednáške s Matinou Jancíkovou a Mgr. Jancíkovou M.
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...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!

VECI SA NEZMENIA SAMÉ!
RODIN

Y
DETI

ŠTUDENTI

OBČANIA

V NÚDZISENIORI

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

Počas uplynulej nedele (29. 10.) sa v Divadle Púchov uskutočnil slávnostný galaprogram pri 
príležitosti 20. výročia vzniku súboru púchovských mažoretiek. Predstavenia boli v nedeľu 
popoludní hneď dve, pretože mažoretkový súbor má veľké množstvo členiek aj členov a tí 
zasa svojich oddaných fanúšikov a podporovateľov.

Mažoretky oslávili dvadsiate výročie galaprogramom

Súčasný mažoretkový súbor s názvom NELLY, ktorý založila 
 Ľudmila Bučková-Kvaššayová, funguje pod krídlami Centra 
voľného času Včielka Púchov (CVČ) a pravidelne žne veľké 
úspechy doma i v zahraničí. Na galaprograme mažoretky 
predviedli tie najlepšie choreografie, ktoré získali tituly maj-
strov Slovenska, Európy a sveta.                                    -cvcvcielka-
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Zamyslime sa nad odkazom mŕtvych: „Čím ste vy, 
boli sme aj my, čím sme my, budete aj vy!“ 
Myslieť s vďačnosťou a láskou na ži-
vot svojich blízkych zosnulých môže 
ten, kto v Pána Boha verí, aj ten, kto 
v neho neverí. Veriaci človek myslí  
nielen na minulosť svojich drahých, 
ale aj na ich budúcnosť. Veriaci 
človek chápe smrť nie ako koniec, 
ale ako veľký tajomný predel, na 
ktorom sa končí jedno štádium ži-
vota a  súčasne sa začína nové, kva-
litatívne celkom iné štádium života. 
Večnosť, do ktorej naši blízki vstúpili 
cez smrť, je ich novou budúcnosťou. 
Tým sa líši od neveriacich, ktorí smrť 
chápu ako absolútny koniec pre jed-
notlivého človeka. 
Musíme sa rozhodnúť pre jeden ale-
bo druhý spôsob videnia. Ak oľutuje-
me svoje hriechy a poprosíme Pána 
Boha o odpustenie prostredníctvom 
Pána Ježiša Krista, On nám odpustí. 
Odpustenie hriechov a otvorená brá-
na do večnosti – to je tá najradost-
nejšia realita, aká existuje. Pán Ježiš 
Kristus vstal z mŕtvych a očakáva nás 
vo večnosti. Pretože nás čaká vzkrie-
senie, nemusíme ani nesmieme kles-
núť na primitívnu úroveň konzum-
ných živočíchov, ale môžeme mať 
pohľad upretý nahor.

Čas Božieho volania už končí, 
blíži sa Boží súd
Každý človek sa pominie s celou svo-
jou pýchou a  svojím leskom. Pred 
Bohom nie sme nič a  môže nás len 
postihnúť Jeho spravodlivý súd. 
Vyvrcholením všetkého je Boží súd 
a  Božia spravodlivosť vo večnosti. 
Mnohí by boli radšej, keby sa smr-
ťou definitívne skončil ľudský život 
a  nikdy nemal nijaké pokračovanie, 
len aby nemuseli myslieť na Boží súd. 
Ale takéto želania nespravodlivých, 
nevedomých a  súčasne zbabelých 
ľudí nemôžu nijako zmeniť Božie 
rozhodnutie o  tom, že človek je za 
svoj život plne zodpovedný. Preto 
sa rozhodnime, kým je čas. Pán Ježiš 
pripravuje v  nebesiach miesto pre 
každého, kto uverí v neho a čaká na 
naše rozhodnutie.
A  teraz môžeme zhodnotiť situáciu, 
v  ktorej sa skutočne nachádzame. 
Ak sa pozrieme na skutočnú situáciu 
v  našej krajine, kde vládne pokry-
tectvo a  chaos vo všetkých oblas- 
tiach - v  politike, cirkvi, zdravotníc-
tve, energetike, školstve, v  mestách 
aj v rodinách. Skúsme hľadať príčiny. 
Všimnime si vzťahy ľudí k Stvoriteľovi 
všetkého – k  Pánu Bohu a  Jeho zá-

konom. Všimnime si medziľudské 
vzťahy. Nedodržiavanie Božích pri-
kázaní (k Bohu a k blížnemu), nedo-
držiavajú sa ani zákony, ktoré sme 
si vytvorili. Je zvýšená kriminalita 
a nenávisť. Mnohí si myslia, že Pána 
Boha nepotrebujú, nájdu sa aj takí, 
ktorí tvrdia, že Boha niet. Mnohí si 
spomenú na Neho až keď sú v núdzi 
alebo v ohrození života.

Riešenie: návrat k Stvoriteľovi
Riešením problémov ľudí je návrat 
k  Pánu Bohu a  jeho prikázaniam. 
Veď On stvoril všetko. Môžeme Ho 
spoznať zo stvorených vecí: Vesmír, 
zákony v  prírodných vedách, DNA, 
tiež existuje nehmotná informácia 
ako samostatná entita popri hmote 
a  energii. Informácia diktuje uspo-
riadanie hmoty, ktorá je nosičom 
nehmotnej informácie. Ak veríme 
Božiemu slovu, potom veríme, že 
Kristus je Slovo, ktoré bolo na po-
čiatku. Dodržiavanie Jeho prikáza-
ní je veľmi dôležité pre existenciu 
ľudstva. Kresťanská mravouka nás 
učí o povinnostiach kresťana k Pánu 
Bohu, k  blížnym a  k  sebe samému: 
„Milovať budeš Pána, svojho Boha, 
z  celého srdca, z  celej duše, z  celej 
sily a celej mysle a svojho blížneho 
ako seba samého“.
Častou príčinou neviery, či nezá-
ujmu dnešných ľudí o  duchovné 
veci je ľahostajnosť, nedostatočné 
vedomosti, názor, že mňa sa to ne-
týka, mám ešte čas, mám sa dobre 
aj bez Boha. Ale čo ak prežívame 
záverečné časy nášho života? Veci 
nášho života každého z nás sa delia 
na dôležité a nedôležité (alebo me-
nej dôležité), preto im treba stanoviť 
určitú prioritu (napríklad, či upred-
nostním bohatstvo pred zdravím) a 
zamyslieť sa nad svojím životom.
Mnohí, najmä mladí ľudia si myslia – 
veď mám ešte čas, život mám pred 
sebou, chcem si užívať. Ale treba si 
uvedomiť, že nevieme kedy zomrie- 
me. Smrť je však istá. A  kedy začí-
na staroba? Časový bod nemožno 
tak jednoducho určiť ako začiatok 
jesene v  kalendári. Nástup staroby 
ovplyvňuje temperament človeka, 
chorľavosť, či žiaľ v srdci. Staroba na-
stupuje vždy ticho a nepozorovane. 
Kým je človek mladý, nezriedka je 
tvrdý, ješitný, chce byť nezávislý, žiť 
pre seba a užívať. Súcit k ostatným 
považuje za naivitu, za zbytočné 
gesto. Keď dospeje, spozná, že je 

zraniteľný, že je závislý na mnohých 
skutočnostiach.
V  starobe nás začnú okrem iného 
trápiť rôzne choroby, starosti a mu-
síme znášať rôzne utrpenia. Najľah-
šie ich môžeme prekonávať cestou 
viery, rozumu a  srdca. Často mu-
síme prekonávať samotu a  strach. 
Častokrát nás opustia priatelia, ba 
i príbuzní. Ale aj tu existuje pomoc 
- modlitba. Modlitbou sa ponárame 
do seba a  prostredníctvom Ducha 
Svätého nadviažeme spojenie s Pá-
nom Ježišom a s Nebeským Otcom. 
Musí to byť modlitba prosby a odo-
vzdanosti sa Bohu „buď vôľa Tvoja“. 
Otvorme sa Bohu a  vložme sa do 
jeho náručia.

Pre veriaceho sa smrťou nič 
nekončí, všetko sa iba začína
Smrť je súčasťou nášho života. Kaž- 
dého čaká. Nie je však ukončením 
života a pádom do ničoty. Pre veria- 
ceho sa smrťou nič nekončí, všetko 
sa iba začína. Treba si uvedomiť, že 
pri smrti sme rovnako v  Božích ru-
kách ako v  živote. Smrť veriaceho 
človeka je očakávanie dieťaťa, že sa 
stretne so svojím Otcom vo večnos-
ti. Ideme k Otcovi. Otec nás miluje. 

On miluje a volá každého a záleží len 
na nás, ako sa rozhodneme. A  tak 
prijmi Pána Ježiša a zver sa do Jeho 
rúk, kým máš ešte na to čas. 
Nevieš deň ani hodinu, kedy ťa Pán 
povolá a možno nebudeš mať už čas 
svoj život a vzťah k Bohu zmeniť. Ne-
odsúď sa sám svojou tvrdohlavosťou 
a  nerozumnosťou. Ži tak, aby si bol 
pripravený kedykoľvek z tohto sveta 
odísť a kam, to záleží na tebe. Otáz-
ku spasenia a večného života si musí 
vyriešiť každý sám, dokiaľ žije. Žiješ 
v  čase milosti, odídeš do času spra-
vodlivosti. Boh pre nás skrze Pána 
Ježiša Krista urobil všetko, teraz si na 
ťahu už len ty. Boh ťa miluje. Prosme 
Ducha Svätého, aby nám ukázal, čo 
potrebujeme zmeniť, aby vošiel do 
našich sŕdc a  aby sme počuli Jeho 
hlas a našli cestu k Pánovi Ježišovi.
Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, 
čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. 
Modlime sa aj za našich milovaných 
zosnulých, nech odpočívajú v poko-
ji a s veľkou nádejou pre dar večnej 
spásy a v dôvere, aby im Pán Boh od-
pustil a prijal ich do svojich svätých 
a ctihodných rúk. Modlime sa za nich 
nielen v týchto dňoch, ale každý deň. 
                 Štefan Gašek (red. krátené)

Uplynulý víkend už mnohí využili na návštevu 
hrobov svojich blízkych.

MESTO PÚCHOV 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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SWAN CENTRUM, 
Dvory č. 1933 / 20 
priestor č. 7
Púchov
puchov@swan.sk

rýchly  
LTE INTERNET  
pre váš domov

Vyberte si sVoju rýchlosť!

TO.doma S
Internet s rýchlosťou 
až do 12/1 Mbit/s

9,99 €
mesačne

TO.doma M
Internet s rýchlosťou 
až do 25/2 Mbit/s

14,99 €
mesačne

TO.doma L
Internet s rýchlosťou 
až do 70/5 Mbit/s

19,99 €
mesačne

K službe lte  

doma L
WiFi router  

iba za 1 €
(pri 24-mesačnej 

viazanosti)

Uvedené sú maximálne rýchlosti služieb. Uvedené ceny služieb platia len v prípade uzavretia zmluvy s viazanosťou na 12 alebo 24 
mesiacov a sú garantované počas celej doby viazanosti. Ponuka platí do 30. 06. 2017, a to pre nových aj existujúcich zákazníkov, 
ktorí využívajú služby spoločnosti SWAN, a.s., bez viazanosti. Ceny sú uvedené s DPH. Viac informácií získate na nonstop linke 
0650 123 456 alebo na www.swan.sk.

Medzinárodný deň knižníc na ZŠ Gorazdovej
V pondelok 23. októbra sa naša škola, tak ako každý 
rok, zapojila do celoslovenského projektu Medzi-
národného dňa knižníc, ktorého ústrednou témou 
bola osobnosť M. R. Štefánika. Napriek tomu, že 
téma bola, najmä pre prvý stupeň náročná, poda-
rilo sa nám žiakov nielen zaujať, ale i vytvoriť súčin-
nosť rôznych vekových kategórií. Na pozvanie pani 
učiteliek z prvého stupňa k nám prišli aj deti z troch 
púchovských materských škôl, ktoré sa od našich 
žiakov dozvedeli zaujímavosti zo života Štefánika, 
navštívili našu školskú knižnicu a deviataci im pre-
čítali zaujímavé príbehy. Deti z prvého stupňa popri 
iných aktivitách (knižnica, film...) vyrábali v  každej 
triede mohylu z prinesených škatuliek. Svoje stavby 
si vyzdobili vlastnými obrázkami o M. R. Štefánikovi. 
Žiaci druhého stupňa plnili rôzne úlohy zamerané 
na jeho život a prácu. V knižnici pracovali s knihami 

a vyhľadávali odpovede na zadané otázky, spoločne 
pracovali s  textom, vytvárali prezentácie a plagáty 
zamerané na rôzne obdobia jeho života. O úspechu 
tejto akcie svedčia aj pozitívne hodnotenia našich 
žiakov, ktorí ocenili najmä tvorivosť, zábavu, spolu-
prácu a tiež získanie nových vedomostí.

Mgr. Mária Šabíková

Spomíname 
a často sa k nim vraciame...
Sú ľudia, ktorí pre nás v živote 
znamenajú viac ako ostatní.

Odišiel spomedzi nás tak nenápadne, ako aj 
nenápadne žil - stredoškolský profesor Anzelm 
Peniak. Bol mojím učiteľom na púchovskom 
gymnáziu a neskôr aj dlhoročným spoluobča-
nom. Jeho život bol naplnený skromnosťou, 
svedomitým a zodpovedným prístupom k 
nám, žiakom. Počas celého štúdia patril k mo-
jim obľúbeným profesorom. Bol to on, čo na 
každej hodine fyziky, keďže sme sa mu snažili 
vynaliezavo zdôvodniť, prečo nemá skúšať, sa 
vedel vžiť do študentskej duše  a netrápil nás 
skúšaním. Poctivo, píšuc na školskú tabuľu 
všetky tie vzorce a  príklady, vysvetľoval zno-
va látku z predchádzajúcej hodiny, aby sme ju 
všetci pochopili. Len nerád, keď už bolo  pred 
klasifikačnou poradou, stal sa aj skúšajúcim 
profesorom. Ale úspešným – lebo dokázal nás 
naučiť. Ďakujem mu za jeho dobrotu, za jeho 
ľudské vlastnosti, ktoré si zachoval celý svoj 
život. 

Spomínam a ďakujem Vám, pán profesor, aj 
dnes za Váš veľmi dobrý, priateľský prístup  
k nám, Vašim študentom, ostali ste so spo- 
mienkami v mojom srdci navždy.
   Irena Kováčiková
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Dobrovoľnícke projekty zahŕňajú rôzne druhy čin-
ností v oblastiach, ako je práca s mládežou, kul-
túrne aktivity, sociálna starostlivosť, ochrana život-
ného prostredia, či oprava kultúrnych pamiatok. 
Dobrovoľnícka práca sa vykonáva bezplatne, pri-
čom hosťujúca organizácia znáša finančné náklady 
so životom a službou dobrovoľníka. Popritom má 
dobrovoľník možnosť cestovať a spoznávať kultúru 
a krajinu, v ktorej sa nachádza.
Oblastné centrum Spoločenstva evanjelickej mlá-
deže (SEM) v Púchove hosťuje šiesty rok takýchto 
dobrovoľníkov. Doteraz hosťovalo 12 ľudí. Od sep-

tembra u nás slúžia dobrovoľníčky Leonie a Anna 
z Nemecka. Názov projektu, na ktorom Leonie a 
Anna kooperujú, má názov „Tvoj život ako príklad 
iným“. Myšlienka projektu pozostáva v tom, aby 
Leonie a Anna boli príkladom v tom, čo žijú a ako 
rozmýšľajú našim žiakom a mladým ľuďom. A to  
v oblasti budovania európskeho povedomia, pre-
zentácie svojej vlastnej kultúry, ako i príkladu osob-
ného života viery. 

Európska dobrovoľnícka služba na ZŠ Komenského

Tieto priestory sme bu-
dovali a  zveľaďovali celé 
desaťročia a  veľká vďaka 
patrí vedeniu školy, že ne-
podľahlo trendu posled-
ných rokov a  zachovalo 
nielen učebne, ale hlavne 

výučbu tohto predmetu. Musíme spomenúť 
aj našu bývalú kolegyňu, ktorá už nie je medzi 
nami, pani učiteľku Annu Pantúčkovú. Pod jej 
vedením vyrástli generácie šikovných a  zruč-
ných mladých ľudí. Aj súčasní pedagógovia sa 
snažia vštepovať deťom úctu k práci, naučiť ich 
pracovať s  drevom, kovom, plastom, sklom, 
používať základné pracovné nástroje (kladivo, 
pílka, hoblík...). 
Pod odborným dozorom učiteľov žiaci vytvá-
rajú úžitkové i ozdobné predmety, učia sa ma-
ľovať, natierať a  hlavne skrášľovať svoje triedy 
i  školu. Vytvorili sme v  átriu bylinkovú špirálu, 
kde žiaci pod vedením pani učiteľky Jakubíko-
vej zasadili bylinky a o tie sa aj staráme a tešíme 
sa, keď ich usušíme a pripravíme si voňavé čají-
ky v chladných dňoch. Vybudovali sme ekoplo-
chu s okrasnými krami, stromami i rastlinami. Tu 
sa môžu žiaci i učiť v altánku v horúcich dňoch. 
V  cvičnej kuchynke sa dievčatá naučia pripra-
vovať chutné jedlá i  nápoje, získajú zručnosti 
v  oblasti gastronómie a  správneho stolovania. 
Okolie školy, jej areál, ihrisko i  dvor je vinou 
nezodpovedných ľudí mnohokrát považované 
za „smetisko“. Naši žiaci takisto upratujú tieto 
priestory a tým sa učia, že v peknom a čistom 
prostredí sa cítime oveľa lepšie. Chodby školy 
krášlia a zútulňujú kvety, o ktoré sa žiaci starajú, 
naučia sa ich rozmnožovať, presádzať, polievať 
a takisto rozoznávať jednotlivé druhy. A  práve 
na technike vytvorili naše deti vkusné a  origi-
nálne podstavce zo starých rebríkov a výsledok 
je naozaj krásny. 
Najbližším plánom je vytvorenie oddychovo–
úžitkovej záhrady. V priebehu troch rokov bude 
funkčná a na jej zhotovení a realizácii sa budú 
podieľať aj naši žiaci práve na predmete tech-
nika. V  jednej časti budú vyvýšené hriadky so 
zeleninou, ovocné stromy, kry, bylinky. Po práci 
si oddýchneme v altánku obklopeným voňavý-
mi rastlinami a kríkmi. Z výpočtu našej činnosti 
je evidentné, že technika má svoje miesto vo 
vyučovaní a  už na ZŠ môžeme smelo hovoriť 
o  duálnom vzdelávaní. Do budúcnosti si teda 
zaželajme veľa šikovných detí a obetavých pe-
dagógov, ktorí odovzdajú svoje vedomosti a   
skúsenosti ďalším generáciám.

Mgr. Miroslav Bučko, 
predseda predmetovej komisie THD

Príprava na duálne 
vzdelávanie 
na ZŠ Mládežnícka
V škole na Mládežníckej sa nepre-
tržite už 37 rokov vyučuje pred-
met technika a svet práce. Máme 
zriadené dielne, kabinet pestova-
teľských prác a cvičnú kuchynku.

Riaditeľka školy PaedDr. Miroslava Lapšová o spolu-
práci s Oblastným centrom SEM v Púchove hovorí: 
„Spolupráca v školskom roku 2017/18 je v rámci 
zapájania dobrovoľníčiek Anny a Leonie do života 
našej školy. Aktívne sa zapájajú do hodín konverzá-
cie anglického jazyka, kde sú rôzne aktivity zo stra-
ny detí a komunikácia je veľmi efektívna. Dievčatá 
začali v našej škole pracovať aj v rámci vedenia zá-
ujmových krúžkov. Leonie vedie krúžok „Spievame 

po anglicky“ a Anna „Hráme divadlo po anglicky“. 
Hodiny konverzácie a krúžky v anglickom jazyku sa 
stretli s veľkým záujmom. Deti s dobrovoľníčkami 
spolupracujú a často navzájom komunikujú. V tejto 
aktivite vidíme veľký prínos, lebo žiaci našej školy 
sa stretávajú s iným dospelým ako je učiteľ a komu-
nikácia je omnoho uvoľnenejšia, dokonca je veľmi 
spontánna. Tešíme sa, že dievčatá na našej škole 
môžu rozvíjať svoje znalosti, aktívne pracovať s deť-
mi a samozrejme zapájať sa do života školy. Veríme, 
že život v Púchove a na našej škole budú brať ako 
veľmi dobrú skúsenosť svojho života.“                        -r-

Európska dobrovoľnícka služba pomáha mladým ľuďom zúčastniť sa na zahra-
ničných dobrovoľníckych projektoch. Realizuje sa pod programom Erasmus+.
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Objednávateľ: Ing. Milan Panáček, Dohňany 455, 020 51 DOHŇANY
Dodávateľ: Púchovská kultúra, s.r.o., 
Hoenningovo námestie 2002, 020 01 PÚCHOV, IČO: 50648616
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Futbalisti MŠK Púchov si napravili chuť i skóre
FUTBAL - 3. LIGA MUŽI

MŠK Púchov – Šaľa 5:1 (4:1)
V domácom stretnutí so Šaľou chceli Púchovčania 

nadviazať na povinné víťazstvo v predchádzajúcom 
kole v Topoľčanoch a podarilo sa im to dokonale. 
Začali ako z partesu a tohtoročným rekordne rých-
lym gólom poslal futbalistov MŠK do vedenia už po 
14 sekundách nádhernou strelou spoza šestnástky 
do horného rohu hosťujúcej bránky J. Pilát – 1:0. 
Šokovaní Šaľania mohli druhýkrát inkasovať o desať 
minút neskôr, kedy Gajdošík po rýchlom úniku mieril 
len niekoľko milimetrov vedľa hosťujúcej bránky. V 
druhom góle však už Gajdošík prsty mal. Po jeho tvr-
dej tečovanej strele v 22. minúte sa lopta odrazila od 
tyče a pohotový Hrnko ju „upratal“ do siete – 2:0. Po-
tom sa  osmelili aj hostia, niekoľkokrát nebezpečne 
podkúrili domácej obrane. Presnú mušku nemal Sa-
vič, Hercehg neuspel v pokuse o individuálny prienik 
púchovskou obranou a po priamom kope Šale mieril 
Galbavý hlavou nad domácu bránku. Hostia nes-
kórovali, a tak sa k slovu dostali opäť Púchovčania. 
V 32. minúte Gajdošík potiahol loptu po krídle, na 
jeho center hosťujúci obrancovia nedočiahli a Pilát 
nemal problém poslať loptu tretíkrát do súperovej 
siete – 3:0. Po treťom góle hostia opäť zvýšili obrátky, 
Herceg však mieril iba do žrde a Kochanovu doráž-
ku domáci brankár Pilný zázračne vyrazil. Šaľania sa 
predsa len dočkali zníženia, keď osem minút pred 
koncom prvého polčasu Galbavý peknou strelou od 
žrde znížil – 3:1. O ďalších šesť minút už ale Púchov-
čania opäť viedli trojgólovým rozdielom, keď Kopiš 
dorazil do siete vyrazenú loptu po Pilátovej strele 
– 4:1. V druhom polčase upadla hra do priemeru, 
šancu mal v 54. minúte Sibanda, mieril však vedľa. O 
desať minút neskôr dopadol rovnako aj Hrnkov po-
kus.  Dvadsať minút pred koncom stretnutia Kvaššay 
šikovne vypichol loptu brankárovi, no následná pri-
hrávka na Gajdošíka bola nepresná. Keď v 74. minúte 
spálil tutovku po individuálnom prieniku hosťujúci 
Hercegh, potvrdilo sa otrepané nedáš – dostaneš. Na 
druhej strane napriahol ku strele z hranice pokuto-
vého územia Hrnko a tečovaná strela skončila v sieti 
– 5:1. Púchovčania chceli skóre ešte zveľadiť, no ich 
snaha nebola úspešná. V závere stretnutia sa pokúšal 
zahrať efektné nožničky domáci Gáborík, ktorý však 

zasiahol kopačkou hosťujúceho Galbavého. Ten stra-
til nervy a Gáboríka na zemi udrel do tváre. Rozhodca 
najskôr obom udelil žlté karty, po intervencii asisten-
ta rozhodcu však Galbavému ukázal červenú.  

Góly: 1. a 32. J. Pilát, 22. a 75. Hrnko, 43. Kopiš – 37. 
Galbavý.

Rozhodoval Patrovič, ŽK: Brezničan, Gáborík, ČK: 
85. Galbavý,150 divákov.

MŠK PÚCHOV: Pilný – Riška, Haviar (66. Gáborík), 
Marek Gajdošík, Kopiš (55. Kvaššay), Sibanda (80. 
Mynář), Vanák (79. Hrančík), J. Pilát, Hrnko, Zavadzan, 
Brezničan. Tréner E. Pagáč.

ŠAĽA: Masár – Kudry, Szalay (55. Trivan), Jurík (70. 
Oláh), Herceg, F. Prúčny (79. R. Prúčny), Ko-
chan, Ďatko, Galbavý, Savič, Stankovič (63. 
Surányi). Tréner M. Mrllák

Trnava B – Led. Rovne 2:1 (1:1
Góly: 22. Magdolen, 56. Gombala – 25. Det-

ko (11 m). R. Bezák, ŽK: T. Vantruba, M. Oravec, 
Neštrák – D. Kollár, Chmelík, 100 divákov. 

Trnava B: Horváth – Gombala, Krneta, 
Juhás, Nemček – M. Oravec, Pavlovčík – Če-
redničenko (90. M. Kollár), Magdolen (87. Ne-
štrák), Jašúrek (90. Martinko) – T. Vantruba. 
Tréner V. Ekhardt. 

L. Rovne: Bačík – Ďurovec, Híreš, T. Púček, D. 
Kollár – Chmelík, Krištof – Pišta (84. Červený), 
Buček (84. Poláček), Lipták – Detko. Tréner M. 
Púček.  

Nemšová (Horovce) – Borčice 0:3 (0:1) 
Góly: 84. a 86. Demjan, 39. Hanzel. R Gašpa-

rovič, ŽK: L. Zapotoka, 250 divákov. 
Nemšová (Horovce): Žilka – Mihaljevič 

(62. Antol), Olijnyk (66. Marman), Kingsley, 
Körmendy (79. Valašík), Radenovič, Čiernik, 
Dabetič, Mujkoš (85. Balocký), L. Zapotoka, 

Kucharík. Tréner J. Kamenčík. 
Borčice: Bobot – Hanzel, Chynoradský, Mra-

vec, Petruš, Siva, Náther (85. L. Slávik), Barčík,  Zuziak 
(87. Mačina), Novák, Demjan (89. E. Le Giang). Tréner 
Š. Bakoš. 

Beluša – FC Nitra B1:1 (1:1) 
Góly: 15. Mikuška – 25. Záhon. R Sárai, ŽK: M. Go-

relka – Galko, Dunda, Zelenka, ČK: 60. Dunda (N), 200 
divákov. 

Beluša: Ciesar – P. Gažo, R. Rosina, Schiszler, J. Mar-
tinka, Ďuriš (77. Kršák), Hrenák, Novisedlák, Mikuška 
(66. F. Vavrík), A. Bielik (46. P. Gajdošík), M. Gorelka. 
Tréner P. Meluš. 

Nitra B: Kolmokov – Galko, Ďurek, Dunda, Záhon, 
Šurnovský, Kinče, Zelenka, Homola, Gužík, Rybanský. 
Tréner A. Štefanka. 

Ostatné výsledky: Bánovce - Prievidza 0:1 (0:0), 
Nové Zámky – Topoľčany 4:0 (2:0), Dubnica – DAC B/
Vrakúň nehrali pre nespôsobilý terén, ViOn B Vráble 
– Gabčíkovo odložili na 8. 11., V. Ludince – Galanta 
odložili
1. Borčice 14 11 1 2 37:14 34 (+16)
2. Dubnica 13 10 3 0 24:4 33 (+15)
3. Nové Zámky 14 9 2 3 24:14 29 (+5)
4. Led. Rovne 14 8 3 3 20:13 27 (+6)
5. Trnava B 14 8 0 6 25:12 24 (0)
6. DAC B 13 7 2 4 24:14 23 (+5)
7. Gabčíkovo 13 6 4 3 25:17 22 (+1)
8. Zl. Moravce 13 7 1 5 27:26 22 (+1)
9. MŠK Púchov 14 6 2 6 25:19 20 (-1)
10. Šaľa 14 6 1 7 21:26 19 (+1)
11. Nitra B 14 5 2 7 22:23 17 (-1)
12. Galanta 13 4 4 5 20:16 16 (-2)
13. V. Ludince 13 4 2 7 21:26 14 (-7)
14. Beluša 14 3 5 6 20:26 14 (-10)
15. Nemšová 14 4 0 10 14:30 12 (-12)
16. Prievidza 14 3 2 9 14:33 11 (-7)
17. Bánovce 14 2 2 10 9:30 8 (-13)
18. Topoľčany 14 2 0 12 9:38 6 (-15)

Sibanda v Púchovskom červenom drese sa síce v sobotu do streleckej listiny nezapísal, no svojou neutíchajúcou 
bojovnosťou mal rovnako podiel na hladkom víťazstve futbalistov MŠk Púchov nad Šaľou. 

Kanonier Púchova Gajdošík sa v sobotu do streleckej listiny 
nezapísal, no pod ďalšími gólmi bol jeho rukopis...  

FOTO archív 
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Predposledné jesenné kolo 6. ligy „zničilo“ počasie

KRAJSKÉ A OBLASTNÉ STOLNOTENISOVÉ SÚŤAŽE

OBLASTNÉ FUTBALOVÉ SÚŤAŽE

6. liga muži

3. liga muži
5. kolo: Karpatia Prievidza – Dolné Kočkovce 14:4 
(Blaško 2, Janiš 2), Veľké Uherce B – Partizánske B 
14:4, Bošany B – Ladce 5:13, Prusy – Stará Turá 15:3, 
Trenčín B – Lazany 14:4, Sedmerovec – STK Prievidza 
13:5
6. kolo: ŠKST Bošany – Slovan Dolné Kočkovce 
11:7 (Janiš 3, Blaško, Michalec po 1, 2x štvorhra), 
Karpatia Prievidza – Ladce 7:11, Prusy – Nové Mes-
to nad Váhom B 15:3, Trenčín B – STK Prievidza 16:2, 
Sedmerovec – Lazany 15:3
1. Prusy 6 6 0 0 76:32 18
2. Karpadia PD 6 5 0 1 69:39 16
3. Ladce 5 5 0 0 69:21 15
4. N. Mesto B 5 3 0 2 49:41 11
5. Trenčín B  4 3 0 1 48:24 10
6. Bošany B 6 2 0 4 48:60 10
7. D. Kočkovce 5 2 0 3 38:52 9
8. V. Uherce B 5 2 0 3 43:47 9
9. Sedmerovec 4 2 0 2 43:29 8
10. Partizánske B 5 1 0 4 32:58 7
11. Lazany 5 1 0 4 30:60 7
12. STK PD 5 1 0 4 29:61 7
13. Stará Turá 5 0 0 5 20:70 5
4. liga muži
4. kolo: Sokol Otrhánky – Lysá pod Makytou 13:5, 
Zeder PD – Oslany 7:11, Tužina – Diviaky 9:9, Cho-
cholná – Velčice- P. Bystrica B 4:14, Trenčín C – STK PD 
B 9:9, Tr. Teplá B – Handlová 10:8
5. kolo: Chocholná-Velčice – Lysá pod Makytou 
10:8, Zeder PD – Diviaky – 7:11, Tužina – Oslany 10:8, 
Otrhánky – P. Bystrica B 9:9, Tr. Teplá B – STK Prievidza 
B 17:1, Trenčín C – Handlová 10:8
1. Trenčín C 5 4 1 0 59:31 14
2. Tužina 5 4 1 0 57:33 14
3. Tr. Teplá B 5 4 0 1 58:32 13
4. Diviaky 5 3 2 0 57:33 13
5. P. Bystrica B 5 3 1 1 50:40 12
6. Oslany 5 2 1 2 51:39 10
7. Otrhánky 5 2 1 2 43:47 10
8. STK PD B  5 1 1 3 23:67 8
9. Handlová 5 0 2 3 42:48 7

10. Zeder PD 5 1 0 4 39:51 7
11. Chocholná 5 1 0 4 30:60 7
12. Lysá 5 0 0 5 31:59 5
5. liga muži
N. Dubnica C – Ladce B 2:16, Vinczeová 2 – V. Popel-
ka, Jankovský ml. po 4, Hromek, Gajdošík po 3, 2 štv., 
Pruské A – TTC PB C 17:1, Joz. Šatka, Ondruška, Ko-
pačka po 4, Jakúbek 3, 2 štv. – Lieskovský 1, Pružina 
A – N. Dubnica B 7:11, Gabčo 3, Krupa 2, Sádecký 1, 
1 štv. – Pšenková 4, Prekop, Oravec, Janiga po 2, 1 štv. 
Slovan PB A – Dubnica 5:13, Šuba 2, Babušík, Cedzo 
po 1, 1 štv. – Topák, Gereg po 4, Eckert 3, Mutala 1, 1 
štv., Medeko PB – Sedmerovec B 9:9, Lipa 3, Filípek, 
Lauš po 2, Herco1, 1 štv. – M. Šelinga st. 4, Galko, Šte-
fanec po 2, 1 štv., Dol. Moštenec A – Dol. Kočkovce 
B 13:5, Kmecík 4, M. Podmaník st. 3, I. Bírošík, Baláž 
po 2, 2 štv. – R. Škrabko 3, Chobot 2.
1. D. Moštenec 4 4 0 0 57:15 12
2. N. Dubnica B  4 4 0 0 46:26 12
3. Pruské   4 3 0 1 48:24 10
4. Ladce B  4 2 1 1 43:29 9
5. Sedmerovec B  4 2 1 1 40:32 9
6. Dubnica   4 2 0 2 38:34 8
7. N. Dubnica C  4 1 1 2 26:46 7
8. Medeko PB   4 0 3 1 30:42 7
9. Slovan PB   4 1 0 3 32:40 6
10. Pružina   4 1 0 3 27:45 6
11. D. Kočkovce B  4 0 1 3 24:48 5
12. TTC PB C  4 0 1 3 21:51 5
6. liga muži
Dohňany – Červ. Kameň 13:5, R. Baška 4, M. Baška, 
Junga po 3, Hološko 2, 1 štv. – P. Dohňanský, Rydlo 
po 2, 1 štv., Pruské B – TTC PB D 15:3, Černej, Burdej 
po 4, Cibík 3, Beránek 2, 2 štv. – Kulichová 2, Dujsí-
ková 1, Sedmerovec C – JoLa Dubnica predohrané 
10:8, Miloš Šelinga, Mazán po 3, Galko 2, Mišík 1, 1 
štv. – Rojkovič 4, Kminiak 2, Hebr 1, 1 štv., Slovan PB 
B – Dol. Mariková 14:4, Žilinčík 4, P. Gálik, P. Kvaššay 
po 3, Hlubina 2, 2 štv. – Žiačik 2, Striženec, Belás po 
1, Nozdrovice A – Milochov A 15:3, Didek, Koštialik 
po 4, Otruba, J. Kalus po 2, J. Letko 1, 2 štv. – Kunov-
ský, Lutišan, B. Mihálik po 1, Ladce C – Zliechov 8:10, 

Pišta 3, Sňahničan, Kvasnica po 2, Jankovský st. 1 – J. 
Vicen 4, M. Vicen 3, D. Mišík st. 1, 2 štv.
1. Pruské B  4 4 0 0 54:18 12
2. Zliechov   4 4 0 0 50:22 12
3. Slovan PB B  4 2 1 1 41:31 9
4. Nozdrovice   4 2 1 1 39:33 9
5. Dohňany   4 2 0 2 40:32 8
6. Ladce C  4 1 2 1 36:36 8
7. D. Mariková   4 2 0 2 34:38 8
8. Sedmerovec C  4 2 0 2 30:42 8
9. JoLa DCA   4 1 1 2 34:38 7
10. TTC PB D  4 1 1 2 31:41 7
11. Č. Kameň   4 0 0 4 24:48 4
12. Milochov   4 0 0 4 19:53 4
7. liga muži
TTC PB E – voľno, Dol. Kočkovce C – Nozdrovice B 
7:11, Crkoň 3, M. Majdán, Hudec po 2 – Vavrík 4, J. 
Kalus, Blažíček po 2, Zemanovič 1, 2 štv., Milochov 
B – Púchov B 18:0, Gazdík, Duško, Hradňanský po 4, 
Horečná 3, Lutišan 1, 2 štv., Miracles Dubnica – 3. 
ZŠ Dubnica 16:2, R. Fatrsík, Heštera po 4, Halgoš, 
Trenčan po 3, 2 štv. – P. Fatrsík 2, Púchov A – Beluša 
5:13, Z. Juriga st. 2, Martiš, Sitár, M. Gombár po 1 – Ľ. 
Hrevuš, Ochotninký po 4, I. Hrevuš 3, 2 štv., Dol. Moš-
tenec B – Pružina B 16:2, Ľ. Višenka, Ľ. Melicherík po 
4, Baláž, I. Melicherík po 3, 2 štv. – Topor 2, Šebešťa-
nová – Udiča 13:5, Mitaš 4, J. Mroščák 3, Zaukolec, 
K. Petrík st. po 2, 2 štv. – Kostka, P. Ignácik ml. po 2, 
Vaňko 1.
1. Šebešťanová   6 5 0 1 78:30 16
2. Dol. Moštenec B  6 5 0 1 77:31 16
3. Miracles DCA   6 4 0 2 59:49 14
4. Nozdrovice B  5 4 0 1 56:34 13
5. Beluša   5 3 1 1 54:36 12
6. Milochov B  6 2 2 2 54:54 12
7. Udiča   6 2 1 3 49:59 11
8. D. Kočkovce C  6 2 1 3 57:51 11
9. Pružina B  5 2 1 2 45:45 10
10. TTC PB E  5 2 1 2 39:51 10
11. ZŠ Dubnica   5 1 0 4 30:60 7
12. Púchov A  6 0 1 5 31:77 7
13. Púchov B  5 0 0 5 19:71 5

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. K. Podhradie 12 6 1 5 28:25 19
7. Bolešov 12 5 2 5 19:18 17
8. Streženice 12 4 4 4 17:17 16
9. Papradno 11 5 0 6 24:19 15
10. Udiča 11 4 3 4 14:18 15
11. Tuchyňa 12 3 2 7 21:30 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

Tuchyňa – Bolešov 0:2 (0:1) 
V derby Ilavského okresu sa už po dvanástich min-

útach tešili z vedenia hostia z Bolešova. Postaral sa o 
to utešenou strelou Veselý – 0:1. O tri minúty neskôr 
mali domáci šancu na vyrovnávajúci gól, ale Suchá-
nek po rohovom kope Fila mieril hlavou nad hosťuj-
úcu bránku. Päť minút pred koncom prvého polčasu 

mohol Suchánek vyrovnať, ale jeho strelu M. Šatka 
vyrazil a opakovaná strela opečiatkovala iba žrď hos-
ťujúcej bránky. Dve minúty pred koncom sa domáci 
kanonier Štefula prebil do obrany Bolešova, ale svoje 
snaženie nekorunoval gólom. Tuchyňa aj po obrátke 
pokračovala v tlaku, no skórovať jej nebolo súdené. 
V 60.minúte strelu Hrehuša z priameho kopu bran-
kár hostí vytlačil na roh. Vzápätí sa opäť preštrikoval 
obranou súpera Štefula, ale opäť mu nebolo súdené 
skórovať. Naopak, na druhej strane Bolešovčania ko-
pali rohový kop a D. Šatka hlavou zvýšil na 0:2. Bole-
šovčania si tak z Tuchyne vezú všetky body napriek 
tomu, že iba dvakrát vystrelili na bránku...   

K. Podhradie – Streženice 2:0 (1:0)
Stretnutie tabuľkových susedov začali náporom 

domáci futbalisti, ktorí si vypracovali niekoľko sľub-
ných streleckých príležitostí. Už v siedmej minúte 
poslal svoju navštívenku brankárovi Streženíc Szücs 
v podobe nebezpečnej strely. Hrišo v bránke Streže-
níc sa na nedostatok práce sťažovať nemohol. V 19. 
minúte zlikvidoval ďalekonosnú strelu Marušinca a 
pri ďalšom streleckom pokuse toho istého hráča z 
priameho kopu o dve minúty neskôr Hrišo zasaho-
vať nemusel. Lopta letela nad bránku. V 25. minúte 

trestuhodne premárnil vyloženú šancu domáci Su-
chomel, na druhej strane vzápätí mieril Marián Lo-
duha iba do nôh vybiehajúceho brankára Kováča. 
Necelých desať minút pred koncom prvého polčasu 
poslal presný center do pokutového územia Rafaj a 
Turza hlavou poslal domácich do vedenia – 1:0. Do 
druhého polčasu vstúpili aktívnejšie hostia. Domá-
ci Tomanica síce hneď v úvodnej minúte mieril po 
zemi tesne vedľa, ale v 52. minúte musel ukázať svoje 
kvality brankár Kováč, ktorý zlikvidoval strelu Miloša 
Šestáka. V nefutbalových podmienkach na ťažkom 
teréne sa potom hralo medzi šestnástkami, domáce 
víťazstvo poistil sedem minút pred koncom krížnou 
strelou Tomanica – 2:0.   

Predohrávka (15. 9.): D. Kočkovce – Lysá 4:0 (D. 
Kočík 4) 

Stretnutia Podmanín – Dulov, Papradno – Košeca, 
Kvašov – Jasenica a Udiča – Horná Poruba sa nehrali 
pre nespôsobilé terény, resp. nepriaznivé poveter-
nostné podmienky.  

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk
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II. liga dorast - U19

II. liga dorast - U17

VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ 

7. liga muži

6. liga dorast

I. liga žiaci - U15

I. liga žiaci - U14

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk

8. liga muži

12. kolo: MFK Skalica – MŠK Púchov 8:0 (2:0), Ma-
lacky – Nové Zámky 2:1, Gabčíkovo – Karlova Ves 
Bratislava 6:4, Dubnica – Devínska Nová Ves 6:0, Ko-
márno – Petržalka 3:6, Inter Bratislava – Bánovce nad 
Bebravou 7:0, Lokomotíva Trnava – Zlaté Moravce/
Vráble 1:1, Myjava – Prievidza 5:0
1. Skalica 14 13 0 1 43:10 39
2. Dubnica 14 12 2 0 61:9 38
3. Zl. Moravce 14 10 1 3 42:17 31
4. Myjava 14 9 2 3 35:13 29
5. Loko. Trnava 14 8 2 4 27:21 26
6. Karlova Ves 14 7 4 3 36:24 25
7. Inter 14 7 2 5 37:29 23
8. Petržalka 14 6 4 4 47:28 22
9. Gabčíkovo 14 7 1 6 30:20 22
10. Malacky 14 6 0 8 23:32 18
11. N. Zámky 14 5 2 7 21:27 17
12. Prievidza 14 5 2 7 19:33 17
13. MŠK Púchov 14 5 2 7 22:39 17
14. Topoľčany 13 3 1 9 19:38 10
15. Komárno 14 3 1 10 16:35 10
16. Dev. Nová Ves 14 2 0 12 12:51 6
17. Bánovce 14 2 0 12 10:53 6
18. P. Bystrica 13 1 2 10 13:34 5

12. kolo: MFK Skalica – MŠK Púchov 3:2 (1:1), Hal-
meš, Belobrad, Malacky – Nové Zámky 4:1, Gabčíko-
vo – Karlova Ves Bratislava 5:2, Dubnica – Devínska 
Nová Ves 4:0, Komárno – Petržalka 3:2, Inter Bratisla-
va – Bánovce nad Bebravou 5:1, Lokomotíva Trnava 
– Zlaté Moravce/Vráble 2:1, Myjava – Prievidza 8:0
1. Petržalka 14 11 1 2 38:11 34
2. Dubnica 14 10 2 2 49:12 32
3. Loko. Trnava 14 10 1 3 33:9 31
4. Inter 14 9 3 2 46:16 30
5. Myjava 14 9 2 3 38:7 29
6. Komárno 14 9 1 4 30:25 28
7. Gabčíkovo 14 8 1 5 33:24 25
8. Zl. Moravce 14 7 3 4 50:21 24
9. P. Bystrica 13 7 0 6 19:35 21
10. Karlova Ves 14 5 4 5 22:20 19
11. Skalica 14 5 3 6 15:28 18
12. MŠK Púchov 14 5 2 7 20:27 17
13. Prievidza 14 5 0 9 14:31 15
14. Malacky 14 4 1 9 22:40 13
15. N. Zámky 14 3 3 8 16:34 12
16. Bánovce 14 0 5 9 10:39 5
17. Topoľčany 13 1 1 11 11:42 4
18. Dev. Nová Ves 14 0 1 13 9:54 1

8. kolo: D. Kočkovce – Streženice odložené, Plevník 
– Dohňany odložené, Horovce – Pružina odložené,  
Bolešov – Jasenica 2:1 (2:0), Tuchyňa mala voľno.
1. Dohňany 6 6 0 0 16:5 18
2. Plevník 6 5 1 0 36:6 16
3. Horovce 7 4 0 3 16:11 12
4. Streženice 6 3 1 2 14:11 10
5. Pružina 6 1 3 2 11:13 6
6. D. Kočkovce 6 1 2 3 15:16 5
7. Jasenica 6 1 1 4 17:18 4
8. Bolešov 6 1 1 4 9:24 4
9. Tuchyňa 7 1 1 5 12:42 4

10. kolo: MFK Skalica – MŠK Púchov 6:1 (1:1), Kolesá-
nyi, Slovan Bratislava – Petržalka 11:0, Dunajská Stre-
da – Trnava 4:2, SDM Domino – Zlaté Moarvce/Vráble 
1:5, Nitra – Inter Bratislava 0:0, Trenčín – Karlova Ves 
Bratislava 5:0, Senica - Levice 5:0
1. Slovan 10 8 2 0 49:3 26
2. Trenčín 10 8 1 1 50:8 25
3. Nitra 9 6 1 2 28:11 19
4. Trnava 9 6 1 2 24:12 19
5. D. Streda 10 6 0 4 25:20 18
6. Skalica 10 5 2 3 24:23 17
7. Zl. Moravce 10 5 1 4 18:13 16
8. Petržalka 10 4 0 6 20:28 12
9. Karlova Ves 10 2 4 4 14:17 10
10. Inter 10 3 1 6 13:28 10
11. Senica 10 2 3 5 9:24 9
12. Domino 10 2 0 8 11:55 6
13. Levice 10 1 2 7 5:20 5
14. MŠK Púchov 10 1 2 7 10:38 5

10. kolo: MFK Skalica – MŠK Púchov 1:1 (0:1), Porub-
čan, Slovan – Petržalka 5:1, Dunajská Streda – Trnava 
1:1, SDM Domino – Zlaté Moravce 1:3, Nitra – Inter 
0:0, Senica- Levice 2:0, Trenčín – Karlova Ves 4:0
1. Slovan 10 9 1 0 45:3 28
2. Trenčín 10 8 2 0 43:2 26
3. Inter 10 6 2 2 20:12 20
4. D. Streda 10 6 1 3 19:10 19
5. Trnava 9 5 3 1 20:7 18
6. Senica 10 5 2 3 23:12 17
7. Nitra 9 4 2 3 26:5 14
8. Zl. Moravce 10 4 1 5 16:16 13
9. Petržalka 10 4 0 6 16:22 12
10. Karlova Ves 10 2 2 6 11:18 8
11. MŠK Púchov 10 2 2 6 8:31 8
12. Levice 10 2 1 7 12:36 7
13. Domino 10 2 0 8 6:37 6
14. Skalica 10 0 1 9 9:63 1

12. kolo: Podvažie – D. Breznica 7:0 (1:0), Praznov 
– Dohňany odložené, FC Púchov – D. Mariková od-
ložené, Pruské – Sverepec 7:1 (0:1), Lazy – Pružina 4:5 
(3:4), Kmošena 2, Maslák, Dlobík, Mikušovce – Šebeš-
ťanová 4:1 (1:1), Visolaje – Kolačín 7:3 (5:1), Kujaník 3, 
Krála 2, Liška, Šuly.
1. Pruské 11 9 0 2 39:15 27
2. Visolaje 12 8 1 3 44:25 25
3. Mikušovce 11 8 1 2 31:12 25
4. Šebešťanová 11 7 1 3 27:23 22
5. D. Mariková 10 6 3 1 27:12 21
6. Lazy 11 6 0 5 28:24 18
7. Sverepec 12 5 3 4 23:21 18
8. FC Púchov 10 4 2 4 24:26 14
9. Podvažie 12 4 1 7 23:23 13
10. Dohňany 9 4 1 4 18:18 13
11. Kolačín 11 2 4 5 19:38 10
12. D. Breznica 12 1 3 8 16:37 6
13. Pružina 12 2 0 10 13:38 6
14. Praznov 10 1 0 9 19:39 3

4. kolo: Tŕstie – Vrchteplá 1:0 (0:0), Lednica – Bodiná 
2:0 (1:0), Osrman 2, Orlové – Prejta 3:3 (0:3).
1. Kameničany 8 7 1 0 23:9 22
2. Bodiná 8 6 0 2 32:7 18
3. Prejta 8 5 1 2 19:13 16
4. Hr. Lednica 8 4 1 3 14:9 13
5. Lumax Horovce 8 4 0 4 17:20 12
6. Trstie 8 3 1 4 16:22 10
7. Vrchteplá 8 2 1 5 15:16 7
8. D. Orlové 8 2 1 5 13:33 7
9. Č. Kameň 8 0 0 8 3:23 0

6. liga muži – 13. kolo o 13.30
Horná Poruba – K. Podhradie (Brundza, Balušík, 

Galbavý), Jasenica – udiča (Folučka, Rojko), Bolešov 
– Kvašov (Lamžo, Kapila, Guzma), Lysá – Tuchyňa (Mi-
gát, Hriadel, Proč), Košeca – Dolné Kočkovce (Koleno, 
Mako, Horečný), Dulov – Papradno (D. Komorník, J. 
Pecuš), Streženice – Podmanín (Škrovánek, Jandušík)

7. liga muži – 13. kolo o 13.30
Kolačín – Podvažie (O. Komorník, Kováčik, Petru-

šek), Šebešťanová – Visolaje (Zvak, Blaško), Pružina 
– Mikušovce (M. Mihálik, B. Mihálik, Ďuriš), Sverepec 
– Lazy (Pastorek, Meluch), Dolná Mariková – Pruské 
(Zigo, Sklenár), Dohňany – FC Púchov (M. Pecuš, Va-

vrík), Dolná Breznica – Praznov (Orálek, Kováč), Do-
hrávky: Kolačín – Praznov (1. 11. o 13.30 – Pastorek, 
Hriadel, Migát), Dohňany – Šebešťanová (1. 11. o 
10.30 – Orálek, Galbavý, Lamžo), FC Púchov – Miku-
šovce (11. 11. o 13.30 – Meluch, Kapila, Migát), Pruské 
- Lazy (1. 11. o 10.00 – Škrovánek, Petrušek, M. Pecuš), 
D. Mariková – Dohňany (12. 11. o 13.30 – D. Komor-
ník, Kováč, Zigo)

6. liga dorast – 9. kolo o 10.45
Jasenica – D. Kočkovce (Rojko, Folučka), Pružina 

– Bolešov (Ďuriš, M. Mihálik), Dohňany – Tuchyňa (v 
sobotu o 13.30 – Migát, Proč), Streženice – Plevník 
(Jandušík, Škrovánek), 

Delegačná listina na 5. novembra

Komisia mládeže oznamuje hráčom ročník 2007 a 
mladší, že ďalší zraz výberu ObFZ bude dňa 2. 11. 
2017 o 16,00 hod. v športovej hale v Dubnici nad 
Váhom. 

Nominovaní hráči:  Vanessa Faluríková – Ladce, 
Branislav Marcišin - Horná Poruba, Lukáš Kňažek 
– Bolešov, Vratko Holíček – Bolešov, Andrej Chleba-
na – Bolešov, Andreas Jordan - Nová Dubnica, Peter 
Gajdoš – Košeca, Oliver Kutej – Košeca, Pavol Pikna 
– Košeca, Jakub Porubčan – Kolačín, Jakub Mlynek 
– Kolačín, Kristian Kosmeľ - ŠK FC Púchov, Dominik 
Bednár - ŠK FC Púchov, Rastislav Katerňák - ŠK FC 
Púchov, Filip Petrík – Šebešťanová, Kristian Kaprálik – 
Šebešťanová, Dominik Pulen – Šebešťanová, Roman 
Pulen – Šebešťanová, Nicolas Čelko – Domaniža, Vik-
tória Valachová – Domaniža, Adam Suder – Streženi-
ce, Dalibor Bašo – Šebešťanová

Komisia mládeže oznamuje hráčom ročník 2004 
a mladší, že ďalší  zraz výberu ObFZ bude dňa 7. 
11. 2017 o 16,00 hod. na štadióne MŠK Považská 
Bystrica. 

Nominovaní hráči: Dominik Ondrička - Lazy pod 
Makytou, Tomáš Janíček - Lazy pod Makytou, Matúš 
Marcišin - Horná Poruba, Adrian Molnár - Nová Dub-
nica, Jakub Sabo - Nová Dubnica, Michal Litvík – Ko-
šeca, Matúš Palček – Košeca, Martin Ondlevec – Ko-
šeca, Tomáš Kvasnica – Košeca, Filip Kaniak – Udiča, 
Adrian Hrebík – Udiča, Matej Košút – Sverepec, Denis 
Marko – Domaniža, Michal Krčmárik – Domaniža, 
Andrej Macošinec – Papradno, Rudolf Cabadaj - Pa-
pradno

Mládežnícke zrazy
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Púchovčania si poradili s nebezpečnými Levicami
HOKEJ

Kto s kým na ľade

II. liga muži
7. kolo: MŠK Púchov – HK Levice 6:2 (1:1, 3:0, 

2:1), 5. Pšurný (Zúbek, Hrušík), 25. Mikuš (Hrušík), 25. 
Paliesek (Flašík, Bednár), 39. Zúbek (Hrušík), 54. Hru-
šík (Mikuš, Zúbek), 54. Zemko (Bajtala)

Strely na bránku: 50/27, Presilovky: 7/3 – 5/0, Roz-
hodovali: Lesay, Nosek, Hodoň, 285 divákov

Zostava MŠK Púchov: Baštuga – Kvocera, Mikuš, 
Flašík, Bednár, Lukáč, Haluška, Mihula – Hrušík, Pšur-
ný, Zúbek, Brandis, Paliesek, Furo, Zemka, Panáček, 
Bajtala, Stanislav. Tréner – Branislav Okuliar.

Púchovčania sa po prvej tohtoročnej prehre v sú-
ťaži rýchlo rehabilitovali a odprevadili nepríjemné 
Levice domov s prehrou rozdielom triedy. V prvej 
tretine síce ešte nedokázali nájsť dokonalý recept na 
precíznu obranu Levičanov, prekonať ich brankára 
dokázal iba Pšurný hneď v piatej minúte. Po neroz-
hodnej prvej tretine  rozjasali domáci tribúny hneď 
dvakrát v 25.minúte, kedy najskôr Mikuš strhol vede-
nie na stranu MŠK a v tej istej minúte ho zveľadil na 
dvojgólový rozdiel Paliesek. Keď tesne pred koncom 
druhej tretiny zvýšil Zúbek na 4:1, bolo o víťazovi 
prakticky rozhodnuté. V záverečnej tretine ešte dvo-
mi zlepenými gólmi poistili domáce víťazstvo Hrušík 
a Zemko. 

Ostatné výsledky 7. kola: 
Osmos Bratislava B – Prievidza 2:5, Senica – Parti-

zánske 5:7, Ružomberok – Dynamax Nitra 2:3, Dolný 
Kubín – Budapešť 2:0
1. MŠK Púchov  7 6 0 0 1 43:19 18
2. Partizánske 7 4 2 0 1 36:21 16
3. Dynamax NR  7 5 0 0 2 26:26 15
4. D. Kubín  7 4 1 0 2 21:20 14
5. Levice  7 4 0 1 2 30:17 13
6. Osmos BA B 7 3 0 2 2 22:23 11
7. Prievidza  7 3 0 0 4 26:38 9
8. Budapešť  7 2 0 0 5 23:28 6
9. Ružomberok  7 1 0 0 6 17:23 3
10. Senica  7 0 0 0 7 21:50 0
Extraliga dorast
17. kolo: MŠK Púchov – HKM Zvolen 3:1 (0:0, 1:0, 
2:1), 30. Urban (Omelka, Jablonka), 55. Deneš (La-
decký, Bielousov), 58. Deneš (Smolka, Húska)
Ostatné výsledky 17. kola: Poprad – Spišská Nová 
Ves 6:3, Liptovský Mikuláš – Prešov 7:2, Trenčín – Ban-
ská Bystrica 4:2, Žilina – Košice 4:3, Martin – Micha-
lovce 6:3, Nitra – Slovan Bratislava 4:7, Trnava – Ska-
lica 5:2
18. kolo: MŠK Púchov – HC 05 Banská Bystrica 0:4 
(0:2, 0:0, 0:2)
Ostatné výsledky 18. kola:  Liptovský Mikuláš 
– Spišská Nová Ves 5:1, Poprad – Prešov 11:0, Trenčín 
– Zvolen 7:1, Martin – Košice 0:4, Žilina – Michalovce 
0:2, Trnava – Slovan Bratislava 0:9, Nitra – Skalica 4:1
1. Trenčín  18 12 0 2 4 70:31 38
2. Poprad  18 11 1 1 5 68:41 36
3. L. Mikuláš  18 10 2 2 4 51:36 36
4. Slovan  17 9 3 1 3 69:40 34
5. Košice  18 10 1 2 5 69:48 34
6. Skalica  18 11 0 1 6 61:44 34
7. Nitra  18 8 3 2 5 75:56 32
8. MŠK Púchov  18 7 2 1 8 47:53 26
9. Zvolen  18 7 2 1 8 50:58 26
10. Martin  18 8 0 1 9 56:60 25
11. Sp. Nová Ves  18 6 2 1 8 65:63 23
12. Michalovce  18 6 1 3 8 51:66 23
13. B. Bystrica  17 5 3 0 9 49:52 21
14. Trnava  17 5 1 1 10 46:60 18
15. Žilina  17 4 0 2 11 42:67 14
16. Prešov  18 1 0 0 17 22:116 3

KADETI
11. kolo: HK ŠKP Poprad – MŠK Púchov 4:3 (0:1, 
2:1, 2:1), 2. Šmigura (Halušková), 31. Moravanský 
(Mišák), 47. Moravanský
Ostatné výsledky 11. kola: Martin – Spišská Nová 
Ves 3:3, Banská Bystrica – Zvolen 4:3, Žilina – Trnava 
1:3, Košice – Slovan Bratislava 3:7, Michalovce – Tren-
čín 2:5
1. Slovan 11 10 1 0 67:17 21
2. Košice  11 8 0 3 62:34 16
3. Trenčín  11 8 0 3 46:20 16
4. Poprad  11 8 0 3 60:43 16
5. Martin  11 5 2 4 32:35 12
6. Trnava  11 5 1 5 38:45 11
7. MŠK Púchov  11 3 4 4 38:41 10
8. Žilina  11 5 0 6 31:37 10
9. Sp. Nová Ves  11 4 2 5 40:48 10
10. B. Bystrica  11 2 1 8 27:54 5
11. Zvolen  11 1 1 9 27:60 3
12. Michalovce  11 1 0 10 26:60 2
I. liga starší žiaci
8. HT
9. kolo: MŠK Púchov mal voľno, Banská Bystrica 
– Považská Bystrica 6:2, Žilina – Zvolen 2:1, Liptovský 
Mikuláš – Brezno 4:7
1. Martin  7 7 0 0 49:13 14
2. Zvolen  8 5 1 2 49:27 11
3. MŠK Púchov  8 5 1 2 25:18 11
4. Brezno  8 5 0 3 40:41 10
5. B. Bystrica  8 4 0 4 43:29 8
6. Žilina  8 4 0 4 25:21 8
7. Lučenec  8 2 2 4 36:47 6
8. P. Bystrica  9 0 2 7 24:57 2
9. L. Mikuláš  8 1 0 7 15:53 2
7. HT
9. kolo: MŠK Púchov mal voľno, Banská Bystrica 
– Považská Bystrica 5:5, Žilina – Zvolen 3:6, Liptovský 
Mikuláš – Brezno 6:3
1. MŠK Púchov  8 7 1 0 50:14 15
2. Martin 7 6 0 1 40:16 12
3. Zvolen  8 5 1 2 44:25 11
4. B.  Bystrica  8 3 1 4 35:36 7
5. L. Mikuláš  8 3 1 4 25:30 7
6. Lučenec  7 3 1 3 27:36 7
7. Žilina  8 3 0 5 37:34 6
8. Brezno  8 1 1 6 18:67 3
9. P. Bystrica  8 0 2 6 32:50 2
I. liga mladší žiaci

6. HT
9. kolo: MŠK Púchov mal voľno, P. Bystrica – Banská 
Bystrica 4:10, Zvolen – Žilina 4:10, Brezno – Liptovský 
Mikuláš 10:6, Lučenec – Martin 4:7
5. HT
9. kolo: MŠK Púchov  mal voľno, P. Bystrica – B. Bys-
trica 4:7, Zvolen – Žilina 3:2, Brezno – L. Mikuláš 15:2, 
Lučenec – Martin 5:7

II. liga muži
9. kolo – 4. novembra
MŠK Púchov – HC Prievidza (17.30), Senica – Os-

mos Bratislava B, Ružomberok – Levice, Dolný Kubín 
– Partizánske, Budapešť – Dynamax Nitra

Extraliga dorast
19. kolo – 4. novembra
HC Košice – MŠK Púchov (14.00)
20. kolo  - 5. novembra
HKM Michalovce – MŠK Púchov (10.30)
Kadeti
12. kolo – 1. novembra
HC Košice – MŠK Púchov (13.30)
13. kolo – 5. novembra 
MŠK Púchov – HKM Michalovce (13.30)
I. liga starší žiaci
8. HT 
10. kolo – 31. októbra
HC 05 Banská Bystrica – MŠK Púchov (12.00)
11. kolo – 4. novembra
MŠK Púchov – MsHKM Žilina (9.00)
7. HT
10. kolo – 31. októbra
HC 05 Banská Bystrica – MŠK Púchov (14.30)
11. kolo – 4. novembra
MŠK Púchov – MsHKM Žilina (11.30)
I. liga mladší žiaci
6. HT 
10. kolo – 31. októbra
MŠK Púchov – Banská Bystrica (11.00)
11. kolo – 4. novembra
MsHKM Žilina – MŠK Púchov (9.00)
5. HT
10. kolo – 31. októbra
MŠK Púchov – Banská Bystrica (13.30)
11. kolo – 4. novembra
MsHKM Žilina – MŠK Púchov (11.30)

Kapitán Púchovčanov Milan Furo (v strede) má skúsností na rozdávanie. Po zápase s Levicami mohol byť spokoj-
ný...                FOTO: Miroslav Mikáč
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PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Súrne hľadáme prenájom zariadeneho 2-izb. bytu 
v Púchove, s balkonom a výťahom, po kompletnej 
rekonštrukcii. Cena nájmu do 300 € s energiami. 
Sme dve ženy: vnučka s babkou. Poriadkumilovné, 
nefajčiarky. Prosím o seriózne ponuky na tel. čísla 
0915 434 486, 0904 547 152.
• Prenajmem 2-izbový byt, dlhodobo, len vážni záu-
jemcovia. Tel. 0918 218 419.
• Prenajmem výhodne na Štefánikovej ulici v  Pú-
chove priestor 36 m², na prízemí, vhodný pre ob-
chod, kancelárie, dielňu alebo medzisklad. Kontakt: 
0905 262 820.
• Ponúkam do prenájmu 4-izbový byt na Okružnej 
ul. v Púchove od 1. 1. 2018. Tel. 0915 624 215.

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. Tel. 0907 554 230.
• 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.

PONUKA PRÁCE
• Hľadáme šikovného údržbára-mechanika na 
údržbu a vykonávanie drobných a stredných opráv 
strojov a zariadení; Práca na 3-týždňové turnusy 
(pracujú sa 12-tky, aj soboty). Odmena za turnus: 
950,00 eur netto. Ubytovanie a strava zabezpečené. 
Príspevky na cestovné. Nástup ihneď. Viac info: 0908 
710 704. 
• Prijmem predavačku do maloobchodnej predajne 
v centre mesta Púchov. Tel. 0908 792 955.
• Hľadáme   pracovníkov na čistiace práce, bri-
gádne aj na TPP. Celoročne. Bližšie info na:  
0915 890 941. 
• Reštaurácia Čierny havran (Púchov) rozširuje svoj 
kolektív šikovných ľudí. Obsadzovaná pozícia je 
čašníčka a pomocná sila do kuchyne. Hľadáme ľudí 
s chuťou pracovať. Ponúkame prácu v mladom ko-
lektíve, stály pracovný pomer a zázemie. V prípade 

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, priateľom a  všetkým, 
ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť s naším drahým 
Milanom CHODÚROM. 
Ďakujeme za prejavenú sústrasť, kvetinové dary 
a slová útechy. Osobitné poďakovanie patrí po-
hrebnej službe Advent, p. Chovančekovej, p. Ko- 
váčikovej a pracovníkom zariadenia Púchovčan.  
                                                                       Smútiaca rodina

SPOMIENKA
Slza smútku tíško stečie 
po tvári, bolesť v  srdci 
zabolí, no pekná spo- 
mienka ako večný pla-
meň v  srdciach zahorí. 
Dňa 29. 10. sme si pri-
pomenuli druhé výročie 
smrti našej drahej ma-
mičky, babky a prabab-
ky Margity ŠTRBÁKOVEJ. 

S láskou a úctou spomína dcéra Anna 
s manželom, vnúčatá a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dni plynú, roky pribú- 
dajú, ale spomienky na 
teba v  našich srdciach 
stále zostávajú. 
Dňa 11. 11. 2017 uplynú 
3 roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec a  dedko 
František MARKOVIČ. 

S láskou a úctou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 30. 10. sme si pri-
pomenuli 1. výročie, 
čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, 
dedko a pradedko  
Augustín KUDLEJ. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s  nami 
tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína celá rodina.
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SPOMIENKA
Čas veľmi rýchlo plynie, 
no spomienka na Teba 
z  našich sŕdc nevymiz-
ne. Dňa 21. 7. uplynulo 
už 30 rokov odvtedy, 
čo nás navždy opustil 
náš milovaný otec, starý 
otec Jozef ŠTRBÁK. 
Kto ste ho poznali,  
venujte mu s nami tichú spomienku. Ďakujeme. 

S láskou a úctou spomínajú 
dcéra Anna s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie a  nevráti, čo 
vzal, zostali len spom-
ienky a  žiaľ. Aj keď už 
nie si medzi nami v na-
šich srdciach žiješ stále 
s nami. Dňa 30. októbra 
2017 si pripomenieme 
16. výročie, čo nás na-
vždy opustil otec, ded-
ko, pradedko Jozef GANÁT. 

S láskou spomínajú manželka, 
dcéra a synovia s rodinami. 

SPOMIENKA
Dni utekajú, roky prib-
údajú, ale spomienky na 
teba v  našich srdciach 
zostávajú. Dňa 7. 10.  
sme si pripomenuli  
nedožitých 90 rokov 
nášho otca Štefana  
TARABU z Horných 
Kočkoviec a 31. 10. uply-
nie 30 rokov, čo nás navždy opustil. 

S láskou spomínajú dcéra Eva a syn Vladimír
s rodinami.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým prí- 
buzným, priateľom a   
známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s naším drahým 
zosnulým Viktorom 
MAREČKOM, ktorý nás 
po dlhej chorobe opus-
til vo veku 74 rokov. 
Zároveň sa chceme 
poďakovať MUDr. Vladimírovi Kolníkovi a  PhDr. 
Ľudmile Hanuliakovej PH.D. za profesionálnu sta-
rostlivosť a  láskavý prístup počas liečby, hlavne 
v  posledných dňoch jeho života. Naša vďačnosť 
patrí aj pohrebnej službe Advent.                

  Smútiaca rodina



vážneho záujmu nás kontaktujte na ciernyhavran@ciernyhavran.sk alebo na tel. 
+421 918 855 760.
• Hľadáme šikovné operátorky do výroby. Nástup ihneď. Jednozmenná prevá-
dzka. Nástupný plat: 550 eur/netto + mesačné odmeny. Doprava zabezpečená. 
Bližšie info na: 0908 710 704.
• Ponúkam sezónne lesné práce a brigády. Tel. 0903 948 047. 
• Prijmem brigádničku, prípadne na TPP cukrárku do cukrárenskej výroby. Tel. 
0903 379 774.

OZNAMY
• ZO SZZP Púchov oznamuje záujemcom, že poriada zájazd na vianočné trhy do 
Viedne 1. 12. 2017. Poplatok na osobu je 20 € - cesta + pripoistenie. Odchod au-
tobusu o 6.00 hod. z parkoviska za starým DK. Prihlásiť sa môžete do 25. 11. 2017 
u p. Petra, Obrancov mieru 1152/5, tel. 0949 103 709, 0948 093 551.
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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       

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

Stredná odborná škola I. Krasku v Púchove Vás pozýva na Dni otvorených dverí, 
ktoré sa uskutočnia 7. - 9. novembra 2017 od 8.00 do 13.00 hod.

Podrobný program nájdete na www.sospuchov.sk 
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