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Slovenská motocyklová špička
sa v Púchove opäť odela do gala
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Slovenská motocyklová špička 
sa v Púchove opäť odela do gala

VEČER MAJSTROV SLOVENSKEJ MOTOCYKLOVEJ FEDERÁCIE - 9. 12., DIVADLO PÚCHOV

Večer majstrov SMF našiel opäť pohostinnú náruč v 
Divadle v Púchove. 

Prezident Slovenskej motocyklovej federácie Peter 
Smižík spolu s hlavnou kontrolórkou športu Alicou 
Fisterovou počas dekorovania najlepších. 

Slovenská motocyklová federácia nezabúda ani na 
osobnosti, ktoré sa rôznym spôsobom zaslúžili o rozvoj 
slovenského motocyklového športu. 

Ani tento rok nechýbal medzi vyhodnotenými slovenskými motocyklistami zástupca Púchovského okresu. Junior 
Jakub Zahustel (na snímke tretí zľava) si prevzal ocenenie za životný úspech - druhé miesto v juniorskom družstve 
na majstrovstvách Európy Enduro.            FOTO: Milan Podmaník 

Priestory Divadla v Púchove sa aj na sklonku toh-
to roku stali centrom slovenského motocyklového 
športu. Na tradičnom Večere majstrov Slovenskej 
motocyklovej federácie dekorovali najlepších sloven-
ských, ale i českých či maďarských motocyklových 
pretekárov jazdiacich so slovenskou licenciou.  

Ani v tomto roku medzi odmenenými nechýbali zá-
stupcovia Púchovského okresu. Ocenenie za úspeš-
nú reprezentáciu Slovenskej republiky a Slovenskej 
motocyklovej federácie v roku 2017 si prevzal Pú-
chovčan Jakub Zahustel. V tomto roku si juniorsky 
reprezentant pripísal na svoje konto najväčší úspech 

vo svojej športovej kariére, keď na majstrovstvách 
Európy v endure v Gelnici skončil juniorsky tím Slo-
venska na striebornej priečke. Kvarteto Jakub Zahus-
tel, Martin Krátky, Tomáš Zboran a Patrik Halgaš sa 
postarali o úspech, aký sa slovenským endurákom už 

dávno nepritrafil. Jakub Zahustel štartoval aj v celom
seriáli majstrovstiev Európy jednotlivcov v triede Ju-
nior E1 a obsadil peknú dvanástu priečku. Rozhovor 
s Jakubom Zahustelom o tohtoročnej sezóne prine-
sieme v budúcom čísle. Druhým oceneným z okresu 
Púchov bol Tomáš Marcina – víťaz medzinárodných 
majstrovstiev SR v triale v kategórii Junior. 

Večer majstrov Slovenskej motocyklovej federácie 
(SMF) je každoročne stretnutím nielen najlepších 
športovcov jednotlivých disciplín SMF, ale i stretnu-
tím priaznivcov motocyklového športu, mechanikov, 
funkcionárov, zástupcov priemyslu, partnerských 
organizácií a zástupcov médií.  Tradične výborne ho 
zvládla moderátorská legenda Alexander Štefuca (na 
snímke vľavo). Dekorovanie víťazov jednotlivých ka-
tegórii a tried disciplín SMF bolo i tento rok spojené s 
kultúrnym programom a spoločenským posedením, 
kde bol priestor nielen na diskusiu, ale i na zábavu a 
vzájomné spoznávanie sa jazdcov všetkých šiestich 
disciplín SMF a priaznivcov motocyklového športu. 
Okrem dekorovania víťazov medzinárodných majs-
trovstiev a majstrovstiev Slovenska v rámci slávnost-
ného večera ocenili i jazdcov, ktorí v sezóne 2017 
úspešne reprezentovali Slovensko na medzinárod-
ných podujatiach v zahraničí a ďalších funkcionárov 
a členov SMF, ktorí prispievajú k propagácii motocy-
klového športu.

Podľa prezidenta SMF Petra Smižíka si Večer majst-
rov našiel už svoje tradičné miesto v Púchove. Nie je 
to podľa neho iba preto, že Púchov má dobrú polohu 
a je ľahko dostupný zo všetkých kútov Slovenska. „Di-
vadlo v Púchove poskytuje perfektné nové priestory, 
pochopenie nachádzame pochopenie aj vo vedení 
mesta Púchov, takže robíme to tu radi,“ skonštatoval 
pre Púchovské noviny Smižík.                                  (pok)

Schválili rozpočet a zvolili 
nového náčelníka MsP Púchov

Pozitívny vývoj financií 
mesta Púchov podľa INEKO
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Mikulášska nádielka
v škôlkach a školách 
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Mikuláš v materských školách V pondelok 4. decembra dopoludnia 
zavítal Mikuláš v podobe viceprimá-
tora Romana Hvizdáka do všetkých 
ôsmych mestských materských škôl. 
Viceprimátora sprevádzala vedúca 
oddelenia školstva mestského úra-
du Renáta Holáková. Malí škôlkári 
sa pred návštevou radi predviedli 
s  básničkami a  pesničkami. A  naj- 
viac sa potešili sladkému balíčku.

-sf-

Mikulášska nádielka aj s pravým 
kočkovským punčom
 Pre deti z Horných Kočkoviec, Kolonky, Vŕšku a širšieho okolia bola v predvečer 
sviatku sv. Mikuláša pripravená akcia na parkovisku pri Hradisku. Ako už býva 
zvykom, zastavil sa tu Mikuláš so svojou družinou, ktorý mal pre deti nachystané 
balíčky plné sladkostí s ovocím, detský punč a vianočné oblátky s koláčikmi. Na 
oplátku, aj deti mali nachystané prekvapenia pre Mikuláša v podobe ich ručne 
namaľovaných kresieb, riekaniek a básničiek. Pre rodičov a starých rodičov detí 
a všetkých starších návštevníkov vhod padol pravý kočkovský punč. Príjemnú 
atmosféru utorkového podvečera dotvárali jemné melódie so snehovými vloč-
kami vo vetre. Najväčším poďakovaním pre organizátorov - OV Horné Kočkovce, 
je okrem detskej radosti a počtu detí, aj čoraz väčší ohlas medzi dospelákmi.

Cyril Crkoň

Za Mikuláša poďakovali divadlom
Na Mikuláša prišiel pozdraviť našich klien- 
tov v CSS – Chmelinec Púchov  viceprimá-
tor Roman Hvizdák a zástupcovia Mest-
ského úradu v Púchove.  A nielen pozdra-
viť, ale aj potešiť mikulášskymi darčekmi, 
za ktoré im srdečne ďakujeme. Naši klienti 
na oplátku zahrali hosťom divadlo, s kto-
rým vystúpili na Trenčianskom Omarovi  
v Slávnici. Teší nás, že pán Hvizdák ocenil 
snahu našich seniorov a vyjadril názor, že 
napriek rôznym zdravotným ťažkostiam, 
dokážu šíriť vo svojom okolí dobrú ná-
ladu.  A o to predsa v živote ide, nielen v 
tento predvianočný čas.                           -mv-



Dlhová služba mesta je počítaná ako podiel výdavkov na splácanie istiny a úrokov 
k bežným príjmom za predchádzajúci rok. Informuje o tom, aké vysoké výdavky 
má samospráva v súvislosti s obsluhou dlhu. Zákonný limit je 25 %, ak obec pre-
kročí túto hranicu, nemôže podľa zákona prijať ďalšie návratné zdroje financova-
nia. V tomto ukazovateli je Púchov dlhodobo lepší, než celoslovenský priemer:

Celkový dlh mesta Púchov bol v roku 2016 v absolútnej výške 4,9 milióna eur. 
V posledných rokoch sa znižuje: v r. 2013 bol najvyšší - viac než 6 miliónov eur. 
V nasledujúcich rokoch výška celkového dlhu mesta klesala: v r. 2014 na 5,7 mi-
lióna eur, v r. 2015 bol 5,3 milióna eur a v r. 2016 klesol na 4,9 milióna eur. Pokles 
dlhu mesta sa očakáva aj v roku 2017. Znižuje sa však aj počet obyvateľov mesta, 
takže pokles zadĺženia prepočítaný na jedného obyvateľa nie je až taký výrazný:

Celkový dlh mesta Púchov v pomere k bežným príjmom za rok 2016 je 34,8 % 
(slovenský priemer je 20,2 %). Údaje o celkovom dlhu obcí sú počnúc rokom 
2012 preberané od MF SR, pričom ide o tzv. zákonné kritérium, teda dlh podľa 
Zákona 583/2004 Z. z. Po roku 2014 sa podľa zákona začali do dlhu započítavať 
aj investičné dodávateľské úvery. Dlh by podľa zákona nemal presiahnuť úroveň 
60 %. Mesto Púchov malo v rokoch 2009 - 2016 tento ukazovateľ horší, než celo-
slovenský priemer, ale tendencia jeho vývoja je priaznivá:

Najhoršie na tom bolo naše mesto v rokoch 2010 a 2011, odvtedy sa finančné 
zdravie mesta zlepšuje a v posledných dvoch rokoch sa dostalo na úroveň celo-
slovenského priemeru:
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Hlavným účelom projektu INEKO 
www.hospodarenieobci.sk je po-
skytnúť širokej verejnosti relevantné 
údaje o  hospodárení každej obce, 
mesta a vyššieho územnosprávneho 
celku. INEKO verí, že zvýšenie infor-
movanosti prispeje k  lepšiemu hos-
podáreniu jednotlivých obcí a miest, 
keďže komunálni politici budú kvôli 
verejnej kontrole nútení hospodáriť 
efektívnejšie. Vďaka časovým radom 
si môžu občania vyhodnotiť snahu 
samosprávy o zlepšovanie hospodá-
renia.
Na internetovej stránke www.hos-
podarenieobci.sk sú spracované 
a  prezentované údaje o  všetkých 
2.930 slovenských obciach (vrátane 
miest a mestských častí) za roky 2006 
- 2016. V rámci projektu INEKO sledu-
je nasledovné indikátory finančnej 

Pozitívny vývoj financií mesta Púchov podľa INEKO

stability: celkový dlh, dlhová služba, 
bilancia bežného účtu, záväzky po 
lehote splatnosti v pomere k bežným 
príjmom, základná bilancia, bilancia 
kapitálového účtu, čistý majetok, 
okamžitá likvidita, pohotová likvidita, 
úvery od ŠFRB v pomere k príjmom, 
základná bilancia na obyvateľa, cel-
kový dlh na obyvateľa, čistý majetok 
na obyvateľa a výsledok hospodá-
renia za bežné účtovné obdobie na 
obyvateľa. 
Finančné zdravie mesta, resp. obce 
vypovedá o tom, do akej miery je hos-
podárenie udržateľné a či príslušnému 
mestu, resp. obci hospodárenie spô-
sobuje, alebo nespôsobuje problémy. 
Finančné zdravie je jedno číslo v  in-
tervale 0 (najhoršie) až 6 (najlepšie), 
počítané na základe údajov za 4 po 
sebe idúce roky ako kombinácia pia-

INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podpo-
ruje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky pozitívneho vývoja slovenskej eko-
nomiky a spoločnosti.

Z hľadiska porovnania hospodárenia Púchova a ostatných slovenských miest, výsledky Púchova už nie sú také zlé, ako tomu bolo pred pár rokmi 
za bývalého vedenia mesta. Púchov sa v rebríčku 138 slovenských miest prepracoval zo 132. miesta v roku 2010 na 56. miesto v roku 2016. Známka 
finančného zdravia mesta Púchov mala v roku 2010 hodnotu 3,3 a v roku 2016 sa finančné zdravie mesta zlepšilo na hodnotu 5,1 (rovnakú známku 
mali mestá na 40. až 59. mieste rebríčka INEKO). V roku 2016 viedli rebríček najlepšie hospodáriacich miest Nové Mesto nad Váhom, Dubnica nad Vá-
hom, Svätý Jur a Strážské (všetky so známkou 5,9) a na posledných miestach sa nachádzali mestá Senica (3,8), Kráľovský Chlmec (3,7) a Myjava (3,5).

Celkové finančné zdravie mesta Púchov za roky 2009 - 2016

tich vybraných indikátorov finančnej 
stability. Celkové skóre finančného 
zdravia mesta (obce) sa počíta ako vá-
žený priemer zo skóre, ktoré dosiahla 
každá z jeho piatich zložiek - Celkový 

dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného 
účtu, Záväzky po lehote splatnosti a 
Záväzky aspoň 60 dní po splatnos-
ti. Tieto zložky majú váhu postupne  
30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.              -sf-



rada ako mierne prebytkový. Poslan-
ci po krátkej diskusii návrh rozpočtu 
mesta takmer jednomyseľne schvá-
lili. 
Podľa hlavných kategórií ekonomic-
kej klasifikácie rozpočtovej klasifiká-
cie je návrh rozpočtu mesta na rok 
2018 nasledovný (tabuľka):
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Zasadnutia sa zúčastnilo 16 poslan-
cov, svoju neúčasť ospravedlnili po-
slanci Jarmila Andreánska, Daniel 
Lako a Hedviga Šulcová. Po úvodných 
technických problémoch s hlasova-
cím zariadením poslanci prerokovali 
a schválili správu o kontrole plnenia 
uznesení MsZ a plán kontrolnej čin-
nosti hlavného kontrolóra mesta Pú-
chov na prvý polrok 2018, ktoré pred-
ložila hlavná kontrolórka mesta Marta 
Kavecká.

Poslanci zvolili nového náčelníka 
mestskej polície
Viceprimátor mesta Roman Hvizdák 
oboznámil zastupiteľstvo s výsledka-
mi výberového konania na funkciu 
náčelníka mestskej polície, ktoré sa 
konalo dňa  4. decembra. Do výbe-
rového konania sa prihlásili štyria 
kandidáti a výberová komisia z nich 
vybrala a odporučila zastupiteľstvu 

na schválenie Mária Martinku. Kandi-
dát sa poslancom predstavil a odpo-
vedal na ich otázky. Mário Martinko 
má 45 rokov a trvalé bydlisko Púchov 
Vieska-Bezdedov. Pracuje ako vedúci 
odboru poriadkovej polície Krajské-
ho riaditeľstva Policajného zboru v 
Žiline. Nastúpiť do funkcie náčelníka 
mestskej polície môže najneskôr ku 
dňu 1. marcu 2018. Poslanci ho zvolili 
do funkcie náčelníka mestskej polície 
jednomyseľne.

Poslanci schválili rozpočet na rok 2018 
a zvolili nového náčelníka mestskej polície

Plán legislatívnej činnosti MsZ Púchov 
na rok 2018 predložil vedúci oddele-
nia Radoslav Machan. Po krátkej dis-
kusii bol schválený.

Dotácia projektu starostlivosti 
o deti v materských školách
Poslankyňa Irena Kováčiková pred-
ložila správu o projekte „Komplexná 
multidisciplinárna starostlivosť deťom 
v materských školách“. Projekt bol 
navrhnutý a realizovaný vo všetkých 
ôsmich materských školách, ktoré sú 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Púchov. Projekt v roku 2017 finančne 
podporilo mesto sumou 14.400 eur. 
Garant projektu - vedúca Súkromné-
ho centra špeciálno-pedagogického 
poradenstva HELP-DYSNa Jana Mar-
tinková –požiadala mesto o príspevok 
20.400 eur na rok 2018 na riešenie pro-
blémov 129 detí púchovských mater-
ských škôl. V diskusii poslanci podpo-

rili tento projekt, aj keď niektorí z nich 
vyslovili určité pochybnosti o výške 
príspevku mesta. Nakoniec poslanci 
financie pre projekt schválili.

Rozpočet mesta Púchov na rok 2018 
Návrh rozpočtu mesta Púchov na rok 
2018 a výhľad na roky 2019 a 2020 
predložila vedúca ekonomického od-
delenia MsÚ Lucia Pružinská. Návrh 
rozpočtu pred zastupiteľstvom schvá-
lila ekonomická komisia a mestská 

V stredu 6. decembra ráno o deviatej sa v hlavnej sále Divadla Púchov stretli poslanci mest-
ského zastupiteľstva (MsZ) na svojom pravidelnom zasadnutí. Rokovanie viedol vicepri-
mátor mesta Roman Hvizdák.

Podpora malého a stredného 
podnikania
V ďalšej časti poslanci prerokovali a 
schválili návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 
4/2016 o poplatku za znečisťovanie 
ovzdušia malým zdrojom znečisťova-
nia ovzdušia, ktorý predložil vedúci 
oddelenia výstavby Miroslav Svorada. 

Mário Martinko
 - nový náčelník MsP Púchov.
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Vedúca ekonomického oddelenia Lu-
cia Pružinská navrhla úpravu rozpočtu 
na rok 2017 týkajúcu sa mestských zá-
kladných škôl, ktorú poslanci schválili.
Lucia Pružinská predložila aj materiál 
„Podpora malého a stredného pod-
nikania v meste Púchov“, ku ktoré-
mu sa vyjadrili poslanci Lukáš Ranik, 
Miroslav Kubičár, Roman Hvizdák a 
Irena Kováčiková. Po diskusii poslanci 
materiál schválili a tiež hlasovaním od-
súhlasili jednotlivé finančné príspevky 
41 podnikateľským subjektom mesta 
v celkovej výške 60.698 eur.

Zverenie a vyradenie majetku mesta
Poslanci rozhodli ďalej o zverení ma-
jetku mesta Púchov do správy roz-
počtových organizácií. Išlo o základy 
pod hasičskú vežu ZŠ Gorazdova, 
okná a rekonštrukciu telocvične ZŠ 
Komenského, spojovacích chodieb 
ZŠ Slovanská a budovu detských 
jaslí Materskej školy Požiarna 1291. 
Zastupiteľstvo tiež schválilo vyrade-
nie kamerového systému na uliciach 
F. Urbánka a Moyzesovej z evidencie 
dlhodobého majetku mesta Púchov z 
dôvodu zastaralej techniky, opotrebe-
nia a nerentabilnej opravy.

Žiadosť o súhlas mesta s uložením 
nových optických káblov
Hlavná architektka mesta Daniela 
Šicová informovala poslancov, že 
spoločnosť Slovak Telekom, a. s. má 
záujem zvýšiť kapacitu poskytova-
ných telekomunikačných služieb na 
uliciach Štefánikova, Royova, Požiar-
na, Moravská, Komenského, Námestie 
slobody, Hoštinská, Okružná, Mlá-
dežnícka, Chmelinec a v lokalite Pod 
Lachovcom v celkovej dĺžke 12.497 
metrov. Podobne spoločnosť Orange 
Slovensko, a. s. žiada súhlas s realizá-
ciou trasy optickej siete, ktorá spros-
tredkuje prepojenie objektov v časti 
mesta sídlisko Stred, Za cintorínom a 
Športovcov v celkovej dĺžke výkopov 
11.940 metrov. Poslanci predložené 
podmienky udelenia súhlasu mesta 
ako vlastníka pozemkov považovali 

za nedostatočné - najväčší problém 
bola otázka, kto zaplatí obnovu roz-
kopaných komunikácií. Materiál bol 
stiahnutý z rokovania a poslanci sa k 
nemu po dopracovaní vrátia na ďal-
šom zasadnutí.

Informácia o investičných akciách 
a správy o činnosti škôl 
a mestských spoločností
Poslankyňa Irena Kováčiková pred-
ložila správu o výsledkoch a pod-
mienkach výchovno–vzdelávacej 
činnosti škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Púchov za školský rok 2016/2017. 
Informáciu o investičných akciách 
mesta predniesol Miroslav Svorada 
za svoje oddelenie a aj za oddele-
nie dopravy a služieb. Obidva ma-
teriály poslanci po krátkej diskusii 
vzali na vedomie. Rovnako vzali na 
vedomie správy o činnosti mest-
ských spoločností, mestskej polície 
a mestského úradu. Poslanci potom 
predĺžili poslancovi Petrovi Žiači-
kovi mandát konateľa spoločností 
MEDIAL Púchov, s. r. o. a MEDIAL TV, 
s. r. o. (sú v likvidácii) aj na obdobie 
po 31. 12. 2017.

Záver rokovania zastupiteľstva
K posledným bodom rokovania sa 
poslanci dostali až po 16. hodine. 
Na návrh viceprimátora mesta Ro-
mana Hvizdáka poslanci schválili 
svoje koncoročné odmeny vo výške 
300 eur. V bode Dotácie poslanci 
schválili finančné prostriedky na rok 
2018 pre mestské spoločnosti MŠK 
Púchov, s. r. o. vo výške 1.322.700 
eur (z toho 116.700 eur na úhradu 
polovice ceny za pozemok parko-
viska pri futbalovom štadióne) a 
Púchovskú kultúru, s. r. o. vo výške 
410.000 eur. Nasledovali body pro-
gramu Predaj a kúpa (uznesenia 
predkladala Eva Kvocerová) a ro-
kovanie uzavreli body Rôzne a Dis-
kusia s interpeláciami. Rokovanie 
skončilo o 17.30 hod.

Text a foto: Slavomír Flimmel

V Trenčianskom kraji prevládali 
obyvatelia v manželskom zväzku
V štruktúre obyvateľstva podľa rodin-
ného stavu žijúceho na území Tren-
čianskeho kraja k 31. 12. 2016 svojím 
42,5-percentným podielom mierne 
prevládali ženaté a vydaté osoby nad 
42,1-percentným podielom slobod-
ných osôb. Rozvedených bolo 8,6 
percenta a ovdovených 6,8 percenta 
osôb z celkového počtu obyvateľov 
kraja. 
V porovnaní so štruktúrou obyva-
teľstva Slovenskej republiky žilo v 
Trenčianskom kraji o 1,7 percentuál-
neho bodu viac ženatých a vydatých 
osôb, o 1,5 percentuálneho bodu  
menej slobodných a o 0,2 percen-
tuálneho bodu menej rozvedených 
osôb. Podiel ovdovených osôb na 
území kraja bol zhodný s celosloven-
ským podielom.

Takmer polovica mužov kraja bola 
slobodná
Podiel slobodných mužov v po-
pulácii mužov kraja predstavoval 
47,2 percenta a oproti roku 2011 
vzrástol o 0,4 percentuálneho bodu. 
Z hľadiska veku bol najvyšší počet 
slobodných mužov vo veku do 29 
rokov (77 %), z ktorých bolo najvi-
ac vo veku 22 rokov.  Ženatí muži 
predstavovali 42,9 percenta a oproti 
roku 2011 ich podiel klesol o 1,3 per-
centuálneho bodu. Najvyšší podiel 
ženatých mužov bol vo veku od 59 
do 64 rokov, pričom najviac, 3 193 
ženatých mužov bolo vo veku 60 ro-
kov. Vo veku 19 rokov a menej boli v 
Trenčianskom kraji ženatí traja muži. 
Pokles podielu ženatých mužov sa 
prejavil vo vzraste podielu rozve-
dených mužov, ktorý oproti roku 
2011 vzrástol o 1,1 percentuálneho 
bodu a v roku 2016 dosiahol hod-
notu 7,8 percenta. Najviac rozvede-
ných mužov bolo vo veku od 45 do 
53 rokov, z toho najviac 48-ročných 
mužov. Vo veku 24 rokov a menej 
bolo rozvedených už 14 mužov. Po-
diel vdovcov oproti roku 2011 klesol 
o 0,2 percentuálnych bodov na 2,2 
percenta. Najviac bolo 82-ročných 
vdovcov a najmenej, 10 vdovcov, 
bolo do veku 29 rokov. 
Vo veku 80 a viac rokov žilo na úze-
mí kraja 6 742 mužov (2,3 % z cel-
kového počtu mužov v kraji), z nich 
bolo najviac, 65,7 % ženatých, za 
nimi nasledovalo 28,5 % vdovcov, 
3,2 % slobodných a 2,6 % rozvede-
ných mužov.

Štruktúra obyvateľov podľa rodinného stavu k 31. 12. 2016

Najviac žien bolo vydatých, slo-
bodných bolo o 14 305 menej
Podiel slobodných žien, na rozdiel 
od podielu slobodných mužov, kle-
sol oproti roku 2011 o 0,1 percentu-
álneho bodu dosiahol hodnotu 37,3 
percenta. Ženy vstupujú do manžel-
stva v nižšom veku ako muži, keď 
77 percent slobodných žien bolo 
do veku 26 rokov, z ktorých bolo 
najviac (94,7 %) vo veku 22 rokov. 

Poklesol aj podiel vydatých žien, 
keď vydaté ženy predstavovali 42,2 
percenta z celkového počtu žien v 
kraji, čo bolo o 0,6 percentuálneho 
bodu menej ako v rolu 2011. Naj-
vyššie zastúpenie vydatých žien 
bolo vo veku 42, 58, 59 a 60 rokov, 
z toho najviac (3 056 vydatých žien) 
malo 60 rokov. Vo veku 19 a menej 
bolo vydatých 27 žien. Oproti roku 
2011 vzrástol podiel rozvedených 
žien o 1,2 percentuálneho bodu 
a dosiahol hodnotu 9,3 percenta. 
Najviac rozvedených žien bolo vo 
veku 43, 44 a 46 rokov, z čoho naj-
viac (902) malo 43 rokov. Vo veku 24 
rokov a menej bolo rozvedených už 
56 žien, čo je až štvornásobok počtu 
rozvedených mužov v tejto vekovej 
kategórii. Podiel vdov predstavoval 
11,3 percenta a bol o 0,4 percentu-
álneho bodu nižší ako v roku 2011. 
Vdovy prevládali, podobne ako 
muži, vo vyšších vekových kategóri-
ách. Najviac bolo 75-ročných vdov a 
najmenej (31 vdov) v najnižšej veko-
vej kategórii do 29 rokov. 
Vo veku 80 rokov a viac žilo v Tren-
čianskom kraji 14 437 žien (4,8 % z 
celkového počtu žien v kraji), čo je 
viac ako dvojnásobok počtu žijúcich 
mužov v tejto vekovej kategórii. Me-
dzi nimi bolo až 74,6 percenta vdov, 
16,6 percenta vydatých, 4,5 percen-
ta rozvedených a 4,2 percenta slo-
bodných žien.                                 ŠÚ SR

Takmer polovica mužov Trenčianskeho 
kraja bola slobodná
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Mestská polícia
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Hasičov zamestnali najmä dopravné nehody
Hasičský a záchranný zbor

Hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji 
absolvovali minulý mesiac 234 výjazdov 

Zodpovedný vodič...
Na oddelenie mestskej polície zatelefonoval 

predpoludním muž, ktorý oznámil, že automo-
bilom poškodil dopravné značenie pri požiarnej 
zbrojnici v Púchove. Hliadka mestskej polície na 
mieste zistila, že muž z Horoviec počas cúvania 
„ťukol“ do zvislého dopravného značenia. Hliadka 
však zistila, že na dopravnej značke nie je žiadne 
poškodenie majetku mesta. Zodpovedný vodič 
hliadku privolal v obave, že by mohol byť pre ne-
ohlásenie dopravnej nehody stíhaný.  

Otužilec?
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého pri jednom z barov 
na Námestí slobody leží vyzlečený muž. Hliadka 
na mieste našla neznámeho bezdomovca, ktorý 
bol do pol pása vyzlečený a totálne opitý ležal na 
holej zemi. Mestskí policajti mu pomohli postaviť 
sa na nohy, rovnako mu pomohli s obliekaním a 
z miesta ho vykázali. Priestupok proti všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta Púchov vyriešili na-
pomenutím.  Ten istý muž si svoj otužilecký výkon 
zopakoval aj na druhý deň, keď opäť pod vplyvom 
alkoholu a v tielku ležal vo výklenku predajne na 
Námestí slobody. Keďže bol nielen opitý, ale aj 
podchladený, mestskí policajti privolali zdravot-
ných záchranárov, ktorí ho odviezli sanitkou.   

Vrak zhorel do tla
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

požiadavky Obvodného oddelenia Policajného 
zboru v Púchove v mestskej časti Nosice, kde 
malo pri priehradnom múre horieť osobné moto-
rové vozidlo. Po príchode na miesto našla hliadka 
torzo obhoreného osobného automobilu značky 
Renault, na mieste už boli aj príslušníci Hasičské-
ho a záchranného zboru z Púchova. Podľa sved-
kov malo ísť o vrak vozidla, ktoré tam parkovalo 
už niekoľko týždňov. Hliadka zotrvala na mieste 
až do príchodu štátnych policajtov. 

Poškodil optický kábel
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého neznámy páchateľ 
poškodil na Moravskej ulici optický kábel. Mal 
vytrhnúť ochranu úchytov. Hliadka na mieste 
zhotovila fotodokumentáciu, svedkovia udalosti 
neboli, prípadného páchateľa nevidel ani domov-
ník z bytovky.   

Džudo na ulici...
Mestskí policajti zasahovali na Hoenningovom 

námestí, kde mala podľa oznámenia neznáma 
opitá žena fyzicky napadnúť staršiu ženu. Táto 
uviedla, že v parku na Hoenningovom námestí iba 
upozornila podnapitú trojicu osôb na to, aby sa 
vulgárne nevyjadrovali. Vzápätí ku nej prišla pod-
napitá žena, schmatla ju za kabát a zrazila na zem.  
Po tomto jej začala vulgárne nadávať a z miesta 
i s dvomi mužmi odišla. Poškodená sa sťažovala 
na bolesť v oblasti driekovej chrbtice, hliadka ju 
odviezla do zdravotníckeho zariadenia na ošetre-
nie. Následne sa hliadka vrátila späť na miesto in-
cidentu a pátrala po násilníčke. Podozrivú osobu 
na mieste ani v okolí nenašli. Dodatočne zistili, že 
ide o „známu firmu“. Priestupok proti občianske-
mu spolunažívaniu je v riešení. 

Aj keď bez peňazí...
Hliadku mestskej polície požiadal o pomoc muž, 

ktorému bankomat na Štefánikovej ulici vydal 
potvrdenku, že si vybral 500 eur, peniaze mu však 
nevydal. Hliadku požiadal o svedectvo. Policaj-
ti mu odporučili, aby situáciu riešil cez centrum 
technickej podpory bankovej spoločnosti, čo ná-
slednej urobil. 

Počas celokrajskej osobitnej kontroly zameranej na-
jmä na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlostí 
namerali policajti na ceste I/49 v obci Vieska - Bezde-
dov v Púchovskom okrese vozidlo Honda Civic, ktoré 
jazdilo cez obec rýchlosťou 92 kilometrov za hodinu. 
Preto ho predpísaným spôsobom zastavili. Vodičkou 
Hondy bola 22-ročná Barbora z okresu Púchov.  Poli-
cajti jej začali vysvetľovať, že sa dopustila priestupku 
proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Mla-
dá žena im s plačom a značne vystresovaná začala 
vysvetľovať, že vezie svojho partnera do nemocnice, 
lebo si sekerou zaťal do ruky. Na sedadle spolujazdca 

sedel mladý muž, ktorý mal obviazanú ranu na ruke a 
cez obväz presakovala krv. V aute na zadných sedad-
lách boli aj dve malé deti. 

Keď policajti Juraj Martiš a Peter Beláš videli, v 
akom je mladá žena ťažkom rozpoložení, vystreso-
vaná a uplakaná, okamžite konali. Ich prioritou bolo 
dopraviť zraneného muža do nemocnice.  Zranený 
muž si k ním presadol a dopravní policajti ho priviezli 
do púchovskej nemocnice. Vodička Hondy potom 
prišla za ním. Vzhľadom k okolnostiam prípadu vyrie-
šili priestupok napomenutím. 

KR PZ Trenčín 

Policajti pomohli zranenému mužovi
Polícia informuje

Policajti sa v kritickej situácii zachovali ako ľudia. Pomohli zranenému mužovi a dopravný priestupok vyriešili 
napomenutí.                     FOTO: KR PZ Trenčín 

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Ha-
sičskej stanice v Púchove absolvovali v týždni od 30. 
novembra do 6. decembra štyri výjazdy. Trikrát za-
sahovali pri dopravných nehodách a raz pri požiari 
osobného motorového vozidla.

V stredu 30. novembra bola hasičská jednotka z 
Hasičskej stanice v Púchove privolaná k dopravnej 
nehode dvoch osobných vozidiel v obci Vieska Bez-
dedov. Príslušníci zabezpečili vozidlá proti vzniku 
požiaru. 

O deň neskôr, 1. decemnbra zasahovali púchovskí 
hasiči pri  dopravnej nehode osobného vozidla za 
obcou Streženice. Príslušníci vykonali na vozidle pro-

tipožiarne opatrenia a uniknuté prevádzkové kvapa-
liny zasypali sorpčnou látkou. 

Do tretice pri dopravnej nehode zasahovali pú-
chovskí hasiči v pondelok 4. decembra, kedy  hasičov 
z Hasičskej stanice v Púchove privolali k dopravnej 
nehode osobného vozidla pred obcou Nimnica. 
Príslušníci zabezpečili vozidlo proti vzniku požiaru a 
po vyšetrení nehody prevrátili vozidlo na kolesá. Pri 
nehode sa nikto nezranil.

Štvrtýkrát zasahovali púchovskí hasiči pri požiari 
osobného motorového vozidla v obci Nosice. Prísluš-
níci zlikvidovali požiar pomocou vysokotlakého 
prúdu.     HS Púchov

V priebehu mesiaca november 2017 uskutočnili 
príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Trenči-
anskom samosprávnom kraji celkom 234 výjazdov. Z 
tohto počtu bolo najviac výjazdov – 81 k technickým 
zásahom. Nasledovalo 65 zásahov pri dopravných 
nehodách, 55 výjazdov k požiarom a 12 ekologických 
zásahov. Okrem toho hasiči v priebehu uplynulého 
mesiaca vykonali 19 požiarno-previerkových cvičení 

a dva výjazdy k udalostiam, pri ktorých napokon za-
sahovať nemuseli.

Priame škody v dôsledku mimoriadnych udalostí 
za mesiac november boli vyčíslené na 73.000 eur. 
Uchránené hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti 
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Tren-
čianskom kraji predstavovali v sledovanom období 
hodnotu viac ako 793.000 eur.         KR HaZZ Trenčín 
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V sobotu 16. decembra sa Divadle 
Púchov uskutoční vianočný koncert 
Folklórneho súboru Váh s názvom 
„Čaro Vianoc“ so začiatkom o 18-tej.
V nedeľu doplní vianočnú ponuku 
koncert Dychového orchestra ZUŠ 
Považská Bystrica, ktorého prvé tóny 
zaznejú podvečer po 17-tej hodine. 
Ako avizujú usporiadatelia, koncert 
nepatrí medzi tie, na ktorých by sa 
poslucháč nudil. V podaní veľkého 

(približne 40-členného) dychového 
orchestra zaznejú okrem vianočných 
skladieb známe populárne či filmové 
melódie, ale aj skladby slovenských, 
českých i zahraničných autorov. Po-
slucháč sa môže tešiť na niekoľko 
sólových výkonov najlepších hráčov 
dychového orchestra, či spevácke vy-
stúpenie detského speváckeho zboru 
Be Happy a sólistiek Bronislavy Riljako-
vej a Petry Kurtinovej.                              -r-

Víkend v divadle s vianočnými koncertami

Oddelenie výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu 
MsÚ Púchov v novembri 2017 zrealizovalo ďalšiu investičnú akciu pre mest-
ské školstvo. Vysúťažený dodávateľ Hollstav, s. r. o., Horná Skotňa (Kysucké 
Nové Mesto) za sumu 9.810 eur s DPH postavil oplotenie ihriska v areáli ZŠ 
J. A. Komenského.                                                                                                                            -r-

Ihrisko ZŠ J. A. Komenského s novým oplotením



okno do minulosti8 PÚCHOVSKÉ NOVINY

Samuel Tešedík ml. (* 20. 4. 1742 Alberti, Maďarsko, † 27. 12. 1820, Sarvaš) bol slo-
venský evanjelický kňaz, zakladateľ odborného školstva a pôdoznalectva v Uhorsku, 
pokrokový pedagóg a  spisovateľ. Svojou pedagogickou činnosťou nadväzoval na 
J. A. Komenského a nemeckých pedagógov.

Samuel Tešedík mladší 
– pretváral krajinu i roľníkov

1779, kedy v  Sarvaši založil ekonomicko-priemy-
selný ústav Institutum oeconomicum, prvý svojho 
druhu nielen v Uhorsku, ale aj v celej Európe. Naj-
skôr to bola dedinská škola so škôlkou - štepnicou, 
neskôr pedagogická inštitúcia podobná dnešným 

odborným školám, ktorých cieľom je pozdvihnúť 
okrem roľníctva, domáce remeslo a obchod. Ústav 
vlastnil pokusné záhrady a polia, textilné stroje, 
herbáre a zbierky minerálov. Škola bola zároveň 
aj ústavom pre vzdelávanie učiteľov. Po desiatich 
rokoch od otvorenia mal ústav 991 študentov, ktorí 

prišli z Uhorska a aj zo zahraničia. Tešedík sa stal 
autoritou a jeho ústav bol považovaný za vzorovú 
školu pre ostatné školy po celom Uhorsku. Bol in-
špiráciou aj pre grófa Györgya Festeticsa, ktorému 
Tešedík pomohol v roku 1797 ako hlavný poradca 
založiť školu Georgikon v Keszthely - prvú vysokú 
poľnohospodársku školu na svete, ktorá slúžila 
pre vzdelávanie správcov veľkostatkov uhorskej 
šľachty.

Poľnohospodársky teoretik a praktik
Samuel Tešedík ako osvietenský pedagóg vedel 
vhodne spájať knižné znalosti s praktickými život-
nými skúsenosťami. Veľkú pozornosť venuje pes-
tovaniu rastlín. Vidí, že na Dolnej zemi rastlinstvo 
nevyniká pestrosťou a že úplne chýbajú stromy. 
Je presvedčený, že nové, výnosnejšie plodiny za-
bezpečia tunajším ľuďom vyššiu hmotnú úroveň. 
Vysádza stromy, štepí, dováža nové druhy rastlín, 
skúma a sleduje ako sa ujmú. Aklimatizoval viace-
ré druhy stromov, z ktorých najvzácnejšie sú agá-
ty a moruše, ale aj javor, jelša, topoľ, buk a smrek. 
Na Dolnej zemi sa začali na šírej rovine objavovať 

Detstvo a štúdiá
Jeho otec Samuel Tešedík st. pochádzal z  rodiny 
moravských exulantov z  Púchova a pôsobil tiež 
ako evanjelický kňaz medzi Slovákmi na Dolnej 
zemi. Keď mal Samuel Tešedík ml. sedem rokov, 
otec mu zomrel a matka Alžbeta (pôvodom brati-
slavská Nemka) sa aj s tromi deťmi presťahovala z 
Békešskej Čaby do Bratislavy. Po štúdiách v obec-
nej škole a evanjelickom lýceu v Bratislave odišiel 
študovať na kalvínske kolégium do Debrecína a 
Sárospataky. V roku 1763 odišiel na štúdium teoló-
gie na nemecké univerzity, najprv dva roky študo-
val v Erlangene, potom v Jene, Drážďanoch, Halle 
a Berlíne, kde popri štúdiu teológie sa venoval aj 
štúdiu prírodných vied. Už počas štúdií sa pripra-
voval na svoje budúce povolanie kňaza a učiteľa. 
Mal presvedčenie, že farár pôsobiaci na vidieku sa 
nemá venovať iba pastoračnej činnosti, ale má byť 
aj učiteľom ľudí, lekárom a poľnohospodárskym 
odborníkom, aby mohol pomáhať svojim veria-
cim.

Kňaz a učiteľ
Po skončení štúdia v roku 1767 sa stal kaplánom 
v novohradských Šuranoch (teraz Cserhátsurányi), 
od roku 1768 je už riadnym kňazom v Sarvaši. Tu 
sa oženil s dcérou svojho predchodcu, sloven-
ského kňaza a spisovateľa Mateja Markovica. Do 
Sarvaša, ktorý vtedy mal viac ako šesť tisíc sloven-
ských osadníkov, ho pozvala tunajšia slovenská 
evanjelická cirkev. Začína tak, ako kedysi jeho otec 
v Békešskej Čabe. Chodí po rodinách, vysvetľuje 
a povzbudzuje na dobré činy a vystríha pred zlý-
mi. Venuje sa zaostalému školstvu, pretože vidí, 
že základom dobrej výchovy mladých ľudí môže 
byť len vzdelávanie. Sarvašských evanjelických 
učiteľov vedie k tomu, aby žiakom všetko vysve-
tľovali zrozumiteľne v materčine, nenútili ich učivo 
memorovať a nepoužívali fyzické tresty. Jeho ce-
loživotným dielom bolo spojiť školu a výchovu s 
potrebami života. Od učiteľov vyžadoval disciplí-
nu, pracovitosť, ustavičné vzdelávanie, dôsledno-
sť a aby žiakom slúžili ako príklad usporiadaným 
súkromným životom.

Zakladateľ odborného školstva
Časom sa Tešedík stáva dekanom a inšpektorom 
evanjelických škôl v Békešskej stolici, členom 
Uhorskej kráľovskej školskej komisie v Bratislave a 
spoznáva nízku úroveň vyučovania v krajine. Po-
dujme sa zriadiť v Sarvaši školu podľa vlastných 
poznatkov získaných počas štúdia na nemeckých 
univerzitách. Ideál novej školy realizuje v roku 

Alberty, rodisko S. Tešedíka ml.



ovocné stromy, pribudli aj pri cestách a riekach. 
Na zúrodnených slaných pôdach pestoval až tris-
to druhov ovocných stromov. Agát dal Tešedík 
doviesť z Ameriky a  jeho rozšírenie zmenilo eko-
lógiu celej Dolnej zeme. Pričinil sa o udomácnenie 
lucerny a vypracoval spôsob domáceho spracova-
nia hodvábu a chovu húseníc priadky morušovej. 
Svojim dielom a činnosťou sa pričinil o ekológiu 
celej vtedy pustej Dolnej zeme, čo vyústilo k vý-
sadbe vetrolamov, úpravy tokov riek, výstavby ka-
nálov, protipovodňovým ochranným systémom, 
správnym hospodárením s vodou. Na odvedenie 
vnútorných a spodných vôd navrhol výstavbu 
sústavy jarkov. V  dedinách a mestách propaguje 
budovanie verejných studní.

Sociálny reformátor
V prvom rade pochopil, že treba usporiadať vlast-
nícke vzťahy k pôde a spolu s tým rozvíjať aj výrob-
né prostriedky, modernizovať poľnohospodárske 
výrobné spôsoby, tisícročné tradície vymeniť za 
intenzívnejšie a  racionálnejšie. Vo svojom život-
nom diele „Uhorský roľník, čo je a čím by mohol 
byť“ (1784) rozpoznal okrem iného aj začínajúcu 

krízu feudálne-
ho systému: „Od 
roľníka nemož-
no požadovať a 
očakávať usilov-
nosť a hospo-
dárnosť, dokiaľ 
nemá akoby 
(quasi) vlastné 
pole...“ Návrh 
kvázivlastníctva 
bol v tom čase 
odvážnou víziou. 
Tešedík so svo-
jou školou chcel 
pretvárať život 
roľníka a chcel 
položiť základy 
p o ľ n o h o s p o -

dárskej výroby na vyššej úrovni. Žiadal, aby roľník 
mal radosť v istote svojho majetku a tiež v pocite 
svojej osožnosti. Ako presvedčený humanista vo 
svojich predstavách takto videl budúcnosť: „Ako by 
som svojim duchom videl veselých a radostiplných 
obyvateľov novej dediny, ktorí spoznali užitočnosť 
zlepšeného roľníckeho hospodárstva a naučili sa 
ním žiť. Ako pekne v radoch stoja domy! Ak dobre 
padne oddych v chládku! Záhrada, lúka, oráčina, 
zvieratá, všetko je blízko. Stromy, ktoré som pred 
niekoľkým rokmi sadil do pustej zeme, kde pred-
tým nikdy nestál strom, už prinášajú pekné ovocie. 
Zákrsky sú také obsypané chutným ovocím, že ko-
nármi sa dotýkajú zeme. Pole, ktoré teraz obrábam 
s polovičnou námahou, bohato rodí. Dobytok mám 
taký, ako by bol vykŕmený. Dane som zaplatil. Moja 
rodina a deti sú mojou radosťou a potešením“. Vo 
vlastnom životopise napísal: „Chcel som odhaliť 
pramene ľudskej biedy. Poukázal som na ne a po-
kiaľ sa to dalo, usiloval som sa ich odstrániť.“

Problémy s vrchnosťou
Samuel Tešedík mal triezvejší názor na náboženstvo 
ako jeho súčasníci. Napríklad sa mu vraj nepáčilo, že 
ľudia proti moru bojujú iba modlitbami, nestarajú 
sa o dodržiavanie predpisov proti jeho rozšíreniu. 
Svojim veriacim nesľuboval ľahký záhrobný život, 

ale im chcel zabezpečiť dobrý a bezpečný tuzemský 
život. Hovorieval, že jedna hodina modlitby denne 
stačí a zvyšok dňa treba vyplniť prácou. Často po-
ukazoval na nerozumnosť povier a  predsudkov. 
Založil aj čitateľský spolok. A ako je už zvykom, ten 
kto vyčnieva z radu, treba mu sťať hlavu, tak aj Teše-
dík bol objektom závisti a nepriateľstva. Nepriatelia 
ho ohovárali, že sa len ryje v zemi, čo je kňazskému 
stavu nedôstojné, deti neučí náboženstvo a miesto 

toho ich zamestnáva ručnými prácami. Aj jeho šla-
bikár z roku 1780 pre ľudové školy bol podrobený 
kritike, že sa tam dostali rozprávky namiesto nábo-
ženských príbehov. Sarvašania postavili roku 1791 
novú poschodovú školu Tešedíkovho inštitútu, 
avšak vrchnosť kvôli Tešedíkovým sympatiám k 
osvietenským ideám jeho školu už v roku 1795 zru-
šila. Ústav bol obnovený v roku 1799, upustil však 
od praktických predmetov a zameral sa na výchovu 
učiteľov a úradníkov. Druhýkrát zanikol v roku 1806 
- jeho bohatá odborná knižnica sa rozpredala a in-
ventár rozkradol. Spustnutú budovu v roku 1834 
dostalo do užívania gymnázium s vyučovacím jazy-
kom latinským. Dnes je budova zrekonštruovaná a 
sídli v nej Tešedíkovo múzeum.

okno do minulosti 9

Svetské uznanie
Samuel Tešedík napísal približne 150 prác, väčšinu 
z nich po nemecky. V slovenčine napísal dielo „Kni-
žečka k čítaní a k prvým začátkum vzdelávaní škol-
ských dítek“ (1780) - po Doležalovej Abecede to je 
historicky druhá slovenská detská kniha. Ďalšie die-
la v slovenčine sa týkajú školstva - „Dvanásť paragra-
fov o školstve“ (1791) a „Pokyny pre dekanov, čiže 
školské pripomienky, editor reči J. A. Komenského 
prednesenej v 1650“. Aj keď sa Tešedíkove plány ne-
uskutočnili v plnom rozsahu podľa jeho predstáv a 
aj keď mu ľudská závisť často prinášala smutné chví-
le v živote, jeho dielo nakoniec dosiahlo uznanie. 
Cisár Jozef II. v roku 1789 odmenil Tešedíka a jeho 
manželku zlatou medailou. Tešedíkov uznávaný in-
štitút ocenil cisár Leopold II. Jeho školu obdivovala 
aj cárovná Katarína II., ktorá ho dvakrát pozvala do 
Ruska na pomoc s reformou ruského školstva. Cisár 
František II. v roku 1809 Tešedíka spolu s rodinou 
povýšil do šľachtického stavu. Samuel Tešedík ml. 
zomrel v roku 1820 v Sarvaši, keď ešte ako 78-roč-
ný vykonával kňazské povinnosti. Na pripomenutie 
jeho pamiatky udeľuje od roku 1961 Maďarská ag-
rárna asociácia pamätnú plaketu Samuela Tešedíka. 
Na južnom Slovensku bola na jeho počesť v  roku 
1948 premenovaná obec Pered na Tešedíkovo.

Spracoval Slavomír Flimmel, 
zdroje: reformacio.mnl.gov.hu, oslovma.hu, 

szarazmalom.hu, albertirsa.hu, wikipedia.org, 
czsk.net

Sarvaš, Tešedíkovo múzeum.
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Aké zmeny priniesla novela záko-
na pre zamestnávateľov?
Od 1. 12. 2017 sa ruší oprávnenie 
bezpečnostného technika a autori-
zovaného bezpečnostného technika 
či bezpečnostnotechnickej služby na 
vykonávanie pracovnej zdravotnej 
služby (PZS) pre kategóriu prác 1 a 2. 
To znamená, že každý zamestnávateľ 
bez ohľadu na počet zamestnancov 
musí mať zmluvu s  PZS alebo s  ve-
rejným zdravotníkom s  minimálne 
dvojročnou praxou. Pre jednotlivé 
povinnosti zamestnávateľa je mož-
né zabezpečiť plnenie požiadaviek 
aj dohodou na konkrétne činnosti 
bez trvalej zmluvy napr. vypracova-
nie dokumentácie, posudky o riziku, 
školenia atď. Zmena spôsobila zvý-
šenie administratívnej záťaže pre ka-
tegóriu prác 1 a 2, najmä povinnosť 
vypracovávať posudky o riziku a pre-
vádzkové poriadky pre všetky faktory 
práce na pracovisku. 

Aký je rozdiel medzi prácou bez-
pečnostného technika a PZS?
Práca bezpečnostného technika je 
veľmi potrebná. Dohliada hlavne 
na dodržiavanie pravidiel v  činnosti 
technických a  iných zariadení, kde 
by mohol zamestnanec utrpieť úraz. 
PZS má za úlohu dlhodobo sledovať 
a  vyhodnocovať faktory pracovné-

ho prostredia (napr. hluk, osvetlenie, 
prašnosť, vibrácie, mikroklimatické 
podmienky, fyzickú záťaž, ergonómiu 
atď.).

Musí zamestnávateľ uzavrieť zmlu-
vu s PZS?
Zamestnávateľ, ktorý má zamestnan-
cov zaradených do kategórie 1. a 2., 
nie je povinný uzavrieť s  PZS alebo 
oprávnenou osobou kontinuálnu 
zmluvu, ale napriek tomu musí plniť 
všetky povinnosti, ktoré stanovuje 
zákon. Problémy nastanú pri sta-
novovaní cien za jednotlivé úkony 

MUDr. V. Bršiak o novele zákona o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia

napr. telefonát, email, osobná kon-
zultácia, vypracovanie prevádzko-
vých poriadkov, posudkov o  riziku, 
šetrenie podozrenia na chorobu 
z  povolania, posúdenie vhodnosti 
OOPP, rôzne typy školení (napr. prvá 
pomoc, chemický faktor, ergonómia 
pracoviska atď.). Každý takýto úkon 
ma inú odbornú a časovú náročno-
sť, napr. posúdenie a  kategorizácia 
hlukovej záťaže sa nedá porovnať 
s  posudzovaním chemických škod-
livín a  už vôbec nie s  posúdením 
fyzickej záťaže atď.

Určuje Zákon č. 355/2007 sankcie 
pre zamestnávateľov?
Neplnenie povinností uložených 
Zákonom č. 355/2007 Z. z. na úseku 
ochrany zdravia pri práci je správnym 
deliktom na úseku verejného zdra-
votníctva a príslušný orgán verejné-
ho zdravotníctva uloží pokutu fyzic-
kej osobe – podnikateľovi (vo výške 
150 až 20.000 eur) alebo právnickej 
osobe (vo výške 2.000 až 50.000 eur).

Koľko je v súčasnosti oprávnených 
firiem na výkon PZS?
Na Slovensku túto činnosť vykonáva 
v súčasnosti 83 firiem. Z toho dve sú 
aj v  Púchove. Jedna je Pro Benefit  
s. r. o., kde som odborným garantom 
a druhá je FM Consulting, spol. s. r. o., 

kde odborným garantom je MUDr. 
Mária Komorová.

Čo zabezpečuje PZS pre zamest-
nancov?
PZS posudzuje zdravotné riziko z 
expozície faktorom práce a pracov-
ného prostredia a na základe tohto 
posúdenia vypracuje pre zamestná-
vateľa posudok o riziku s  kategori-
záciou prác z hľadiska zdravotných 
rizík, navrhuje zamestnávateľovi 
opatrenia na zníženie alebo odstrá-
nenie zdravotného rizika a upozor-
ňuje na prácu so zvýšenou mierou 
zdravotného rizika. PZS ďalej po-
skytuje zamestnávateľovi a zamest-
nancom poradenstvo zamerané 
na plánovanie a organizáciu práce 
a odpočinku zamestnancov, ochra-
nu zdravia pred nepriaznivým vply-
vom faktorov práce a pracovného 
prostredia a ochranu pred choroba-
mi z  povolania. PZS organizuje vz-
delávania vybraných zamestnancov 
na poskytovanie prvej pomoci, po-
skytuje informácie zamestnancom z 
oblasti ochrany a kladného ovplyv-
ňovania zdravia, hygieny, fyziológie, 
psychológie práce a  ergonómie. 
PZS vykonáva lekárske preventívne 
prehliadky a  tiež posudzuje zdra-
votnú spôsobilosť na prácu.

Zhováral sa S. Flimmel

Dňa 1. 12. 2017 vstúpila do platnosti novela zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Aké 
zmeny a nové povinnosti priniesla táto právna úprava, sme sa opýtali MUDr. Viliama Bršiaka, MPH.
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Odbor hygieny životného prostredia 
Úradu verejného zdravotníctva Slo-
venskej republiky prináša niekoľko 
rád, ako sa v zdraví tešiť zo zimného 
obdobia.

Rady pre ochranu organizmu
• Reakcia organizmu na chlad závisí 
od ochladenia tela. Teploty nižšie ako 
15 °C  môžu mať nepriaznivé účinky 
na zdravie.
• Chráňte svoju pokožku pred omrz-
linami či inými poškodeniami, najmä 
ak teplota klesne pod -10 °C.  Nedotý-
kajte sa chladných predmetov holými 
rukami.
• Nezabúdajte si ruky a tvár pravidel-
ne krémovať, aby ste predišli praska-
niu kože. Ako ochrana pred odrazom 
svetla a slnka od snehu je vhodný 
ochranný krém proti UV žiareniu.
• Plánujte svoje aktivity v závislosti od 
počasia a prispôsobte ich aktuálnym 
podmienkam.
• V prípade silných mrazov nie je zdravé 
športovať pod hranicou -15 až -18 °C.
• Udržiavajte telesnú teplotu fyzickou 
aktivitou a dostatočným prísunom 
jedla. Pravidelne dopĺňajte tekutiny aj 
keď v chlade nepociťujete smäd.  Pri 
fyzickej aktivite pite aspoň dva litre te-
kutín denne a viac. Vyhýbajte sa príliš 
studeným nápojom.
• Vyhýbajte sa alkoholu a kofeíno-
vým nápojom, ktoré zvyšujú riziko 
podchladenia a omrzlín.
• Vyhýbajte sa cvičeniu v mraze, po-
kiaľ trpíte kardiovaskulárnymi alebo 
respiračnými ochoreniami. Hmla spô-

sobuje zhoršenú viditeľnosť a vysokú 
vlhkosť. Môže vás obmedziť predo-
všetkým, ak máte problémy s dýcha-
ním, trpíte astmou alebo vás trápia 
poruchy imunitného systému.
• Chráňte deti pred chladom a v prípa-
de potreby pomôžte aj starým ľuďom 
vo vašom okolí. 

Vhodné oblečenie
• Priebežne sledujte počasie a jeho 
predpovede a  prispôsobte tomu 
vhodné oblečenie, najmä, ak plánuje-
te tráviť vonku dlhší čas.
• V zime používajte viac vrstiev oble-
čenia, vrchné oblečenie by malo byť 
odolné proti vetru, dažďu a snehu. V 
prípade premočenia čo najskôr vy-
meňte mokré oblečenie za suché.
• Starostlivo zvážte materiál a druh 
oblečenia. Pamätajte, že najviac zahre-
je vlna, flis a angora. Slabšie zahreje 
goratex a viskóza. Neohrieva polyes-
ter a bavlna, aj keď je veľmi priateľská 
k pokožke.
• Náležitú pozornosť venujte ochrane 
nôh, rúk a hlavy. Noste teplé rukavice, 
čiapky, ponožky a zimné nepremoka-
vé topánky s dostatočne hrubou pod-
rážkou a izolačnou vrstvou.
• Miesto obyčajných rukavíc noste 
palčiaky, pretože tak si udržíte ruky 
vzájomne v teple.
• Pamätajte, že starší ľudia potrebujú 
teplejšie oblečenie, nakoľko sami pro-
dukujú menej telesného tepla.

Pozor na nehody a úrazy
• Ulice pokryté snehom a ľadom sú 

Mrazy udreli v plnej sile, chráňte seba aj blízkych

klzké, s vyšším nebezpečenstvom 
pádu a rizikom vzniku zlomenín. Zvýš-
te opatrnosť svojho pohybu a noste 
obuv s protišmykovou podrážkou, na 
schodoch sa pridŕžajte zábradlia.
• Buďte ohľaduplní a opatrnejší aj 
za volantom či na bicykli. Pamätajte 
vždy na nebezpečenstvá, ktoré môžu 
v zime ohroziť vás i ostatných účastní-
kov cestnej premávky a prispôsobte 
tomu rýchlosť svojej jazdy.
• Nezabúdajte na zníženú viditeľno-
sť v zimnom období, ako aj na dlhšie 
tmavé obdobia dňa a noste reflexné 
prvky, keď sa pohybujete po ulici. Sku-
točnosť, že vidíte prichádzajúce vozi-
dlá neznamená, že rovnako dobre ich 
vodiči vidia vás, najmä v noci, počas 
hustého sneženia a na slabo osvetle-
ných uliciach.
• Opatrní buďte aj na horách. Nepod-
ceňujte nebezpečenstvá hroziace v 

zimnom období. Pri športoch, ktoré 
to vyžadujú, nepodceňujte využí-
vanie vhodných bezpečnostných 
ochranných prvkov, predovšetkým 
prilby a chráničov.

Sledujte varovné signály tela
• Nepríjemné pocity: ochladenie tela, 
studené prsty na rukách a nohách, 
ochladzujúce sa končatiny.
• Svalový tras (klepanie): výrazne 
ochladenie tela, vzniká bolesť v 
prstoch na rukách a nohách a ne-
citlivosť, čím sa znižuje vaša výkon-
nosť. Zahrievajte sa cvičením alebo 
vyhľadajte vhodný úkryt.
• Svetlé škvrny na tvári a na pokožke 
v rôznych časti tela sú znakom po-
škodenia vplyvom mrazu. Zároveň 
môže dôjsť k podchladeniu organiz-
mu či iným ochoreniam z prechlad-
nutia. Okamžite zahrejte poškode-
né miesto napr. teplými rukami a 
chráňte holú pokožku pred ďalším 
chladom.
• Ďalšie príznaky: Ak sa objavia prí-
znaky arytmie, bolesti na hrudníku, 
dýchacie ťažkosti, kašeľ alebo dý-
chavičnosť, vaším cieľom je dostať 
sa do tepla čo najskôr. Ak príznaky 
pretrvávajú, navštívte lekára.

Športujte aj v zime
Aj napriek chladnejšiemu počasiu, 
nezabúdajte na pravidelný pohyb 
a pobyt vonku. Organizmus by mal 
byť fit a v dobrej kondícii bez ohľadu 
na ročné obdobie.

Zdroj: ÚVZ SR

V uplynulých dňoch sa Slovensko dočkalo prvej snehovej nádielky tejto zimnej sezóny. Nepriaz-
nivé počasie a mínusové teploty však môžu mať zlý vplyv najmä pre rizikové skupiny obyvateľov 
(deti, starší ľudia, ľudia trpiaci na diabetes, kardiovaskulárne a respiračné ochorenia). Všímajte si 
preto svoje okolie a pomôžte aj blízkym ochrániť sa pred vplyvom mrazivého počasia. 



skvelá kapela: BONITA
mega DJ: JERRY Galánek

chýrny zabávač: FRANTA UHER

Zábavný večer, tombola na šťastný nový rok, 
polnočný ohňostroj, novoročný prípitok pod hviezdami.

V cene je slávnostná večera, prípitok, minerálka, víno, káva, polnočný pohár šampusu, kapustnica... 
Predpredaj vstupeniek od 2.11.2017 - len v kanceláriách Divadla Púchov, info a rezervácie na tel.č. 0905 428 290.

19.00 - 03.00  Veľká sála divadlo Púchov

25€

púchovská kultúra PÚCHOVSKÉ NOVINY12

12. 12. (utorok) o 17. 30 hod.
Kreatívny workshop: 
HANDMADE DARČEKY 
Srdečne Vás pozývame do našej voňavej 
„kuchyne“ kde si spolu môžeme vyrobiť 
mydielka, šumivé bomby do kúpeľa, vo-
ňavé záložky do oblečenia a sviečky, kto-
ré zahrejú nielen v zimnom období, ale 
potešia i na pohľad. 

16. 12. (sobota) o 20. 30 hod.
Posedenie pri živej hudbe:  
PREDVIANOČNÁ DŽEMKA
Milovníci hudby pozor! Máte jedinečnú 
príležitosť „zadžemovať“ si v príjemnom 
prostredí kaviarne Podivný barón. Kto 
má chuť sa hudobne zapojiť alebo len 
tak si posedieť pri živej hudbe, je vítaný! 

20. 12. (streda) o 18. 00 hod.
Na ceste: ZO ŽIVOTA V NÓRSKU
Južné Nórsko z pohľadu cestovateľa a 
dobrodruha Púchovčana Imricha Kašlí-
ka. Aké to je zarábať si a cestovať zároveň 
v krajine, ktorej pobrežie je dosť dlhé na 
to, aby opásalo našu planétu 2,5-krát?  
A vedeli ste, že Nórsko ako prvé predsta- 
vilo lososové sushi Japonsku v 80-tych rokoch? 
Zaujímavostí je samozrejme oveľa viac!

28. 12. (štvrtok) 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.

DECEMBER
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

ŽUPNÝ DOM 
PROGRAM - NOVEMBER 2017

4. 11. 2017, sobota - 18. 00 hod. 
Herný večer 
Odložte telefóny, vstaňte od počítačov a príďte sa zahrať so skutočnými ľuďmi. Budete sa môcť pozabávať na hrách 
od starého Egypta až po súčasnosť /mlyny, šachy, tafl, kubb, až po najnovšie spoločenské a konzolové hry ako bang, 
activity, scrabble, dixit, monopoly, Mysterium, Švábi šalát, Dobble, Duch, Hra o tróny, atď. Vhodné pre všetky 
vekové kategórie.

8. 11. 2017, streda - 16. 00 hod.
Večer výskumníka 
Podujatie s populárno-vedeckými prednáškami zamestnancov a študentov FPT, Gymnázia Púchov a SOŠ 
Púchov za účelom popularizácie vedy a techniky pre širokú verejnosť spojené s propagáciou fakulty.

9. 11. 2017, štvrtok - 17. 30 hod.
Kreatívny workshop: maľovaný darček 
Vianoce sa blížia a vy stále dumáte aké darčeky kúpiť, poprípade vyrobiť? Príďte si s deťmi vyrobiť a zrelaxovať sa 
pri maľovaní kamienkov s vianočnou a zimnou témou. A ktovie, možno práve váš výtvor poputuje pod stromček 
aby niekomu urobil radosť.

14. - 16. 11. 2017,  od 17. 30 hod.
Filmový festival Jeden svet v Púchove
Viaceré výskumy ukazujú, že nám vládne nedôvera. Nedôverujeme nikomu a ničomu - 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. 2017, sobota - 20. 00 hod.
Koncert: Loopata Makay 
Loopata Makay z Brezna je jediný a najznámejší predstaviteľ horehronského dancehallu, veselý, šialený a kontro-
verzný spevák. Známy je svojimi nezameniteľnými textami, ktorými opisuje bežný život, od vážnych vecí až po 
srandu, od lásky po smútok. Jeho cieľom je tvoriť novodobé "ľudovky" a nezanevrieť na slovenské korene, ktoré rád 
spája s iným hudobnými štýlmi, ktoré má rád, ako sú reggae, dancehall, dub a hip hop.

30. 11. 2017, štvrtok - 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 jednostopých 
motorových dopravných prostriedkov.

Otváracie hodiny múzea: Ut: 14.00 - 18.00
Št: 14.00 - 18.00
Ne: 16.00 - 20.00

Župný dom 
Nábrežie slobody 552/1
Púchov

Kontakt: Roman Hvizdák
0910 191 898
romanhvizdak@gmail.com

Partneri: Mediálni partneri:
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Vo štvrtok 7. decembra sa v podkroví 
Župného domu stretli tí, ktorí nevá-
hali počas roka pridať ruku k dielu a 
vlastnou prácou pomôcť rozbehnúť 
a  zrealizovať viacero projektov na ko-
munálnej úrovni pod hlavičkou „Dob-
rovoľník mesta Púchov“ (DMP). 
Ide o mestský projekt adresovaný Pú-
chovčanom a zároveň je to skupina 
aktívnych ľudí pracujúci v prospech 
iných ľudí bez nároku na finančnú od-
menu za poskytnutý čas a služby, píše 
sa svojom webovom sídle DMP.
Dobrovoľník mesta Púchov začal 
fungovať v roku 2015 na základe ob-

čianskej potreby uskutočniť verejno-
prospešné a vlastné zámery. Koordiná-
torom projektu je viceprimátor Roman 
Hvizdák: „Cením si každého jedného 
človeka, ktorý príde a zapojí sa do 
našich rozmanitých projektov, ktoré 
bežia počas celého roka.“
V končiacom roku 2017 sa prostred-
níctvom a za pomoci DMP uskutočnilo 
niekoľko projektov: Komunitná záhra-
da, Pevnina detstva, Maľujeme spolu, 
Krídla fantázie, Ergoterapia v meste, 
Adresná pomoc, Dom kultúry Hošti-
ná - spoločný priestor, Dobrovoľník v 
záhrade za Céčkom.                                    -r-

Večer dobrovoľníka bol výrazom 
poďakovania za človečinu

POĎAKOVANIE
Predseda ZO SZZP ďakuje všetkým, ktorí organizácií pomáhajú: Mestskému úradu 
Púchov, pánovi primátorovi Rastislavovi Henekovi, pani manželke Katke Henekovej 
(tento rok pomohla a poradila 50-tim našim členom v ťažkostiach), Romanovi Hviz-
dákovi, Irenke Kováčikovej, Renáte Holákovej, Vierke Češkovej, Mariánovi Ondričkovi, 
Slavomírovi Flimmelovi. Starostom okolitých obcí: Petrovi Reginovi, Pavlovi Hrišovi, 
Ladislavovi Ďurečkovi, Milanovi Panáčkovi. Podnikateľom za finančnú pomoc: Pizza ( 
p. Janek),  Biznis centrum (Štefan Rosina), Continental, MUDr. Hurtová, maželia Malatkí, 
očná optika Chovanec. Podnikateľom za predmety a poukazy do tomboly: kozmeti-
ka p. Lajčinová, Anton Baniar, predajňa bicyklov pri kostole, zlatníctvo Safír, cukráreň 
Pred oponou, trafika pri Plecháči, Raiffeisen banka, vinotéka v pasáži, kaderníctvo v 
pasáži, katolícka predajňa, lekárne Dr. Max a Vaša, RONA Lednické Rovne, Kaštieľ Led-
nické Rovne, kvetinárstvo Vlasta, kvetinárstvo pod divadlom, firma ALVE, riaditeľ TE-
SCA, Pirôžkáreň, farby - laky REVAK, firma MAKYTA, zmrzlinár ALI, odevy ODEMA. Veľká 
vďaka patrí všetkým členom, ktorí ochotne na podujatiach pomáhajú na úkor svojho 
voľného času. Pekne ďakujem Lacovi Faktorovi, Stanovi Michálkovi za ochotu a pomoc 
a samozrejme ich manželkám Majke a Jolanke. Petrovi Farkašovi za vedenie kroniky, 
našim krajčírkam Marte Galánkovej a Majke Čvirikovej, veľká vďaka za pomoc orga-
nizácii patrí Majke Sieklikovej, Darine Padychovej a jej manželovi, Ľudmile Faktorovej, 
Milankovi Filiačovi, manželom Repkovcom, Majke Mikulovej, Jožke Fedorovej, Marte 
Hudecovej, skrátka veľká vďaka každému, kto je ochotný pomáhať. Ďakujem aj mojej 
manželke, že má so mnou trpezlivosť a ešte aj pomáha.                                               Ján Petro
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PREDPREDAJ VSTUPENIEK v pokladni kina. 
Vstupenky si môžete rezervovať i priamo zakúpiť aj na stránkach: 

www.kultura.puchov.sk  a  www.kino.puchov.sk

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK

       

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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Sobota 2.12. od 10:00 hod., pešia zóna.

MIKULÁŠSKY JARMOK
Ďalší ročník obľúbeného celomestského podujatia. V programe vystúpia: žiaci všetkých pú-
chovských MŠ a ZŠ, CVČ Včielka, ZUŠ Púchov + vianočný koncert skupiny RK BAND (CZ) 
S vôňou purpury, divadielko KASIA z Bratislavy  s predstavením Snehuliačka Mili a Mikuláš. 
O 17:00 hod spolu s Mikulášom rozsvietime vianočný stromček a roztancujeme pódium FS 
VÁH. Bližšie info aj na osobitných plagátoch. Vstup voľný. 
Pondelok 4.12.    vestibul divadla     od 18:00 hod.

VÝSTAVA SÚŤAŽNÝCH PRÁC 
A DIVÁCKE HLASOVANIE OKRES. VÝTVARNEJ SÚŤAŽE MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE
Spustenie diváckeho hlasovania súťaže. CHCETE POMôCŤ SVOJIM FAVORITOM K VÍŤAZSTVU? 
Hlasujte! Od 4.12. do 13.12. 2017. Hlasovacie kupóny získate zdarma ako súčasť zakúpenej 
vstupenky na ktorékoľvek z našich podujatí v čase od 11.11. do 11.12. 2017 alebo v Pú-
chovských novinách č. 42 a 43. Traja z Vás na vyhodnotení 14.12.2017 získajú po dve voľné 
vstupenky do kina.  
Štvrtok 7.12.   18:00 hod., veľká sála 

PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
Motivačná prednáška. Piate predvianočné stretnutie v Púchove. Hudobný hosť: Michal Kulich. 
Info aj na osobitnom plagáte. Vstupné: 6 €, vstupenky v predpredaji v pokladni i online na 
www.kultura.puchov.sk.  
Utorok 12.    pred divadlom/vrátnica divadla   14:00 – 17:00 hod. 

NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ STROMČEK 
PÚCHOVA
Srdečne Vás pozývame na HLASOVANIE v súťaži základných škôl nášho mesta. Téma: Strom-
ček 60., 70., 80. rokov alebo Stromček budúcnosti... (na výber). Príďte v utorok 12.12. 2017 
v čase od 14:00 do 17:00 hod., poobzerajte stromčeky pred divadlom. Vyzdvihnite si a vyplňte 

PRIPRAVUJEME:

krajinách sa konajú podujatia venované propagácii a premietaniu krátkometrážnej 
tvorby. Tento rok ponúkneme slovenské krátke filmy, ktoré sa v zahraničí tešili 
úspechu, ale aj obľúbené filmy pre deti, ktoré precestovali celý svet. Vstupné 2 €, 
člen FK 1 €.  INFO NA OSOBITNÝCH PLAGÁTOCH a na www.kino.puchov.sk
Piatok 22.   17.30 h            Sobota 23.  15.30 h

FERDINAND (animovaný, rozprávkový)
Nina a Ferdinand sú najväčší kamaráti.To by nebolo až také zvláštne, keby Nina nebola malé 
dievčatko a Ferdinand veľký býk. Narodil sa síce ako malé, roztomilé teliatko, ale časom 
podrástol. Ľudia, ktorí ho nepoznajú si môžu myslieť, že je to nebezpečné, zúrivé monštrum, 
lenže Ferdinand je ten najroztomilejší a najposlušnejší párnokopytník na svete, ktorý nado-
všetko miluje kvetinky a nikdy by neublížil ani muche... MP - USA - CinemArt - 99´ - slovenský 
dabing. Vstupné 5 €. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.
Piatok 22.   19.30 h            Sobota 23.  17.30 h

JUMANJI: VITAJTE V DŽUNGLI 
(dobrodružná komédia)
Po tom, čo štvorica študentov objaví starú hraciu konzolu, sú vtiahnutí do fantastického sveta 
Jumanji. V ňom sa z nich stanú avatary, ktorých si na začiatku hry vybrali - z nevýrazného 
Spencera je razom mocný dobrodruh, svalovec Fridge sa zmení na drobného génia, z krásnej 
blondínky Bethany je zavalitý profesor a nemotorná Martha sa premení na odvážnu bojovníč-
ku. Jumanji však nestačí len hrať, Jumanji sa hrá s vami... MN 12 rokov - USA  - Itafilm - 112´ 
- český dabing. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa  24. NEPREMIETA SA

Streda  27.  19.30 h             Piatok 29.   17.30 h

ŠPINDL (komédia)
Keď do hôr, tak do Špindlu. Sem vyrážajú tri sestry Eliška, Katka a Magda na svoju dámsku 
jazdu. Síce si lyže vzali, ale rozhodne to nie sú typy, čo vstávajú skoro ráno, aby boli na zjaz-
dovke ako prvé. V pláne majú  relax s vareným vínkom, zábavu a snáď aj trochu milostných 
dobrodružstiev. Eliška je v pohode, ale Katka aj Magda už majú po tridsiatke a stále sú single. 
Objaví sa ten pravý v iskrivom snehu? Ako to už na zájazdoch býva, všetky potom počas poby-
tu zavalí lavína erotických a životných lapálií a karambolov...MN 12  rokov - ČR - Bontonfiolm  
- 90´ - české znenie - komédia. Vstupné 4 €. 
Piatok 29.   19.30 h             Sobota 30.  17.00 h,     19.45 h

STAR WARS: POSLEDNÍ JEDIOVIA
(akčný, dobrodružný, sci-fi)
Vo filme Star Wars: Poslední Jediovia štúdia Lucasfim pokračuje sága rodu Skywalkerov. Rey, 
hrdinka predchádzajúceho filmu Sila sa prebúdza, sa pridáva k Lukovi Skywalkerovi a spolu 
odhaľujú pradávnu záhadu Sily a tajomstvá minulosti rádu Jediov. MN  7 rokov - USA - Sa-
turn - 152´ - slovenský dabing. Vstupné 4,50 €. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTUDENT, SENIOR nad 62 
rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa  31.  NEPREMIETA SA

Streda  3.1. 2018.  19.30 h             Piatok 5 .1. 2018   17.30 h

BASTARDI (komédia)
E.Helms a O.Wilson  hrajú dvoch bratov, ktorých excentrická slobodná matka (Glenn Close) 
vychovala tak, aby verili, že ich otec zomrel, keď boli mladí. V momente ako zistia, že to bola 
lož a  matka vlastne ani nevie, kto je ich pravý otec, vyberú sa ho hľadať.  Na dlhej ceste ich 
čaká množstvo bláznivo-humorných situácií, zámen a prekvapivých odhalení, aby sa nakoniec 
dozvedeli viac o svojej mame i sebe, ako chceli vedieť... MN 15 rokov - USA  - Continentalfilm  
- 112 ´- titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  vstupné 4 €.
Piatok 5 .1. 2018   19.45 h               Sobota 6.1.  2018    17.30 h

INSIDIOUS: POSLEDNÝ KĽÚČ (horor)
Štvrtá časť hororovej série odhalí záhadnú minulosť dnes vyhľadávanej démonologičky Elise. 
Tá v mladosti žila v malom mestečku v Novom Mexiku, avšak jej domov bol i domovom tem-
ných síl a netrvalo dlho, kým sa jej život obrátil naruby. Teraz ju jej najnovší klient privedie späť 
do domu hrôzy a Elise sa musí vyrovnať s vlastnou desivou minulosťou. MN 15  rokov - USA 
- Itafilm - 100´ - titulky - horor. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.
Sobota 6.1.  2018    15.30 h            Nedeľa 7.1. 2018  15.30 h

COCO (animovaný)
Príbeh, aký tu este nebol.V túžbe dokázať svoj talent sa Miguel za neuveriteľných okolností 
ocitá v prekrásnom svete mŕtvych. MN  7 rokov - USA  - Saturn – 109´ + krátky film Ľadové 
kráľovstvo: Vianoce s Olafom- 21´ -  slovenský dabing. Vstupné 5€. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTU-
DENT,SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

hlasovací lístok na vrátnici divadla a vhoďte do hlasovacej schránky. Výsledky súťaže i to, či 
ste vyhrali divácku cenu (2 vstupenky na RND: Besame Mucho) sa dozviete 14.12.2017 o 18:00 
hod. na vyhodnotení výtvarnej súťaže „Piesňou maľované...“ Pozn.: Udeliť svoj hlas môžete len 
jedenkrát a jednému stromčeku. Prípadné ďalšie Vaše hlasy budú zo súťaže vyradené.
Štvrtok 14.12.      vestibul divadla     18:00 hod. 

PIESŇOU MAĽOVANÉ...TVAROVANÉ... 
MODELOVANÉ
Vyhodnotenie III. ročníka okresnej výtvarnej súťaže a odovzdanie štedrých sponzorských cien 
víťazom + vyhodnotenie celomestskej súťaže Najkrajší vianočný stromček Púchova 2017. 
Utorok 12.     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 zabávač ŠTEFAN HRUŠTÍNEC s kapelou a TK EVITA. 
Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek od 28.11. 2017 v pokladni kina alebo online na www.
kultura.puchov.sk. 
Sobota 16.12.    18:00 hod., veľká sála 

ČARO VIANOC
Pestrý vianočný program FS VÁH, FS ROZSUTEC a FS MLADOSŤ. Vianočné zvyky a tradície od 
Kataríny do Nového roka, s piesňami z oblasti Terchovej, Púchovskej doliny a Dubnice nad 
Váhom. Jedinečné čaro Vianoc na Považí. Vstupné: 9 € (kreslá), 7 € (balkóny a prístavky). 
Vstupenky v predpredaji v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk. 
Nedeľa 31.12.  19:00 hod – 03:00 hod.., veľká sála  

IV. SILVESTER V DIVADLE
Skvelá kapela: BONITA, Mega DJ: JERRY Galánek, Chýrny zabávač: FRANTA UHER.
Zábavný večer, tombola na šťastný nový rok, polnočný ohňostroj, novoročný prípitok pod 
hviezdami.  Slávnostná večera, prípitok, minerálka, víno, káva, polnočný pohár šampusu, ka-
pustnica... Vstupné 25 €. Vstupenky v predpredaji – len v kancelárii. Rezervácie a info na tel.č. 
0905 428 290. 
Pondelok 1.1. 2018 pešia zóna       od 18:30 hod. 

VÍTANIE NOVÉHO ROKA V PÚCHOVE
18:30 hod.  SNEHULIAČKY MILI A LILI. Kúzelná zimná rozprávka divadla KaSia (BA) o tom, že 
byť iným a odlišným vôbec nie je čudné ani zvláštne. Vtipný príbeh dvoch snehových sestier 
Mily a Lily sprevádzaný krásnymi pesničkami, plný humoru, lásky a nehy. 
19:30 hod. Slávnostný príhovor primátora, slovenská hymna, ohňostroj a Novoročný koncert  
skupiny INÉ KAFE. Príďte si s nami zaželať a vychutnať  – Šťastný nový rok 2018 v Púchove! 

Sobota 13. 1.       veľká sála     19:00 hod. 

X. MESTSKÝ BÁL
Viac na osobitných plagátoch. Vstupenky v predpredaji od 15.11.2017. 
Štvrtok  18. 1.     veľká sála        od 15:00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji od 2.1.2018. 
Utorok 23. 1.     veľká sála       17:00 hod. 

NOVOROČNÝ KONCERT ZUŠ PÚCHOV
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji od 2.1.2018. 
Nedeľa 11. 2.     veľká sál       15:00 hod.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL
Info a predpredaj na osobitných plagátoch.
Utorok 13. 2.      pešia zóna    17:00 hod.

FAŠIANGY NA PEŠEJ ZÓNE
Info na osobitných plagátoch.
Pondelok 19. 2.   veľká sála    19:00 hod. 

TEATRO WUSTENROT:  PODFUK (hudobná komédia)
Hrajú: Majeský, Labuda ml., Slovák a ďalší.  Info a predpredaj na osobitných plagátoch.
Sobota 3. 3.    veľká sála  17:00 hod.

MDŽ V DIVADLE:  KOLLÁROVCI
Predpredaj vstupeniek od 12.12. 2017 v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.   
 

Piatok  1.     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 4.      tanečná sála      19.15. hod. 

SALSA ENERGY DANCE
So sebou si prineste športové oblečenie, 30 € na zakúpenie permanentky na 10 vstupov. Info, 
prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718  662, www.kino. puchov.sk v  sekcii 
KURZY.
Streda 6.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 
1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchov-
skakultura.sk, 0908 718 662, www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY. So sebou si prineste kur-
zový poplatok 24 € do 31.1.2018.
Štvrtok  7., 21.    zasadacia miestnosť           18.00 hod.  

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.
Utorok  12.     17.00 hod.          Štvrtok 14.      17.00  hod.

KREATÍVNE KURZY: ZDOBENIE 
MEDOVNÍČKOV, BALENIE DARČEKOV
Každý kurz trvá 3 hodiny. Do kurzov je nutné  PRIHLÁSIŤ  SA a zaplatiť kurzový poplatok vrá-
tane materiálu, pomôcok, perníčkov 15 €/1 kurz,  do 8.12.2017. Kontakt: č.t.0908 718 662, 
042 – 285 2401, kino.kurzy@puchovskakultura.sk.Pozvánku s  podrobnými informáciami 
Vám pošleme emailom. 
Utorok 12.     kinosála     16.00 hod.

TICHÁ NOC, SVÄTÁ NOC...
Zvončeky ešte zvonia, ihličie nám pekne vonia... Nech tichá hudba Vám počas týchto dní znie, 
nech nám Nový rok zdravie, šťastie a  lásku prinesie. Predvianočné stretnutie s  kultúrnym 
programom a darčekmi.
Streda 13.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

VIANOČNÁ KAŠA
K Vianociam patria stretnutia s rodinou a najbližšími, ale aj jedinečná kuchyňa. Sviatočné stoly 
zdobia tradičné jedlá. Jedným z chodov štedrej večere boli a sú i kaše. Pani Činčuriaková 
Antónia Vám uvarí jednu z nich. Tešíme sa na Vás.

Piatok 1.     17.30 h            Nedeľa  3.  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.Diana sa stotožní s jeho prianím a napriek  zásadnému nesúhlasu doktorov od-
vezie Robina z nemocnice domov. Láska mladých manželov je oveľa silnejšia než nepriazeň 
osudu. Rozhodnú sa neprežívať - ale žiť naplno s každým nádychom... Príbeh nakrútený podľa 
skutočného príbehu rodičov Jonathana Cavendisha. MN 12 rokov-VB-Magicbox-117´- titulky.  
Vstupné 4 €.
Piatok 1.     19.45 h            Sobota 2.    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. Pre pohyb a fungovanie vo vonkajšom svete využívajú všetky jednu identitu, kde 
vystupujú ako jedna osoba a žijú jeden spoločný oficiálny život. MN 15 rokov - USA, UK, Fr.- 
Bontonfilm - 123´- titulky. Vstupné 4 €. 
Sobota 2.    15.30 h            Nedeľa  3.  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. 
Keď kniha zmizne, je na Paddingtonovi a Brownovcoch, aby odhalili skutočného zlodeja. MP - 
UK,Fr. - Fórumfilm - 99´- slovenský dabing. Vstupné 4 €.

MIKULÁŠ V KINE:
Streda  6.    15.30 h

ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
(animovaná rozprávka)
Vďaka záhadnej mape sa Šmolinka spolu s Mudrošom, Babrošom a Silákom vydáva na dob-
rodružnú výpravu a náhodou objavia najväčšie tajomstvo v dejinách Šmolkov. MP - USA - Ita-
film - 87´- slovenský dabing. Vstupné 2,50 €.
Streda  6.    17.30 h

MALÝ YETI (animovaný)
Teenager Adam nemá veľa kamarátov a väčšinu svojho času trávi pátraním po svojom otcovi, 
ktorý sa stratil za záhadných okolností.  Na svoje obrovské prekvapenie zistí, že ním nie je 
nikto iný, ako legendárny Yeti!  MN 7 rokov - Bel.,Fr. - Fórumfilm - 92´- slovenský dabing. 
Vstupné 2,50 €.
Piatok 8.     19.45 h            Nedeľa  10.   17.30 h

OCKO JE DOMA 2 (komédia)
Z Dustyho (Wahlberg) a Brada (Ferrell) sú teraz kamoši. Dokonca sa rozhodnú, že Vianoce 
strávia všetci spolu ako jedna veľká šťastná rodina s oboma manželkami a všetkými vlastnými 
aj vyženenými potomkami. Plán však dostane trhliny vo chvíli, keď sa na sviatky pozvú ich 
otcovia. S Bradovým otcom (John Lithgow) by v tomto smere nebol žiadny problém. Horšie to 
bude s Dustyho tatkom (Mel Gibson), tvrďasom, ktorý neuznáva fyzický kontakt a s malými 
deťmi je schopný vtipkovať aj o mŕtvych prostitútkach... MN 12 rokov - USA - CinemArt - 100´-  
titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  vstupné 4 €.
Sobota  9.   15.30 h            Nedeľa  10.   15.30 h

TRI ŽELANIA (rozprávka)
TIETO VIANOCE SA VÁM SPLNÍ NAJKRAJŠIE ŽELANIE.  Rodinná rozprávka, humorné príbehy 
niekoľkých podôb lásky: o trápeniach násťročného Alberta, ktorý je až po uši - a neopätovane 
- zamilovaný do sestry svojho najlepšieho kamaráta, o láske medzi Albertovými rodičmi, teda 
o varietnom kúzelníckom duu prežívajúcom krízu stredného veku a tiež o rodičovskej láske, 
v ktorej sa flákač a  lámač dievčenských sŕdc Bosák junior, snaží získať pozornosť a  lásku 
svojho otca. Albert a všetci ostatní, nakoniec prídu na to, že k šťastiu nie sú potrebné žiadne 
čary a mágia, ale predovšetkým odvaha meniť okolo seba veci k  lepšiemu. MP - SČR,R -  
106´-  slovenská verzia - rozprávka. Vstupné 5 €. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTUDENT, SENIOR nad 
62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.
Sobota  9.   17.30 h

MEDZI NAMI (dokumentárny)
Vraj je to najšťastnejší deň v živote ženy... Film Zuzany Límovej je intímnym pohľadom za 
zatvorené dvere pôrodníc, kam môžu vstúpiť len budúce “mamičky”. Je exkurziou na miesta, 
kde sa zázrak zrodenia stal len bežnou rutinou a každý, vrátane pôrodných asistentiek a leká-
rov, podlieha absurdným pravidlám platným už desiatky rokov. Svedectvá tých, ktoré v sebe 
našli odvahu prehovoriť, dopĺňajú zábery zachytené počas všedných dní v štátnej pôrodnici… 
MN 15 rokov - Tal.- Continentalfilm - 67´-  slovenská verzia  - dokumentárny. Vstupné 4,50 €. 
ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  vstupné 4 €.
Streda  13.  17.30 h

HORYZONTY
Filmový  festival  HoryZonty po prvý krát aj v Púchove! 
Info na osobitných plagátoch a na  HYPERLINK „http://www.kino.puchov.sk“ 
www.kino.puchov.sk. Vstupné 4 €.

Piatok 15 .  19.30 h            Nedeľa 17.   17.30 h

MADAM SLÚŽKA (komédia)
Bohatý americký pár Anne (Toni Collette) a  Bob (Harvey Keitel) sa rozhodne okoreniť svoj upa-
dajúci vzťah a presťahuje sa do zámku v romantickom Paríži. Pri príprave luxusnej večere pre 
priateľov, zrazu poverčivá a arogantná pani domu zistí, že pri stole je prestrené pre 13 hostí 
a to v žiadnom prípade nemôže dovoliť. Hostiteľka vymyslí plán. Trvá na tom, aby sa jej slúžka 
Mária (Rossa de Palma) prestrojila za tajomnú španielsku šľachtičnú, čím odvráti „nešťastie“ 
pri jej stole. Jej šarm očaruje britského makléra (Michael Smiley) a zrodí sa vášnivý romá-
nik… MN 15  rokov - Fr. - Continentalfilm -  91´ - titulky - komédia. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  vstupné 4 €.

Sobota 16.  NEPREMIETA SA

Streda  20.   19.30 h   

AXOLOTL OVERKILL (dráma)
Šestnásťročná Mifti žije v Berlíne, kde vymetá večierky, experimentuje s drogami a sexom 
a kašle na školu. Dospelí, ktorých stretáva, jej prídu zúfalí. Tí si o nej na oplátku myslia, že je 
príliš drzá, často zbytočne smutná a bezhlavo zamilovaná. Mifti vie, že je na všetko na celom 
svete sama. Čokoľvek táto fáza znamená. Je na tom rovnako ako “vodná príšera“ axolotl, 
ktorý prežije všetko a s každou skúsenosťou sa stáva niekým novým. MN 15 rokov - Nem. - 
ASFK - 94´- titulky- dráma.Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

DEŇ KRÁTKEHO FILMU AJ V PÚCHOVE !
Štvrtok 21. 16.30 h

DETSKÝ BLOK
Štvrtok 21. 18.00 h

BLOK ÚSPEŠNÝCH FESTIVALOVÝCH TITULOV ROKU 2017
Tento deň je symbolicky vyhlásený za svetový deň krátkeho filmu a v mnohých 
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KLUB MAMIČIEK

Sobota 2.12. od 10:00 hod., pešia zóna.

MIKULÁŠSKY JARMOK
Ďalší ročník obľúbeného celomestského podujatia. V programe vystúpia: žiaci všetkých pú-
chovských MŠ a ZŠ, CVČ Včielka, ZUŠ Púchov + vianočný koncert skupiny RK BAND (CZ) 
S vôňou purpury, divadielko KASIA z Bratislavy  s predstavením Snehuliačka Mili a Mikuláš. 
O 17:00 hod spolu s Mikulášom rozsvietime vianočný stromček a roztancujeme pódium FS 
VÁH. Bližšie info aj na osobitných plagátoch. Vstup voľný. 
Pondelok 4.12.    vestibul divadla     od 18:00 hod.

VÝSTAVA SÚŤAŽNÝCH PRÁC 
A DIVÁCKE HLASOVANIE OKRES. VÝTVARNEJ SÚŤAŽE MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE
Spustenie diváckeho hlasovania súťaže. CHCETE POMôCŤ SVOJIM FAVORITOM K VÍŤAZSTVU? 
Hlasujte! Od 4.12. do 13.12. 2017. Hlasovacie kupóny získate zdarma ako súčasť zakúpenej 
vstupenky na ktorékoľvek z našich podujatí v čase od 11.11. do 11.12. 2017 alebo v Pú-
chovských novinách č. 42 a 43. Traja z Vás na vyhodnotení 14.12.2017 získajú po dve voľné 
vstupenky do kina.  
Štvrtok 7.12.   18:00 hod., veľká sála 

PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
Motivačná prednáška. Piate predvianočné stretnutie v Púchove. Hudobný hosť: Michal Kulich. 
Info aj na osobitnom plagáte. Vstupné: 6 €, vstupenky v predpredaji v pokladni i online na 
www.kultura.puchov.sk.  
Utorok 12.    pred divadlom/vrátnica divadla   14:00 – 17:00 hod. 

NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ STROMČEK 
PÚCHOVA
Srdečne Vás pozývame na HLASOVANIE v súťaži základných škôl nášho mesta. Téma: Strom-
ček 60., 70., 80. rokov alebo Stromček budúcnosti... (na výber). Príďte v utorok 12.12. 2017 
v čase od 14:00 do 17:00 hod., poobzerajte stromčeky pred divadlom. Vyzdvihnite si a vyplňte 

PRIPRAVUJEME:

krajinách sa konajú podujatia venované propagácii a premietaniu krátkometrážnej 
tvorby. Tento rok ponúkneme slovenské krátke filmy, ktoré sa v zahraničí tešili 
úspechu, ale aj obľúbené filmy pre deti, ktoré precestovali celý svet. Vstupné 2 €, 
člen FK 1 €.  INFO NA OSOBITNÝCH PLAGÁTOCH a na www.kino.puchov.sk
Piatok 22.   17.30 h            Sobota 23.  15.30 h

FERDINAND (animovaný, rozprávkový)
Nina a Ferdinand sú najväčší kamaráti.To by nebolo až také zvláštne, keby Nina nebola malé 
dievčatko a Ferdinand veľký býk. Narodil sa síce ako malé, roztomilé teliatko, ale časom 
podrástol. Ľudia, ktorí ho nepoznajú si môžu myslieť, že je to nebezpečné, zúrivé monštrum, 
lenže Ferdinand je ten najroztomilejší a najposlušnejší párnokopytník na svete, ktorý nado-
všetko miluje kvetinky a nikdy by neublížil ani muche... MP - USA - CinemArt - 99´ - slovenský 
dabing. Vstupné 5 €. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.
Piatok 22.   19.30 h            Sobota 23.  17.30 h

JUMANJI: VITAJTE V DŽUNGLI 
(dobrodružná komédia)
Po tom, čo štvorica študentov objaví starú hraciu konzolu, sú vtiahnutí do fantastického sveta 
Jumanji. V ňom sa z nich stanú avatary, ktorých si na začiatku hry vybrali - z nevýrazného 
Spencera je razom mocný dobrodruh, svalovec Fridge sa zmení na drobného génia, z krásnej 
blondínky Bethany je zavalitý profesor a nemotorná Martha sa premení na odvážnu bojovníč-
ku. Jumanji však nestačí len hrať, Jumanji sa hrá s vami... MN 12 rokov - USA  - Itafilm - 112´ 
- český dabing. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa  24. NEPREMIETA SA

Streda  27.  19.30 h             Piatok 29.   17.30 h

ŠPINDL (komédia)
Keď do hôr, tak do Špindlu. Sem vyrážajú tri sestry Eliška, Katka a Magda na svoju dámsku 
jazdu. Síce si lyže vzali, ale rozhodne to nie sú typy, čo vstávajú skoro ráno, aby boli na zjaz-
dovke ako prvé. V pláne majú  relax s vareným vínkom, zábavu a snáď aj trochu milostných 
dobrodružstiev. Eliška je v pohode, ale Katka aj Magda už majú po tridsiatke a stále sú single. 
Objaví sa ten pravý v iskrivom snehu? Ako to už na zájazdoch býva, všetky potom počas poby-
tu zavalí lavína erotických a životných lapálií a karambolov...MN 12  rokov - ČR - Bontonfiolm  
- 90´ - české znenie - komédia. Vstupné 4 €. 
Piatok 29.   19.30 h             Sobota 30.  17.00 h,     19.45 h

STAR WARS: POSLEDNÍ JEDIOVIA
(akčný, dobrodružný, sci-fi)
Vo filme Star Wars: Poslední Jediovia štúdia Lucasfim pokračuje sága rodu Skywalkerov. Rey, 
hrdinka predchádzajúceho filmu Sila sa prebúdza, sa pridáva k Lukovi Skywalkerovi a spolu 
odhaľujú pradávnu záhadu Sily a tajomstvá minulosti rádu Jediov. MN  7 rokov - USA - Sa-
turn - 152´ - slovenský dabing. Vstupné 4,50 €. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTUDENT, SENIOR nad 62 
rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa  31.  NEPREMIETA SA

Streda  3.1. 2018.  19.30 h             Piatok 5 .1. 2018   17.30 h

BASTARDI (komédia)
E.Helms a O.Wilson  hrajú dvoch bratov, ktorých excentrická slobodná matka (Glenn Close) 
vychovala tak, aby verili, že ich otec zomrel, keď boli mladí. V momente ako zistia, že to bola 
lož a  matka vlastne ani nevie, kto je ich pravý otec, vyberú sa ho hľadať.  Na dlhej ceste ich 
čaká množstvo bláznivo-humorných situácií, zámen a prekvapivých odhalení, aby sa nakoniec 
dozvedeli viac o svojej mame i sebe, ako chceli vedieť... MN 15 rokov - USA  - Continentalfilm  
- 112 ´- titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  vstupné 4 €.
Piatok 5 .1. 2018   19.45 h               Sobota 6.1.  2018    17.30 h

INSIDIOUS: POSLEDNÝ KĽÚČ (horor)
Štvrtá časť hororovej série odhalí záhadnú minulosť dnes vyhľadávanej démonologičky Elise. 
Tá v mladosti žila v malom mestečku v Novom Mexiku, avšak jej domov bol i domovom tem-
ných síl a netrvalo dlho, kým sa jej život obrátil naruby. Teraz ju jej najnovší klient privedie späť 
do domu hrôzy a Elise sa musí vyrovnať s vlastnou desivou minulosťou. MN 15  rokov - USA 
- Itafilm - 100´ - titulky - horor. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.
Sobota 6.1.  2018    15.30 h            Nedeľa 7.1. 2018  15.30 h

COCO (animovaný)
Príbeh, aký tu este nebol.V túžbe dokázať svoj talent sa Miguel za neuveriteľných okolností 
ocitá v prekrásnom svete mŕtvych. MN  7 rokov - USA  - Saturn – 109´ + krátky film Ľadové 
kráľovstvo: Vianoce s Olafom- 21´ -  slovenský dabing. Vstupné 5€. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTU-
DENT,SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

hlasovací lístok na vrátnici divadla a vhoďte do hlasovacej schránky. Výsledky súťaže i to, či 
ste vyhrali divácku cenu (2 vstupenky na RND: Besame Mucho) sa dozviete 14.12.2017 o 18:00 
hod. na vyhodnotení výtvarnej súťaže „Piesňou maľované...“ Pozn.: Udeliť svoj hlas môžete len 
jedenkrát a jednému stromčeku. Prípadné ďalšie Vaše hlasy budú zo súťaže vyradené.
Štvrtok 14.12.      vestibul divadla     18:00 hod. 

PIESŇOU MAĽOVANÉ...TVAROVANÉ... 
MODELOVANÉ
Vyhodnotenie III. ročníka okresnej výtvarnej súťaže a odovzdanie štedrých sponzorských cien 
víťazom + vyhodnotenie celomestskej súťaže Najkrajší vianočný stromček Púchova 2017. 
Utorok 12.     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 zabávač ŠTEFAN HRUŠTÍNEC s kapelou a TK EVITA. 
Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek od 28.11. 2017 v pokladni kina alebo online na www.
kultura.puchov.sk. 
Sobota 16.12.    18:00 hod., veľká sála 

ČARO VIANOC
Pestrý vianočný program FS VÁH, FS ROZSUTEC a FS MLADOSŤ. Vianočné zvyky a tradície od 
Kataríny do Nového roka, s piesňami z oblasti Terchovej, Púchovskej doliny a Dubnice nad 
Váhom. Jedinečné čaro Vianoc na Považí. Vstupné: 9 € (kreslá), 7 € (balkóny a prístavky). 
Vstupenky v predpredaji v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk. 
Nedeľa 31.12.  19:00 hod – 03:00 hod.., veľká sála  

IV. SILVESTER V DIVADLE
Skvelá kapela: BONITA, Mega DJ: JERRY Galánek, Chýrny zabávač: FRANTA UHER.
Zábavný večer, tombola na šťastný nový rok, polnočný ohňostroj, novoročný prípitok pod 
hviezdami.  Slávnostná večera, prípitok, minerálka, víno, káva, polnočný pohár šampusu, ka-
pustnica... Vstupné 25 €. Vstupenky v predpredaji – len v kancelárii. Rezervácie a info na tel.č. 
0905 428 290. 
Pondelok 1.1. 2018 pešia zóna       od 18:30 hod. 

VÍTANIE NOVÉHO ROKA V PÚCHOVE
18:30 hod.  SNEHULIAČKY MILI A LILI. Kúzelná zimná rozprávka divadla KaSia (BA) o tom, že 
byť iným a odlišným vôbec nie je čudné ani zvláštne. Vtipný príbeh dvoch snehových sestier 
Mily a Lily sprevádzaný krásnymi pesničkami, plný humoru, lásky a nehy. 
19:30 hod. Slávnostný príhovor primátora, slovenská hymna, ohňostroj a Novoročný koncert  
skupiny INÉ KAFE. Príďte si s nami zaželať a vychutnať  – Šťastný nový rok 2018 v Púchove! 

Sobota 13. 1.       veľká sála     19:00 hod. 

X. MESTSKÝ BÁL
Viac na osobitných plagátoch. Vstupenky v predpredaji od 15.11.2017. 
Štvrtok  18. 1.     veľká sála        od 15:00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji od 2.1.2018. 
Utorok 23. 1.     veľká sála       17:00 hod. 

NOVOROČNÝ KONCERT ZUŠ PÚCHOV
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji od 2.1.2018. 
Nedeľa 11. 2.     veľká sál       15:00 hod.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL
Info a predpredaj na osobitných plagátoch.
Utorok 13. 2.      pešia zóna    17:00 hod.

FAŠIANGY NA PEŠEJ ZÓNE
Info na osobitných plagátoch.
Pondelok 19. 2.   veľká sála    19:00 hod. 

TEATRO WUSTENROT:  PODFUK (hudobná komédia)
Hrajú: Majeský, Labuda ml., Slovák a ďalší.  Info a predpredaj na osobitných plagátoch.
Sobota 3. 3.    veľká sála  17:00 hod.

MDŽ V DIVADLE:  KOLLÁROVCI
Predpredaj vstupeniek od 12.12. 2017 v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.   
 

Piatok  1.     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 4.      tanečná sála      19.15. hod. 

SALSA ENERGY DANCE
So sebou si prineste športové oblečenie, 30 € na zakúpenie permanentky na 10 vstupov. Info, 
prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718  662, www.kino. puchov.sk v  sekcii 
KURZY.
Streda 6.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 
1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchov-
skakultura.sk, 0908 718 662, www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY. So sebou si prineste kur-
zový poplatok 24 € do 31.1.2018.
Štvrtok  7., 21.    zasadacia miestnosť           18.00 hod.  

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.
Utorok  12.     17.00 hod.          Štvrtok 14.      17.00  hod.

KREATÍVNE KURZY: ZDOBENIE 
MEDOVNÍČKOV, BALENIE DARČEKOV
Každý kurz trvá 3 hodiny. Do kurzov je nutné  PRIHLÁSIŤ  SA a zaplatiť kurzový poplatok vrá-
tane materiálu, pomôcok, perníčkov 15 €/1 kurz,  do 8.12.2017. Kontakt: č.t.0908 718 662, 
042 – 285 2401, kino.kurzy@puchovskakultura.sk.Pozvánku s  podrobnými informáciami 
Vám pošleme emailom. 
Utorok 12.     kinosála     16.00 hod.

TICHÁ NOC, SVÄTÁ NOC...
Zvončeky ešte zvonia, ihličie nám pekne vonia... Nech tichá hudba Vám počas týchto dní znie, 
nech nám Nový rok zdravie, šťastie a  lásku prinesie. Predvianočné stretnutie s  kultúrnym 
programom a darčekmi.
Streda 13.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

VIANOČNÁ KAŠA
K Vianociam patria stretnutia s rodinou a najbližšími, ale aj jedinečná kuchyňa. Sviatočné stoly 
zdobia tradičné jedlá. Jedným z chodov štedrej večere boli a sú i kaše. Pani Činčuriaková 
Antónia Vám uvarí jednu z nich. Tešíme sa na Vás.

Piatok 1.     17.30 h            Nedeľa  3.  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.Diana sa stotožní s jeho prianím a napriek  zásadnému nesúhlasu doktorov od-
vezie Robina z nemocnice domov. Láska mladých manželov je oveľa silnejšia než nepriazeň 
osudu. Rozhodnú sa neprežívať - ale žiť naplno s každým nádychom... Príbeh nakrútený podľa 
skutočného príbehu rodičov Jonathana Cavendisha. MN 12 rokov-VB-Magicbox-117´- titulky.  
Vstupné 4 €.
Piatok 1.     19.45 h            Sobota 2.    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. Pre pohyb a fungovanie vo vonkajšom svete využívajú všetky jednu identitu, kde 
vystupujú ako jedna osoba a žijú jeden spoločný oficiálny život. MN 15 rokov - USA, UK, Fr.- 
Bontonfilm - 123´- titulky. Vstupné 4 €. 
Sobota 2.    15.30 h            Nedeľa  3.  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. 
Keď kniha zmizne, je na Paddingtonovi a Brownovcoch, aby odhalili skutočného zlodeja. MP - 
UK,Fr. - Fórumfilm - 99´- slovenský dabing. Vstupné 4 €.

MIKULÁŠ V KINE:
Streda  6.    15.30 h

ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
(animovaná rozprávka)
Vďaka záhadnej mape sa Šmolinka spolu s Mudrošom, Babrošom a Silákom vydáva na dob-
rodružnú výpravu a náhodou objavia najväčšie tajomstvo v dejinách Šmolkov. MP - USA - Ita-
film - 87´- slovenský dabing. Vstupné 2,50 €.
Streda  6.    17.30 h

MALÝ YETI (animovaný)
Teenager Adam nemá veľa kamarátov a väčšinu svojho času trávi pátraním po svojom otcovi, 
ktorý sa stratil za záhadných okolností.  Na svoje obrovské prekvapenie zistí, že ním nie je 
nikto iný, ako legendárny Yeti!  MN 7 rokov - Bel.,Fr. - Fórumfilm - 92´- slovenský dabing. 
Vstupné 2,50 €.
Piatok 8.     19.45 h            Nedeľa  10.   17.30 h

OCKO JE DOMA 2 (komédia)
Z Dustyho (Wahlberg) a Brada (Ferrell) sú teraz kamoši. Dokonca sa rozhodnú, že Vianoce 
strávia všetci spolu ako jedna veľká šťastná rodina s oboma manželkami a všetkými vlastnými 
aj vyženenými potomkami. Plán však dostane trhliny vo chvíli, keď sa na sviatky pozvú ich 
otcovia. S Bradovým otcom (John Lithgow) by v tomto smere nebol žiadny problém. Horšie to 
bude s Dustyho tatkom (Mel Gibson), tvrďasom, ktorý neuznáva fyzický kontakt a s malými 
deťmi je schopný vtipkovať aj o mŕtvych prostitútkach... MN 12 rokov - USA - CinemArt - 100´-  
titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  vstupné 4 €.
Sobota  9.   15.30 h            Nedeľa  10.   15.30 h

TRI ŽELANIA (rozprávka)
TIETO VIANOCE SA VÁM SPLNÍ NAJKRAJŠIE ŽELANIE.  Rodinná rozprávka, humorné príbehy 
niekoľkých podôb lásky: o trápeniach násťročného Alberta, ktorý je až po uši - a neopätovane 
- zamilovaný do sestry svojho najlepšieho kamaráta, o láske medzi Albertovými rodičmi, teda 
o varietnom kúzelníckom duu prežívajúcom krízu stredného veku a tiež o rodičovskej láske, 
v ktorej sa flákač a  lámač dievčenských sŕdc Bosák junior, snaží získať pozornosť a  lásku 
svojho otca. Albert a všetci ostatní, nakoniec prídu na to, že k šťastiu nie sú potrebné žiadne 
čary a mágia, ale predovšetkým odvaha meniť okolo seba veci k  lepšiemu. MP - SČR,R -  
106´-  slovenská verzia - rozprávka. Vstupné 5 €. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTUDENT, SENIOR nad 
62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.
Sobota  9.   17.30 h

MEDZI NAMI (dokumentárny)
Vraj je to najšťastnejší deň v živote ženy... Film Zuzany Límovej je intímnym pohľadom za 
zatvorené dvere pôrodníc, kam môžu vstúpiť len budúce “mamičky”. Je exkurziou na miesta, 
kde sa zázrak zrodenia stal len bežnou rutinou a každý, vrátane pôrodných asistentiek a leká-
rov, podlieha absurdným pravidlám platným už desiatky rokov. Svedectvá tých, ktoré v sebe 
našli odvahu prehovoriť, dopĺňajú zábery zachytené počas všedných dní v štátnej pôrodnici… 
MN 15 rokov - Tal.- Continentalfilm - 67´-  slovenská verzia  - dokumentárny. Vstupné 4,50 €. 
ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  vstupné 4 €.
Streda  13.  17.30 h

HORYZONTY
Filmový  festival  HoryZonty po prvý krát aj v Púchove! 
Info na osobitných plagátoch a na  HYPERLINK „http://www.kino.puchov.sk“ 
www.kino.puchov.sk. Vstupné 4 €.

Piatok 15 .  19.30 h            Nedeľa 17.   17.30 h

MADAM SLÚŽKA (komédia)
Bohatý americký pár Anne (Toni Collette) a  Bob (Harvey Keitel) sa rozhodne okoreniť svoj upa-
dajúci vzťah a presťahuje sa do zámku v romantickom Paríži. Pri príprave luxusnej večere pre 
priateľov, zrazu poverčivá a arogantná pani domu zistí, že pri stole je prestrené pre 13 hostí 
a to v žiadnom prípade nemôže dovoliť. Hostiteľka vymyslí plán. Trvá na tom, aby sa jej slúžka 
Mária (Rossa de Palma) prestrojila za tajomnú španielsku šľachtičnú, čím odvráti „nešťastie“ 
pri jej stole. Jej šarm očaruje britského makléra (Michael Smiley) a zrodí sa vášnivý romá-
nik… MN 15  rokov - Fr. - Continentalfilm -  91´ - titulky - komédia. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  vstupné 4 €.

Sobota 16.  NEPREMIETA SA

Streda  20.   19.30 h   

AXOLOTL OVERKILL (dráma)
Šestnásťročná Mifti žije v Berlíne, kde vymetá večierky, experimentuje s drogami a sexom 
a kašle na školu. Dospelí, ktorých stretáva, jej prídu zúfalí. Tí si o nej na oplátku myslia, že je 
príliš drzá, často zbytočne smutná a bezhlavo zamilovaná. Mifti vie, že je na všetko na celom 
svete sama. Čokoľvek táto fáza znamená. Je na tom rovnako ako “vodná príšera“ axolotl, 
ktorý prežije všetko a s každou skúsenosťou sa stáva niekým novým. MN 15 rokov - Nem. - 
ASFK - 94´- titulky- dráma.Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

DEŇ KRÁTKEHO FILMU AJ V PÚCHOVE !
Štvrtok 21. 16.30 h

DETSKÝ BLOK
Štvrtok 21. 18.00 h

BLOK ÚSPEŠNÝCH FESTIVALOVÝCH TITULOV ROKU 2017
Tento deň je symbolicky vyhlásený za svetový deň krátkeho filmu a v mnohých 
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premietaním. Informácie denne aj u informátora DK. 
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december ’17 

KULTÚRA

KURZY, KLUBY:

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

Sobota 2.12. od 10:00 hod., pešia zóna.

MIKULÁŠSKY JARMOK
Ďalší ročník obľúbeného celomestského podujatia. V programe vystúpia: žiaci všetkých pú-
chovských MŠ a ZŠ, CVČ Včielka, ZUŠ Púchov + vianočný koncert skupiny RK BAND (CZ) 
S vôňou purpury, divadielko KASIA z Bratislavy  s predstavením Snehuliačka Mili a Mikuláš. 
O 17:00 hod spolu s Mikulášom rozsvietime vianočný stromček a roztancujeme pódium FS 
VÁH. Bližšie info aj na osobitných plagátoch. Vstup voľný. 
Pondelok 4.12.    vestibul divadla     od 18:00 hod.

VÝSTAVA SÚŤAŽNÝCH PRÁC 
A DIVÁCKE HLASOVANIE OKRES. VÝTVARNEJ SÚŤAŽE MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE
Spustenie diváckeho hlasovania súťaže. CHCETE POMôCŤ SVOJIM FAVORITOM K VÍŤAZSTVU? 
Hlasujte! Od 4.12. do 13.12. 2017. Hlasovacie kupóny získate zdarma ako súčasť zakúpenej 
vstupenky na ktorékoľvek z našich podujatí v čase od 11.11. do 11.12. 2017 alebo v Pú-
chovských novinách č. 42 a 43. Traja z Vás na vyhodnotení 14.12.2017 získajú po dve voľné 
vstupenky do kina.  
Štvrtok 7.12.   18:00 hod., veľká sála 

PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
Motivačná prednáška. Piate predvianočné stretnutie v Púchove. Hudobný hosť: Michal Kulich. 
Info aj na osobitnom plagáte. Vstupné: 6 €, vstupenky v predpredaji v pokladni i online na 
www.kultura.puchov.sk.  
Utorok 12.    pred divadlom/vrátnica divadla   14:00 – 17:00 hod. 

NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ STROMČEK 
PÚCHOVA
Srdečne Vás pozývame na HLASOVANIE v súťaži základných škôl nášho mesta. Téma: Strom-
ček 60., 70., 80. rokov alebo Stromček budúcnosti... (na výber). Príďte v utorok 12.12. 2017 
v čase od 14:00 do 17:00 hod., poobzerajte stromčeky pred divadlom. Vyzdvihnite si a vyplňte 

PRIPRAVUJEME:

krajinách sa konajú podujatia venované propagácii a premietaniu krátkometrážnej 
tvorby. Tento rok ponúkneme slovenské krátke filmy, ktoré sa v zahraničí tešili 
úspechu, ale aj obľúbené filmy pre deti, ktoré precestovali celý svet. Vstupné 2 €, 
člen FK 1 €.  INFO NA OSOBITNÝCH PLAGÁTOCH a na www.kino.puchov.sk
Piatok 22.   17.30 h            Sobota 23.  15.30 h

FERDINAND (animovaný, rozprávkový)
Nina a Ferdinand sú najväčší kamaráti.To by nebolo až také zvláštne, keby Nina nebola malé 
dievčatko a Ferdinand veľký býk. Narodil sa síce ako malé, roztomilé teliatko, ale časom 
podrástol. Ľudia, ktorí ho nepoznajú si môžu myslieť, že je to nebezpečné, zúrivé monštrum, 
lenže Ferdinand je ten najroztomilejší a najposlušnejší párnokopytník na svete, ktorý nado-
všetko miluje kvetinky a nikdy by neublížil ani muche... MP - USA - CinemArt - 99´ - slovenský 
dabing. Vstupné 5 €. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.
Piatok 22.   19.30 h            Sobota 23.  17.30 h

JUMANJI: VITAJTE V DŽUNGLI 
(dobrodružná komédia)
Po tom, čo štvorica študentov objaví starú hraciu konzolu, sú vtiahnutí do fantastického sveta 
Jumanji. V ňom sa z nich stanú avatary, ktorých si na začiatku hry vybrali - z nevýrazného 
Spencera je razom mocný dobrodruh, svalovec Fridge sa zmení na drobného génia, z krásnej 
blondínky Bethany je zavalitý profesor a nemotorná Martha sa premení na odvážnu bojovníč-
ku. Jumanji však nestačí len hrať, Jumanji sa hrá s vami... MN 12 rokov - USA  - Itafilm - 112´ 
- český dabing. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa  24. NEPREMIETA SA

Streda  27.  19.30 h             Piatok 29.   17.30 h

ŠPINDL (komédia)
Keď do hôr, tak do Špindlu. Sem vyrážajú tri sestry Eliška, Katka a Magda na svoju dámsku 
jazdu. Síce si lyže vzali, ale rozhodne to nie sú typy, čo vstávajú skoro ráno, aby boli na zjaz-
dovke ako prvé. V pláne majú  relax s vareným vínkom, zábavu a snáď aj trochu milostných 
dobrodružstiev. Eliška je v pohode, ale Katka aj Magda už majú po tridsiatke a stále sú single. 
Objaví sa ten pravý v iskrivom snehu? Ako to už na zájazdoch býva, všetky potom počas poby-
tu zavalí lavína erotických a životných lapálií a karambolov...MN 12  rokov - ČR - Bontonfiolm  
- 90´ - české znenie - komédia. Vstupné 4 €. 
Piatok 29.   19.30 h             Sobota 30.  17.00 h,     19.45 h

STAR WARS: POSLEDNÍ JEDIOVIA
(akčný, dobrodružný, sci-fi)
Vo filme Star Wars: Poslední Jediovia štúdia Lucasfim pokračuje sága rodu Skywalkerov. Rey, 
hrdinka predchádzajúceho filmu Sila sa prebúdza, sa pridáva k Lukovi Skywalkerovi a spolu 
odhaľujú pradávnu záhadu Sily a tajomstvá minulosti rádu Jediov. MN  7 rokov - USA - Sa-
turn - 152´ - slovenský dabing. Vstupné 4,50 €. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTUDENT, SENIOR nad 62 
rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa  31.  NEPREMIETA SA

Streda  3.1. 2018.  19.30 h             Piatok 5 .1. 2018   17.30 h

BASTARDI (komédia)
E.Helms a O.Wilson  hrajú dvoch bratov, ktorých excentrická slobodná matka (Glenn Close) 
vychovala tak, aby verili, že ich otec zomrel, keď boli mladí. V momente ako zistia, že to bola 
lož a  matka vlastne ani nevie, kto je ich pravý otec, vyberú sa ho hľadať.  Na dlhej ceste ich 
čaká množstvo bláznivo-humorných situácií, zámen a prekvapivých odhalení, aby sa nakoniec 
dozvedeli viac o svojej mame i sebe, ako chceli vedieť... MN 15 rokov - USA  - Continentalfilm  
- 112 ´- titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  vstupné 4 €.
Piatok 5 .1. 2018   19.45 h               Sobota 6.1.  2018    17.30 h

INSIDIOUS: POSLEDNÝ KĽÚČ (horor)
Štvrtá časť hororovej série odhalí záhadnú minulosť dnes vyhľadávanej démonologičky Elise. 
Tá v mladosti žila v malom mestečku v Novom Mexiku, avšak jej domov bol i domovom tem-
ných síl a netrvalo dlho, kým sa jej život obrátil naruby. Teraz ju jej najnovší klient privedie späť 
do domu hrôzy a Elise sa musí vyrovnať s vlastnou desivou minulosťou. MN 15  rokov - USA 
- Itafilm - 100´ - titulky - horor. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.
Sobota 6.1.  2018    15.30 h            Nedeľa 7.1. 2018  15.30 h

COCO (animovaný)
Príbeh, aký tu este nebol.V túžbe dokázať svoj talent sa Miguel za neuveriteľných okolností 
ocitá v prekrásnom svete mŕtvych. MN  7 rokov - USA  - Saturn – 109´ + krátky film Ľadové 
kráľovstvo: Vianoce s Olafom- 21´ -  slovenský dabing. Vstupné 5€. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTU-
DENT,SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

hlasovací lístok na vrátnici divadla a vhoďte do hlasovacej schránky. Výsledky súťaže i to, či 
ste vyhrali divácku cenu (2 vstupenky na RND: Besame Mucho) sa dozviete 14.12.2017 o 18:00 
hod. na vyhodnotení výtvarnej súťaže „Piesňou maľované...“ Pozn.: Udeliť svoj hlas môžete len 
jedenkrát a jednému stromčeku. Prípadné ďalšie Vaše hlasy budú zo súťaže vyradené.
Štvrtok 14.12.      vestibul divadla     18:00 hod. 

PIESŇOU MAĽOVANÉ...TVAROVANÉ... 
MODELOVANÉ
Vyhodnotenie III. ročníka okresnej výtvarnej súťaže a odovzdanie štedrých sponzorských cien 
víťazom + vyhodnotenie celomestskej súťaže Najkrajší vianočný stromček Púchova 2017. 
Utorok 12.     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 zabávač ŠTEFAN HRUŠTÍNEC s kapelou a TK EVITA. 
Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek od 28.11. 2017 v pokladni kina alebo online na www.
kultura.puchov.sk. 
Sobota 16.12.    18:00 hod., veľká sála 

ČARO VIANOC
Pestrý vianočný program FS VÁH, FS ROZSUTEC a FS MLADOSŤ. Vianočné zvyky a tradície od 
Kataríny do Nového roka, s piesňami z oblasti Terchovej, Púchovskej doliny a Dubnice nad 
Váhom. Jedinečné čaro Vianoc na Považí. Vstupné: 9 € (kreslá), 7 € (balkóny a prístavky). 
Vstupenky v predpredaji v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk. 
Nedeľa 31.12.  19:00 hod – 03:00 hod.., veľká sála  

IV. SILVESTER V DIVADLE
Skvelá kapela: BONITA, Mega DJ: JERRY Galánek, Chýrny zabávač: FRANTA UHER.
Zábavný večer, tombola na šťastný nový rok, polnočný ohňostroj, novoročný prípitok pod 
hviezdami.  Slávnostná večera, prípitok, minerálka, víno, káva, polnočný pohár šampusu, ka-
pustnica... Vstupné 25 €. Vstupenky v predpredaji – len v kancelárii. Rezervácie a info na tel.č. 
0905 428 290. 
Pondelok 1.1. 2018 pešia zóna       od 18:30 hod. 

VÍTANIE NOVÉHO ROKA V PÚCHOVE
18:30 hod.  SNEHULIAČKY MILI A LILI. Kúzelná zimná rozprávka divadla KaSia (BA) o tom, že 
byť iným a odlišným vôbec nie je čudné ani zvláštne. Vtipný príbeh dvoch snehových sestier 
Mily a Lily sprevádzaný krásnymi pesničkami, plný humoru, lásky a nehy. 
19:30 hod. Slávnostný príhovor primátora, slovenská hymna, ohňostroj a Novoročný koncert  
skupiny INÉ KAFE. Príďte si s nami zaželať a vychutnať  – Šťastný nový rok 2018 v Púchove! 

Sobota 13. 1.       veľká sála     19:00 hod. 

X. MESTSKÝ BÁL
Viac na osobitných plagátoch. Vstupenky v predpredaji od 15.11.2017. 
Štvrtok  18. 1.     veľká sála        od 15:00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji od 2.1.2018. 
Utorok 23. 1.     veľká sála       17:00 hod. 

NOVOROČNÝ KONCERT ZUŠ PÚCHOV
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji od 2.1.2018. 
Nedeľa 11. 2.     veľká sál       15:00 hod.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL
Info a predpredaj na osobitných plagátoch.
Utorok 13. 2.      pešia zóna    17:00 hod.

FAŠIANGY NA PEŠEJ ZÓNE
Info na osobitných plagátoch.
Pondelok 19. 2.   veľká sála    19:00 hod. 

TEATRO WUSTENROT:  PODFUK (hudobná komédia)
Hrajú: Majeský, Labuda ml., Slovák a ďalší.  Info a predpredaj na osobitných plagátoch.
Sobota 3. 3.    veľká sála  17:00 hod.

MDŽ V DIVADLE:  KOLLÁROVCI
Predpredaj vstupeniek od 12.12. 2017 v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.   
 

Piatok  1.     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 4.      tanečná sála      19.15. hod. 

SALSA ENERGY DANCE
So sebou si prineste športové oblečenie, 30 € na zakúpenie permanentky na 10 vstupov. Info, 
prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718  662, www.kino. puchov.sk v  sekcii 
KURZY.
Streda 6.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 
1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchov-
skakultura.sk, 0908 718 662, www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY. So sebou si prineste kur-
zový poplatok 24 € do 31.1.2018.
Štvrtok  7., 21.    zasadacia miestnosť           18.00 hod.  

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.
Utorok  12.     17.00 hod.          Štvrtok 14.      17.00  hod.

KREATÍVNE KURZY: ZDOBENIE 
MEDOVNÍČKOV, BALENIE DARČEKOV
Každý kurz trvá 3 hodiny. Do kurzov je nutné  PRIHLÁSIŤ  SA a zaplatiť kurzový poplatok vrá-
tane materiálu, pomôcok, perníčkov 15 €/1 kurz,  do 8.12.2017. Kontakt: č.t.0908 718 662, 
042 – 285 2401, kino.kurzy@puchovskakultura.sk.Pozvánku s  podrobnými informáciami 
Vám pošleme emailom. 
Utorok 12.     kinosála     16.00 hod.

TICHÁ NOC, SVÄTÁ NOC...
Zvončeky ešte zvonia, ihličie nám pekne vonia... Nech tichá hudba Vám počas týchto dní znie, 
nech nám Nový rok zdravie, šťastie a  lásku prinesie. Predvianočné stretnutie s  kultúrnym 
programom a darčekmi.
Streda 13.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

VIANOČNÁ KAŠA
K Vianociam patria stretnutia s rodinou a najbližšími, ale aj jedinečná kuchyňa. Sviatočné stoly 
zdobia tradičné jedlá. Jedným z chodov štedrej večere boli a sú i kaše. Pani Činčuriaková 
Antónia Vám uvarí jednu z nich. Tešíme sa na Vás.

Piatok 1.     17.30 h            Nedeľa  3.  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.Diana sa stotožní s jeho prianím a napriek  zásadnému nesúhlasu doktorov od-
vezie Robina z nemocnice domov. Láska mladých manželov je oveľa silnejšia než nepriazeň 
osudu. Rozhodnú sa neprežívať - ale žiť naplno s každým nádychom... Príbeh nakrútený podľa 
skutočného príbehu rodičov Jonathana Cavendisha. MN 12 rokov-VB-Magicbox-117´- titulky.  
Vstupné 4 €.
Piatok 1.     19.45 h            Sobota 2.    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. Pre pohyb a fungovanie vo vonkajšom svete využívajú všetky jednu identitu, kde 
vystupujú ako jedna osoba a žijú jeden spoločný oficiálny život. MN 15 rokov - USA, UK, Fr.- 
Bontonfilm - 123´- titulky. Vstupné 4 €. 
Sobota 2.    15.30 h            Nedeľa  3.  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. 
Keď kniha zmizne, je na Paddingtonovi a Brownovcoch, aby odhalili skutočného zlodeja. MP - 
UK,Fr. - Fórumfilm - 99´- slovenský dabing. Vstupné 4 €.

MIKULÁŠ V KINE:
Streda  6.    15.30 h

ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
(animovaná rozprávka)
Vďaka záhadnej mape sa Šmolinka spolu s Mudrošom, Babrošom a Silákom vydáva na dob-
rodružnú výpravu a náhodou objavia najväčšie tajomstvo v dejinách Šmolkov. MP - USA - Ita-
film - 87´- slovenský dabing. Vstupné 2,50 €.
Streda  6.    17.30 h

MALÝ YETI (animovaný)
Teenager Adam nemá veľa kamarátov a väčšinu svojho času trávi pátraním po svojom otcovi, 
ktorý sa stratil za záhadných okolností.  Na svoje obrovské prekvapenie zistí, že ním nie je 
nikto iný, ako legendárny Yeti!  MN 7 rokov - Bel.,Fr. - Fórumfilm - 92´- slovenský dabing. 
Vstupné 2,50 €.
Piatok 8.     19.45 h            Nedeľa  10.   17.30 h

OCKO JE DOMA 2 (komédia)
Z Dustyho (Wahlberg) a Brada (Ferrell) sú teraz kamoši. Dokonca sa rozhodnú, že Vianoce 
strávia všetci spolu ako jedna veľká šťastná rodina s oboma manželkami a všetkými vlastnými 
aj vyženenými potomkami. Plán však dostane trhliny vo chvíli, keď sa na sviatky pozvú ich 
otcovia. S Bradovým otcom (John Lithgow) by v tomto smere nebol žiadny problém. Horšie to 
bude s Dustyho tatkom (Mel Gibson), tvrďasom, ktorý neuznáva fyzický kontakt a s malými 
deťmi je schopný vtipkovať aj o mŕtvych prostitútkach... MN 12 rokov - USA - CinemArt - 100´-  
titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  vstupné 4 €.
Sobota  9.   15.30 h            Nedeľa  10.   15.30 h

TRI ŽELANIA (rozprávka)
TIETO VIANOCE SA VÁM SPLNÍ NAJKRAJŠIE ŽELANIE.  Rodinná rozprávka, humorné príbehy 
niekoľkých podôb lásky: o trápeniach násťročného Alberta, ktorý je až po uši - a neopätovane 
- zamilovaný do sestry svojho najlepšieho kamaráta, o láske medzi Albertovými rodičmi, teda 
o varietnom kúzelníckom duu prežívajúcom krízu stredného veku a tiež o rodičovskej láske, 
v ktorej sa flákač a  lámač dievčenských sŕdc Bosák junior, snaží získať pozornosť a  lásku 
svojho otca. Albert a všetci ostatní, nakoniec prídu na to, že k šťastiu nie sú potrebné žiadne 
čary a mágia, ale predovšetkým odvaha meniť okolo seba veci k  lepšiemu. MP - SČR,R -  
106´-  slovenská verzia - rozprávka. Vstupné 5 €. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTUDENT, SENIOR nad 
62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.
Sobota  9.   17.30 h

MEDZI NAMI (dokumentárny)
Vraj je to najšťastnejší deň v živote ženy... Film Zuzany Límovej je intímnym pohľadom za 
zatvorené dvere pôrodníc, kam môžu vstúpiť len budúce “mamičky”. Je exkurziou na miesta, 
kde sa zázrak zrodenia stal len bežnou rutinou a každý, vrátane pôrodných asistentiek a leká-
rov, podlieha absurdným pravidlám platným už desiatky rokov. Svedectvá tých, ktoré v sebe 
našli odvahu prehovoriť, dopĺňajú zábery zachytené počas všedných dní v štátnej pôrodnici… 
MN 15 rokov - Tal.- Continentalfilm - 67´-  slovenská verzia  - dokumentárny. Vstupné 4,50 €. 
ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  vstupné 4 €.
Streda  13.  17.30 h

HORYZONTY
Filmový  festival  HoryZonty po prvý krát aj v Púchove! 
Info na osobitných plagátoch a na  HYPERLINK „http://www.kino.puchov.sk“ 
www.kino.puchov.sk. Vstupné 4 €.

Piatok 15 .  19.30 h            Nedeľa 17.   17.30 h

MADAM SLÚŽKA (komédia)
Bohatý americký pár Anne (Toni Collette) a  Bob (Harvey Keitel) sa rozhodne okoreniť svoj upa-
dajúci vzťah a presťahuje sa do zámku v romantickom Paríži. Pri príprave luxusnej večere pre 
priateľov, zrazu poverčivá a arogantná pani domu zistí, že pri stole je prestrené pre 13 hostí 
a to v žiadnom prípade nemôže dovoliť. Hostiteľka vymyslí plán. Trvá na tom, aby sa jej slúžka 
Mária (Rossa de Palma) prestrojila za tajomnú španielsku šľachtičnú, čím odvráti „nešťastie“ 
pri jej stole. Jej šarm očaruje britského makléra (Michael Smiley) a zrodí sa vášnivý romá-
nik… MN 15  rokov - Fr. - Continentalfilm -  91´ - titulky - komédia. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  vstupné 4 €.

Sobota 16.  NEPREMIETA SA

Streda  20.   19.30 h   

AXOLOTL OVERKILL (dráma)
Šestnásťročná Mifti žije v Berlíne, kde vymetá večierky, experimentuje s drogami a sexom 
a kašle na školu. Dospelí, ktorých stretáva, jej prídu zúfalí. Tí si o nej na oplátku myslia, že je 
príliš drzá, často zbytočne smutná a bezhlavo zamilovaná. Mifti vie, že je na všetko na celom 
svete sama. Čokoľvek táto fáza znamená. Je na tom rovnako ako “vodná príšera“ axolotl, 
ktorý prežije všetko a s každou skúsenosťou sa stáva niekým novým. MN 15 rokov - Nem. - 
ASFK - 94´- titulky- dráma.Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

DEŇ KRÁTKEHO FILMU AJ V PÚCHOVE !
Štvrtok 21. 16.30 h

DETSKÝ BLOK
Štvrtok 21. 18.00 h

BLOK ÚSPEŠNÝCH FESTIVALOVÝCH TITULOV ROKU 2017
Tento deň je symbolicky vyhlásený za svetový deň krátkeho filmu a v mnohých 
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Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є
Utorok: 12. 12.
Cesnaková krémová polievka, chlieb
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou 
a zeleninou
1. Kurací steak s baby mrkvou na mas-
le, dusená ryža, zeleninové obloženie  
2. Pečená krkovička, dusená kapusta, 
domáca knedľa  
3. Lievance s nutelou a čučoriedkami  
4. Pizza Quattro Stagioni (pomodoro, 
šunka, šampiňóny, artičoky, paradajka, 
syr)

Streda: 13. 12.
Ruský boršč, chlieb  
Slepačí vývar so špenát. haluškami  
1. Pečené kuracie stehno, dusená ryža, 
kompót   
2. Zemiaková placka s kapustou 
a údeným mäsom, strúhaný syr  
3. Zeleninové rizoto, strúhaný syr, 
kyslá uhorka  
4. Pizza Di Spinaci (pomodoro, tavený 
syr, údený syr, špenát)

Štvrtok: 14. 12.
Strúčková polievka na kyslo, chlieb   
Zverinový vývar s pečeňovými 
haluškami  
1. Kurací vyprážaný rezeň, zemiakové 
pyré, čalamáda
2. Divinový guláš, chlieb  
3. Penne „Bolognese“ (mleté hovädzie 
a bravčové mäso, pomodoro, bazalka), 
parmezán  
4. Pizza Luciano (pomodoro, šunka, 
slaninka, šampiňóny, pór, syr)  

Piatok: 15. 12.
Zeleninová krémová polievka, chlieb  
Slepačí vývar s mäskom a rezancami
1. Kurací Cordon Bleu na prírodno, 
dusená ryža, zeleninové obloženie  
2. Zabíjačkový tanier (varené zemiaky, 
kapusta, klobáska, jaternica, údené 
mäsko)  
3. Grilovaný pstruh, varené zemiaky, 
zeleninové obloženie  
4. Pizza La Facile (pomodoro, šunka, 
kukurica, syr)

FreshFood
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 12. 12.
Demikát
1. Kuracie prsia ROSSINI, zemiakové 
hranolky, zeleninové obloženie 
2. Hovädzie varené mäso s kôprovou 
omáčkou, varená knedľa
3. Grilovaný hermelín na anglickej 
zelenine, brusnicový dresing
Dezert: Tvarohová kocka so želatínou

Streda: 13. 12.
Brokolicová krémová

1. Morčacie prsia plnené syrom a ka-
rotkou, zemiakové pyré, miešaný šalát
2. Bravčové medailóniky s hubovou 
omáčkou, dusená ryža, zeleninové 
obloženie
3. Šišky s džemom
Dezert: Citrónové rezy

Štvrtok: 14. 12.
Kalerábová so strúhaním
1. Morčacia roláda plnená sušenými 
slivkami, zemiakovo-mrkvové pyré, 
zeleninové obloženie
2. Hovädzie ragú na víne, cestovinová 
ryža
3. Špenátové halušky s nivovou 
omáčkou
Dezert: Čokoládové trojuholníky

Piatok: 15. 13.
Zemiaková kyslá
1. Kuracia diabolská pochúťka v zemi-
akovej placke, zeleninové obloženie
2. Bravčový steak na 3-farebnom 
korení, americké zemiaky, zeleninové 
obloženie
3. Tagliatelle so smotanovou omáčkou 
a kúskami lososa
Dezert: Banánové pod snehom

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: 
1. Cesnačka, šunka, syr, krutóny
2. Fazuľová vývarová s údeným 
mäsom a haluškami
3. Gulášová  

Hlavné jedlá:  
1. Granatiersky pochod, slaninka, kyslá 
uhorka
2. Palacinky plnené citrónovým 
mascarpone, karamel
3. Lasagne Bolognese
4. Vyprážané rybie filé kocka,  zemia-
ková kaša, ľadový šalát s dresingom 
5. Kuracie prsia zapekané s brokolicou 
a syrom, ½ ryža, ½ hranolky, zelenino-
vá obloha
6.  Diviačie stehno na smotane - plá-
tok, maslové halušky
7. Jahňa pečené na cesnaku, pečené 
zemiaky, šalát zo zelených strúčikov 

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 12.12.
Gulášová
1. Kurací stehenný rezeň, špenátový 
prívarok, varené zemiaky
2. Klopsy v rajčinovej omáčke, varená 
domáca knedľa

Streda: 13. 12.
Hríbovica - kyslá
1. Kuracia kapsa s bryndzou a slanin-
kou, opekané zemiaky

2. Hovädzie mäso s dvoma druhmi 
fazúľ, ryža

Štvrtok: 14. 12.
Kelová s paprikou
1. Bravčový černohorský rezeň, zemia-
ky s pažítkou
2. Krémové „talianske“ špagety s 
kuracím mäsom a parmezánom

Piatok: 15. 12.
Sedliacka krúpová
1. Španielský hovädzí vtáčik, dusená 
ryža
2. Údená bravčová krkovička, bele-
hradské zemiaky

Alexandra Hotel 
Cena menu od 4,20 Є
Utorok: 12. 12.
Z dôvodu konania súkromnej akcie 
nevaria denné menu

Streda: 13. 12.
Brokolicová krémová 
1. Morčacie prsia plnené syrom a ka-
rotkou, zemiakové pyré, miešaný šalát 
2. Bravčové medailóniky s hubovou 
omáčkou, dusená ryža, zeleninová 
obloha
3. Šišky s džemom
Dezert: Citrónové rezy

Štvrtok: 14. 12.
Kalerábová so strúhaním 
1. Morčacia roláda plnená sušenými 
slivkami, zemiakovo-mrkvové pyré, 
zeleninová obloha
2. Hovädzie ragú na víne, cestovinová 
ryža
3. Špenátové halušky s nivovou 
omáčkou
Dezert: Čokoládové trojuholníky

Piatok: 15. 12.
Z dôvodu konania súkromnej akcie 
nevaria denné menu

Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 12. 12.
Tekvicová s krutónmi
1. Hov. varené so špenátom a pečený-
mi zemiakmi
2. Jánošíkov rezeň s dusenou ryžou a 
zeleninovým šalátom
3. Domáca sekaná s cesnakovou 
omáčkou a 
petržlenovými 
zemiakmi

Streda: 13. 12.
Pštrosí vývar s 
mrveničkou
1. Prír. kur. steak 
s omáčkou zo 
zeleného korenia 
a hranolkami

2. Brav. diabolská pochúťka s dusenou 
petržlenovou ryžou
3. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom, ovocie

Štvrtok: 14. 12.
Kelová so zeleninou, chlieb
1. Hov. sviečková na smotane s brusni-
cami a parenou knedľou
2. Vyp. kur. stehno so sézamom, 
hranolkami a chilli omáčkou
3. Tarhoňové rizoto s bravčovým 
mäsom a kyslou uhorkou

Piatok: 15. 12.
Šošovicová s údeným mäsom, chlieb
1. Brav. panenka s dus. mexickou zele-
ninou a zemiaky s kyslou smotanou
2. Pastiersky syr s varenými zemiakmi 
a tatárskou omáčkou
3. Zem. knedličky plnené údeným 
mäsom s kyslou kap. a cibuľkou

Reštaurácia Váh
Cena menu 4,00 Є 
Utorok: 12. 12.
Šošovicová s kyslou kapustou 
Polievka zo stonkového zeleru 
1. Kuracie medajlónky so špargľou a 
maslom, ½ dus. ryža, ½ hranolky 
2. Partizánske brav. rebierko na stra-
pačkách s kyslou kapustou a klobásou 
3. Rizoto so zeleninou s restovaným 
kur. mäsom (bez), rukolový šalát s 
granátovým jablkom 
4. Teplý cestovinový šalát s restovaný-
mi kur. rezančekmi/bez (výber)

Streda: 13. 12.
Kuracia s cestovinou
Zemplínska s kyslou smotanou 
1. Čína z bravčového mäsa (kapus-
ta, paprika, hríby), ½ dus. ryža, ½ 
hranolky 
2. Plnené kuracie prsia v cestíčku 
(šunka, hermelín), zemiaková kaša, 
zeleninový šalát 
3. Jablkový trhanec so škoricovou 
šľahačkou a karamelom

Štvrtok: 14. 12.
Babičkina hubová
Mrkvovo-zázvorová s batátovými 
čipsami 
1. Kurací steak s hruškou a brusnicami, 
½ dus. ryža, ½ americké zemiaky 
2. Bravčové kocky na rasci, dus. ryža, 
uhorkový šalát 

3. Zeleninový kuskus s grilovaným 
tofu a paradajkami

Piatok: 15. 12.
Cesnaková s korbáčikom a krutón-
kami
Bryndzová s pažítkou 
1. Brav. medajlónky na šampiňónoch, 
½ dus. ryža, ½ hranolky 
2. Vyprážané kur. steno vykostené so 
zemiakovým šalátom s jogurtom 
3. Fazuľkový prívarok s domácou gri-
lovanou klobásou/volské oko (výber), 
var. zemiaky

Reštaurácia 
U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є

Utorok: 12. 12.
Mrkvová s mrvenicou
1. Kurcie prsia v nivovej omáčke, 
½ ryža, ½ opekané zemiaky 
2. Vyprážané rybie filé, brokolicovo-
-zemiakové pyré 
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Streda: 13. 12.
1. Slepačí vývar s pečeňovými 
haluškami 
2. Bravčové výpečky, kyslá kapusta, 
knedľa
Jahodové knedličky s tvarohom 
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Štvrtok: 14. 12.
Paradajková so syrom 
1. Bravčová diabolská pochúťka, 
chlieb vo vajci, strúhaný syr 
2. Caesar šalát, bagetka  
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Piatok: 15. 12.
Kapustová s klobásou, chlieb 
1. Kuracie Kung-pao s ryžou 
2. Tagliatele s pestom a lososom, 
parmezán 
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

KOZMETICKÝ SALÓN IVANA
Dom služieb pri Makyte, 1. mája 1456

0903 511 799

microblading 
tetovanie obočia najnovšou čiarkovanou metódou

         pôvodne  140 € 
  teraz 120 €

Možnosť zakúpiť 
darčekové poukážky
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 „December je Mikuláš, čo prichádza medzi nás.  
S rozosmiatou tvárou, nošou plnou darov.“
Tak ako po iné roky, aj tento rok sa december v na-
šej materskej škole na Slovanskej ulici začal čaka-
ním na Mikuláša. Spolu s deťmi sme vyzdobili pries-
tory školy, ozdobili vianočné stromčeky, nacvičili 
program. Všade na nás dýchala predvianočná at-
mosféra. Už len, aby prišiel Mikuláš. Najskôr ho deti 
z 2. triedy pozdravili svojim programom v sobotu 
2. decembra na Mikulášskom jarmoku. V pondelok 
4. decembra im viceprimátor mesta Roman Hviz-
dák priniesol od Mikuláša prvú sladkú nádielku.
Ale skutočne to vypuklo v stredu 6. decembra. Deti 
sa Mikuláša od rána nemohli dočkať. A naozaj pri-
šiel. Nie sám, ale aj s čertom a anjelikom, tak ako 
sa na Mikulášsku družinu patrí. Deti mu predniesli 

program, ktorý si pre neho pripravili a on ich odme-
nil sladkými balíkmi. Dokonca sa nebáli ani čerta a 
niektorí sa s ním aj skamarátili. Naše poďakovanie 
patrí Občianskemu výboru v Horných Kočkovciach, 
ktorý s nami na akcii spolupracoval.
Popoludní sa deti tešili na Mikulášsku besiedku pre 
rodičov. Tentokrát deti darčeky nedostávali, ale na-
deľovali. Od malička ich učíme, že dostávať darčeky 
je príjemné, ale ešte krajšie je niekoho obdarovať, 
potešiť. A deti naozaj potešili. Obdarovali svojich ro-
dičov malým predvianočným darom - programom, 
ktorý si pre nich pripravili. Odmenou im bol veľký 
potlesk a nejedna slzička v oku. Spoločne sme sa v 
tomto predvianočnom čase plnom stresu na chvíľu 
zastavili, zamysleli a strávili príjemné popoludnie.

Jana Šimonová, učiteľka ZŠ s MŠ Slovanská

Čakanie na Mikuláša na ZŠ s MŠ Slovanská

V púchovskej škole na Mládežníckej ulici sa 
pomaličky stáva zvykom, že sa zapájame do 
činností, ktoré pripravuje organizácia Edulab v 
rámci projektu Moja prvá škola. Minulý rok sme 
boli nadšení z projektov Kozmix science a Malej 
finančnej akadémie.  Tento školský rok sme sa 
zapojili do projektu, ktorý sa týka všetkých, ktorí 
obývajú planétu Zem. Venuje sa environmentál-
nej téme, otázkam, ktoré sa v poslednom období 
dostávajú do popredia, rozvíja vzťah človeka k 
životnému prostrediu. Čo keby sme mali  mož-
nosť začať odznova? Dostali by sme krásnu, čistú, 
nepoškodenú planétu a len na nás by bolo ako 
sa k nej zachováme. Aké zdroje energie by jej 
neškodili? Čo s odpadom? Mohli by sme chovať 
zvieratá a pestovať rastliny ekologicky? Ako by 
sme vyriešili dopravu? Toto sú niektoré z otázok, 
s ktorými sa deti museli popasovať a vybudovali 
základňu na novej, Modrej planéte. Predchádza-
lo tomu zapájanie sa do mnohých vzdelávacích 
aktivít zameraných na životné prostredie, plnenie 
enviromisií. Svoj výsledok prezentovali kamará-
tom zo 4. ročníka a zožali veľký úspech. Veríme, že 
aj takýmto spôsobom učíme deti ako sa správať 
k životnému prostrediu a uvedomiť si dôsledky 
konania človeka. Možno práve tieto detské pred-
stavy pomôžu zachrániť našu Zem. 

Mgr. Jana Petríková

ZŠ Mládežnícka 
na modrej planéte 
- projekt s Kozmixom 

Šiesteho decembra, tak ako každý rok, aj ten-
tokrát vítal Mikuláš deti pri príchode do školy. 
Dokonca boli až dvaja, každý so svojou družinou 
anjelov a čertov. Takejto prevahe, okrem rozdá-
vaných sladkostí, nejedna tvár neušla čertom 
pred zamazaním sadzami, dokonca ani učiteľská 
či rodičovská. Program bol bohatý: rodičia počas 
dvoch vyučovacích hodín mali možnosť nazrieť 
do tried, ako sa učia ich ratolesti. Vo vestibule 
prebiehala vianočná burza výrobkov, ktoré vy-
tvorili šikovné a  kreatívne pani vychovávateľky 

a  učiteľky so svojimi žiakmi. V  učebni anglické-
ho jazyka sa žiaci učili vyrábať voňavé vianočné 
ikebany. Ostatní žiaci zdobili triedy a  chodby 
a  vyrábali ďalšie výrobky do vianočnej burzy. V 
celej škole zneli vianočné koledy a rozvoniavalo 
ihličie. Žiaci boli vysmiati a šťastní nielen z miku-
lášskej nálady v škole, ale i  tým, že sa nemuseli 
učiť. Krásny mikulášsky deň zavŕšili diskotékou 
v  telocvični - niektorí tancom, iní naháňačkou 
alebo gymnastikou. 

Katarína Trenčanová, ZŠ Gorazdova

Až dvaja Mikuláši aj so svojimi družinami
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Čakal ich u nás bohatý program. Tvorivé dielne 
boli zamerané na tvorivosť, fantáziu ale i zručnosť. 
V cukrárenskej výrobe si ozdobili vianočné me-
dovníčky za odborného vedenia majsterky Mgr. 
Jozefíny Zaukolcovej, čerstvej nositeľky najvyššie-
ho ocenenia prezidenta SZCK Rádu Sv. Vavrinca, 
mohli degustovať gastronomické pochúťky, byť pri 
flambovaní palaciniek, ktoré si mohli vlastnoručne 
prizdobiť, naučili sa skladať servítky na slávnostný 
stôl a obdivovali tajomstvá carvingovej techniky, 
ktorú im predviedol náš žiak z III.C triedy Erik Šamaj, 

December sme na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v 
Púchove odštartovali tvorivými dielňami pre žiakov základných 
škôl. Postupne nás navštívili žiaci zo ZŠ Gorazdova, ZŠ Komenské-
ho a ZŠ Mládežnícka. 

Tvorivé dielne na SOŠ obchodu a služieb pre žiakov základných škôl

Dňa 30. 11. 2017 sa uskutočnilo okresne kolo 
technickej olympiády 8. ročníkov za účasti žia-
kov ZŠ Lysej pod Makytou, ZŠ Lednických Rovní, 
ZŠ Mládežnícka, ZŠ Komenského a ZŠ Slovanská. 
Technická olympiáda je súčasťou prípravy žiakov 
na duálne vzdelávanie. Súťažilo sa vo dvoch kate-
góriách (A, B), kde žiaci riešili teoretický test a vyrá-
bali výrobok podľa technického výkresu. Víťazom 
kategórie A sa stali žiaci zo CZŠ Sv. Margity – Sulík 
Adam Štefan, Miko Martin, 2. miesto získali Jurík 
Maximilián S. a  Janto Milan zo ZŠ Mládežnícka 
a na 3. mieste skončili žiaci Híreš Maťej a Zachar 
Miloš zo ZŠ Lednické Rovne. V kategórii B zvíťazil 
Viliam Kozánek zo ZŠ Mládežnícka. Víťazi postu-
pujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční v No-
vom Meste n/V. Víťazom blahoželáme.

Mgr. Miroslav Bučko, ZŠ Mládežnícka

V technickej olympiáde zvíťazili Adam Sulík a Viliam Kozánek 

ktorý je úspešný i na medzinárodných súťažiach. 
Žiaci si prezreli školu, odborné učebne, zúčastnili 
sa i odborného vyučovania a vyučovania cudzieho 
jazyka priamo s našimi študentmi, ktorí im poroz-
právali i o svojej zahraničnej praxi. Veríme, že sa im 
na našej škole páčilo a zavítajú k nám aj počas Dňa 
otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 9. februára 
2018, kde predvedú svoje schopnosti a zručnosti 
žiaci a študenti všetkých odborov našej školy.

Mgr. Adriana Pavlacová, SOŠOS Púchov
(red. krátené)

Na hodinách nemeckého jazyka sme začali s novým 
projektom, kde sme si odskúšali vyučovanie nemecké-
ho jazyka formou metódy ,,Clil“. Prepojili sme hodinu 
nemčiny, biológie a fyziky. Otestovali sme si naše zmy-
sly. Pomocou hmatu sme zistili, aké je to, keď človek 
nevidí. Ak niekomu chýba jeden zo zmyslov, treba ho 
nahradiť iným, napr. zrak hmatom. Celý tento pokus 
prebiehal v nemeckom jazyku. Precvičili sme konverzá-
ciu, gramatické väzby a rozšírili si slovnú zásobu. Táto 
hodina prebiehala inak ako ostatné a bola plná zábavy 
a vedomostí. Do konca školského roka má pre nás pani 
učiteľka pripravených ešte  6 experimentov, na ktoré sa 
už teraz tešíme, pretože sa nám to veľmi páčilo. 

Natália Melušová, 9. B
Projekt Experimentieren in Deutsch umožní žiakom 
formou zážitkového učenia, realizovaním pokusov, 
prepojením nemeckého jazyka s predmetmi ako je 
fyzika, matematika, chémia, biológia získať vedo-
mosti do praktického života a skúsiť, zažiť  a upotre-
biť naučené gramatické väzby v reálnych situáciách 
a rozšíriť slovnú zásobu, aj v náväznosti na ich ďalšie 
štúdium na stredných školách.  

Eva Trnková, koordinátor projektu

Experiementieren in Deutsch
- nový projekt na ZŠ Komenského  Trenčiansky samosprávny kraj v  tomto roku fi-

nančne podporil zážitkové tematické vyučovanie 
aj v oblasti histórie, osobitne z obdobia totalitných 
režimov a holokaustu. Dňa 15. 11. 2017 navštívili ži-
aci 2. a 3. ročníka  Gymnázia Púchov koncentračný 
tábor v Osvienčime a cestou späť i zámok v Pszcy-
ne.
Auschwitz. Ráno. Hmla. Sychravo prenikajúce až 
dovnútra človeka. Otázka na moju skupinku štu-
dentov z 3. B od sprievodcu prekvapí len na chvíľu. 
„Chalani, čo najviac neznášate pod stromčekom?“ 
Daniel s hanblivým náznakom úsmevu, odpovedá: 
„Ponožky.“  Sprievodca spokojný, že sa mu podarí 
vypointovať rozprávanie, pokračuje: Počas tuhej 
zimy 1940/1941 nacisti dovolili na Vianoce napísať 
väzňom domov a požiadať o ponožky. Kto ich do-
stal, zimu so šťastím prežil. 
V  koncentračnom tábore sa pozeráte na kilá ľud-
ských vlasov, na protézy, topánky i topánočky, kto-
ré by sa zmestili do dlane, hrnce, lyžičky, hrebene, 
kufre s menami. A nakoniec aj na prázdne plechov-
ky cyklónu B. Vidíte fotografie ľudí, ktorí nemajú 
v očiach život, lebo ich fotografuje totalitná Smrť. 
Bojujeme so zmiešanými pocitmi. Hanbíme sa za 
človeka. Za toho, ktorý to dopustil. Za toho, ktorý 

Exkurzia žiakov gymnázia do koncentračného tábora
posielal matky s novorodencami do plynových ko-
môr s úškrnom na perách s odôvodnením, že sa idú 
osviežiť. Za toho, ktorý vraždil. A ktorý sa napriek 
tomu po vojne označuje za ľudskú bytosť. 
Ten druhý pocit súvisí s  citátom „Zabudnúť, zna-
mená nechať ich znovu zomrieť.“ A tak sa snažíme 
zapamätať si aspoň jedno meno zo zoznamu obetí. 
Nekonečné zúfalstvo, prenikavý súcit. Zapamätať si 
príbeh konkrétneho človeka. 
Pre mňa je to tentokrát Dina Gottliebová. Snehu- 
lienka z Birkenau. 

Mgr. Zuzana Vasková
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Vy napíšete a pošlete konkrétny vianočný alebo novoročný vinš, my ho uverejníme vo vianočných Púchovských novinách 
19. 12. 2017. Naviac môžete vyhrať vstupenky na hudobnú komédiu Theatra Wustenrot: „Podfuk“, rodinné vstupné na 
Veľký detský karneval, permanentky na plaváreň, do sauny a wellness, poukážky na konzumné v púchovských reštaurá- 
ciách. Vinše posielajte do 17. 12. 2017 na adresu: redakcia@puchovskenoviny.sk alebo ich prineste osobne do inzertnej 
kancelárie Púchovských novín v budove Divadla Púchov (prízemie), Hoenningovo nám. 2002. Nezabudnite pripísať Vaše 
meno a telefónne číslo, aby sme Vás mohli v prípade výhry kontaktovať.  Redakcia si vyhradzuje právo v prípade veľkého počtu alebo nevhodných vinšov tieto neuverejniť.

Zavinšuj a vyhraj!
vstupenky a permanentky
(wellness, sauna, plaváreň) 
a poukážky do reštaurácií

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.
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Slovenská motocyklová špička 
sa v Púchove opäť odela do gala

VEČER MAJSTROV SLOVENSKEJ MOTOCYKLOVEJ FEDERÁCIE - 9. 12., DIVADLO PÚCHOV

Večer majstrov SMF našiel opäť pohostinnú náruč v 
Divadle v Púchove. 

Prezident Slovenskej motocyklovej federácie Peter 
Smižík spolu s hlavnou kontrolórkou športu Alicou 
Fisterovou počas dekorovania najlepších. 

Slovenská motocyklová federácia nezabúda ani na 
osobnosti, ktoré sa rôznym spôsobom zaslúžili o rozvoj 
slovenského motocyklového športu. 

Ani tento rok nechýbal medzi vyhodnotenými slovenskými motocyklistami zástupca Púchovského okresu. Junior 
Jakub Zahustel (na snímke tretí zľava) si prevzal ocenenie za životný úspech - druhé miesto v juniorskom družstve 
na majstrovstvách Európy Enduro.            FOTO: Milan Podmaník 

Priestory Divadla v Púchove sa aj na sklonku toh-
to roku stali centrom slovenského motocyklového 
športu. Na tradičnom Večere majstrov Slovenskej 
motocyklovej federácie dekorovali najlepších sloven-
ských, ale i českých či maďarských motocyklových 
pretekárov jazdiacich so slovenskou licenciou.  

Ani v tomto roku medzi odmenenými nechýbali zá-
stupcovia Púchovského okresu. Ocenenie za úspeš-
nú reprezentáciu Slovenskej republiky a Slovenskej 
motocyklovej federácie v roku 2017 si prevzal Pú-
chovčan Jakub Zahustel. V tomto roku si juniorsky 
reprezentant pripísal na svoje konto najväčší úspech 

vo svojej športovej kariére, keď na majstrovstvách 
Európy v endure v Gelnici skončil juniorsky tím Slo-
venska na striebornej priečke. Kvarteto Jakub Zahus-
tel, Martin Krátky, Tomáš Zboran a Patrik Halgaš sa 
postarali o úspech, aký sa slovenským endurákom už 

dávno nepritrafil. Jakub Zahustel štartoval aj v celom
seriáli majstrovstiev Európy jednotlivcov v triede Ju-
nior E1 a obsadil peknú dvanástu priečku. Rozhovor 
s Jakubom Zahustelom o tohtoročnej sezóne prine-
sieme v budúcom čísle. Druhým oceneným z okresu 
Púchov bol Tomáš Marcina – víťaz medzinárodných 
majstrovstiev SR v triale v kategórii Junior. 

Večer majstrov Slovenskej motocyklovej federácie 
(SMF) je každoročne stretnutím nielen najlepších 
športovcov jednotlivých disciplín SMF, ale i stretnu-
tím priaznivcov motocyklového športu, mechanikov, 
funkcionárov, zástupcov priemyslu, partnerských 
organizácií a zástupcov médií.  Tradične výborne ho 
zvládla moderátorská legenda Alexander Štefuca (na 
snímke vľavo). Dekorovanie víťazov jednotlivých ka-
tegórii a tried disciplín SMF bolo i tento rok spojené s 
kultúrnym programom a spoločenským posedením, 
kde bol priestor nielen na diskusiu, ale i na zábavu a 
vzájomné spoznávanie sa jazdcov všetkých šiestich 
disciplín SMF a priaznivcov motocyklového športu. 
Okrem dekorovania víťazov medzinárodných majs-
trovstiev a majstrovstiev Slovenska v rámci slávnost-
ného večera ocenili i jazdcov, ktorí v sezóne 2017 
úspešne reprezentovali Slovensko na medzinárod-
ných podujatiach v zahraničí a ďalších funkcionárov 
a členov SMF, ktorí prispievajú k propagácii motocy-
klového športu.

Podľa prezidenta SMF Petra Smižíka si Večer majst-
rov našiel už svoje tradičné miesto v Púchove. Nie je 
to podľa neho iba preto, že Púchov má dobrú polohu 
a je ľahko dostupný zo všetkých kútov Slovenska. „Di-
vadlo v Púchove poskytuje perfektné nové priestory, 
pochopenie nachádzame pochopenie aj vo vedení 
mesta Púchov, takže robíme to tu radi,“ skonštatoval 
pre Púchovské noviny Smižík.                                  (pok)
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Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk

TABUĽKY MLÁDEŽNÍCKYCH FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ PO JESENNEJ ČASTI

1. Skalica 17 16 0 1 60:12 48
2. Dubnica 17 13 3 1 66:11 42
3. Zl. Moravce 17 13 1 3 53:17 40
4. Myjava 17 11 2 4 39:15 35
5. Loko. Trnava 17 10 2 5 34:24 32
6. Karlova Ves 17 9 4 4 44:31 31
7. Inter 17 8 3 6 42:33 27
8. Petržalka 17 7 5 5 50:32 26
9. Gabčíkovo 17 8 2 7 33:22 26
10. MŠK Púchov 17 6 4 7 28:44 22
11. Malacky 17 7 0 10 25:38 21
12. Prievidza 17 6 2 9 22:41 20
13. Nové Zámky 17 5 2 10 21:36 17
14. Topoľčany 17 3 3 11 23:47 12
15. Dev. N. Ves 17 4 0 13 18:63 12
16. Komárno 17 3 2 12 19:46 11
17. P. Bystrica 17 2 3 12 22:40 9
18. Bánovce 17 3 0 14 13:60 9

2. liga starší dorast U19

2. liga mladší dorast U17
1. Dubnica 17 13 2 2 59:13 41
2. Petržalka 17 12 3 2 42:14 39
3. Loko. Trnava 17 11 3 3 37:11 36
4. Komárno 17 11 2 4 40:29 35
5. Inter 17 10 4 3 56:22 34
6. Myjava 17 10 3 4 46:10 33
7. Zl. Moravce 17 9 3 5 54:24 30
8. Gabčíkovo 17 9 2 6 38:29 29
9. Skalica 17 7 3 7 21:31 24
10. P. Bystrica 17 7 2 8 21:45 23
11. MŠK Púchov 17 6 4 7 27:32 22
12. Malacky 17 6 2 9 31:43 20
13. Karlova Ves 17 5 4 8 22:27 19
14. Nové Zámky 17 4 3 10 18:42 15
15. Prievidza 17 5 0 12 14:38 15
16. Topoľčany 17 2 3 12 14:45 9
17. Bánovce 17 1 5 11 11:47 8
18. Dev. Nová Ves 17 0 2 15 13:62 2

3. liga starší dorast U19
1. Šamorín 15 12 3 0 61:15 39
2. Piešťany 15 12 0 3 50:20 36
3. Levice 15 10 0 5 52:26 30
4. Nová Dubnica 15 9 2 4 60:27 29
5. FK Nitra 15 9 2 4 44:17 29
6. Šurany 15 9 1 5 37:19 28
7. Šaľa 15 9 0 6 43:27 27
8. Sereď 15 8 1 6 42:27 25
9. Hlohovec 15 5 4 6 18:23 19
10. Partizánske 15 6 0 9 43:41 18
11. Galanta 15 5 3 7 18:25 18
12. Krakovany 15 4 5 6 23:29 17
13. Horné Saliby 15 5 1 9 29:37 16
14. Brvnište 15 3 1 11 24:42 10
15. SK Blava 15 2 0 13 11:70 6
16. Nové Mesto 15 0 1 14 7:117 1

3. liga mladší dorast U17
1. Šaľa 15 13 0 2 54:16 39
2. Šamorín 15 12 1 2 64:15 37
3. Levice 15 11 2 2 53:7 35
4. N. Dubnica 15 10 1 4 65:17 31
5. Sereď 15 10 0 5 49:18 30
6. Krakovany 15 9 3 3 36:14 30
7. Partizánske 15 9 0 6 48:40 27
8. ŠK Blava 15 8 1 6 24:23 25
9. Piešťany 15 7 1 7 38:29 22

10. FK Nitra 15 6 0 9 37:30 18
11. Galanta 15 5 2 8 27:31 17
12. Hlohovec 15 5 1 9 19:33 16
13. Šurany 15 3 1 11 28:83 10
14. Horné Saliby 15 2 1 12 20:58 7
15. Nové Mesto 15 2 0 13 15:76 6
16. Brvnište 15 1 0 14 6:93 3

4. liga starší dorast U19
1. Nemšová 13 10 1 2 53:14 31
2. Beluša 13 10 0 3 57:13 30
3. Dolná Súča 13 9 2 2 44:17 29
4. Chynorany 13 7 2 4 36:16 23
5. D.Vestenice 13 7 2 4 39:27 23
6. N. Rudno 13 7 2 4 26:21 23
7. Nedožery 13 6 0 7 30:30 18
8. Borčice 13 5 3 5 23:31 18
9. L. Rovne 13 5 1 7 26:34 16
10. T. Stankovce 13 4 2 7 23:33 14
11. Kanianka 13 3 2 8 24:41 11
12. Bošany 13 3 2 8 18:51 11
13. Holíč 13 2 2 9 15:52 8
14. T. Turná 13 2 1 10 17:51 7

5. liga starší dorast U19
1. Horná Súča 13 10 3 0 58:18 33
2. Horná Poruba 13 11 0 2 43:18 33
3. Domaniža 13 10 0 3 48:20 30
4. Udiča 13 9 1 3 54:17 28
5. Krajné 13 8 3 2 31:18 27
6. Stará Turá 13 7 3 3 36:14 24
7. Turani 13 6 3 4 39:27 21
8. Klátová 13 4 2 7 28:34 14
9. Drietoma 13 4 1 8 20:34 13
10. Ladce 13 4 0 9 16:38 12
11. Košeca 13 3 0 10 17:41 9
12. Bošáca 13 2 3 8 14:38 9
13. Prečín 13 2 0 11 19:70 6
14. Častkovce 13 1 1 11 24:60 4

6. liga starší dorast U19
1. Dohňany 7 7 0 0 29:5 21
2. Plevník 7 6 1 0 42:7 19
3. Streženice 8 5 0 3 27:19 15
4. Pružina 8 4 2 2 17:13 14
5. Horovce 8 4 0 4 17:13 12
6. Jasenica 8 2 1 5 25:22 7
7. Bolešov 8 2 1 5 13:27 7
8. Tuchyňa 8 1 1 6 12:55 4
9. D. Kočkovce 8 1 0 7 14:35 3

1. liga starší žiaci - U15
1. Slovan 13 11 2 0 68:5 35
2. Trenčín 13 10 2 1 62:10 32
3. Trnava 13 10 1 2 41:12 31
4. Nitra 13 9 1 3 41:16 28
5. D. Streda 13 8 1 4 31:23 25
6. Skalica 13 6 2 5 30:28 20
7. Zl. Moravce 13 6 2 5 22:20 20
8. Petržalka 13 5 1 7 25:36 16
9. Senica 13 4 3 6 18:27 15
10. Karlova Ves 13 3 4 6 17:27 13
11. Inter 13 3 0 10 17:46 9
12. Levice 13 1 3 9 6:24 6
13. Domino 13 2 0 11 11:66 6
14. MŠK Púchov 13 1 2 10 10:59 5

1. liga starší žiaci - U14
1. Slovan 13 12 1 0 67:3 37
2. Trenčín 13 11 2 0 63:3 35
3. Nitra 13 9 1 3 40:5 28
4. D. Streda 13 9 1 3 28:12 28
5. Trnava 13 8 3 2 40:9 27
6. Senica 13 7 2 4 34:17 23
7. Inter 13 6 1 6 21:36 19
8. Zl. Moravce 13 5 1 7 22:22 16
9. Petržalka 13 5 0 8 22:37 15
10. Karlova Ves 13 3 2 8 12:26 11
11. MŠK Púchov 13 2 2 9 8:52 8
12. Levice 13 2 1 10 14:49 7
13. Domino 13 2 0 11 7:45 6
14. Skalica 13 1 1 11 11:73 4

1. liga mladší žiaci - U13
1. Trenčín 13 12 0 1 87:16 36
2. Slovan 13 11 0 2 67:14 33
3. Trnava 13 9 1 3 37:21 28
4. Nitra 13 8 1 4 44:23 25
5. MŠK Púchov 13 7 3 3 25:21 24
6. Petržalka 13 6 3 4 28:15 21
7. D. Streda 13 7 0 6 27:18 21
8. Inter 13 5 5 3 18:16 20
9. Domino 13 4 4 5 16:34 16
10. Levice 13 3 0 10 21:58 9
11. Karlova Ves 13 2 2 9 14:46 8
12. Skalica 13 2 1 10 17:28 7
13. Zl. Moravce 13 2 1 10 14:51 7
14. Senica 13 2 1 10 15:69 7

1. liga mladší žiaci - U12
1. Nitra 13 12 0 1 238:39 36
2. Slovan 13 11 0 2 204:45 33
3. Trenčín 13 11 0 2 169:76 33
4. Trnava 13 9 1 3 145:84 28
5. Inter 13 8 1 4 131:79 25
6. D. Streda 13 8 1 4 132:95 25
7. Petržalka 13 8 0 5 144:94 24
8. Domino 13 5 2 6 104:114 17
9. Karlova Ves 13 5 1 7 82:107 16
10. MŠK Púchov 13 3 2 8 102:150 11
11. Zl. Moravce 12 3 0 9 62:123 9
12. Skalica 12 2 0 10 44:235 6
13. Senica 13 1 0 12 51:179 3
14. Levice 13 0 0 13 37:225 0
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OBLASTNÉ STOLNOTENISOVÉ SÚŤAŽE

Púchovská rezerva doma senzačne remizovala s Udičou

Ján Križák obhájil prvenstvo v Zimnom behu v Púchove

5. liga
Dubnica – N. Dubnica C 11:7, Gereg 4, Palček, 

Mutala po 2, Bezecný 1, 2 štv. – Garaj, Lászlová, Ma-
chciníková po 2, Košík 1, TTC PB C – Dol. Kočkovce 
B 12:6, Ďurana 4, Lieskovský, J. Bačík po 3, Čelko st. 
1, 1 štv. – R. Škrabko, P. Majdán po 2, Chobot 1, 1 štv.,  
Ladce B – Dol. Moštenec A  3:15, Jankovský ml. 2, 
Gajdošík 1 – M. Višenka 4, I. Bírošík, Podmaník st. po 
3, Kmecík 2, Baláž 1, 2 štv., Pruské A – Medeko PB 
12:6, Joz. Šatka, Kopačka, Jakúbek po 3, Ľ. Šatka 2, 1 
štv. – Filípek, Lauš po 2, Lipa 1, 1 štv., Pružina A – Slo-
van PB A 9:9, Gabčo, Krupa po 3, Sádecký, Behro po 
1, 1 štv. – P. Kvaššay, P. Gálik po 3, Šuba 2, 1 štv.
1. D. Moštenec   9 9 0 0 129:33 27
2. N. Dubnica B  9 8 0 1 102:60 25
3. Ladce B  9 6 1 2 95:67 22
4. Pruské   9 6 0 3 97:65 21
5. Dubnica   9 6 0 3 90:72 21
6. TTC PB C  9 3 2 4 71:91 17
7. Sedmerovec B  9 3 1 5 76:86 16
8. Slovan PB   9 2 2 5 71:91 15
9. Pružina   9 2 1 6 65:97 14
10. D. Kočkovce B  9 2 1 6 60:102 14
11. N. Dubnica C  9 1 1 7 56:106 12
12. Medeko PB   9 0 3 6 60:102 12
   6. liga
   Dol. Mariková – Dohňany predohrané 12:6, Be-
lás, Striženec po 4, Žiačik 2, 2 štv. – Hološko, M. Baška 

po 2, Junga, Štrbák po 1, JoLa Dubnica – Milochov 
A 7:11, Rojkovič 4, Kminiak, Lalinský po 1, 1 štv. – Ku-
novský, Benko, Režný po 3, Horečný 1, 1 štv., TTC PB 
D – Zliechov 9:9, Ďurana 4, Wallenfelsová 2, Kuli-
chová, Dujsíková po 1, 1 štv. – J. Vicen, M. Vicen po 
3, D. Mišík st. 2, 1 štv., Červ. Kameň – Ladce C 7:11, 
Ľ. Dohňanský 3, P. Dohňanský 2, Oboňa, Bajzík po 1 
– Kvasnica 3, Sňahničan, Pišta, Jankovský st. po 2, 2 
štv., Pruské B – Nozdrovice A 5:13, Černej 2, Burdej, 
Cibík po 1, 1 štv. – J. Letko, Koštialik, Ju. Kalus, Didek 
po 3, 1 štv., Sedmerovec C – Slovan PB B predohra-
né 7:11, A. Mišík, Galko po 2, Miloš Šelinga, Mazán 
po 1, 1 štv. – P. Gálik 3, Hlubina, Žilinčík, Tabaček po 
2, Cedzo 1, 1 štv.
1. Zliechov   9 7 2 0 104:58 25
2. Slovan PB B  9 7 1 1 101:61 24
3. Pruské B  9 7 0 2 104:58 23
4. Ladce C  9 4 4 1 89:73 21
5. Nozdrovice   9 5 2 2 92:70 21
6. D. Mariková   9 4 3 2 84:78 20
7. Dohňany   9 4 0 5 78:84 17
8. TTC PB D  9 2 2 5 67:95 15
9. JoLa DCA   9 1 2 6 72:90 13
10. Sedmerovec C  9 2 0 7 64:98 13
11. Milochov   9 1 2 6 59:103 13
12. Č. Kameň   9 1 0 8 58:104 8
   7. liga
   Beluša – TTC PB E 11:7, Ľ. Hrevuš 4, I. Hrevuš 3, 

Ochotnícky 2, J. Kalus ml. 1, 1 štv. – Kulichová 3, Mar-
taus 2, Sádecký 1, 1 štv., 3. ZŠ Dubnica – Pružina B 
5:13, P. Fatrsík, Schmiedl, Herda, Čilek ml. po 1, 1 štv. 
– D. Olšovský, J. Petrovič, Topor po 4, 1 štv., Púchov 
B – Udiča 9:9, Vyhnička, Miko, Kutlík, po 2, Galánek, 
Kvasnička po 1, 1 štv. – Vaňko, Šuška po 4, 1 štv., Noz-
drovice B – Šebešťanová 3:15, Zemanovič, Blažíček, 
Melicher po 1 – Šesták, K. Petrík st. po 4, Zaukolec 3, 
Mitaš 2, 2 štv.,  Dol. Moštenec – voľno, Dol. Kočkov-
ce C – Púchov A 13:5, M. Majdán, Hudec, Crkoň po 4, 
1 štv. – Sitár, Lefko, Martiš, Juriga st. po 1, 1 štv.,  Mi-
lochov B – Miracles Dubnica 8:10, Gazdík, Lutišan 
po 3, Balušík 2 – Jakuš 4, Trenčan 2, R. Fatrsík, Halgoš 
po 1, 2 štv.
1. Šebešťanová   11 10 0 1 147:51 31
2. D. Moštenec B  10 9 0 1 138:42 28
3. Nozdrovice B  10 7 0 3 96:84 24
4. Beluša   10 6 1 3 101:79 23
5. Udiča   11 5 2 4 105:93 23
6. D. Kočkovce C  10 6 1 3 106:74 23
7. Miracles DCA   10 6 0 4 100:80 22
8. Pružina B  10 4 1 5 91:89 19
9. Milochov B  10 3 2 5 87:93 18
10. TTC PB E  10 2 1 7 61:119 15
11. Púchov A   10 2 1 7 76:104 15
12. ZŠ Dubnica   10 1 0 9 44:136 12
13. Púchov B  10 0 1 9 36:144 11

Ján Križák v kategórii mužov a Iveta Hulvátová 
(na snímke vľavo dole) v kategórii žien triumfovali 
v sobotu 9. decembra v ďalšom ročníku populárne-
ho Zimného behu v Púchove. Podujatie usporiadal  
Klub bežcov a priateľov športu (KBPŠ) Púchov. Štart 
všetkých siedmich kategórií bol pred púchovskou 
sTC arénou. Trať viedla popri Župnom dome na hrá- 
dzu Váhu a popri hokejovom a futbalovom štadióne 
späť k sTC aréne. Muži absolvovali tri 1900-metrové 
okruhy (5700 metrov), ženy si zmerali sily na dvoch 
okruhoch (3800 metrov). Na štart štyroch mužských 
kategórii sa postavilo spolu 33 pretekárov, v troch 
ženských kategóriách súťažilo deväť bežkýň.

Výsledky:
Muži A do 39 rokov: 1. Štefina, OMES sk - 19:48,

2. Podpera, Trenčín - 20:07, 3.  Pavlík, A. K. Dubnica 
- 20:53, 4. Grajcarík, Nové Mesto - 21:37, 5. Porubčan, 
Ladce - 22:06, 6. Hiadlovský, Nové Mesto - 22:08, 7. 
Daňo, Sedmerovec - 22:50, 8. Janík, Púchov - 24:31, 9. 

Hladký, Púchov - 28:13, 10. Pecho, Lúčky - 29:09.
Muži B 40 – 49 rokov:  1. Križák, AŠK Grafobal Ska-

lica - 19:24, 2. Staník, BK Lysá pod  Makytou - 20:39, 
3. Plevák, BK Lysá pod Makytou - 20:50, 4. Junga, BK 
Lysá pod Makytou- 21:48, 5. Krajíček, Hlboké nad Vá-
hom - 22:33, 6. Janík, Púchov - 23:44, 7. Mikuš, Výčapy 
Opatovce - 24:28, 8. Pavlík, Pov. Bystrica - 24:45, 9. Ke-
vický, Púchov - 25:52, 10. Korr, Trenčín - 35:41.

Muži C 50 – 59 rokov: 1. Vlasatý, ŠKK Lednické Rov-
ne - 22:27, 2. Hudec, KBPŠ Púchov - 23:08, 3. Červen-
ka, Dubnica  - 23:36, 4. Deneš, KBPŠ Púchov - 24:30, 5. 
Jambor, ŠKK Lednické Rovne - 26:15, 6. Daňo, Sedme-
rovec - 26:44, 7. Soško, KBPŠ Púchov - 29:17.

Muži D nad 60 rokov: 1. Jankech, Trenčín - 23:01, 
2. Benč, Lednické Rovne - 26:30, 3. Cyprian, Dubni-
ca - 26:44, 4. Mikula, Púchov - 34:04, 5. Hlávka, Ilava 
- 37:05, 6. Pagáč, ŠKK Lednické Rovne - 38:31.

Ženy A do 39 rokov: 1. Vraníková, Sparta Pov. Bys-
trica - 23:37, 2. M. Kadlecová, BK Lysá pod Makytou 
- 26:08, 3. Krajíčková, Hlboké nad Váhom - 26:37, 4. 
D. Špaňová, Lazy pod Makytou - 26:46, 5. A. Špaňová, 
Lazy pod Makytou - 28:18.

Ženy B 40 – 49 rokov: 1. Hulvátová, Jogging klub 
Dubnica - 23:25, 2. Šmehlíková, KBPŠ Púchov - 29:19.

Ženy C nad 50 rokov: 1. A. Kadlecová, BK Lysá pod 
Makytou - 26:24, 2. Žiačiková, Púchov-  36:26.   (pok)

Ján Križák na najvyššom stupienku si vychutnáva obhajobu prvenstva v Zimnom behu v Púchove. 

5. VEĽKÁ CENA PÚCHOVA V KRASOKORČUĽOVANÍ

Na domácom ľade sa svojimi jazdami predstavili 
členky Krasoklubu Púchov. Najlepšie sa umiest-
nila Janka Novacká, ktorá vo svojej kategórii ob-
sadila 2. miesto. 
Niektoré z Púchovčaniek sa predviedli na ľade 
po prvýkrát a hneď s peknými umiestneniami: 
Natálka Michalíková 4. miesto, jej staršia sestra 
Adrianka 16. miesto, Barborka Belobradová 4. 
miesto, Adelka Kaňková 6. miesto.

V dňoch 25. a 26. novembra 2017 sa na zimnom štadióne v Púcho-
ve konal už  piaty ročník súťaže Veľkej ceny Púchova v krasokorču-
ľovaní,  ktorej sa zúčastnilo 160 detí z celého Slovenska. 

V kategórii „Basic staršie“ bojovala aj Žofka Kubí-
ková a skončila na 14. mieste. V kategórii  „Náde-
je dievčatá 7“ sa Natálka Masariková umiestnila 
na 7. priečke a Laura Kolmanová na 8. priečke. O      
kategóriu vyššie „Nádeje dievčatá 8“ bojovali na 
domácom ľade Katka Kubáňová, ktorá vykorču-
ľovala 13. priečku a Sofi Motolová (14. priečku). 
Staršie pretekárky Lilianka Drábová a Lucka Kol-
manová, si vo svojich kategóriách vyjazdili obe 

5. miesto. Okrem do-
máceho ľadu sa naše 
dievčatá už predsta-
vili na pretekoch v 
Hamikove, v Trnave, 
v Banskej Bystrici. A v 
Prešove, kde zažiarila 
a zažila veľký medai-
lový úspech Natálka 
Masariková, ktorá si 
z východu odnášala 

striebro.

Text, foto: 
Krasoklub Púchov
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Víťazné ťaženie Púchovčanov pokračovalo aj v Nitre
HOKEJ

2. liga muži
14. kolo: 
HC Dynamax 96 Nitra – MŠK Púchov 3:7 (0:2, 

0:3, 3:2), 7. Zemko (Mikuš), 17. Zemko (Bajtala), 29. 
Zemko (Kollárik), 31. Pšurný (Zúbek, Hrušík), 38. Zú-
bek (Mikuš), 42. Furo (Panáček, Madový), 45. Zúbek 
(Peliesek, Zemko)

Strely: 34 - 34, Presilovky: 6/2 – 5/1, 90 divákov, roz-
hodovali D. Lesay, Konc, J. Lesay

Zostava MŠK Púchov: Kučík – Kvocera, Mikuš, 
Lukáč, Madový, Flašík, Haluška, Kollárik – Hrušík, 
Pšurný, Zúbek, Panáček, Furo, Zemko, Paliesek, Miro, 
Stanislav, Bajtala, tréner Branislav Okuliar

Ostatné výsledky 14. kola: Prievidza – Levice 2:3, 
Partizánske – Osmos Bratislava B 4:2, Dolný Kubín 
– Ružomberok 6:5
1. MŠK Púchov  13 12 0 0 1 94:36 36
2. Partizánske 13 8 3 0 2 66:42 30
3. D. Kubín  13 8 1 0 4 50:44 26
4. Levice  13 6 0 1 6 51:44 19
5. Osmos BA B  13 5 1 2 5 43:49 19
6. Dynamax NR  13 6 0 1 6 41:52 19
7. Prievidza  13 5 0 1 7 47:59 16
8. Budapešť  12 5 0 0 7 50:50 15
9. Ružomberok  13 3 0 0 10 37:62 9
10. Senica  12 1 0 0 11 35:76 3
Extraliga dorast
27. kolo: 
HK Spišská Nová Ves – MŠK Púchov 2:6 (2:2, 0:0, 
0:4), 4. Kašlík (Putal), 4. Faltínek (Ladecký, Rusnák), 
44. Smolka (Putala), 48. Korčák (Smolka, Deneš), 54. 
Smolka (Hajas, Deneš), 55. Korčák (Deneš)
Ostatné výsledky 27. kola: Prešov – Trenčín 0:5, Žili-
na – Poprad 1:2, Martin – Liptovský Mikuláš 3:2, Nitra 
– Zvolen 0:1, Trnava – Banská Bystrica 1:3, Slovan Bra-
tislava – Košice 4:2, Skalica – Michalovce 3:0
28. kolo: 
P.H.K. Prešov – MŠK Púchov 3:4 sn (0:3, 1:0, 2:0, 
0:0), 8. Kašlík (Putala, Bielousov), 18. Bielousov (Pu-
tala, Kašlík), 20. Deneš (Floriš), rozhodujúci nájazd 
Putala
Ostatné výsledky 28. kola: Spišská Nová Ves – Tren-
čín 5:4 pp, Martin – Poprad 3:2 pp, Žilina – Liptovský 
Mikuláš 5:2, Trnava – Zvolen 2:4, Nitra – Banská Bys-
trica 2:5, Skalica – Košice 3:6, Slovan Bratislava – Mi-
chalovce 3:5
1. Slovan 28 19 3 1 5 122:60 64
2. Trenčín 28 17 0 4 7 104:60 55
3. Poprad 27 15 4 1 7 97:61 54
4. Košice  27 15 1 2 9 93:70 49
5. Skalica  28 15 1 2 10 91:78 49
6. Nitra  28 12 4 4 8 104:80 48
7. B. Bystrica  28 13 3 1 11 100:76 46
8. Zvolen  26 13 3 1 9 77:75 46
9. L. Mikuláš  28 11 3 3 11 66:69 42
10. Sp. Nová Ves  28 9 5 1 13 98:100 38
11. MŠK Púchov  28 10 3 1 14 79:85 37
12. Michalovce  27 10 1 3 13 80:99 35
13. Martin  27 10 0 2 15 78:95 32
14. Žilina  28 9 0 4 15 71:96 31
15. Trnava  28 8 1 1 18 69:99 27
16. Prešov  28 3 0 1 24 46:172 10
Kadeti
19.kolo: MŠK Púchov – MHA Martin 3:4 (0:0, 2:1, 
1:3), 26. Kuriš (L. Halušková), 33. Kuriš, 58. Pobežal 
(Dudáš, Šmigura)
Ostatné výsledky 19. kola: Košice – Spišská Nová 
Ves 3:5, Poprad – Michalovce 4:0, Žilina – Trenčín 5:3, 
Banská Bystrica – Slovan Bratislava 5:4, Trnava – Zvo-
len 1:0

1. Slovan 19 15 3 1 110:40 33
2. Košice  20 15 1 4 107:52 31
3. Trenčín  20 14 1 5 93:42 29
4. Poprad  19 12 1 6 83:63 25
5. Martin  19 8 4 7 59:64 20
6. Trnava  19 8 3 8 68:71 19
7.  Žilina  19 7 4 8 50:62 18
8. Sp.Nová Ves 19 7 3 9 60:73 17
9. MŠK Púchov  19 5 5 9 57:66 15
10. B. Bystrica  19 6 2 11 55:79 14
11. Zvolen  19 2 2 15 42:101 6
12. Michalovce  19 1 1 17 36:107 3
I. liga starší žiaci
8. HT
17. kolo: MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystrica 
8:5 (3:0, 2:2, 3:3), 2. R. Halušková (L. Halušková, Po-
bežal), 3. Dudáš, 12. Pobežal (Žemla), 22. R. Haluško-
vá (L. Halušková), 39. Dudáš (Pišoja), 41. R. Halušková 
(L. Halušková), 43. Dudáš (R. Halušková), 58. R. Haluš-
ková (Veteška)
Ostatné výsledky 17. kola: Liptovský Mikuláš –Lu-
čenec 1:8, Žilina – Brezno 4:1, Banská Bystrica – Zvo-
len 5:3
1. Martin  15 14 1 0 113:29 29
2. MŠK Púchov  15 11 1 3 49:33 23
3. Zvolen  14 8 2 4 83:45 18
4. Žilina  15 9 0 6 53:37 18
5. B. Bystrica  15 7 1 7 76:60 15
6. Brezno  14 7 0 7 71:71 14
7. Lučenec  16 3 2 11 65:106 8
8. L. Mikuláš  15 2 1 12 30:102 5
9. P. Bystrica  15 1 2 12 47:104 4
7. HT
17. kolo: MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystrica 
6:1 (1:0, 2:0, 3:1), 5. Vráblik, 22. Žondor (Zajvald), 35. 
Hudík, 42. Lazkov (Škultéty, Hajas), 45. Ladecký, 53. 
Kováčik (Hudík)
Ostatné výsledky 17. kola: Liptovský Mikuláš – Lu-
čenec 3:1, Žilina – Brezno 7:2, Banská Bystrica – Zvo-
len 3:1
1. MŠK Púchov  15 13 2 0 91:22 28
2. Martin  15 12 0 3 98:40 24

3. B. Bystrica  15 8 2 5 69:58 18
4. Zvolen  14 7 1 6 69:50 15
5. Žilina  15 7 1 7 70:59 15
6. L. Mikuláš  15 5 2 8 39:56 12
7. Lučenec  15 4 1 10 42:82 9
8. P. Bystrica  14 3 2 9 57:78 8
9. Brezno  14 1 1 12 36:126 3
I. liga mladší žiaci
6. HT
17. kolo: HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov 
1:5 (1:1, 0:2, 0:2), 18. Urban (Hazala), 21. Brežný, 23. 
Vrtiel (Cebo), 50. Cebo (Brežný), 58. Vrábel
Ostatné výsledky 17. kola: Lučenec –Liptovský Mi-
kuláš 11:7, Brezno – Žilina 1:7, Zvolen – Banská Bys-
trica 0:5
1. MŠK Púchov  16 13 3 0 132:46 29
2. B. Bystrica 15 12 1 2 97:44 25
3. Žilina  15 9 1 5 95:53 19
4. Brezno  15 6 1 8 76:74 13
5. Martin  15 5 3 7 72:86 13
6. P. Bystrica  15 5 3 7 57:94 13
7. Zvolen   15 4 2 9 50:87 10
8. L. Mikuláš  15 4 0 11 84:111 8
9. Lučenec  15 2 2 11 47:115 6
6. HT
17. kolo: HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov 
5:11 (3:3, 1:2, 1:6), 1. Baroš (Červený, Vrba), 11. Ba-
roš (Červený), 16. Vrba, 22. Baroš (Vrba,Červený), 32. 
Seiler, 45. Vrba, 49. Vrba (Baroš), 51. Cích, 53. Luhový 
(Baroš), 53. Suchánek, 58. Seiler
Ostatné výsledky 17. kola: Lučenec – Liptovský 
Mikuláš 2:12, Brezno – Žilina 3:11, Zvolen – Banská 
Bystrica 2:6
1. B. Bystrica  15 12 1 2 135:58 25
2. Žilina  15 9 2 4 104:69 20
3. Brezno  15 8 2 5 114:79 18
4. Zvolen  15 8 1 6 90:82 17
5. MŠK Púchov  16 8 1 7 98:92 17
6. Martin  15 8 1 6 74:70 17
7. L. Mikuláš  15 4 2 9 75:106 10
8. P. Bystrica  15 3 2 10 70:111 8
9. Lučenec  15 2 0 13 48:141 4

Po minulotýždňovom víťazstve púchovských mužov (v bielych dresoch) doma s Budapešťou, si všetky body pri-
viezli aj v sobotu z Nitry.               FOTO: Miroslav Mikáč
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•  Súrne hľadám asistenta. Som vozíčkarka so sva-
lovou dystrofiou, športovo aktívna. Tel. 0910 811 020.

OZNAMY
• ZO SZZP Púchov oznamuje, že ďalší poradenský 
deň bude 22. 1. 2018 od 14.45 hod. v kancelárii ZO 
SZZP (býv. kataster, Námestie slobody). Právne pora-
denstvo sa pre veľký záujem zužuje na právne problé-
my zdravotne postihnutých a starších občanov mesta 
Púchov. Kto potrebuje právnu radu, môže sa prihlásiť 
do 15. 1. 2018 na adrese: Ján Petro, Obrancov mieru 
1152/5, tel. 0949 103 709. K prípadu, v ktorom chcete 
poradiť, je potrebné doniesť už existujúce podklady.
•  V dňoch od 9. 11. do 21. 12. 2017 v lokalite La-
chovec – Ilonka (mestské lesy) pracovníci Lesov 
SR realizujú výrub poškodených drevín a dre-
vín vyznačených v zmysle programu obnovnej 
ťažby. Počas týchto prác bude cesta označená 
výstražnými značkami, preto žiadame návštev-
níkov lesa o zhovievavosť a obmedzený vstup 
do priestoru ohrozeného padajúcimi stromami.
•  ZO SZZP Púchov od 11. 12. 2017 predáva členské 
známky na rok 2018. Pondelky, stredy a piatky od 
9,30 do 12,00 v kancelárií ZO /bývalý kataster/. Treba 
si doniesť členský preukaz a 4 eurá na známku.

POĎAKOVANIE
• Chceme poslať veľké ĎAKUJEM našej dcé-
re Danke Šmehlíkovej za jej ochotu pomáhať 
nám, za starostlivosť a  lásku, ktorú nám dáva 
aj so svojím synom Marekom.                         Rodičia
• Blíži sa koniec roka, preto ďakujem v mene Ob-
čianskeho združenia „Život a  zdravie“ v  Púchove 
konateľovi spol. Púchovská kultúra s. r. o. Milošovi 
Svobodovi za možnosť stretávať sa 2 x v mesiaci 
v  priestoroch Divadla v  Púchove, za účelom rôz-
nych prednášok zameraných na zdravú výživu, 
športové, zdravotné, cestovateľské a iné. Poďako-
vanie patrí aj pani Márii Balážovej za mimoriadnu 
ochotu, pomoc a organizačné zabezpečenie všet-
kých akcií. Za obohacujúce prednášky ďakujeme 
aj Mudr. Bršiakovi, Mudr. Cígerovej, Bc. Jancikovi, 
Mgr. Krajčovej, Jaroslavovi Novotovi, Mgr. Maráko-
vej, Mgr. Petrovi Kostelanskému a taktiež všetkým 
pravidelným návštevníkom. 
                            Za kolektív KZ Antónia Činčuriaková

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 

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Hľadám slnečný stavebný pozemok o rozlohe cca 
1000 m² v Púchovskej doline. Tel. 0950 455 621.

SLUŽBY
• METROVÝ A BYTOVÝ TEXTIL - pešia zóna, vianočný 
nákup pre každého, novinka: výrobky z ovčej vlny, 
www.textilrehak.sk.
• Rekonštrukcia kúpeľní a bytov. Tel: 0904 628 324.
• 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.
• 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
• Maľby, stierky, montáž sadrokartónu. Tel: 0902 
238 168.

PONUKA PRÁCE
• Stabilná účtovná firma s 25-ročnou praxou, 
ponúka účtovné služby pre s. r. o., FO, daňové 
priznania, mzdy a  poradenstvo. Kontakt: 0918 
816 585 – 586, e-mail: atacomp@skpa.eu.
• Spoločnosť ADVENT prijme do zamestnania pra-
covníkov pohrebnej služby na TPP s možným nástu-
pom: po dohode. Náplň práce: prevoz, obliekanie, 
úprava zosnulých a pohrebné obrady. Podmienka: 
vodičský preukaz minimálne sk. B s praxou. Plat 800 
– 1200 eur v čistom. Životopis + foto (výhodou) pro-
síme poslať na email: adventpuchov@gmail.com.
• Spol. Labant s. r. o. ponúka prácu v novootvo-
rených priestoroch autoservisu v Beluši/Podho-
rie v profesnej oblasti pneuservisu pre pozície: 
a) mechanik - gumár, b) vodič odťahového vo-
zidla. Ponúkame: výhodné platobné podmien-
ky, kariérny postup, kvalitný kolektív, kontakt: 
0903 250 150.
• Prijmeme čašníčku na TPP do pivárne Country sa-
lón. Viac info na tel. č. 0902 669 891.
• Prijmem predavačku do maloobchodnej predajne 
v centre mesta Puchov. Tel. 0907 029 227.
• Prijmeme vodiča kamiónu do trval. prac. pomeru. 
Práca dohodou s vodičom (aj podľa jeho potreby). 
Nástup od 1. 1. 2018. Tel. č. 0905 625 214, 0905 936 
818.

RÔZNE
•  Dám do prenájmu zabehnuté pohostinstvo v 
centre mesta Puchov. Tel:0907029227
•  Kúpim kladivkový šrotovník, môže byť aj domácej 
výroby. Tel. 042 46 328 17 alebo 0918 855 097.

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)
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SPOMIENKA
Odišiel si tíško, v  srdci 
bolesť zanechal, rých-
lo bez rozlúčky, nikto 
to nečakal. Dňa 12. 12. 
2017 si pripomíname 
3. výročie úmrtia nášho 
drahého manžela, otca, 
dedka a pradedka 
Jozefa SALAMU. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
                                                                Smútiaca rodina

Útulok OZ Hafkáči  
Kontakt: 0911 290 983  

hafkacipb@gmail.com 
 facebook.com/hafkaci
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BLAHOŽELANIE
Všetko najlepšie k tvojmu 
krásnemu sviatku, 
veľa úprimnej lásky 
a pevné zdravie 
Ti zo srdca želá manželka, 
syn s  dcérou, nevesta a 
zať, 4 vnúčatá a  2 prav-
núčatá a ostatná rodina.
Dňa 12. 12. 2017 sa Karol 
GARGULÁK dožíva krásnych 80 rokov.

BLAHOŽELANIE
Naša drahá mamina,
Anička MORAVCOVÁ,
čas naozaj letí príliš rýchlo
a listy v kalendári života 
obracia cvalom. 
A že už máš 76 rokov 
sa nám ani veriť nechce. 
Želáme Ti veľa zdravia, 
radosti a pokoj v duši.  
Za lásku a obetavosť ďakujú Tvoji najbližší.
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OPERÁTOR GUMÁRENSKEJ VÝROBY
Mzda a mzdové bene�ty

Ostatné bene�ty

Mzda po zaškolení od 900 € brutto 
Garantovaný 13. a 14. plat
Mimoriadne ročné odmeny
Odmena za nulovú absenciu
Odmeny pri pracovných a osobných jubileách
Odmeny pre darcov krvi

Doprava do zamestnania zdarma zo smerov: Považská Bystrica – Beluša – 
Púchov a Trenčianska Teplá – Lednické Rovne – Púchov 
Stravovanie – obed od 0,85 €
Nadštandardné úrazové pripoistenie 
(vzťahuje sa aj na mimopracovné úrazy)
Príspevok na rekondičné a kúpeľné pobyty v SR a ČR
Príspevok na detskú rekreáciu
Doplnkové dôchodkové poistenie
Návratné bezúročné pôžičky
Nákup pneumatík za zvýhodnené ceny

Ponúkame aj možnosť práce na dohodu počas víkendov za vopred 
dohodnutých podmienok

Staň sa súčasťou silnej značky! 
Viac informácií :

Continental Matador Rubber: praca@conti.sk / 0904 717 079
Continental Matador Truck Tires: nakladne.pneu@conti.sk /  0904 717 262

Nástupný bonus

600 €
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SOŠ obchodu a služieb, ul. 1. Mája 1264, Púchov oznamuje, 
že vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž (ďalej OVS) č. 4/2017 
a č. 5/2017 na prenájom nebytových priestorov (kancelárske 
priestory) v školskom pracovisku hotel Študent Považská 
Bystrica. OVS budú prebiehať do 27.12.2017. Celé znenia OVS 
budú zverejnené na www.tsk.sk a www. sosospu.sk

VIANOČNÁ POŠTA PÚCHOVSKÝCH NOVÍN                                Zavinšuj a vyhraj!                            strana 17
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ŠIROKÝ VÝBER ELEKTROINŠTALAČNÉHO 
MATERIÁLU, SVIETIDIEL A MALÝCH 

SPOTREBIČOV

PONÚKAME VIANOČNÉ 
SVETLÁ, SVIETIACE 
VIANOČNÉ DEKORÁCIE, 
VIANOČNÉ STOJANY 

Predajňa:
UNI - elektroinštalačný materiál
Royova 777 (Za Púchovčanom)
020 01 Púchov


