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Sezóna vyšperkovaná titulom 
vicemajstra Európy

šport18 PÚCHOVSKÉ NOVINY

NAPRIEK POČIATOČNÝM PROBLÉMOM MÁ JAKUB ZAHUSTEL ZA SEBOU NAJÚSPEŠNEJŠIU SEZÓNU 

Priestory Divadla v Púchove sa predchádzajúcu 
sobotu stali centrom slovenského motocyklového 
športu. Na tradičnom Večere majstrov Slovenskej 
motocyklovej federácie dekorovali najlepších moto-
cyklových pretekárov jazdiacich so slovenskou licen-
ciou. Ani v tomto roku medzi odmenenými nechýbal 
zástupca Púchovského okresu. Ocenenie za úspešnú 
reprezentáciu Slovenskej republiky a Slovenskej mo-
tocyklovej federácie v roku 2017 si prevzal Púchovčan 
Jakub Zahustel. V tomto roku si juniorsky reprezen-
tant pripísal na svoje konto najväčší úspech vo svojej 
športovej kariére, keď na majstrovstvách Európy v 
endure v Gelnici skončil juniorský tím Slovenska na 
striebornej priečke. Kvarteto Jakub Zahustel, 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 Junior E1 
a obsadil peknú dvanástu priečku. Po slávnostnom 
dekorovaní najlepších jazdcov sme sympatického 
dlháňa požiadali o zhodnotenie sezóny i o načrtnutie 
plánov na budúcu sezónu. 

* I keď vrcholom tohtoročnej sezóny bolo pre 
teba striebro na majstrovstvách Európy enduro, 
na začiatku sezóny to tak ružovo nevyzeralo...

- Tohtoročná sezóna začala celkom divoko. Zo za- 
čiatku som ochorel, takže som nedokázal podať ma-
ximálny výkon už na prvých majstrovstvách Sloven-
ska v Borskom Mikuláši. Postupom času sa to zlepšilo a pomaly som sa vracal späť do formy. Na druhých 

pretekoch už to bolo v pori-
adku, vrátil som sa do starých 
koľají. Keďže som však pre 
chorobu na dvoch pretekoch 
absentoval, nedostal som sa 
v celkovom hodnotení seri-
álu majstrovstiev Slovenska 
vysoko. 

* Vicemajster Európy v 
enduráckom družstve juni-
orov. To neznie zle...

- Druhé miesto na maj- 
strovstvách Európy juniorov 
v endure je mojim najväčším 
športovým úspechom. Kon-
kurencia na podujatí bola 
naozaj silná, keďže tam jazdia 
pretekári z celej Európy. Sú 
tam veľmi dobrí a aj skúsení 
jazdci. Bol som prekvapený, 
že sme to dokázali dotiah-
nuť v Gelnici až tak vysoko s 
našim tímom. Snažili sme sa 
však, boli sme výborná partia, 
rozumeli sme si a ťahali sme 
všetci za jeden koniec povra-
zu. Spokojnosť bola veľká, je 
to už niekoľko rokov, čo slo-
venské družstvo v endure do-
siahlo podobný úspech. 

* Na úvod tohtoročnej se-
zóny nespomínaš pre cho-
robu najlepšie, čo očakávaš 
od tej budúcoročnej a aké 

podujatia na teba čakajú?
- Nejaký ten predbežný harmonogram na budú-

coročnu sezónu už máme. Slovenská motocyklová 
federácia mi opäť ponúkla reprezentáciu Slovenska, 
s radosťou som ponuku prijal a veľmi sa na reprezen-
tačné vystúpenia teším. Jedným z vrcholou sezóny 
budú majstrovstvá Slovenska v endure, chcel by som 
do programu zaradiť aj nejaký ten motokros v rámci 
tréningu.

* Pre motocyklového pretekára je takpovediac 
„výrobný nástroj“ motocykel. Si s tým svojim spo-
kojný?

- Áno, som. Jazdím na motocykli KTM, štvortaktný 
endurový špeciál. Som s ním  maximálne spokojný, 
jazdím na ňom v podstate odmalička, vyrastal som 
na ňom. V priebehu sezóny sa pochopiteľne vyskytli 
nejaké poruchy, ale tie boli zapríčinené v niektorých 
prípadoch pádom alebo pochopiteľným zlyhaním 
materiálov.

* Spomínal si chorobu na začiatku sezóny. Stra-
šiakom motocyklových pretekárov sú však najmä 
zranenia. Ako to bolo v tvojom prípade?

- Musím si zaklopať, ale v tejto sezóne som nejaké 
vážne zranenia nemal. Nejaké tie klasické natiahnutia 
svalstva k motocyklovému športu patria, ale dalo sa 
to zvládnuť. 

Jakub Zahustel má 21 rokov, v juniorskej kategórii 
môže pretekať ešte ďalšie dve sezóny. Perspektíva tu 
teda je veľká, veď v tohtoročnom striebornom endu-
ro tíme bol najmladším pretekárom. Skúseností má 
už napriek svojej mladosti na rozdávanie. Úspech 
mladého enduro tímu na majstrovstvách Európy aj 
s rukopisom talentovaného Púchovčana dáva nádej, 
že nie je ďaleko čas, kedy mladíci oprášia zašlú slávu 
slovenského seniorského endura.                            (pok)   

Sezóna vyšperkovaná titulom vicemajstra Európy

Jakub Zahustel už oceňovanie najúspešnejších motocyklových pretekárov v púchovskom Divadle zažil v minu-
lom roku. Tentokrát ho na Večere majstrov odmenili za striebro na majstrovstvách Európy v juniorskom enduro 
tíme.               FOTO: Milan Podmaník 

Jakub Zahustel (v strede) počas slávnostného oceňovania najlepších motocy-
klových pretekárov uplynulej sezóny. 

Primátor Rastislav Henek opät 
v pracovnom nasadení

Povesť z knihy Tajuplné roz-
právanie spod Bielych Karpát

Lucie boli neodmysliteľnou súčasťou poverových 
rozprávaní a úkonov, ktoré naši predkovia v tradič-
nom dedinskom prostredí striktne dodržiavali. Pre-
dovšetkým bolo treba odháňať zlé, démonické sily, 
čo sa ešte viac zmocňovali bieleho dňa. Stoj, čo stoj  
im mali zabraňovať prístupové cesty do príbytkov. 
Na tento cieľ ľudia využívali čo najväčší buchot a 
lomozenie. V ten deň sa odvšadiaľ ozýval rámus, 
buchotanie i vresk. 
   Na ochranu proti škodlivým silám robili ľudia aj 
rôzne magické opatrenia. V predvečer Lucie do-
spelí i deti jedli cesnak, ktorý ich mal chrániť pred 

zlými duchmi. Mnohí si ním robili krížik na čelo, bra-
du a zápästie, aby sa zvýšil jeho ochranný účinok. 
Cesnakom, trojkráľovou kriedou a posvätenou soľou 
robili kríže na dverách obytných domov a stajní. Do-
bytok tiež okiadzali dymom z posvätených rastlín. 
   V Záriečí chodievali v tento deň po domoch, kde 
bývali dievky, traja mládenci: dvaja oblečení za 
maškary s larvami na tvárach a jeden oblečený v 
ženských častiach kroja. Maškary vymetali popol 
zo šporáku štetkou a maľovali ňou na sporák rôzne 
figúry, dievky sa im v tom snažili zabrániť. Mládenci 
nesmeli prehovoriť, aby ich dievky nespoznali. 

   Od Lucie do Štedrého dňa robili gazdovia luciové 
stolčeky. Stolček mal štyri dierky pre nožičky, ktoré sa 
do dierok zastrčili a nesmel sa použiť pri jeho výrobe 
ani jeden klinec. Na Štedrý deň na ňom sedela gazdi-
ná pri dojení kráv. Od Lucie do Štedrého dňa odkla-
dali gazdiné jedno polienko a jednu triesku, ktorými 
rozkurovali pec a v nej piekli chlieb na Štedrý deň, 
aby nikto v dome neochorel.
Nuž, aj naše žiačky sa zmocnili úlohy Luciek a to veľ-
mi šikovne, aby v priestoroch ŽS s MŠ Slovanská po-
vymetali všetky kúty husími perami. 

Žaneta Littová 

Od Lucie do Vianoc, 
každá noc má svoju moc

www.puchovskenoviny.sk

V našej tradícii sa objavuje 
Lucia skôr ako tajomná by-
tosť. Podľa legendy Lucia 
pochádzala z bohatej rodi-
ny, ale svoj majetok rozda-
la chudobným. Závistlivci 
ju preto udali úradom ako 
kresťanku. Lucia si vylúpila 
oči, aby sa nemusela vydať 
za pohanského ženícha. 
Dnes je patrónkou slepých. 
Uctieva sa dokázateľne už 
od piateho storočia. 
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Nech sú pokojné a požehnané
Počas týchto dní možno každý z 
vás zažil nejakú peknú chvíľu. Ja 
som ju prežil, keď som k Viano- 
ciam navštevoval našich chorých 
a starých veriacich.  Neraz som bol 
svedkom nádherného pohľadu. 
Mnohí naši starí a chorí ľudia majú 
nad posteľou fotografie svojich  
vnúčeniec. Je dojímavé, prečo prá-
ve fotografie detí. Zaiste i preto, že 
pohľad na  deti im pomáha, lebo z 
neho vyžaruje pokoj, radosť. 
Opäť prežívame krásne vianočné 
dni, kedy nielen starší ľudia, ale 
všetci upriamujeme pohľad na Die-
ťa. Dokonca všetci na to isté Die-
ťa, lebo vieme, že z tohto Dieťaťa 
vyžaruje nielen pokoj, radosť, ale 
aj istota a nádej. A to preto, že  je 
to jediné Dieťa v dejinách ľudstva,  
ktoré sa narodilo nie ako obyčajné 
dieťa, ale ako Božie dieťa. Uvedo-
mujeme si, keby toto Božie dieťa 
neprišlo na svet, nevedeli by sme,  
čo sú Vianoce, čo je pravá radosť. 
Ba uvedomujeme si oveľa viac, že  
keby sa Kristus nebol narodil, ne-
poznali by sme odpoveď na najťaž-
šie otázky prečo a ako žiť, prečo a 
ako trpieť a raz  zomrieť.
Na toto všetko dal ľudstvu odpo-
veď jedine Kristus. 
A čo je dôležité - Ježiš prišiel na 
túto Zem nielen preto, aby nám dal 
odpoveď,  ale aj preto, aby nám dal 
prostriedky ako žiť, aby náš život 
mal svoju dôstojnosť a raz nekon-
čil nejakou nezmyselnou prehrou. 
Tými prostriedkami sú predovšet-
kým Božie slovo a sviatosti.  
To sú tak silné prostriedky, že nám 
môžu pomôcť vlastniť najvzácnej-
šie hodnoty: dobro a lásku  nie- 
len počas Vianoc, ale stále. Zále-
ží na tom, ako a kedy ich budeme 
ochotní žiť. Či len počas Vianoc, 
alebo stále. Počas týchto dní si ne-
raz povzdychneme, aké by  to bolo 
krásne, keby v našom živote to 
krásne, čo prežívame teraz, najmä 
ten vnútorný pokoj sme mohli 
vlastniť stále. Že je to možné, po-
vzbuďme sa na tomto príbehu. 
Exupéry, francúzsky spisovateľ, ako 
pilot bojoval proti španielskym fa-
šistom. Padol do zajatia. Dostal sa 
do väzenia. Podľa toho, ako sa k 
nemu správali, si uvedomoval, že 
ho čoskoro môžu popraviť.
Píše: „Bol som si istý, že ma zabijú. 
Bol som nervózny a nešťastný. 

Šmátral som po vreckách, či ne-
nájdem nejakú cigaretu. Našiel 
som, ale nemal som zápalky. Po-
zrel som sa na dozorcu, ktorý stál 
za mrežami. Zakričal som na neho: 
„Nemáte oheň?“ Pozrel na mňa, po-
krčil ramenami a podišiel mi zapáliť 
cigaretu.
Keď sa priblížil a škrtol zápalkou, 
jeho oči nechtiac spočinuli na mne. 
V tom okamihu som sa usmial. 
Neviem, prečo som to urobil. Zra-
zu akoby nejaká iskra preskočila 
vzdialenosť medzi našimi srdca-
mi, medzi našimi dušami. Dozor-
ca, ktorý sa predtým tak tvrdo ku 
mne správal, sa  tiež usmial. Zapálil 
mi cigaretu. Ba dokonca, na moje 
prekvapenie neodišiel. Zostal pri 
mne, díval sa mi do očí a usmieval 
sa.  „Máš deti?“ opýtal sa. „Áno, tu.“ 
Nervózne som vybral z vrecka  fo-
tografiu mojej rodiny. On tiež vy-
bral fotky svojich blízkych a začal 
o nich hovoriť. Moje oči zaliali slzy. 
Povedal som mu, že sa bojím, že 
svojich blízkych už nikdy neuvidím. 
Aj jeho oči sa zaliali slzami.
Zrazu bez jedného slova odomkol 
celu a potichu ma vyviedol von 
z väzenia bočnými cestami cez 
mesto. Potom sa bez slova otočil a 
kráčal naspäť. Exupéry končí: „Môj 
život zachránil jediný úsmev cez 
mreže.““ 
O koľko to máme ľahšie ako Exupé-
ry. Veď život  v zajatí je veľmi ťažký.  
Ale sú zajatia, do ktorých sa, tak- 
povediac, človek vrhá  sám. Sú to 
duchovné zajatia. Od chvíle Kris-
tovho narodenia sú to všetky tie 
chvíle, ktoré si  človek trúfa  opo-
vážlivo a hrdo žiť  bez Krista. Každé 
Vianoce nám dávajú novú šancu 
oslobodiť sa od týchto  zajatí. Sta-
čí len  otvoriť naše  životy nanovo 
Kristovi. 
Bruno Forte napísal: „Vedieť mať 
vždy ako kresťan vo svojom živote 
vnútorný pokoj, radosť , silu - to zna-
mená vedieť každé Vianoce prijať 
Krista tak, aby sme  mohli mať  svia- 
točné srdce stále.“ 
A tak vám všetkým, drahí bratia a 
sestry, prajem a vyprosujem:  Maj-
te sviatočné srdce stále. Rozhodni-
te sa žiť Krista nielen počas Vianoc. 
Lebo len úprimný život prežitý 
s Kristom prináša pravý pokoj a 
šťastie, a čo je najviac dôležité,  raz  
to najcennejšie - večné šťastie.

Vianočný príhovor Mons. Michala Keblušeka, 
dekana rímsko-katolíckej farnosti v Púchove:

Milé sestry, milí bratia, 
vianočný príbeh o narodení Spasi-
teľa sveta, Pána Ježiša Krista, pozná-
me veľmi dobre. Bol to Boží zásah z 
nebies. Bola to zjavená Božia láska 
pre náš hriešny svet. Vianoce nám 
pripomínajú, že i náš život sa môže 
v jednom okamihu zmeniť. Boh 
dnes prichádza do nášho srdca. Čas 
vianočný je okamih, keď Boh otvára 
nebo i ľudské srdcia. 
  Nad Betlehemom svietila jasná 
hviezda. Betlehemská hviezda. Má 
veľmi dôležitú úlohu vo vianočnom 
príbehu. Betlehemská hviezda je vý-
kričníkom -  pripomína nám, že Pán 
Ježiš opäť raz príde z nebies a bude 
súdiť svet. Máme možnosť zachrániť 
svoje srdce a svoju dušu a vierou sa 
Mu oddať. 
   Betlehemská hviezda svieti – svieti 
v tme tohto sveta. Vo svete je veľa 
nelásky, zrady, sklamania, hriechu. 

Túto tmu prežiaril Pán Ježiš celým 
svojím dielom – narodením v Bet-
leheme a ukrižovaním na Golgote. 
Betlehemská hviezda ukazuje smer 
– ukázala smer cesty pastierom, 
kráľom. Priviedla ich k narodené-
mu Spasiteľovi. Vedie nás do cieľa 
nášho života, do nebeskej domo-
viny. 
   Je vianočný čas. Je čas urobiť nie-
čo, čo sme dlho odkladali a na čo 
sme možno i pozabudli – zmieriť sa 
s Bohom, zmieriť sa s ľuďmi. Napl-
niť tak svoje srdce vierou, láskou a 
pokojom. Potom naše životy zažia-
ria ako hviezdy v temnej noci tohto 
sveta. 
   Milé sestry, milí bratia, želám vám 
pokojné a požehnané vianočné  
sviatky, veľa zdravia a lásky v no-
vom roku.
„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi 
pokoj ľuďom dobrej vôle“.

Vianočný príhovor farárky Mgr. Lenky Rišiaňovej 
Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. v Púchove:

„A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, 
šla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, 

kde bolo dieťatko.“ 
(evanjelium podľa Matúša)

Púchovský betlehem.
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Po niekoľkomesačnej prácene-
schopnosti púchovský primátor 
Rastislav Henek nastúpil v  pia-
tok 15. decembra opäť do práce. 
Keďže čas jeho návratu nebol 
žiadnym tajomstvom, najbližší 
spolupracovníci mu pripravili na 
radnici milé privítanie s kyticou, 
chlebom, soľou a pohárom neal-
koholického šampanského. Ve-
dúci oddelení mestského úradu 
ho potom informovali o  aktuál-
nych problémoch mesta. Primá-
tor bol zvedavý najmä na stav in-
vestičných akcií plánovaných na 
tento rok. Bol ubezpečený, že až 
na drobné zdržania zapríčinené 
nepriaznivým počasím, sa všet-
ko realizuje podľa schváleného 
plánu.                                              -sf-

Primátor opäť v pracovnom nasadení

Príďte si pre 
Betlehemské svetlo 
História Betlehemského svetla sa 
začala písať pred 31 rokmi v Rak-
úsku. Televízia  ORF za pomoci 
rakúskych skautov organizovala 
zbierku pre postihnuté deti, ktorej 
súčasťou bolo prinesenie večného 
plameňa z Baziliky Narodenia Pána 
v Betleheme. O pár rokov neskôr sa 
plameň rozbehol do celého sveta a 
pôvodne lokálna akcia začala mať 
globálny dosah. Slovenskí skauti 
sa k tejto tradícii pripojili už v roku 
1989. V  súčasnosti môže plameň 
z Baziliky Narodenia Pána osvietiť 
všetky domácnosti na Slovensku. 
Príďte si aj vy odpáliť plamienok, 
ktorý nesie posolstvo Ježiša Krista. 

Posolstvo o tom, aby sme sa sprá-
vali milo k svojim blízkym, aby sme 
našli pochopenie pre ľudí iných ako 
sme my, a o tom, aby sme sa zbavili 
všetkého negatívneho, pretože len 
potom môžeme urobiť seba a tento 
svet lepším.

Presne na Štedrý deň (24. 12. 
2017) vás budú púchovskí skauti 
čakať s Betlehemským svetlom 
a malým darčekom na pešej zóne 
pri Bille. 
Príďte, tešíme sa na vás.

Michal Bršiak, vodca 6. zboru 
skautiek a skautov Púchov



omykaní (driapaní peria), sušení 
ovocia či trepaní konope... Neskôr 
sa zberaniu piesní, príbehov, po-
vestí venoval systematicky a literár-
ne ich stvárňoval. V čase pôsobenia 
v Dome kultúry v Púchove sa začal 
venovať aj interpretácii ľudových 
piesní a hre na ľudové hudobné 
nástroje (trombity, píšťaly a i.). Spo-
ločne s bratmi Jarom a Jozefom 
Vráblovcami začali hrať na trombi-
tách pod umeleckým menom Bra-
tia Vráblovci.
Milan Húževka bol literárne činný 
od roku 1974. Publikoval v časopi-

soch Slniečko, Ohník, 
Život, Rodina, Ročenka SZPB, Ne-
deľná Pravda, Ročenka Priateľ rodi-
ny, Bojovník, Smena na nedeľu, Ob-
zor, Smer, Poľovníctvo a rybárstvo, 
Matičné čítanie, Nové Slovo, Rom-
boid, Roľnícke noviny, Práca, Ľud, 
Sloboda, Poradca K. V. P., v regio-
nálnom časopise Mladá agrikultúra 
(1995 – 1998) a i. 
Debutoval knihou povesti Žob-
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Milan Húževka sa narodil 5.  sep-
tembra 1940 v Dohňanoch-Zbore v 
maloroľníckej rodine. Do základnej 
školy chodil v rodne obci a v Záriečí. 
Študoval na Poľnohospodárskej uč-
ňovskej škole a Poľnohospodárskej 
technickej škole v  Pruskom (1955 
– 1959). Neskôr absolvoval popri za-
mestnaní pomaturitné štúdium na 
Pedagogickej škole v Turčianskych 
Tepliciach (1968 – 1971), študoval 
na Vysokej škole poľnohospodárskej 
v Nitre (1972 – 1974).
Po absolvovaní základnej vojen-
skej služby (1959 – 1961) pracoval 
v  Projektovom ústave poľnohospo-
dárskej a lesnej výroby v Žiline Ag-
roprojekt, na Okresnom národnom 
výbore v Považskej Bystrici (1961 
– 1963), ako vychovávateľ v Poľno-
hospodárskom učilišti v Ilave (1963 

Zomrel spisovateľ Milan Húževka

– 1966), Odbornom učilisku Gu-
mární (1966 – 1971) a ako odborný 
pracovník výchovy dospelých Domu 
kultúry v Púchove (1971 – 1990). Bol 
zástupcom šéfredaktora časopisu 
Poľovníctvo a rybárstvo v Bratisla-
ve (1990 – 1995). Potom pracoval v 
SOUP Pruské (1995 – 2000), odkiaľ 
odišiel do dôchodku. Roku 1995 
založil vydavateľstvo Ametyst v Do-
hňanoch-Zbore, v ktorom vydával 
okrem vlastných kníh aj množstvo 
ďalších titulov od iných autorov z 
oblasti regionalistiky, miestnych ľu-
dových povestí a piesní, poľovníc-
kych historiek a pod.
Odmalička mu učarovali piesne, 
rozprávky, povesti, príbehy rodnej 
Zbory a celej Púchovskej doliny, 
ktoré rád počúval od svojej matky a 
pri spoločných stretávaniach sa pri 

Milan Húževka, osvetár, vychovávateľ, zberateľ a upravovateľ povestí a  rozprávok, 
autor regionálnych monografií a poľovníckej literatúry, zomrel 13. decembra 2017.

rákov poklad (1974, 2000), potom 
nasledovali Hrobľa plná zlata (1975), 
Psí knieža (1977), Čarokrásna Ruca 
(1979), Púchovské povesti (1980, 
1990), Jeleň kráľovnej víl (1984), 
Meč slepého rytiera (1986), Hajtman 
zo zelenej hory (1994), Devana bo-
hyňa lovcov (1998), Ríša čierneho 
peria (1999), Povesti spod Matú-
šových hradov (2001), Trenčianske 
povesti (2010) či Vršatský černo-
kňažník: Babony pruščanské, aneb, 
Povery z moravsko-slovenských ko-
šárov (2011).
Milan Húževka bol zostavovateľ a 

spoluautor monografie Sto-
ročnica organi-
zovania ľudovej 

kultúry v Pú-
chovskej doline 
(1995), Poľov-

níctvo v okrese 
Považská Bystri-

ca (1995), autor 
monografie obci 

Dohňany, Mostiš-
te, Zbora (1996), 

pamätnice Poľno-
hospodárska škola 

v Pruskom (1999) a 
i. Zostavil niekoľko 
ročníkov Magazínu 

pre poľovníkov a priateľov prírody 
Lovec a príroda (1996 až 2000).
Milan Húževka žil v Dohňanoch-Zbo-
re s manželkou Veronikou, rod. Ma-
ralovou, s ktorou má dve deti, dcéru 
Libušu a syna Radovana. Pohreb sa 
konal v  sobotu 16.  decembra 2017 
na cintoríne v Dohňanoch-Zbore.

Zdroj: SSS, -r-
Foto: cssbystrican.sk

Mikulášska 
benefičná 
zbierka 
pre Tomáška

V  dobrovoľnej zbierke, ktorú 
organizovalo mesto Púchov 
pri varení a  podávaní grogu 
počas Mikulášskeho jarmoku, 
sa vyzbieralo  607 eur. 
V  piatok 15.  decembra vice-
primátor mesta Roman Hviz-
dák odovzdal výťažok zbierky 
rodine Tomáška Gerschdorfa. 
Finančné prostriedky sú urče-
né na špeciálne vzdelávanie 
a na zakúpenie logopedických 
a zdravotných pomôcok.

-r-
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V roku 2018 bude TSK hospodáriť s 
rozpočtom necelých 172 mil. eur. Do 
regiónov kraj v rámci kapitálových 
výdavkov plánuje investovať takmer 
50 mil. eur. Najväčšia časť z tohto fi-
nančného objemu, až 24 miliónov 
poputuje na zlepšenie kvality cestnej 
infraštruktúry či zvýšenie bezpečnosti 
chodcov úpravou ďalších priechodov 
pre chodcov. V budúcom roku kraj 
do súvislých opráv ciest II. a III. triedy 
investuje až 6 mil. eur z vlastného roz-
počtu a vďaka nenávratnému finanč-
nému príspevku z eurofondov ďalších 
20,5 mil. eur na opravu úsekov ciest, 
resp. ich častí medzi Novým Mestom 
nad Váhom a Myjavou, Trenčianskou 
Teplou a Dežericami, Považskou Bys-
tricou a Domanižou (vrátane mosta 
Orlové), Hradišťom a Partizánskym. Za 
takmer 3,3 mil. eur z programu INTER-
REG V-A SR-ČR sa v rámci medzinárod-
ného projektu Na bicykli po stopách 
histórie vybuduje cyklotrasa medzi 
Trenčianskym hradom a Nemšovou.

Druhý najvyšší finančný objem (14,5 
mil. eur) v rámci kapitálových investí-
cií krajskí poslanci vyčlenili pre oblasť 
stredného školstva. Až na desiatich 
stredných školách by sa mali skvalitniť 

a zmodernizovať podmienky na od-
borné vzdelávanie vďaka 7,5 mil. eur z 
Integrovaného regionálneho operač-
ného programu. Za približne 4,1 mil. 
eur sa zníži energetická náročnosť bu-
dovy Obchodnej akadémie v Prievidzi 
a Gymnázia v Partizánskom a vpred by 
sa malo pohnúť aj komplexné riešenie 
areálu stredoškolského campusu v Zá-
mostí. 

Pre tri župné nemocnice na budúci 
rok TSK vyčlenil 5,8 mil. eur. K najväč-
ším investíciám v NsP Prievidza so 
sídlom v Bojniciach bude patriť vybu-
dovanie novej internej JIS a Oddelenie 
anestéziológie a intenzívnej medicíny 
(OAaIM) či prístrojové i nábytkové 
vybavenie zrekonštruovaného mo-
nobloku. Za pol milióna kraj plánuje 
v myjavskej NsP obstarať prístrojovú 
techniku a pripraviť dokumentáciu 
na rekonštrukciu kuchyne a stravova-
cej prevádzky, ako aj komunikačnej 
infraštruktúry. V NsP Považská Bystri-
ca sa zrekonštruuje OAaIM, interná 
JIS, pôrodná sála a komunikačná in-
fraštruktúra. 

Nezabúda sa však ani na investície do 
ďalších oblastí, ktoré kompetenčne 

spadajú pod TSK. K tým patria zariade-
nia sociálnych služieb, do ktorých chce 
župa v roku 2018 investovať 1,2 mil.
eur. K najväčším investičným akciám sa 
radí rekonštrukcia stravovacej prevád-
zky v CSS-DEMY, prístavba výťahu v 
CSS – Nádej či rekonštrukcia požiarnej 
signalizácie v DSS – Púchov – Nosice.  S 
pol miliónom eur sa počíta na zníženie 
energetickej náročnosti budovy CSS – 
Nová Bošáca a na prípravné práce pre 
projekt deinštitucionalizácie v Adamo-
vských Kochanovciach. Na poli kultúry 
kraj pristúpi k rekonštrukcii budovy 
tzv. skleníka na Trenčianskom hrade, 
po ktorej by mal hrad mať reprezenta-
tívne návštevnícke centrum, sociálne 
zabezpečenie, predajňu suvenírov i 
občerstvenia. Kraj ďalej v roku 2018 
plánuje vo Verejnej knižnici M. Rešetku 
v Trenčíne vybudovať výťah, zadovážiť 
osvetlenie výstavnej miestnosti Vlas-
tivedného múzea v Považskej Bystrici 

či zakúpiť úžitkové motorové vozidlo 
pre Regionálne kultúrne centrum v 
Prievidzi. Celkovo ide o investíciu 2,3 
mil. eur.  

Vyššie platy až o 50 eur mesačne 
potešia nízkopríjmové skupiny za-
mestnancov
Od 1. januára 2018 sa v zmysle Kolek-
tívnej zmluvy vyššieho stupňa zvy-
šujú tarifné platy nepedagogických 
zamestnancov o 4,8 percenta. TSK sa 
navyše v roku 2018 rozhodol navýšiť 
platy nízkopríjmových skupín zamest-
nancov (nepedagogickí zamestnanci 
na úseku vzdelávania, zamestnanci 
v zariadeniach sociálnych služieb a 
zamestnanci na úseku dopravy) nad 
rámec kolektívnej zmluvy až o 50 eur 
mesačne. TSK platy nízkopríjmových 
skupín zamestnancov zvyšuje nad 
rámec kolektívnej zmluvy už tretím 
rokom po sebe. 

Kraj do regiónov budúci rok investuje takmer 50 miliónov, 
najmenej zarábajúcim zvyšuje mesačnú mzdu o 50 eur
Krajskí poslanci na svojom poslednom tohto-
ročnom rokovaní Zastupiteľstva Trenčianske-
ho samosprávneho kraja (TSK) schválili také 
kľúčové dokumenty, akými sú rozpočet či plán 
opráv ciest na rok 2018. Najviac financií z kraj-
ského rozpočtu budúci rok poputuje do ciest, 
škôl a nemocníc.

Trenčiansku župu ocenili za zodpovedný prístup voči 
obyvateľom i životnému prostrediu
S cieľom podporiť spoločenskú 
zodpovednosť vyhlasuje Úrad 
pre normalizáciu, metrológiu a 
skúšobníctvo SR súťaž s názvom 
Národná cena SR za spoločen-
skú zodpovednosť. Do štvrté-
ho ročníka tejto súťaže sa ako 
jediná krajská samospráva na 
Slovensku zapojil aj Trenčiansky 
samosprávny kraj, ktorý získal 
ocenenie Organizácia rozvíjajú-
ca spoločenskú zodpovednosť v 

kategórii C. „Náš postoj k dôle-
žitosti spoločenskej zodpoved-
nosti je vyjadrený okrem iných 
projektov aj projektom „Otvo-
rená župa“, kde zverejňujeme 
množstvo materiálov, ktoré 
verejnosti umožňujú jednodu-
cho sledovať a kontrolovať ako 
hospodárenie, tak aj rozho-
dovanie župy. Uvedomujeme 
si, že župy narábajú s veľkým 
množstvom financií, preto je 

dôležité, aby mala verejnosť 
nad nimi kontrolu,“ uviedol 
predseda TSK Jaroslav Baška.
Súťaž je určená pre podnika-
teľské subjekty i organizácie ve-
rejnej správy, ktoré každodenne 
vo svojej činnosti uplatňujú 
princípy spoločenskej zodpo-
vednosti. Tie sú v rámci súťaže 
posudzované v troch pilieroch 
– ekonomickom, environmen-
tálnom a sociálnom.
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Mestská polícia
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Silný vietor „vyhnal“ púchovských hasičov do 
terénu najčastejšie v celom Trenčianskom kraji 

Hasičský a záchranný zbor

Na zasadnutí komisie dopravy, služieb a bytovej 
politiky pri MsZ Púchov Jozef Daniž z Autobusovej 
dopravy Púchov, a.s. informoval o nepovolenom stá-
tí, resp. parkovaní na autobusových zastávkach. Veľ-
mi časté je parkovanie a státie na zastávke „Divadlo 
Púchov“. Následne musia autobusy zastaviť priamo 
v jazdnom pruhu, keďže je obsadené buď zásobo-
vacím vozidlom, autobusom zo SAD alebo osobným 

vozidlom. Do autobusov budú zo strany ADP inštalo-
vané kamery, ktoré budú monitorovať tento nepriaz-
nivý stav. 

Zároveň požiadal o zvýšený monitoring aj zo strany 
mestskej polície. Pri budove Divadla je umiestnená 
kamera, pomocou ktorej bude v budúcnosti ľahká 
identifikácia vozidiel, ktoré nepovolene stoja na vy-
značenom mieste pre autobusy.                                   (r)

Nepovolené státie na zastávkach MHD

Snaha samosprávy o skrášľovanie a spríjemňovanie Púchova a jeho zákútí naráža niekedy na to zlé, čo je v ľu-
ďoch. Príkladom sú lavičky na hrádzi Váhu. Podnik technických služieb mesta Púchov ich tam namontoval len 
nedávno a pred týždňom sa stali tri lavičky obeťou neznámeho zlodeja. Ostali po nich len betónové základy... 

V súvislosti so silným vetrom, ktorý v minulom týž-
dni vyčíňal prakticky na celom Slovensku, absolvova-
li hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji celkom 
27 výjazdov. Najčastejšie zasahovali práve v Púchov-
skom okrese, kde absolvovali až šesť výjazdov. Päť-
krát zasahovali hasiči z Dubnice nad Váhom, štyrikrát 
z Považskej Bystrice, po trikrát hasiči z Trenčína, My-
javy a Partizánskeho, dvakrát z Prievidze a následky 
vetra likvidovali v jednom prípade aj hasiči z Bánovi-
ec nad Bebravou. 

Prvýkrát vyrážali púchovskí hasiči do terénu už v 
pondelok 11. decembra večer do Streženíc. V ten istý 
deň pol hodinu pred polnocou zasahovali na ceste 
II/507 v Lednických Rovniach. 

Na druhý deň ráno o tretej poskytovali technickú 
pomoc v Beluši, o hodinu neskôr v Zubáku a po sied-
mej ráno absolvovali dva výjazdy do Lazov pod Ma-
kytou. Vo všetkých prípadoch išlo o odstraňovanie 
spadnutých stromov. 

KR HaZZ Trenčín 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
(ARO) v Púchovskom okrese v minulom týždni 
mierne klesla a po dvoch týždňoch sa dostala pod 
celokrajský priemer. V porovnaní s predchádzajú-
cim týždňom klesla v okrese Púchov chorobnosť 
o takmer 200 prípadov na 100.000 osôb a dosiah-
la úroveň 1657 ochorení na 100.000 osôb. 

Lekár v Trenčianskom samosprávnom kraji na-
hlásili v minulom týždni 6204 akútnych respirač-
ných ochorení, čo predstavuje chorobnosť 1830 
ochorení na 100.000 osôb. Chorobnosť na ARO 
bola v kraji na úrovni predchádzajúceho týždňa. 
Najväčšia chorobnosť na ARO v Trenčianskom kra-
ji bola v okrese Trenčín (2392 ochorení na 100.000 
obyvateľov), najnižšia v okrese Považská Bystrica 
(1349 ochorení na 100.000 obyvateľov). 

Na približne rovnakej úrovni zostala v kraji aj 
chrípková chorobnosť. Chrípka trápila minulý týž-
deň najmä mládež od 15 do 19 rokov. Pre chrípku 
museli prerušiť školskú dochádzku v dvoch ma-
terských školách, ani jedna z nich nebola v Pú-
chovskom okrese.               (r)

Chorobnosť v okrese Púchov 
klesla pod krajský priemer

Jazvečík napadol čivavu
Mestskí policajti preverovali telefonické ozná-

menie, podľa ktorého na Komenského ulici napa-
dol pes čivavu. Policajti zistili, že čivavu napadol 
jazvečík, obaja majiteľa mali pri príchode hliadky 
psov na vôdzkach. Priestupok proti všeobecne zá-
väznému nariadeniu je v riešení

Opica za 20 eur
Na opitého muža ležiaceho na zemi v Horných 

Kočkovciach upozornil mestských policajtov te-
lefonicky muž z Púchova. Keďže osoba bola pod 
vplyvom alkoholu, previezla ju hliadka na odde-
lenie. Zistili, že ide o muža z Trenčianskej Teplej, 
orientačnou dychovou skúškou mu namerali 1,84 
promile. Muž mal poranené obočie, odmietol 
však lekárske ošetrenie. Popoludní si ho na odde-
lení prevzala matka, za vzbudzovanie verejného 
pohoršenia a prespávanie na verejnom priestran-
stve si z oddelenia odniesol aj šek na 20-eurovú 
pokutu.              

Srnka neprežila...
Nález uhynutej srnky oznámil na dispečing mes-

tskej polície muž z Trenčína. Našiel ju v časti Keblie 
v úseku medzi podjazdom železničnej trate a kri-
žovatkou v smere na Streženice. Srnka ležala v 
priekope. Mestskí policajti oznámenie preverili a 
o náleze následne informovali hospodára prísluš-
ného poľovného združenia, ktorý zabezpečil od-
stránenie uhynutého zvieraťa.                                (r)
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Aj keď sa v GIMAX-e o myšlienke zorganizovať 
spoločné podujatie pre všetkých zamestnan-
cov s rodinami uvažovalo už dlhšie, akciu ta-
kýchto rozmerov sa podujali zorganizovať po 
prvýkrát.

Program s moderátorom Richardom Vrablecom
začínal už o desiatej ráno a bol vo väčšej časti  
orientovaný na mladšiu generáciu - veď, ako pla-
tí: spokojné dieťa = spokojný rodič. A deti veru-
museli byť spokojné, keď sa na pódiu vystriedali 
mená ako Miro Jaroš, folklórny súbor Kornička 
(známy z televíznej show Zem spieva), kúzelník-
Talostan, mažoretky z CVČ Včielka Púchov, alebo 
tancujúce postavičky CrazyChiChi and Friends. 
Na záver nemohol chýbať Mikuláš, ktorý rozdal 
všetkým deťom sladké balíčky. Pre dospelých ne-
skoro podvečer zahral ELÁN Tribute a celodenný
program sa tak mohol skončiť. 

Sprievodné akcie

Počas celého dňa sa v priestoroch STC Arény po-
hybovalo množstvo ľudí, pre ktorých bolo okrem 
programu prichystané aj občerstvenie v podobe 
kapustnice, vianočného punču a štrúdle. Účast-
níci si popri vystúpeniach na pódiu mohli užiť 
aj vianočné trhy, kde v stánkoch predávali svoje 
výrobky šikovní remeselníci a farmári z blízkeho 
okolia. 
Deti sa mohli vyblázniť v čarovnom lese z kartó-
nového papiera, kde sa o program starali skauti 
zo Skautského oddielu v Púchove, prípadne sa 
mohli zapojiť do aktivít v tvorivých dielňach, či si 
nechať niečo nakresliť na tvár. 
Populárnou atrakciou sa ukázala „Fotobúdka“, 
kde sa zamestnanci mohli vyfotiť s celou rodi-
nou a hneď si aj vziať vytlačenú fotografiu na pa- 
miatku. 

Prvý ročník

Išlo o pilotné podujatie tohto druhu, a tak bol 
počet zdarma rozdávaných vstupeniek z bezpeč-
nostných a technických dôvodov obmedzený na 
približne 2 200 ks.

Mikuláš v Gimax-e
V sobotu druhého decembra sa STC Arénou v Púchove niesol detský smiech 
a rozvoniavala kapustnica a vianočný punč. Spoločný (pred)mikulášsky deň  
si prišli užiť rodiny zamestnancov spoločností skupiny GIMAX.

Obrovský záujem

Záujem zamestnancov však bol obrovský, a tak 
v GIMAX-e uvažujú v budúcnosti kapacitu ešte 
rozšíriť, aby si pohodovú atmosféru s výborným 
programom pohlo prísť vychutnať ešte viac za-
mestnancov a ich rodinných príslušníkov.

Spokojnosť

Vzhľadom na to, že reakcie zúčastnených boli 
viac ako pozitívne, v GIMAX GROUP sa už tešia 
na budúcoročné predvianočné stretnutie za-
mestnancov a ich rodín a veria, že sa im podarí 
zopakovať výnimočnú atmosféru tohtoročného 
podujatia.
Lebo príležitostí na spoločné stretnutia s blízkymi
a kolegami nie je počas roka až tak veľa...
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Uvítanie 
detí 
do života 
12. 12. 2017
Župný dom v Púchove

Adrián Šulavík Amélia Paliesková Andrej Kršjak Juraj Mašek

Mária Ninisová Melánia Klobučníková Nina Hargašová Patrik Chmára

Zoe Charlotte MušákováTamara Pazdernatá Tobias Loduha Tomáš Hulák

Timotej Pozorčiak Adrián Pozorčiak
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Ešte stále máme v  pamäti nedáv-
ne voľby do VÚC. Hlavne výsledky 
v našom okrese, kde v kandidatúre 
za poslanca s veľkou prevahou zví-
ťazil náš primátor Rastislav Henek. 
Zvíťazil, pretože občania svojimi 
hlasmi ocenili jeho pozitívnu prácu, 
ktorú koná pre nich a pre mesto.
A  práve to, že vyhral, začalo niekomu 
veľmi vadiť. Netrvalo dlho a  na strán-
ke Ústavného súdu SR sa po voľbách 
objavila správa o  začatí konania na 
základe sťažnosti na 
neústavnosť a  nezá-
konnosť volieb do za-
stupiteľstva Trenčianskeho samospráv-
neho kraja týkajúcu sa osoby Mgr. R. H. 
Minulú stredu, 13. 12. 2017, na rov-
nakej stránke bolo zverejnené rozhod-
nutie (Tlačová informácia č. 91/2017): 
Ústavný súd Slovenskej republiky pod 
vedením predsedníčky Ivetty Macej-
kovej na neverejnom zasadnutí pléne 
12. decembra 2017 rozhodol vo veci 
vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 21/2017 o 
sťažnosti MUDr. I. H. vo veci namieta-
nej neústavnosti a nezákonnosti volieb 
do zastupiteľstva Trenčianskeho samo-
správneho kraja konaných 4. novem-
bra 2017, za účasti Mgr. R. H. Sťažnosť 
MUDr. I. H. odmieta ako zjavne neo-
podstatnenú.
Neviem, kto je I. H., ale viem kto je R. H. 
Ide o  nášho primátora Rastislava He-
neka. Z  rozhodnutia Ústavného súdu 
jasne vyplýva, že sťažnosť je zjavne ne-
opodstatnená. A  opäť si dávam otáz-
ku: Prečo to robia? Kto a prečo chce za 

každú cenu ublížiť čestnému a  dobré-
mu človeku? Rád by som použil tvrdšie 
slová, etika mi to však zakazuje. Kto je 
za podaním sťažnosti na Ústavný súd? 
A  komu by vyhovovalo, že by Ústavný 
súd rozhodol o tom, že primátor R. He-
nek nebude poslancom VÚC? Kto mal 
v  úmysle spochybniť jeho voľbu do 
VÚC a následne tým možno spochybniť 
jeho možnú kandidatúru na primátora 
v roku 2018? Alebo mal možno niekto 
v  úmysle nahradiť Rastislava Heneka 

v  zastupiteľstve 
TSK? Ak by sa im, 
resp. sťažovateľo-

vi totiž podarilo vyčiarknuť primátora 
R.  Heneka z  radu poslancov VÚC, po-
stúpil by namiesto neho štvrtý v pora-
dí podľa výsledkov volieb. A kto je tým 
štvrtým? Bývalý poslanec VÚC – M. Ku-
bičár. Aj na tomto prípade vidieť, aký je 
skutočný život, o čom je a aké hodnoty 
majú niektorí ľudia. 
To, že existuje spravodlivosť som nikdy 
nepochyboval. Niekedy jej to trvá veľmi 
dlho, ale raz príde. Som nesmierne rád, 
že primátor R.  Henek zastupuje naše 
mesto ako poslanec VÚC a ešte radšej, 
že už nastúpil do práce. Koncom bud-
úceho roka budú komunálne voľby, bu-
deme si voliť primátora a podobné, ešte 
zákernejšie útoky na jeho osobu ako bol 
tento na výsledky volieb do VÚC, budú 
určite nasledovať. Prajem mu veľa zdra-
via a veľa sily, aby útoky na jeho osobu 
brilantne zvládol a úspešne riadil naše 
mesto v prospech jeho občanov.

Daniel Lako, poslanec MsZ Púchov 

So spolužiačkami vyrobili záložky, 
pohľadnice, medovníky a papierové 
ozdoby, ktoré ponúkali na predaj. My-
šlienka oslovila aj starého otca jedné-
ho z dievčat, pána Jána Nováka, ktorý 
pridal drevené Betlehemy a vianočné 
ozdoby.
Z piatakov sa stali šiestaci, ale na deti 
z Afriky nezabudli ani počas aktuálne-
ho ročníka Dobrej noviny a pripravujú 
rôzne výrobky, aby ich predajom opäť 
podporili africké deti v núdzi.
,,So spolužiačkou v družine sme robili 
také motýliky, ktoré sme potom zdo-
bili, a rozhodli sme sa tie peniažky, 
ktoré sme vyzbierali, dať deťom do 
Afriky, aby sa aj ony mali o trochu lep-
šie,‘‘ vyjadrila sa pre TV LUX Terezka 
Bašová, ktorá s týmto nápadom po-
moci deťom prišla. 
Kamarátka a spolužiačka Marianka 

Feriancová zasa uvádza: ,,Keď mi 
Terezka povedala, že by to bol dobrý 
nápad, tak som s tým súhlasila, lebo 
tým deťom treba pomôcť. Terezka 
nám doniesla do školy prezentáciu, v 
ktorej sme videli, že deti musia chodiť 
po vodu až niekoľko kilometrov, a aj 
tak je špinavá, tak podľa mňa to bol 
dobrý nápad.“
,,Videla som, ako Terezka a Marian-
ka predávajú Betlehemy a robia zá-
ložky, tak hovorím mamine: Mama 
poď, urobíme aj my niečo, však aj 
my môžeme pomôcť deťom,“ hovorí 
Barborka Malobická, ďalšia prispie-
vateľka a podporovateľka Terezkinej 
myšlienky.
Pripojila sa aj Klárka Mošková: ,,Vy-
rábala som a piekla medovníčky, 
ktoré som zabalila a lepila som na ne 
citáty svätých, všelijaké myšlienky.“

,,Mňa na tom veľmi oslovilo, že to 
bola ich aktivita, že prišli s otvoreným 
a súcitným srdcom a sami sa podieľa-
li na celej myšlienke, od výrobkov, 
ktoré pripravovali, až po ich predaj,‘‘ 
ocenila iniciatívu dievčat pani riadi-
teľka školy Ľubica Mišíková. 
,,Je tu veľmi silný moment detskej ini-
ciatívy, deti sami prichádzajú s myšli-
enkami, sami vytvárajú nejaké pred-
mety. Je tam tvorivosť, kreativita, a 
tiež to, že oslovujú svojich spolužiakov 
a učiteľov v škole, svoje okolie, a toto 
je veľmi cenné,“ vyjadril žiačkam po-
tešenie, uznanie a vďačnosť Marián 

Čaučík, riaditeľ Dobrej noviny. 
Minulý rok sa dievčatám predajom 
výrobkov v škole podarilo vyzbierať 
viac ako 300 eur. Počas Vianoc bude 
prebiehať kolednícka akcia detí Dob-
rá novina aj v našom meste. Prispeje-
me aj my?
Poznámka: Dobrá novina je akcia detí 
spojená so zbierkou pre projekty rozvo-
jovej spolupráce v afrických krajinách, 
na Slovensku aj v Európe organizova-
ná detským hnutím eRko.

Mgr. Zuzana Šerá, 
CZŠ sv. Margity v Púchove

Žiačky CZŠ sv. Margity pomáhajú Afrike
Žiaci Cirkevnej základnej školy sa pravidelne 
zapájajú do koledovania Dobrej noviny. Už mi-
nulý školský rok dostala vtedy piatačka Terezka 
Bašová nápad, ako pomôcť aj iným spôsobom.

S  prichádzajúcimi sviatkami sa 
všetci húfne zamýšľame, čo daro-
vať svojim blízkym na Vianoce. Dar-
ček však môže mať rôznu podobu 
a obdarovaným môže byť aj človek 
neznámy. Zamestnanci a  študenti 
Strednej odbornej školy a  Fakulty 
priemyselných technológií na pú-
chovskej Kolonke darovali v stredu 
13.  decembra najcennejšiu tekuti-
nu - krv, darček pre mnohých naj-
vzácnejší. Výjazdová skupina Ná-
rodnej transfúznej stanice Trenčín 

Vianočná kvapka krvi 
na Kolonke

získala v  ten deň 17 litrov krvi od 
mladých prvodarcov, ale i  od stá-
lych darcov. 
Týmto gestom vám všetkým praje 
Stredná odborná škola a  Fakulta 
priemyselných technológií Púchov 
krásne prežitie vianočných sviat-
kov, úspešný vstup do nového roka 
2018 a budúcnosť bez obáv, preto-
že nám rastie mladá generácia so 
srdcom na pravom mieste.

Zamestnanci a študenti SOŠ 
a FPT Púchov 

Prečo to robia?
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Z lásky si darovať niečo milé,
tešiť sa na spoločne strávené chvíle,
mať v srdci pokoj a v duši radosť,
to je to pravé kúzlo Vianoc.
Krásne Vianoce a veľa šťastia do 
nového roku zo srdca prajú 
Peter a Andrej Luhoví.

Keď na oblohe zažiari prvá hviezdič-
ka, zaželajme si krásne Vianoce. 
V srdciach veľa lásky, šťastia, zdravia 
nadostač. Hudbou, smiechom, vtipmi 
ovenčeného veselého Silvestra! 

To Vám všetkým želá 
Lola Umrianová.

Mrazivé Vianoce, všade biely sneh,
konečne pokoj, nebo plné hviezd.  
Je tu čas sviatočný, keď stromček sa 
ligoce, prajeme zo srdca prekrásne 
Vianoce.  

Rodina Belianska

Novoročný vinš pani riaditeľke Vierke.
V novom roku želáme jej všetko 
dobré čo sa dá, nech je u nej pokoj, 
láska i veselá nálada. Nech sa má o 
kus lepšie ako v roku predošlom,
nech má šťastia plný dom, zdravia tak 
akurát, aby ju mal každý žiak rád.

Deti zo školského klubu 
pri Spojenej škole v Púchove

  
Krásne vianočné sviatky všetkým, 
ktorí musia pracovať počas sviatkov 
a nemôžu si ich naplno užívať s rodi-
nou, hlavne mojím dvom koleginkám 
Ľubke a Martulke z potravín COOP 
JEDNOTA na Kolonke v Púchove. 

Eva Fričová

Všetkokrásne v novom roku 2018,
dobrých ľudí na každom kroku,
veľa šťastia, pevné zdravie
Vám praje rodina Petra Farkaša.

Radostné sviatky plné pokoja,
zo srdiečka prajem Vám aj ja.
Ešte krajší Nový rok Vám želám,
Púchovské noviny mužom i ženám...
Šťastné a veselé...

Mamisová Miroslava

Prajem svojej rodinke a priateľom 
krásne sviatky vianočné a všetko 
dobré v roku 2018.                 

Zuzana Gerbelová

Všetkým zamestnancom MsÚ Púchov 
a CVČ Včielka, ale i našim známym a 
priateľom prajeme krásne Vianoce a 
šťastný nový rok! 

Jozef a Dáša Illyovci

Všetkým pracovníkom redakcie 
Púchovských novín prajem krásne 

vianočné sviatky. Nech sú sviatkami 
plné lásky, pokoja a oddychu. Nech 
sú Vaše srdcia obklopené láskou všet-
kých blízkych a žiaria šťastím. 
Do nového roka Vám prajem veľa 
zdravia, šťastia, osobných i pracov-
ných úspechov a nech Vám to stále 
dobre a zaujímavo píše.

Vaša stála čitateľka Anna Gašpárková

Z celého srdca ďakujeme našim 
rodičom za všetku pomoc pre našu 
rodinu v tomto roku. Zvlášť veľké 
poďakovanie  patrí dedkovi Jožkovi 
Hrušovi. Prajeme im krásne a požeh-
nané Vianoce a do nového roka 2018 
veľa zdravia, šťastia a Božieho požeh-
nania, aby boli aj naďalej svetlom pre  
naše deti a pre nás prístavom pokoja, 
dobra a lásky.

Janka, Ladislav, 
Elizabet a Šarlotka Marmanovci

Veľké ĎAKUJEM posielam všetkým 
pedagogickým i nepedagogickým 
zamestnancom ZŠ Gorazdova. Prajem 
im pokojné prežitie vianočných sviat- 
kov v kruhu najbližších a v novom 
roku hlavne ZDRAVIE a veľa, veľa síl 
na realizáciu spoločných plánov. 
Som rada, že Vás mám.   

V. Flimmelová

Poďakovanie kolegyniam z práce: 
Ďakujem, že mi vždy poradíte.Ďa-
kujem za to, že vždy pri mne stojíte.
Ďakujem, že vždy mi náladu zlepšíte.
Ďakujem za to, že ste ma prijali v 
práci medzi seba. Ešte raz jedno veľké 
ďakujem patrí Vám: Mária Januová 
Zlochová, Janka Cabajová, Mirka 
Loduhová, Mirka Karasová, Majka 
Bajcarová.

S. Tašková
Poďakovanie MAMINKE:
Za toto všetko ti ďakujem: za tvoju 
výchovu, podporu, nekonečnú lásku, 
za to, že si tu vždy pre mňa. Za to, 
že, keď som prišla s plačom domov, 
objala si ma. Ďakujem za to, že si mi 

Napísali ste do VIANOČNEJ POŠTY:

tou najlepšou mamou, akú si môže 
človek priať.

Poďakovanie mojim deťom:
Lucka T., Michal T., ste moje všetko, 
ste môj sen, ste moje ráno, večer aj 
môj deň. Ľúbim vás veľmi, najviac, 
ako viem.

 Simonka Tašková

Chcela by som popriať krásne 
Vianoce a krásny nový rok celej mojej 
rodinke Kurcinovej. Keďže nám pra-
covné povinnosti nedovolia byť po-
kope ako rodine. Chcem poďakovať a 
popriať našej babke Viktorke veľa síl 
a zdravia a hlavne pevných nervov i v 
tomto nastávajúcom roku, v ktorom 
sa dožije krásnych 80 rokov. Priatelia 
a známi, Ďakujem Vám za tento rok 
2017, či už sú to naše dcérky Majka 
a Viktorka, tatinko Paľko, chalani 
Kopincoví z Lazov, skvelí susedia na 
Lazoch aj v Púchove (Španko, Velits, 
Šelbickí, Drábikovci, Hudák, Holičaro-
vá). Prajem Vám všetkým krásny nový 
rok 2018, aby sa Vám splnili všetky 
Vaše túžby a sny, želá Maja Kurcinová 
s celou rodinou. 

Otvorte dvere vianočnému obdo-
biu plnému radosti, vpustite do 
nich nové príležitosti a zdolávajte 
prekážky.
Veľa úspechov v novom roku  všet-
kým skvelým ženám z pilatesu želá  
Majka Dorčíková.

Dobré pani učiteľky Jitka a Elenka a 
milí spolužiaci 4. triedy MŠ Požiarna 
1292, nech Vám tých pár dní do 
Vianoc v škôlke rýchlo ubehne a 
príde bohatý Ježiško. Prežite príjem-
né vianočné dni a stretneme sa po 
prázdninách! Vaša kamarátka Sárka T.

Kto v ľudskom ruchu,
ticho a pokoj objaviť vie, 
kto aj v chudobnej maštali 
bohatstvo odkryje,

kto má oči dieťaťa, keď v noci jasná 
hviezda žiari, ten skutočný úsmev 
má, aj keď nie vždy na tvári.
Kto hľadá šťastie, ktoré nie je konečné, 
len ten prežije, tie pravé Vianoce...
Nech i Vaše srdce sa pokorou trbliece, 
nech aj Vy máte tie pravé Vianoce.
 
Vianoce sú naplnenie dlhého čakania, 
pripomínajú nádej, čo je tak dlho hľa-
daná... Aj keď si smutný, sám, možno 
i bolesť v srdci máš, možno Ťa niečo 
trápi, v tie dni to cítiš zvlášť....
Prajem Ti napriek tomu, nech silne 
veríš, že práve preto raz, prišiel na 
Zem Ježiš. Nech teda aj v Tvojom 
vnútri svetlo sa ligoce, On dúfa, že s 
Ním prežiješ i tieto Vianoce!

Soňa Orgoníková (rod. Vanková)

Až vianočné zvony zazvonia, 
ihličie Vám doma zavonia, 
zahoďte všetky trápenia a starosti, 
užite si sviatky  v šťastí a radosti.  

 Anna Kováčová 

Nech radosť a šťastie vládne u Vás 
doma, nech zďaleka obchádza Vás 
nešťastie a smola. Nech pohoda 
vládne za sviatočným stolom, nech 
láska prevláda nad nemilým slovom.
 To všetko a ešte omnoho viac Vám 
praje: rodina Kučíková.

Prajeme krásne a požehnané Viano-
ce našim babkám Aničke Gašparovej 
a Darinke Rumanovej a ďakujeme 
im za ich lásku, obetu a starostlivosť 
o naše deti Katku a Peťka, ktorí bab-
kám posielajú svoje božteky plné 
lásky.                     Eva a Peter Gašparoví
 
Všetkým ľuďom, nielen z nášho mesta, 
koláče z toho najlepšieho cesta. 
Rybku, šalát, oplátky, 
žiadne veci na splátky, 
nech sa stromček ligoce, 
prajem všetkým čarovné Vianoce.

s pozdravom Viktor Pažitný     

Žiakom 5. B na ZŠ Gorazdova, ale aj 
„mojim“ deviatakom prajem veľa 
lásky šťastia, zdravia a nech sa vám 
splnia najtajnejšie priania.

Triedna učiteľka

Sviatky lásky, pokoja zavítali k nám,
pri stromčeku ľudia postoja, otvoria 
srdcia dokorán. Nech v dome Vašom 
zavládne tiež radosť, že ste spolu, 
keď rodina si zasadne k štedrovečer-
nému stolu. 
Krásne vianočné sviatky a šťastný 
nový rok želá Janka Michálková.

pokračovanie na strane 14
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Dávne časy sú plné záhadných prí-
behov a ešte čudnejších bytostí. Jed-
nou takouto bytosťou je aj malý chla-
pík veľkosti dieťaťa - akýsi trpaslík 
s dlhou bradou a lampášom v ruke. 
Svetlonos to nie je a ja, žiaľ, tohto 
čudného tvora neviem, kam zaradiť. 
Zachovali sa nám o ňom dve svedec-
tvá, tak si ich poďme vypočuť...
 
Aj v tomto príbehu sa rozhodli led-
nickí chlapi prespávať na poli a tak si 
ušetriť cestu domov a späť. Bolo priaz- 
nivé počasie, tak toho chlapi chceli 
využiť, pokiaľ nedokončia svoju prá-
cu. Večer si založili ohník, najedli sa 
a občerstvili. Potom si políhali okolo 
ohňa a zaspali. Pretože spali na poli, 
ráno mohli hneď začať usilovne pra-
covať. Prácu mali rozdelenú tak, že 
každý mal svoje miesto, len miesto 
kde Jano pracoval, zostalo v to ráno 
prázdne. Chlapi sa čudovali, kde Jano 
v noci zdúchol a veru sa aj hnevali, 
lebo museli pracovať za neho. Pred 
obedom sa stratený Jano objavil a už 
z diaľky volal.
„Chlapi, neuveríte mi, čo sa mi stalo. 
Ráno som sa zobudil až tam v tre-
ťom chotári pri Červenom Kameni. 
Trvalo mi dosť dlho, pokiaľ som zis-
til, kde som. Neviem si to vysvetliť... 
Pamätám si len sen, čo sa mi prisnil. 
Sedel som na divokom koni a ten ma 
niesol cestou-necestou a poriadne 
vynatriasal. Zobudil som sa ako do-
lámaný.“ Všetci sa mu začali smiať, že 
ten kôň bola jeho žena a jemu sa po 
nej zaclilo, a že takéto výhovorky ne-
majú kedy počúvať.

Večer si znovu unavení políhali na 
svoje miesta. Aké bolo ich prekvape-
nie, keď ráno zas chýbal Juro. Vrátil 
sa ešte neskôr ako Jano a tiež si nič 
nepamätal. To už chlapi pochopili, že 
niečo nie je v poriadku. Rozhodli sa 
ísť po radu za starým bačom.
„Neviem, s akými čarami máte do 
činenia, ale jedno vám poradím. 
Večer si okolo ohňa políhajte tak, 
aby ste boli navzájom prepletení 

do kruhu, ako je zapletený ve-
seľovský koláč. Toto vás ochráni 
pred zlým.“ Poradil múdry bača.

Večer si políhali presne podľa 
jeho rady. Nezaspali, ale čakali, 

čo sa bude diať. Mohlo byť nie-
čo pred polnocou, keď v diaľke 
spozorovali malé svetielko, ako sa 
ku nim blíži. Svetlo vydával malý 
lampáš, ktorý držal v ruke chla-
pík trpasličieho vzrastu s dlhou 
bradou a zlovestnými okáľmi. Pia- 
dimužík začal okolo chlapov ob-
chádzať. Niečo si neustále mrmlal 
popod nos. Potom zastal, lampáš 
zdvihol nad hlavu a zamrmlal:

„Čo som, to som, starý čert som,

Povesť z knihy Štefana Kaštýľskeho Tajuplné rozprávanie spod Bielych Karpát

ale takéhoto koláčika 
nevidel som.“
Čudoval sa a hneval, že 
nemôže nikoho odniesť 
a tak zopakoval: „Čo som, 
to som, takéhoto koláčika nevidel 

som.“ Potom zmizol a mali chlapi 
na poli pokoj a svoju prácu včas 
dokončili. Nadarmo sa nehovorí - 
dobrá rada je nad zlato.

Vživote sú situácie, keď nie je kedy 
poradiť sa, lebo udalosť sa odohrá 
náhle, presne tak, ako starému Mi-
chalovi z Lednice. Michal vedel raz 
za čas ísť do Púchova niečo predať 
a kúpiť to, čo doma potrebovali.  
V ten deň sa v meste zdržal dlhšie 

ako zvyčajne a cestou domov ho 
zastihla tma. Nebál sa, bola me-
sačná noc a cestu dobre poznali 
aj jeho kone. Stalo sa, že od úna-
vy na voze aj zdriemol a kone 
išli domov samé. V ten večer sa 
Michalovi nedriemalo. Zapálil 
si fajku a rozmýšľal, či na niečo 
nezabudol. Tu sa mu pri voze z 
ničoho nič objavil malý chlapík, 
krpec, ako ho neskôr nazval, mal 
dlhú bradu a v ruke lampáš.
„Tadiaľto, strýčko, tadiaľto poď-
te.“ Ukazoval mu cestu iným 
smerom. Začudovaný Michal 
pevne uchopil opraty a povedal: 
„Aký som ti ja strýčko, prečo by 
som mal ísť iným smerom, ty 
krpec, čo si zač?“ Švihol bičom, 
aby ho odohnal, ale ten sa šikov-
ne uhol. Potom jedným skokom 
vyskočil na jedného z koňov 
v záprahu. Starý Michal chcel 
kone zastaviť. Ruka mu ovisla a 
on upadol do hlbokého spánku. 
Kone zaerdžali, pričom sa pustili 
do divokého cvalu.
„Tadiaľto, strýčko, tadiaľto pôjde-
me,“ kričal trpaslík s lampášom a 
hnal kone ešte rýchlejšie. Vtom v 
diaľke zakikiríkal kohút.
Michala prebudilo až vychádza- 
júce slnko. Kone sa spokojne 
pásli. Zoskočil teda z voza, aby 
zistil, kde je. Porozhliadol sa a 
veľmi sa preľakol, lebo povoz 
zastal tesne nad hlbokou prie-
pasťou.
Ešte donedávna túto príhodu 
Michal rozprával, ale málokto 
mu veril. Jedno je však isté, Mi-
chal nezvykol hovoriť do vetra.

Publikované  
s láskavým súhlasom autora.
(Knihu Tajuplné rozprávanie spod Bielych 

Karpát je možné zakúpiť v M-knihe Púchov.)

Štefanovi Gardoňovi - rodákovi zo Záriečia, ktorý píše pod spisova-
teľským pseudonymom Štefan Kaštýľsky, vyšla tesne pred Vianocami 
ďalšia knižka prerozprávaných povestí a tajomných príbehov s názvom  
TAJUPLNÉ ROZPRÁVANIE SPOD BIELYCH KARPÁT. V tomto vianočnom a 
zároveň poslednom tohtoročnom vydaní Púchovských novín z nej uve-
rejňujeme jeden z príbehov o malom čudnom škriatkovi s lampášom, 
ktorý poriadne potrápil chlapov z neďalekej Lednice.  

Čudný škriatok s lampášom
Tajuplné rozprávaniespod Bielych Karpát

ŠTefan KaŠTýľsKy 
2017
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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!

27. 12. (streda) o 19.00 hod.
FOLKOVÝ VEČER
Pesničkári Chriss Ellys, Juraj Vačko, Nika 
Hladká, Lukáš Zdrurienčík, Robert Fapšo 
a Tomáš Janypka zahrajú svoje aj cudzie 
skladby spoločne v jednom kruhu. Zažite 
folkový intímny večer v Podivnom Baró-
novi.

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

Nech sú Vaše Vianoce pokojné, šťastné a veselé.
Nech sa Vám vydarí nielen vstup do nového roka, 

ale nech celý je pre Vás čo najprínosnejší. 
Aj v roku 2018 sa tešíme na spoločné stretnutia 
v rámci podujatí pod hlavičkou Župného domu. 

Redakcia Púchovských novín
k prianiu príjemného prežitia 
vianočných sviatkov a želaniu 

veľa úspechov v novom roku 
pripája poďakovanie 

čitateľom za ich  priazeň.
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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

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

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

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

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

KURZY, KLUBY:

KLUB ZDRAVIA

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

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

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

KURZY, KLUBY:

KLUB ZDRAVIA

KLUB 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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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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KULTÚRA

KURZY, KLUBY:

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

MIKULÁŠSKY JARMOK
-

VÁH. Bližšie info aj na osobitných plagátoch. Vstup voľný. 
Pondelok 4.12.    vestibul divadla     od 18:00 hod.

VÝSTAVA SÚŤAŽNÝCH PRÁC 

Hlasujte! Od 4.12. do 13.12. 2017. Hlasovacie kupóny získate zdarma ako súčasť zakúpenej 
-

vstupenky do kina.  

PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
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 -

PRIPRAVUJEME:

krajinách sa konajú podujatia venované propagácii a premietaniu krátkometrážnej 
tvorby. Tento rok ponúkneme slovenské krátke �lmy, ktoré sa v zahraničí tešili 
úspechu, ale aj obľúbené �lmy pre deti, ktoré precestovali celý svet. Vstupné 2 €, 

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 

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)

- 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)

-
DENT,SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

hod. na vyhodnotení výtvarnej súťaže „Piesňou maľované...“ Pozn.: Udeliť svoj hlas môžete len 

Štvrtok 14.12.      vestibul divadla     18:00 hod. 

PIESŇOU MAĽOVANÉ...TVAROVANÉ... 
MODELOVANÉ
víťazom + vyhodnotenie celomestskej súťaže Najkrajší vianočný stromček Púchova 2017. 
Utorok 12.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV

kultura.puchov.sk. 
Sobota 16.12.    18:00 hod., veľká sála 

ČARO VIANOC

Nedeľa 31.12.  19:00 hod – 03:00 hod.., veľká sála  

Skvelá kapela: BONITA, Mega DJ: JERRY Galánek, Chýrny zabávač: FRANTA UHER.
Zábavný večer, tombola na šťastný nový rok, polnočný ohňostroj, novoročný prípitok pod 

-

Pondelok 1.1. 2018 pešia zóna       od 18:30 hod. 

  trecnok ýnčorovoN a jortsoňho ,anmyh áksnevols ,arotámirp rovohírp ýntsonválS .doh 03:91

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

Utorok 23. 1.     veľká sála       17:00 hod. 

NOVOROČNÝ KONCERT ZUŠ PÚCHOV

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)

Sobota 3. 3.    veľká sála 17:00 hod.

Piatok  1.     tanečná sála      9.30 hod.

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, 

KURZY.
Streda 6.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 
-
-

zový poplatok 24 € do 31.1.2018.
  

AL-ANON
Utorok  12.     17.00 hod.          Štvrtok 14.      17.00  hod.

KREATÍVNE KURZY: ZDOBENIE 
MEDOVNÍČKOV, BALENIE DARČEKOV

-

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, 

Streda 13.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

VIANOČNÁ KAŠA
K Vianociam patria stretnutia s rodinou a najbližšími, ale aj jedinečná kuchyňa. Sviatočné stoly 

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 

-

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 

byte sa ale už 30 rokov skrýva a žije sedem sestier. Vyzerajú rovnako, no predsa je každá 

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 

pretože všade rozdáva radosť... a samozrejme marmeládu. Jeho milovaná teta Lucy bude mať 

po ňom zablúdi aj do starožitníctva pána Grubera, kde objaví nádhernú rozkladaciu knihu. 

UK,Fr. - Fórumfilm - 99´- slovenský dabing. Vstupné 4 €.

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)
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 

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
www.kino.puchov.sk. Vstupné 4 €.

Piatok 15 .  19.30 h            Nedeľa 17.   17.30 h

MADAM SLÚŽKA (komédia)
-

Mária (Rossa de Palma) prestrojila za tajomnú španielsku šľachtičnú, čím odvráti „nešťastie“ 
-

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)

svete sama. Čokoľvek táto fáza znamená. Je na tom rovnako ako “vodná príšera“ axolotl, 

ASFK - 94´- titulky- dráma.Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

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 �lmu a v mnohých 

       

PROGRAM

KINO

22.10. o 15:00 hod., veľká sála

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:PRINCEZNÁ FRMFULÍNA
Ďalšia krásna bábkovo-činoherná rozprávka Divadla JAJA. Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek od 
18.9.2017. 

28.10. o 19:00 hod., veľká sála

KONCERT ĽH  IVANA SADLOŇA
Viac na osobitných plagátoch. Vstupné: 6 €.  Predpredaj vstupeniek od 19.9.2017. 

29.11. o 19:00 hod., veľká sála

HORÚCA SPRCHA
Účinkujú:  Tlučková,  Kočiš, Ochránek/ Boublík,  Ivanková, Puskailer/ Lorencovič. vstupné: 14€/13€.  
Vstupenky v predaji v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk.

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:

Piatok 22.   19.45 h    Nedeľa  24.  17.30 h

KINGSMAN:ZLATÝ KRUH (akčná komédia)  
S tajnými agentmi organizácie Kingsman sme sa rozlúčili rozpačito. Síce na poslednú chvíľu za-
chránili svet a väčšinu jeho obyvateľov, sami na tom neboli práve najlepšie. Harry Hart (Colin Firth) 
skončil s prestrelenou hlavou a je teda potenciálne mŕtvy, za sebou to má aj klamár šéf Arthur. Mladý 
agent Eggs (Taron Egerton) síce prežil a skončil v náručí dánskej princeznej, ale inak by sa dal počet 
elitných agentov, ktorí prežili, spočítať na prstoch jednej invalidnej ruky… MN 12 rokov – USA  – Ci-
nemArt  –141´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 23.  15.30 h 3D    Nedeľa  24. 15.30 h

LEGO NINJAGO (animovaný, akčný)
Je tu ďalšie veľkolepé dobrodružstvo s obľúbenými LEGO postavičkami! Tentoraz sa ocitáme v meste 
Ninjago City, ktoré ohrozujú temné sily. Zachrániť ho môže iba mladý Loyd, alias Zelený nindža, spolu 
so svojimi kamarátmi, tajnými nindža bojovníkmi. Cez deň sú to obyčajní tínedžeri, ktorých otravuje 
škola, ale v noci sa menia na nindžov s neuveriteľnými schopnosťami a bojovými strojmi. MP – USA  
– Continentalfilm  – 97´- slovenský dabing. Vstupné 3,50 €, 5 € - 3 D.

Streda  27.  19.30 h

DRUHÁ STRANA NÁDEJE (dráma, komédia)
Wikström - bývalý obchodník, ktorý nedávno investoval do nie veľmi úspešnej reštaurácie a utečenec 
Khaled, ktorý práve prišiel do Fínska, aby tu požiadal o azyl. Nevšedná dvojica sa stretáva práve 
na pôde reštaurácie a Wikström sa rozhodne Khaledovi pomôcť. Zamestná ho na čierno. Snímke s 
vážnou témou nechýba absurdný humor, typickým pre tohto fínskeho filmára. Film v rámci PROJEKTu 
100! MN 15  rokov – Fin.,Nem.–ASFK –  98´ – titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 29.   17.30 h    Sobota 30.  20.00 h

ZÁHRADNÍCTVO:DEZERTÉR (tragikomédia)
Hlavnou postavou je majiteľ kaderníckeho salónu Valentino v centre Prahy, Otto Bock (JiříMacháček), 
a jeho rodina, ktorú tu zamestnáva. Firma je pre neho zmyslom života a po všetkom vojnovom utr-
pení sa vracia späť ako renomovaný šéf aj so svojou manželkou Elou (Gabriela Míčová)a jej sestrami 
Bedriškou (Klára Melíšková) a Vilmou (Aňa Geislerová).. Všetci budujú svoj sen, ale prichádza ďalšia 
rana - februárový komunistický prevrat.Ottova firma je vyvlastnená štátom a jemu sa po druhýkrát 
rozpadá svet... MN 12  rokov – ČR,SR,Pol.– Fórumfilm – 115´ – česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Piatok 29.   19.45 h    Nedeľa 1.10.  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 €.

Sobota 30.  17.30 h    Nedeľa 1.10.   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 €.

september‘17 

Streda  6.    galéria vestibulu divadla   18.00 hod. 

Z RODNEJ HRUDY
Vernisáž spoločnej výstavy Veroniky Mikulášovej (obrazy) a Ondreja 4. Zimku (sochy). Hudobný hosť: 
Pavol Repáň (harfa). Vstup voľný. Výstava potrvá do 30.9. 2017. Info aj  na osobitnom  plagáte.

Pondelok 11.    veľká sála    17.00 hod.

FÍHA TRALALA: ROK 
Pesničková šou pre najmenších divákov. Vstupné: 11 €/10 €. Predpredaj vstupeniek výlučne cez 
Ticketportal. Info aj  na osobitnom  plagáte.

Utorok 12.     Veľká sála     19.00 hod.

FRANTIŠEK Z ASSISI
Muzikál František z Assisi je emotívne a strhujúce moderné divadlo, s veľkolepou scénickou, kos-
týmovou a dizajnovou výpravou . Je to príbeh lásky, viery a odhodlania zo života človeka, ktorý bol 
obdarený obrovskou charizmou a svojím životom sa stal príkladom pre celé generácie. Pokora chu-
doba a láska, je i dnes v čase sebeckosti a nenávisti opäť veľkou témou. Muzikál je syntézou výbornej 
hudby hitmejkra Gaba Dušíka, plnej emócii a chytľavých melódii, bravúrnej choreografie Jara Morav-
číka, silného a emotívneho príbehu z pera Martina Kákoša a výstižných textov Martina Sarvaša. To 
všetko je zárukou silného a nevšedného umeleckého zážitku. Vstupné: 25 €/23 €. Vstupenky v predaji 
v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk . 

Sobota 16.     pešia zóna     od 10:00 hod. 

XIX. PÚCHOVSKÝ  JARMOK
S pestrým kultúrnym  programom,  v ktorom sa Vám predstavia: FS VÁH, ĽH VÁH Púchov, POSLED-
NÝ DINOSAURUS- Divadlo na Hojdačke, CVČ Včielka, ZUŠ, DFS Púchovček, DFS Biela voda, DĽH 
Lachovček, FS Holíšan, KUMPÁNI (CZ), MÓDNA PREHLIADKA - SOŠ Púchov, 15:00 hod. Oceňovanie 
úspešných reprezentantov Púchova primátorom mesta,  vyhodnotenie súťaže Do práce na bicykli,  
žrebovanie mýtneho, ANDY LOUŽECKÁ a BAND. 20:00 hod. KONCERT SKUPINY BUTY (CZ).

Pondelok 18.     veľká sála     9.00 hod.

DETI Z PAVLOVSKEJ ULICE
Hosťujúci súbor Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy Vám ponúka svoju hru na 
námet románu Ferenca Molnára Chlapci z Pavlovskej ulice. Autorkami hry sú Anička Balážova a Kata-
rína Hricová. Réžia: Anička Balážova, Ivan Ječmen, Katarína Hricová, Lýdia Gedeľovská. Organizované 
predstavenie pre školy i pre verejnosť (do naplnenia kapacity sály).  Info: 0905 428 290

Štvrtok 21.     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: Martin Jakubec, Božanka a  ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 8.9. 2017. 
Vstupné: 3 €. 

Štvrtok 28.    kinosála     19:00 hod.

HRANA
Autorská divadelná hra Šimona Pekara a Jozefa Vaňka (Považská Bystrica)  sa zaoberá problematikou 
života mladých ľudí v súčasnej konzumnej spoločnosti. Príbeh mladého tínedžera, ktorý žije pohodlný 

KULTÚRA

život, o nič sa nestará a za peniaze, ktoré mu rodičia dávajú, si môže užívať akékoľvek pôžitky a zá-
bavky, ktoré mu zídu na um. Jedného dňa do jeho izby vtrhne zvláštna postava so zvláštnou  teóriou... 
Prevziať zodpovednosť za vlastný život, začať pracovať,  živiť svoju rodinu a vychovať deti ďalšej 
generácie. Je toho niekto, kto si celý život iba užíval  pôžitky,  vôbec schopný?  Vstupné: 2 €. Kapacita 
kinosály obmedzená. Predpredaj vstupeniek od 4.9.2017. Viac na osobitných plagátoch.

Pondelok 2.10.    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 : Ady Hajdu, Lucia Hurajová, Zuzana Mauréry, Kamil Mikulčík, Richard Stanke, Preklad: 
Elena Flašková. Réžia: Jakub Nvota. Vstupné: 14 €/13 €. Vstupenky v predaji v pokladni alebo online 
na www.kultura.puchov.sk .

KURZY, KLUBY:

Piatok 8.     tanečná sála     9.30 hod.

NAŠE DETI
Prvé poprázdninové stretnutie Klubu mamičiek. 

Utorok 12.     kinosála     16.00 hod.

TERAPIA LIEČIVÝMI RASTLINAMI
Liečivé bylinky nás sprevádzajú celým životom pri rôznych zdravotných problémoch. Bylinné čaje 
obsahujú rovnaké byliny ako po stáročia užívali naši predkovia v prírodných liečivých kúrach. Terapia 
liečivými rastlinami ako doplnková  liečba je vhodná vo väčšine prípadov, pretože ide o prírodný pro-
dukt. Najnovšie farmaceutické poznatky o bylinkových čajoch spojené s ochutnávkou pri prednáške 
zástupcom farmaceutickej firmy Natur Produkt.

Štvrtok  14., 28.     I.poschodie-zasadacia miestnosť        18.00 hod.

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

Streda 20.     tanečná sála      15.30 hod.

MODERNÝ TANEC – SMAJLÍK
 Ak si Vaše dieťa vo veku od 5 rokov začne na hudbu poskakovať,  alebo máte pocit,  že by ho tanec 
bavil, môže byť členom  tanečného krúžku Smajlík. Vyskúšajte! Otvorenie kurzu a prvé „tancovanie“ 
pre deti. 1x týždenne 1 hodina, kurzovné:16 €/1 polrok. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakul-
tura.sk, 0908 718 662, www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY.

Streda  20.     veľká sála    17.00 hod.

SPOLOČENSKÝ TANEC 
PRE MANŽELSKÉ A PARTNERSKÉ DVOJICE                       
Ak máte záujem o kurz spoločenského tanca pozývame Vás  na otvorenie a  PRVÚ LEKCIU  kurzu. 
Kurzovné  55 €/1 osoba. V prípade záujmu je nutné kontaktovať sa: kino.kurzy@puchovskakultura.
sk, 0908 718 662, www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY.

Štvrtok 21.     kinosála     17.00 hod.

PILATES I., II.                                                                                                                       
Cvičebný program - zbaví vás tukových vankúšikov, pomôže k štíhlejším nohám, zlepší držanie tela 
a naučí vás správnemu dýchaniu. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 
www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY.

Pondelok 25.     SOV-Nám.slobody,II.poschodie -vchod od Country    15.00-16.00 hod.

ZÁPIS  PRE  DETSKÉ FOLKLÓRNE  SÚBORY
Rodičom budú poskytnuté základné organizačné  informácie o folklórnych súboroch.

Pondelok   25.     tanečná sála     19.15. hod.

SALSA ENERGY DANCE 
Otvorenie kurzu a prvé cvičenie. So sebou si prineste športové oblečenie, 30 € na zakúpenie perma-
nentky na 10 vstupov. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, www.kino.
puchov.sk v sekcii KURZY.

Utorok  26.     učebňa č.1      od 16.00 hod.

OTVORENIE KURZOV: 
ANGLIČTINA I.,II.,III..IV.,V.,VI.                                              
Zahájenie kurzov.Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718  662, 042-285 2401 
Po prihlásení do 20.9.2016 pozvánku s konkrétnymi  informáciami na jednotlivé kurzy Vám pošleme 
emailom.

Utorok 26.     kinosála     16.00 hod.

NOVÉ TRENDY 
V POHYBOVEJ LIEČBE
Nové trendy v  liečbe reumatologických a ortopedických ochorení. Praktická ukážka cvičebnej jed-
notky a poznatky fyzikálnej liečby. Prednáša Mgr.Kožúriková, fyzioterapeutka a certifikovaná lektorka 
Školy chrbta.

Streda 27.      kinosála     17.00 hod.,18.10 hod.

ORIENTÁLNY TANEC I., II.
Otvorenie a prvá lekcia kurzu. 1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. 
Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, www.kino.puchov.sk v sekcii KUR-
ZY.

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

Piatok 1.   17.30 h

BARRY SEAL:NEBESKÝ GAUNER (akčná dráma)
Režisér úspešného sci-fi Na hrane zajtrajška Doug Liman sa opäť spojil s Tomom Cruisom a natočili 
príbeh podľa skutočnej udalosti, ktorý je jedným slovom neuveriteľný. Barry Seal hazarduje s vlast-
ným aj s cudzími životmi a robí to s takým nadhľadom a noblesou, že mu chtiac-nechtiac musíte 
fandiť... MN 12 rokov – USA – CinemArt  – 114´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 1.  19.45 h  3D    Sobota 2.  17.30 h  3D

TERMINÁTOR 2: DEŇ ZÚČTOVANIA 3 D
(akčný sci-fi)
Arnold Schwarzenegger sa vracia na plátna kín vo svojej najikonickejšej úlohe Terminárora v digitálne re-
masterovanej 3D verzii filmu. Ak ste nikdy predtým nevideli druhého Terminátora, tak toto bude verzia, 
ktorú by ste mal vidieť ako prvú a zapamätať si ju.“ – láka režisér James Cameron. MN 12 rokov–USA,Fr. 
– Continentalfilm –137´- titulky, triler. Vstupné 5 € - 3 D.

Sobota 2.   20.00 h    Nedeľa  3.   19.30 h

LOGAN LUCKY: MILIÓNOVÁ LÚPEŽ 
(komédia)
Elegantní lupiči Dannyho Oceana mali štýl, vkus, sex appeal, slušivé obleky a technické vychytávky. 
Bratia Loganoví žijú v úplnomm zapadákove, sú tak trochu „natvrdnutí“ a čelia jednému problému za 
druhým. Vyzerá to ako totálne šialený nápad, ale výhodou natvrdnutých lupičov je, že si všetci myslia, 
že sú jednoducho ...natvrdnutí  MN 12 rokov – USA – Bontonfilm  – 119´ - titulky. Vstupné 3,50 €.

Nedeľa  3. 17.30 h    Streda  6.  19.30 h

TULIPÁNOVÁ HORÚČKA (historická dráma)  
V 17. storočí Amsterdam a celú krajinu zachvátila „tulipánová horúčka“. Jediná cibuľka exotickej 
kvetiny mala hodnotu desaťnásobku priemernej mzdy a svojmu majiteľovi mohla priniesť nesmierny 
majetok. Napriek tomu je pre bohatého obchodníka Cornelisa Sandvoorta (Christoph Waltz) najväčším 
šťastím svadba s mladučkou Sophiou (Alicia Vikander). Cornelis si objedná jej portrét u nádejného 
maliara (Dane DeHaan). Sympatický a talentovaný mladík Sofiu očarí, a keďže on jej sympatie opätu-
je, zrodí sa vášnivá, ale zakázaná láska... MN 15 rokov – UK, USA  – Fórumfilm - 105´- titulky. Vstupné 
3,50 €.

Piatok 8.   19.30 h     Sobota 9.  17.30 h

TO (horor)
Ak si nespomenieš, neprežiješ. Ak si spomenieš, zomrieš.Derry nie je obyčajným americkým malo-
mestom. Pod jeho povrchom spí prastaré zlo. Vždy keď sa prebudí, na niekoľko rokov rozpúta v Derry 
a okolí smršť neopísateľných hrôz. Strašná sila, ktorú možno nazvať len TO, ovláda obyvateľov, vraždí 
nevinné deti a zdá sa, že ju neuspokojí nič okrem najvyššej obete. Kto ju prinesie tentoraz? MN 15 
rokov – USA  – Continentalfilm  – 134´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 9.   15.30 h    Nedeľa  10. 15.30 h

HURVÍNEK A KÚZELNÉ MÚZEUM 
(animovaná komédia)
Pán Spejbl pracuje ako strážca Múzea bábok, ktorému hrozí zbúranie. Hurvínek opäť nepočúva a 
podarí sa mu preniknúť do uzavretých priestorov múzea, kde objaví svet, skrytý pred zrakmi návštev-
níkov. A práve v podzemí je ukryté nielen tajomstvo čarovného múzea, ale aj kľúč k jeho záchrane. 
Príď a k vstupenke dostaneš lízatko Chupa Chups! MP – USA  – CinemArt  –85´- slovenský dabing. 
Vstupné 4 €.

Streda  13.  19.30 h

OUT (dráma)
Film je odyseou päťdesiatročného Ágostona, hlavy rodiny, ktorý sa vydáva na cestu po Východnej 
Európe s nádejou získať prácu a splniť si svoj sen o chytení veľkej ryby. Skončí v Pobaltí s prázdnymi 
vreckami a za jeho golierom ostáva len morská soľ a vietor...Vlny zaplavujú piesok a znovu sa vracajú 
do mora... Pred OUT bude i krátky predfilm ŽLTÁ /Yellow/ (r. Ivana Šebestová, Slovensko 2017). Film 
v rámci PROJEKTu 100! MN 12  rokov – SR,Maď.,Česko  – ASFK   –   88´ – titulky. Vstupné 3 €, člen 
FK 2 €.

Piatok 15.    17.30 h    Nedeľa  17. 15.30 h

MAÝ 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! Celé roky sa ukýval v hlbokom lese, aby uchránil seba a svoju rodinu pred ľuďmi, 
ktorí ho chceli využiť na vedecké pokusy... MN 7 rokov – Bel.,Fr.  – Fórumfilm   – 92 ´- slovenský 
dabing. Vstupné 3,50 €.

Piatok 15.   19.30 h     Sobota 16.  19.45 h

AMERICKÝ ZABIJÁK (akčný thriller)
Osudy Mitcha Rappa (Dylan O´Brien), ktorý za tragických okolností stratí snúbenicu. Jeho túžba po 
pomste ho privedie až k zúfalému činu, vďaka ktorému si ho všimne CIA a ponúkne mu možnosť 
pracovať pre nich.  Po šiestich mesiacoch tréningu je nový agent pripravený vyraziť na prvú misiu, 
v ktorej nesmie zlyhať.  Stojí proti nemu najnebezpečnejší protivník zo všetkých, známy ako Duch – 
bývalý špičkový agent CIA, ktorý dokonale pozná taktiku a postupy tajných služieb. Šanca poraziť ho 
je takmer nulová... MN 15  rokov –USA - Fórumfilm –  111´ – titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 16.   17.30 h     Nedeľa  17.   17.30 h

VÍNO NÁS SPÁJA (dráma)
Jean (Pio Marmai) pretrhol všetky putá, ktorá ho spájali s rodinou žijúcou v Burgundsku a už desať 
rokov cestuje po svete. Jeho otec ochorie a tak sa po rokoch musí vrátiť do krajiny svojho detstva. Je 
koniec leta, blíži sa vinobranie a po otcovej smrti sa Jean musí spolu so svojimi súrodencami Juliettou 
(Ana Girardot) a Jeremym (François Civil) dohodnúť, čo bude so zdedeným rodinným vinohradom… 
MN 12 rokov – Fr.  – CinemArt  –113´- titulky. Vstupné 4 €.

Pondelok 18.  19.30 h - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 €

LÁSKA STOJÍ ZA VŠETKO (romantický)
Madeline má sedemnásť a veľa číta. Jej imunita nedokáže bojovať s vonkajším svetom, a preto je 
stále zavretá doma vo svojej sterilnej izbe. Spoločnosť jej robia iba matka a ošetrovateľka. Všetko sa 
zmení v okamihu, keď pred domom v susedstve zaparkuje nákladné auto a vystúpi z neho Olly. Keďže 
sa nemôže so záhadným novým susedom stretnúť, začnú si vymieňať emaily. Madeline si čoskoro 
uvedomí, že jej život nie je skutočný a naberie odvahu všetko risknúť… MN 12 rokov – USA – Fór-
umfilm – 96´- titulky. Vstupné 2 €.

Streda  20.  19.30 h

KLIENT (dráma)
Emad a Rana sú manželia a zároveň herci v amatérskom divadle, kde práve skúšajú adaptáciu hry 
Arthura Millera Smrť obchodného cestujúceho. Kvôli statike budovy sa musia presťahovať do nového 
bytu. Až príliš neskoro, že predchádzajúca nájomníčka bola prostitútka a do bytu neustále chodili v 
noci jej klienti. Rana raz v noci otvorí dvere, pri ktorých niekto zvoní mysliac si, že je to jej manžel. Av-
šak nie je. Tragické udalosti majú dopad nielen na manželstvo, ale aj na skúšanie divadelnej hry. Film 
v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov – Irán,Fr. – ASFK   –   125´ – titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 22.   17.30 h    Sobota 23.  17.30 h

KTORÝ JE TEN PRAVÝ? (romantická komédia)
Reese Witherspoon v obkľúčení mladých mužov, ex-manžela a bude sa pýtať sama seba „Ktorý je 
ten pravý?“. Po rozchode s manželom chce Alice začať odznova a podarí sa jej to naozaj na jednotku. 
Vďaka narodeninovej oslave sa jej život obráti naruby a skončí sa to až vo chvíli, kedy má zrazu doma 
svoje dve deti, mladého milenca, jeho dvoch kamarátov a bývalého manžela. MN 12 rokov – USA  – 
Bontonfilm   – 120´- titulky. Vstupné 3,50 €.

KLUB ŽIENDEŇ KRÁTKEHO FILMU AJ V PÚCHOVE! 
Štvrtok 21.    16.30 h 
DETSKÝ BLOK 
Štvrtok 21.    18.00 h 
BLOK ÚSPEŠNÝCH FESTIVALOVÝCH TITULOV ROKU 2017

Púchovská kultúra s.r.o. 
ďakuje všetkým svojim 
zamestnancom, obchodným 
partnerom, umelcom, divákom 
za spoluprácu a praje veľa 
krásnych chvíľ v príjemnej 
atmosfére Vianoc, mnoho 
osobných a pracovných úspechov 
v novom roku. 
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Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є
Utorok: 19. 12.
Karfiolová polievka, chlieb   
Hovädzí vývar so zeleninou a 
cestovinou
1. Kuracie prsia s pažítkovým preli-
vom, karí ryža, zeleninová obloha  
2. Hovädzie varené v chrenovej omáč-
ke, domáca knedľa
3. Hrášok dusený na masle so šampi-
ňónmi a cibuľkou, varené zemiaky  
4. Pizza La Facile (pomodoro, šunka, 
kukurica,  syr)  

Streda: 20. 12.
Gulášová polievka, chlieb
Slepačí vývar s mäskom a rezancami
1. Kurací rezník v syrovom cestíčku, 
pučené zemiaky so slaninkou, uhor-
kový šalát
2. Zapekaný bravčový plátok „Vrchár“ 
(šampiňóny, paprika, paradajka,cibu-
ľa), dusená ryža
3. Francúzske zemiaky, kyslá uhorka  
4. Pizza San Lorenzo  (pomodoro, 
šunka, slanina, vajíčko, kukurica, syr)  

Štvrtok: 21. 12.
Karotková polievka so zázvorom, 
chlieb
Číra cesnaková polievka so syrom, 
chlebové krutóny  
1. Vykostené kuracie stehno na grile, 
dusená ryža, zeleninová obloha  
2. Divinové stehno na šípkovej omáč-
ke, karlovarská knedľa
3. Ryžový nákyp s ovocím
4. Pizza Francesco (pomodoro, šunka, 
špenát, šampiňóny, olivy, syr)  

Piatok: 22. 12.
Fazuľová polievka s údeným mäsom, 
chlieb  
Hovädzí vývar s pečeň. haluškami
1. Kuracie kocky na smotane, varená 
cestovina
2. Obrátený hovädzí rezeň, zemiakové 
pyré, zeleninová obloha
3. Vyprážaný Hermelín na listovom 
šaláte s brusnicami, bagetka
4. Pizza Siciliana (pomodoro, niva, 
údený syr, šampiňony, kukurica, syr)

FreshFood
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 18.12.
Strúčková na kyslo
1. Morčací steak s hruškou a nivou, ze-
miakové hranolky, zeleninová obloha
2. Hovädzí mexický guláš, dusená ryža
3. Kapustové fliačky so slaninkou
Dezert: Medový krémeš

Streda: 19. 12.
Hŕstková
1. Kuracie prsia v mrkvovom cestíčku, 
zemiakové pyré, uhorkový šalát
2. Bravčová diabolská pochúťka na 
vajíčkovom chlebe
3. Šúľance s makom a ovocnou 
omáčkou
Dezert: Tvarohová kocka so želatínou

Štvrtok: 20. 12.
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou
1. Kuracie plnené stehno, dusená ryža, 
kompót
2. Boloňské špagety so syrom
3. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, 
tatárska omáčka
Dezert: Kávové rezy

Piatok: 21. 12.
Zeleninový boršč
1. Morčacie soté s dubákmi a slaninou, 
dusená ryža, obloženie
2. Hovädzí roastbeef, varené zemiaky, 
obloženie
3. Tagliatelle so špenátom a kúskami 
lososa
Dezert: Karamelové rezy

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: 
1. Zeleninová vývarová s mrveničkou
2. Paradajkový krém, cestovinová ryža
3. Domáca kapustnica s údeným a 
hríbmi  

Hlavné jedlá:  
1. Zapekané cestoviny s údeným a 
syrom, čalamáda 
2. Hermelín plnený vlašskými orechmi 
v cestíčku, americké zemiaky, brusni-
cová omáčka

3. Zemiaková krúpna baba s údeným, 
cesnakový dresing
4. Kuracie Kung-pao, jazmínová ryža  
5. Vyprážaný bravčový rezeň, varené 
zemiaky s petržlenkou, uhorkový šalát 
6.  Zubáč grilovaný na masle, zeleni-
nový bulgur
7. Jelení Flank steak, mexická fazuľa, 
grilovaná kukurica

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 19. 12.
Frankfurtská
1. Bravčové pliecko po sedliacky, kyslá 
kapusta, knedľa
2. Hovädzí mexický guláš, ryža

Streda: 20. 12.
Škótska
1. Vyprážaný kurací rezeň, zemiakový 
šalát s majonézou
2. Bravčové rizoto so syrom, uhorka

Štvrtok: 21. 12.
Hŕstková
1. Diabolská bravčová pochúťka, 
opekaný chlieb vo vajci
2. Hovädzia pečienka frankfurtská, 
tarhoňa

Piatok: 22. 12.
Brokolicová
1. Kurací závitok s fazuľovými luskami 
a syrom, dusená ryža
2. Vianočná kapustnica s mäsom a 
hubami, chlieb

Alexandra Hotel 
Cena menu od 4,20 Є
Utorok: 19. 12.
Strúčková na kyslo
1. Morčací steak s hruškou a nivou, ze-
miakové hranolky, zeleninová obloha
2. Hovädzí mexický guláš, dusená ryža 
3. Kapustové fliačky so slaninkou
Dezert: Medový krémeš

Streda: 20. 12.
Hŕstková
1. Kuracie prsia v mrkvovom cestíčku, 
zemiakové pyré, uhorkový šalát 
2. Bravčová diabolská pochúťka na 

vajíčkovom chlebe 
3. Šúľance s makom a ovocnou 
omáčkou 
Dezert: Tvarohová kocka so želatínou

Štvrtok: 21. 12.
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou
1.  Kuracie plnené stehno, dusená 
ryža, kompót 
2. Boloňské špagety so syrom
3. Vyprážaný karfiol, zemiaky, tatárska
Dezert: Kávové rezy

Piatok: 22. 12.
Zeleninový boršč 
Morčacie soté s dubákmi a slaninou, 
dusená ryža, zeleninová obloha 
2. Hovädzí roastbeef, varené zemiaky,
zeleninové obloženie
3. Tagliatelle so špenátom a kúskami 
lososa 
Dezert: Karamelové rezy

Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 12. 12.
Mrkvová krémová s krutónmi
1. Kurací steak v slaninke so slivkovou 
omáčkou,1/2 ryža,1/2 hranolky
2. Sečuánske brav. mäso s dusenou 
ryžou
3. Domáca jaternica s kyslou kapustou 
a varenými zemiakmi

Streda: 20. 12.
Hovädzí vývar s knedličkami
1. Bravčový Černohorský rezeň s vare-
nými zem. a tatárskou omáčkou
2. Kuracie marinované kúsky  s hráš-
kovou ryžou
3. Žemľovka s jablkami a škoricou

Štvrtok: 21. 12.
Strúčková na kyslo s kôprom, chlieb
1. Kuracie mäso plnené kápiou a 
nivou s bylinkovou ryžou
2.  Pomaly pečený bôčik na na stra-
pačkách s kyslou kapustou
3. Domáce boloňské    lasagne s 
paradajkovou omáčkou

Piatok: 22. 12.
Hubová s mrveničkou
1. Bravčový závitok s fazuľkami v 
slaninke, pučené zemiaky s pórom

2. Vyp. mozzarella s hranolkami a 
tatárskou omáčkou
3. Cviklové rizoto s kuracím mäsom a 
parmezánom

Reštaurácia Váh
Cena menu 4,00 Є 
Utorok: 12. 12.
Gulášová
Zeleninová s cestovinou 
1. Bravčové karé s jablkami a mandľa-
mi, ½ dus. ryža, ½ hranolky 
2. Vyprážané kur. prsia so zemiakovou 
kašou a zeleninovým šalátom 
3. Špagetovo-zeleninová omeleta s 
tofu a syrom, paradajky 
4. Cézar šalát s restovaným kur.
mäsom/bez (výber), parmezánom a 
dresingom (celý týždeň)

Streda: 20. 12.
Fazuľová s údeným kolienkom 
Kalerábovo-karotková (vývarová) 
1. Kurací rezeň s grilovanou cuketou, 
½ dus. ryža, ½ hranolky 
2. Španielsky vtáčik, dus. ryža, kyslá 
uhorka 
3. Zapekané tvarohové palacinky s 
horúcim lesným ovocím 

Štvrtok: 20. 12.
Kelová s klobásou
Karfiolová s pohánkou 
1. Obrátené brav. rezne, ½ dus. ryža, 
½ hranolky
2. Pečené kur. stehno, dus. ryža, 
kompót 
3. Vyprážané šampiňóny s varenými 
zemiakmi a tatar. omáčkou 

Piatok: 21. 12.
Richtárska
Brokolicová krémová
1. Prírodné kur./bravčové (výber) 
medajlónky na šampiňónoch, ½ dus.
ryža, ½ hranolky 
2. Grilovaný encián, americké zemiaky, 
brusnicový dip 
3. Cézar šalát s restovaným kur.
mäsom/bez (výber), parmezánom a 
dresingom

Napísali ste do VIANOČNEJ POŠTY (pokračovanie zo strany 10):
Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 
prichádzame priať, aby človek člove-
ka vždy mal rád, aby jeden druhému 
viac šťastia prial, aby ten nový rok za 
to stál.                  Praje Mária Čviriková

Tak ako starý rok padá, nech do 
Vášho srdiečka láska sadá.
Zabudnite na starosti a prežite nový 
rok v šťastí a radosti.

Helena Dunková

Želáme pre celú svoju rodinu, 
priateľov a kolegov:  Ak máte v 
novom roku niečo stratiť, nech je to 
zlá nálada. Ak máte niečo zabudnúť, 
nech sú to starosti. 
Ak máte niečo zničiť, nech sú to 
spomienky, ktoré Vás trápia.
Ak máte zostarnúť, nech je to s 

pocitom šťastia, že svoj život žijete 
naplno! Želám Vám veselé Vianoce a 
Šťastný nový rok!

Katarína Jantová
 

Ak láska topí ľad, čo pani zima 
vyčarila, ak človek dá viac ako v 
sebe skrýva, ak vládne všade ticho a 
počuť praskať mráz, padajúce vločky 
a v detských očiach jas, tak prišla 
doba – keď pre každého máme pár 
prívetivých viet – sú tu zas Vianoce a 
nad čaro Vianoc nič krajšieho niet.

Ing. Anna Gašpárková

Vianoce, sviatky lásky a pokoja, nech 
každú bolesť zahoja, s Ježiškom ma-
lým tešte sa spolu, keď budete sadať 
k štedrovečernému stolu.

Anna Petrocová

Telo zdravé, pokoj v duši, fúru 
smiechu, teplé uši, veľa času, srdce 
šťastné, kopec lásky, konto mastné! 
Šťastné a veselé Vianoce praje rodina 
Kováčová.

„Pokoj ľuďom dobrej vôle“
Vyslovujem úprimnú pochvalu a ľud-
ské poďakovanie, s úctou a pokorou 
týmto ľuďom a organizáciám: 
pracovitým kuchárkam z Mš Chmeli-
nec Púchov, predavačkám z Jednoty 
„C“ Púchov, Mestskej knižnici Pú-
chov, Orange Púchov (sl. Šlesáriko-
vá), pánovi Kračuníkovi (vodárne 
Púchov). Ďakujem aj tým, čo na mňa 
nemali trocha času, ani priestoru.
PS: Ďakujem Púchovským novinám 
za možnosť vysloviť svoju vďaku. 
Želám Šťastné Vianoce a do roku 

2018 veľa úspechov. 
S úctou Jozef Pěntka

Šťastné a veselé Vianoce
plné radosti, rodinnej pohody 
a v novom roku 2018
veľa šťastia, zdravia, lásky  
vám praje  SZZP ZO Púchov

Redakcia Púchovských novín ďakuje
všetkým, ktorí našli odvahu, chuť a  čas poslať  
vinše. Z priestorového hľadiska, zoznam výher-
cov uvedieme v prvom januárovom čísle PN.
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V nedeľu pri obede vždy všetci reflek-
tujeme svoj týždeň. Kde-tu niekto po-
vie vtip, ktorý ho nedávno rozosmial. 
Tatko minulú nedeľu do uvoľnenej 
atmosféry nadhodil vtip, ktorý mu 
rozprával kolega v práci – „Nechcel 
by si na Vianoce utečenca? – „Ja ti ani 
neviem, my mávame kapra.“ Prečo 
to píšem? Pretože vedľa sediaci, môj 
13-ročný brat mu po odznení vtipu, 
povedal: „To malo byť smiešne?“
Možno nás z  podobných poznámok 
zatrpknutých päťdesiatnikov, zo ste-
reotypu, že každý Slovák závidí suse-
dovi aj dobré počasie na pohrebe, že 
sa ako spoločnosť nikam neposúva-
me – nedostane nik iný, iba mladý člo-
vek, ktorý jasne povie, že on nebude 
ako ostatní nenávidiaci. Nemusí byť 
najlepším dobrovoľníkom, pomáhať 
všetkým, usmievať sa, ako keby nemal 

všetkých pohromade, bohato stačí, 
keď sa nebude považovať za niečo 
viac, ako človek idúci oproti nemu na 
ulici, keď sa bude schopný okrem vy-
krikovaní odpovedí aj pokojne pýtať, 
a  napokon pre mňa najväčšie hrdin-
stvo – keď svojmu rodičovi či komu-
koľvek v  krčme pri vedľajšom stole, 
povie, že odmieta nenávidieť Židov, 
Rómov, Afroameričanov, moslimov, 
homosexuálov..., pretože jediný dô-
vod, že to tak robili aj tí pred ním, mu 
stačiť nebude. História jasne deklaruje, 
že ukázať „prostredník“ neznášanlivos-
ti sa veľakrát nebáli práve študenti. 
12. decembra 2017 prišli na Gymnázi-
um v Púchove Ruhina, Sabir a Jovith. 
Prví dvaja - matka a syn z Afganistanu, 
žijú na Slovensku od roku 2011. Jovith 
je z  Burundi a  na Slovensku je deväť 
mesiacov. Nikto z  vás si po prečítaní 

ich mien nedokáže vybaviť Ruhinin 
pozitívny prístup k životu, jej energiu, 
schopnosť okúzliť človeka do 30 sek-
únd, ani Sabirove husté tmavé vlasy, 
usmievavú tvár, pohotové i  pohodo-
vé reakcie, tak typické pre mladého 
človeka, Jovithov pokoj a  milú ostý-
chavosť, rozpaky nad otázkami, ktoré 
sme sa ho pýtali, a ktoré sa ho pýtajú 
na Slovensku všetci. 
Asi to je odkaz celého Dňa. Ako napí-
sala študentka v spätnej väzbe „Matka 

a syn z Afganistanu, ktorí hovorili svoj 
príbeh bol tak odlišný, ako je to, čo si 
viacerí na Slovensku predstavujú pod 
slovom „moslimovia“. Študentom sa 
vo všeobecnosti najviac páčilo, že ľu-
dia, o ktorých sa najskôr len rozprávali, 
prišli medzi nich. 
Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým 
sme sa cítili príjemne, spoločne – ako 
ľudia. 

Zuzana Vasková, 
učiteľka Gymnázia Púchov 

Deň ľudských práv
„Zlé režimy doslova šalejú z toho, že nie sú schopné donútiť všetkých ľudí, aby 
sa chovali presne podľa systémovej logiky. A tak tí, ktorí napríklad z genetických 
príčin tiahnu k poctivosti; tí, ktorí cítia z neznámych dôvodov radosť zo svojich 
zručností; tí, ktorí sa narodili s tvorivým potenciálom alebo s obetavosťou, na-
pravujú automaticky dôsledky systémovej debility, ktoré by inak boli katastro-
fálne.“                                                                                                                          (Milan Šimečka) 

Záhradka chutí, vôní a vitamínov 

Pomocou financií z projektu a od 
sponzora (Rady rodičov pri ZŠ Go-
razdova) sme zriadili v blízkosti našej 
novej učebne v prírode vyvýšené 
záhony na pestovanie úžitkových 
rastlín, vysadili trvalky, stálo zelené a 
ihličnaté kry. Naším partnerom a od-
borným poradcom pri realizácii bolo 
Záhradníctvo – Ivan Kozový.
Cieľom nášho projektu bolo vytvo-
riť v okolí prírodnej učebne ucelený 

harmonický okrasno-úžitkový pries-
tor, ktorý bude slúžiť nielen na vý-
učbu rôznych predmetov, ale aj na 
oddych.
Dôvodom realizácie projektu je 
umožniť žiakom lepšie poznať život 
a vývinové cykly rastlín, získať skú-
senosti o ich ekologickom pestovaní 
nielen teoreticky na hodinách bioló-
gie a prírodovedy, ale aj prakticky na 
hodinách technickej výchovy a sveta 

práce. Umožniť deťom 
zažiť pocit radosti z 
vlastného dopestova-
nia rastlín a ich finálnej 
konzumácie. Súčasne 
ich aktívnou účasťou 
zabezpečíme vytvo-
renie ich pozitívneho 
vzťahu nielen k rastli-
nám, ale aj k danému 
dielu a podporíme tak 
aj ich environmentálne 
myslenie.

Ing. Eva Šimšálková, 
ZŠ Gorazdova 

Areál našej školy ZŠ Gorazdova pretvárame svoj-
pomocne i za spoluúčasti sponzorov už niekoľko 
rokov. Vďaka grantovému programu pre rozvoj 
environmentálnych projektov Trenčianskej župy 
sa nám tento rok podarilo získať grant pre projekt 
„Záhradka chutí, vôní a vitamínov“.

Pasovanie prvákov do cechu školského
Po troch mesiacoch zoznamovania 
sa s  prvými písmenkami, číslami 
či  vzájomného spoznávania sa,  
sa 7. decembra uskutočnilo v  ZŠ 
s  MŠ Slovanská v  Púchove sláv-
nostné pasovanie prvákov do ce-
chu žiackeho a školského.
Krásne vyobliekaní žiaci prvého roč-
níka, pod vedením triednej učiteľky 
pripravili pre rodičov a  starých rodi-
čov krátky program, v ktorom ukázali 
svoju šikovnosť. Šikovne a s radosťou 
zarecitovali básničky na čísla a  pís-
mená, ktoré sa doteraz v škole nauči-
li. Po programe všetkým prítomným 
slávnostne sľúbili, že budú s  rados-
ťou do školy chodiť, úlohy a  školské 
povinnosti riadne si plniť, písmenká 
naklonia správnym smerom, pravidlá 
slušného správania dodržia radi a  s 
každým budú kamaráti. 
Slovom SĽUBUJEM potvrdili svoj sláv-

nostný sľub prváka a tak  mohli byť 
pasovaní do cechu školského. Veľkou 
ceruzkou pasovala pani riaditeľka ži-
akov za šikovných prvákov, čo nako-
niec prváci svojim odtlačkom prsta aj 
potvrdili. 
Počas celého programu sledovali ži-
akov tri sudičky – sudička múdrosti, 
sudička neúspechu a sudička usilov-
nosti, ktoré im v  závere veštili, aby 
sa usilovne a  múdro učili, a  aby sa 
nekamarátili s lenivosťou a nedban-
livosťou v učení. 
Spoločnou piesňou určenou rodi-
čom a  slovom ĎAKUJEME ukončili 
žiaci svoj krásny program, ktorý sa 
rodičom určite páčil, o čom svedčili 
ich usmiate tváre a  hrdosť v  očiach 
na šikovnosť svojich detí.
V  závere sa mi patrí poďakovať 
všetkým, ktorí na programe spo-
lupracovali, a to pani učiteľke Mgr. 

Márii Ochotnickej za 
hudobný sprievod 
a  žiakom deviateho 
ročníka: Dominikovi 
Rusňákovi, za krásne 
odmoderovaný pro-
gram a trom sudičkám 
– Alexandre Jankuro-
vej, Terézii Rosinovej 
a  Zuzane Janekovej, 
ktorých veštby odzneli 
v programe.   
PaedDr. B. Okrajková
  triedna učiteľka 1. A
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SWAN CENTRUM, 
Dvory č. 1933 / 20 
priestor č. 7
Púchov
puchov@swan.sk

rýchly  
LTE INTERNET  
pre váš domov

Vyberte si sVoju rýchlosť!

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

9,99 €
mesačne

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

14,99 €
mesačne

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

19,99 €
mesačne

K službe lte  

doma L
WiFi router  

iba za 1 €
(pri 24-mesačnej 

viazanosti)

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

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 €
                                            

NÁBYTOK NA MIERU

kuchyne
vstavané skrine
spálne
detské izby
chodbové zostavy

Trendy Nábytok
Kapitána Nálepku 583
018 61 Beluša

0918 944 102
trendynabytok1@gmail.com
www.vstavaneskrine.eu

www.puchovskenoviny.sk

facebook/puchovskenoviny
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1. Hlavná cena: Cena primátora mes-
ta Púchov – značkový fotoaparát: 
Simona Mazánová, Vydrná
Kategória deti a mládež: 
1. Značkový mobilný telefón (ADP Pú-
chov): Ema Ižvoltová, D. Kočkovce
2. Mikrosystém (PTSM Púchov): 
Timea Zigová, Dohňany
3. MP3 prehrávač (Púchovská kultúra): 
Lukáš Kovář, Nimnica
4. Poukážka na nákup výt. potrieb (Púch. 
kultúra): Lujza Pagáčová, Púchov
5. Šperk (Zlatníctvo Safír):
Zuzana Janeková, Nosice
6. Poukážka (20 eur) do Športcentray 
+ osuška (cest. agentúra Guru Travel):
Matej Justus, Nimnica
7. Kozmetický balíček (Rudolf Mar-
man): Lea Stehelová, Púchov
8. Cena ZUŠ: 
Viktória Dolinská, Dolné Kočkovce
9. Cena Zvončeka: Spojená ZŠ Púchov
10. Cena CVČ Včielka:
Michaela Ďurišová, Púchov

Výsledky III. ročníka okresnej výtvarnej súťaže PIESŇOU MAĽOVANÉ... tvarované... modelované
Kategória dospelí:
1. Víkendový pobyt pre dve osoby v 
Tatranskej Lomnici (Willi Holding):
Monika Panáčková, Ihrište
2. Retro rádio, CD, MP3 (PTSM Púchov):
Mgr. Paulína Prekopová, Púchov 
3. Sada umeleckých fotiek (Sylvia Du-
háčková): Zuzana Kováčová, Púchov
4. MP3 prehrávač (Púchovská kultúra):
Stanislav Krško, Púchov
5. Farbenie a strih vlasov (Salón Danie- 
la): Andrea Okrajková, Púchov
6. Darčeková poukážka (30 eur) na 
kozmetické služby (Salón krásy Katka):
Simona Mazánová, Vydrná
7. Sada umelec. šperkov (Peknosti spod 
lipky): Bc. Daniela Medvecká, Púchov
8. Kreatívne kurzy podľa vlast. výberu 
v hodnote 25 eur (Anna Jakubíková):  
Gabriela Režná, Púchov
9. Balíček dobrôt a darčekov (Nona 
Fresh): Mária Kučíková, Púchov
10. Súprava dosiek a nôž na krájanie (Ki-
nekus Púchov): Blanka Bieliková, PU 
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Do IV. ročníka celomestskej súťaže sa na našu ra-
dosť zapojili všetky základné školy pôsobiace v 
meste Púchov, teda: ZŠ Mládežnícka, Gorazdova, 
Komenského, Slovanská, CZŠ sv. Margity a Spo-
jená (špeciálna) ZŠ. A tak priestor pred divadlom 
skrásnel blikajúcou a ozdobenou nádherou šies-
tich nových stromčekov.  
Najskôr veľmi pekne ďakujeme, oceňujeme najmä 
všetky tie nápadité, vlastnoručne vyrobené ozdo-
by, sú prekrásne! A tento názor zdieľajú i všetci 
okoloidúci, ktorí obdivujú, fotia sa pri vašich/na-
šich stromčekoch. 
Keby bolo v našich silách, odmeníme úplne všetky 
stromčeky rovnocenne, ale súťaž je súťaž a vždy z 
nej vyjde niekto s bodíkom-dvomi naviac. Hodno-
tili:  všetci tí, ktorí využili možnosť hlasovania vo vy-
medzenom čase 13. 12. 2017 od 14:00 do 17:00 h. 

Naj vianočný stromček s retro aranžmánom majú školáci z Gorazdovky 
Výsledky súťaže O najkrajší vianočný stromček: 
1. miesto: ZŠ Gorazdova: Stromček 70-tych rokov
2. miesto: CZŠ sv. Margity: Stromček budúcnosti
3. miesto: ZŠ Komenského: Stromček budúcnosti
Ceny pre víťazov: sladkosti v počte 30 kusov pre  
žiakov každej školy a pani učiteľky zapojené do 
súťaže. Pre víťaznú školu darček pod stromček v 
hodnote 100 eur (na želanie). Pre školy na druhom 
a treťom mieste darček v hodnote 50 a 30 eur . 
Vyžrebovanie víťaza z hlasujúcich divákov: 
Dve vstupenky na predstavenie RND „Besame mu-
cho“ (27. 1. 2018) získava Zuzana Šerá z Púchova. 
Blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže. 
Dovtedy – osviežte sa pohľadom na nádherné 
NAJKRAJŠIE VIANOČNÉ STROMČEKY ´17 Púchova 
pred divadlom (až do 7. 1. 2018). 

 Mika Vargová a kolektív Púchovskej kultúry  

Ceny divákov: 
1. Darčeková poukážka na večeru: (Fresh 
Food Púchov): Lukáš Kovář, Nimnica
2. Večer pri sviečkach, káve/čaji, kolá-
čiku a kniha pre dvojicu (Podivný ba-
rón): Lujza Pagáčová, Púchov
3. Darčeková poukážka na kozmetické 
poradenstvo od vizážistky Zuzky Shi-
ni: Viktória Dolinská, D. Kočkovce

Ceny pre hlasujúcich divákov:
Dve vstupenky do kina: Anna Budjačová, 
Pruské, Ing. Ľuboslav Molitor, Púchov
Rastislav Kysel, Senec.
Všetkým súťažiacim srdečne blahože-
láme a sponzorom súťaže veľmi pekne 
ďakujeme. Tešíme sa na ďalšie stretnu-
tia s Vami a Vašimi múzami. 

 MikaVargová a kolektív 
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PÚCHOVČAN MARIÁN MICHALEC ZÍSKAL V GALANTE TITUL MAJSTRA SLOVENSKA V BOXE

Marián Michalec (v strede) s opaskom majstra Slovenska v boxe.    Foto: archív M. Michalca 

Marián Michalec na najvyššom stupienku s opaskom 
majstra Slovenska. Vpravo dole šéf slovenského boxu 
Tomi Kid Kovács. 

Vo finálovom stretnutí uštedroval Marián Michalec
svojmu súperoví jeden tvrdý úder za druhým...

Je rozhodnuté! Rozhodca súpera odpočítal a Marián 
Michalec sa mohol tešiť zo svojho doteraz najväčšieho 
úspechu - titulu majstra Slovenska. 

O obrovské prekvapenie sa postaral na decemb-
rových majstrovstvách Slovenska v boxe v Galante 
(1. – 3. decembra) 25-ročný Púchovčan Marián Mi-
chalec. V drese bratislavského klubu 821 Ružinov si 
v kráľovskej superťažkej hmotnosti vybojoval majs-
trovský titul, keď vo finálovom stretnutí knokautoval
favorizovaného Mária Mackaniča z Nitry. Ten v tejto 
sezóne vyhral všetko svoje zápasy v lige a obliekol si 
dokonca aj reprezentačný dres...

Marián sa momentálne pripravuje v jednom z naj-
kvalitnejších boxerských klubov na Slovensku, v Dia-
mond Gym Žilina pod vedením renomovaného tré-
nera Dušana Bučka.  „Príprava na majstrovstvá bola 
veľmi náročná. Musel som dodržiavať prísnu živo-
tosprávu. Každý deň som dochádzal na tréningy do 
Žiliny, Ilavy alebo Trenčína. Cez víkendy som trénoval 
v Púchove v Pepek Gym, ktorý je skvele zariadený aj 
pre boxerské tréningy. Veľa mi v mojej príprave po-
mohlo aj sústredenie v Prahe kde som trénoval s naj-
lepšími českými bojovníkmi. Po letnej prestávke som 
sa snažil absolvovať čo najviac zápasov, aby som bol 
na majstrovstvách po fyzickej aj psychickej stránke 

pripravený,“ povedal pre Púchovské noviny novope-
čený slovenský šampión. 

S boxom začal ako 18-ročný. Predtým sa venoval 
viacerým športom, odmalička hrával futbal, skúšal 
plávanie, tenis. Neskôr začal posilňovať. K boxu ho 
priviedol kamarát. Začal trénovať v Púchove u Petra 
Ďurdíka. Skúsil aj nejaké zápasy. Asi po roku trénoval 
iba rekreačne sám pre seba. Aktívne sa k boxu vrátil  
ako 22-ročný v Dubnici nad Váhom u trénera Bučka. 
Na svojom konte má mnoho víťazstiev a ocenení z 
exhibičných galavečerov, titul majstra Slovenska je 
však podľa neho na piedestále. „Titul majstra Sloven-
ska je určite mojim doteraz najväčším úspechom. 
Vlastne na Slovensku je to najväčší úspech, aký môže 
boxer dosiahnuť,“ zdôraznil Michalec. Titul majstra 
Slovenska podľa neho otvára mnoho dverí, jednými 
z nich sú aj tie reprezentačné. „Záleží to však aj na re-
prezentačnom trénerovi a vedení Slovenskej boxers-
kej federácie (SBF),“ pripomenul.

Ako dodal, jeho cieľom je aj naďalej vyhrávať, po-
kúsiť sa zvíťaziť v každom zápase, na ktorý nastúpi. 
Po majstrovstvách Slovenska si pár dní oddýchol, 
čakalo ho ešte jedno kolo v českej extralige a jeden 
galavečer. 

Súčastný stav slovenského boxu je podľa neho 
hrozný. Slováci nemajú poriadnu súťaž, v ktorej by 
zápasili, preto mnoho boxerov musí zápasiť v Čes-
kej republike. „Je veľmi smutné že kluby s tak veľkou 
tradíciou, ako napríklad boxerský klub v Dubnici nad 
Váhom sa vinou niektorých ľudí rozpadol. Verím že 
kompetentní začnú konečne všetky tieto problémy 
riešiť a vrátia box na úroveň, na akej bol pred pár rok-
mi. Povedal by som že Tomi Kid Kovács ako šéf SBF  je 
jediný človek, ktorý môže opäť box na Slovensku po-
staviť na nohy, no nemôže celá slovenská boxerská 
federácia stáť na jednej osobe. Bolo by skvelé keby 
ľudí ako on je pri boxe viac,“ zdôraznil Michalec.

I keď s boxom precestoval celé Slovensko i Českú 
republiku, nezabúda na svoje korene a je veľký pú-
chovský lokálpatriot. „V Púchove som vyrástol a na-
ďalej tu žijem. Na toto mesto som pyšný. Na to aké 
sme malé mesto, máme tu mnoho úspešných špor-
tovcov. Bolo by skvelé keby mesto a podnikatelia viac 
podporili šport v Púchove, pretože športové úspechy 
môžu veľmi pozitívne zviditeľniť naše mesto,“ uzavrel 
majster Slovenska s tým, že jeho najväčšia vďaka za 
podporu a pomoc patrí predovšetkým rodine. „Bez 
nich by som to nedokázal,“ doplnil.                        (pok) 

Majstrovský opasok pre Púchovčana

Majster Slovenska Marián Michalec (vľavo). Vpravo 
Peter Polník, ktorý sa pripravuje spolu Michalcom. Na 
majstrovstvá SR získal vo svojej hmotnostnej kategórii 
striebro. 
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NAPRIEK POČIATOČNÝM PROBLÉMOM MÁ JAKUB ZAHUSTEL ZA SEBOU NAJÚSPEŠNEJŠIU SEZÓNU 

Priestory Divadla v Púchove sa predchádzajúcu 
sobotu stali centrom slovenského motocyklového 
športu. Na tradičnom Večere majstrov Slovenskej 
motocyklovej federácie dekorovali najlepších moto-
cyklových pretekárov jazdiacich so slovenskou licen-
ciou. Ani v tomto roku medzi odmenenými nechýbal 
zástupca Púchovského okresu. Ocenenie za úspešnú 
reprezentáciu Slovenskej republiky a Slovenskej mo-
tocyklovej federácie v roku 2017 si prevzal Púchovčan 
Jakub Zahustel. V tomto roku si juniorsky reprezen-
tant pripísal na svoje konto najväčší úspech vo svojej 
športovej kariére, keď na majstrovstvách Európy v 
endure v Gelnici skončil juniorský tím Slovenska na 
striebornej priečke. Kvarteto Jakub Zahustel, 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 Junior E1 
a obsadil peknú dvanástu priečku. Po slávnostnom 
dekorovaní najlepších jazdcov sme sympatického 
dlháňa požiadali o zhodnotenie sezóny i o načrtnutie 
plánov na budúcu sezónu. 

* I keď vrcholom tohtoročnej sezóny bolo pre 
teba striebro na majstrovstvách Európy enduro, 
na začiatku sezóny to tak ružovo nevyzeralo...

- Tohtoročná sezóna začala celkom divoko. Zo za- 
čiatku som ochorel, takže som nedokázal podať ma-
ximálny výkon už na prvých majstrovstvách Sloven-
ska v Borskom Mikuláši. Postupom času sa to zlepšilo a pomaly som sa vracal späť do formy. Na druhých 

pretekoch už to bolo v pori-
adku, vrátil som sa do starých 
koľají. Keďže som však pre 
chorobu na dvoch pretekoch 
absentoval, nedostal som sa 
v celkovom hodnotení seri-
álu majstrovstiev Slovenska 
vysoko. 

* Vicemajster Európy v 
enduráckom družstve juni-
orov. To neznie zle...

- Druhé miesto na maj- 
strovstvách Európy juniorov 
v endure je mojim najväčším 
športovým úspechom. Kon-
kurencia na podujatí bola 
naozaj silná, keďže tam jazdia 
pretekári z celej Európy. Sú 
tam veľmi dobrí a aj skúsení 
jazdci. Bol som prekvapený, 
že sme to dokázali dotiah-
nuť v Gelnici až tak vysoko s 
našim tímom. Snažili sme sa 
však, boli sme výborná partia, 
rozumeli sme si a ťahali sme 
všetci za jeden koniec povra-
zu. Spokojnosť bola veľká, je 
to už niekoľko rokov, čo slo-
venské družstvo v endure do-
siahlo podobný úspech. 

* Na úvod tohtoročnej se-
zóny nespomínaš pre cho-
robu najlepšie, čo očakávaš 
od tej budúcoročnej a aké 

podujatia na teba čakajú?
- Nejaký ten predbežný harmonogram na budú-

coročnu sezónu už máme. Slovenská motocyklová 
federácia mi opäť ponúkla reprezentáciu Slovenska, 
s radosťou som ponuku prijal a veľmi sa na reprezen-
tačné vystúpenia teším. Jedným z vrcholou sezóny 
budú majstrovstvá Slovenska v endure, chcel by som 
do programu zaradiť aj nejaký ten motokros v rámci 
tréningu.

* Pre motocyklového pretekára je takpovediac 
„výrobný nástroj“ motocykel. Si s tým svojim spo-
kojný?

- Áno, som. Jazdím na motocykli KTM, štvortaktný 
endurový špeciál. Som s ním  maximálne spokojný, 
jazdím na ňom v podstate odmalička, vyrastal som 
na ňom. V priebehu sezóny sa pochopiteľne vyskytli 
nejaké poruchy, ale tie boli zapríčinené v niektorých 
prípadoch pádom alebo pochopiteľným zlyhaním 
materiálov.

* Spomínal si chorobu na začiatku sezóny. Stra-
šiakom motocyklových pretekárov sú však najmä 
zranenia. Ako to bolo v tvojom prípade?

- Musím si zaklopať, ale v tejto sezóne som nejaké 
vážne zranenia nemal. Nejaké tie klasické natiahnutia 
svalstva k motocyklovému športu patria, ale dalo sa 
to zvládnuť. 

Jakub Zahustel má 21 rokov, v juniorskej kategórii 
môže pretekať ešte ďalšie dve sezóny. Perspektíva tu 
teda je veľká, veď v tohtoročnom striebornom endu-
ro tíme bol najmladším pretekárom. Skúseností má 
už napriek svojej mladosti na rozdávanie. Úspech 
mladého enduro tímu na majstrovstvách Európy aj 
s rukopisom talentovaného Púchovčana dáva nádej, 
že nie je ďaleko čas, kedy mladíci oprášia zašlú slávu 
slovenského seniorského endura.                            (pok)   

Sezóna vyšperkovaná titulom vicemajstra Európy

Jakub Zahustel už oceňovanie najúspešnejších motocyklových pretekárov v púchovskom Divadle zažil v minu-
lom roku. Tentokrát ho na Večere majstrov odmenili za striebro na majstrovstvách Európy v juniorskom enduro 
tíme.               FOTO: Milan Podmaník 

Jakub Zahustel (v strede) počas slávnostného oceňovania najlepších motocy-
klových pretekárov uplynulej sezóny. 
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KRAJSKÉ A OBLASTNÉ STOLNOTENISOVÉ SÚŤAŽE

Záchranárske práce Dolných Kočkoviec ohrozili zranenia
   3. liga muži
   13. kolo: Slovan Dolné Kočkovce – STK Nové 
Mesto nad Váhom B 3:15 (Blaško 2, Michalec)
   Ostatné výsledky 13. kola: Trenčín B – Bošany B 
11:7, Sedmerovec – Karpatia Prievidza 11:7, Lazany  
Veľké Uherce B 13:5, STK Prievidza – Partizánske B 
8:10, Ladce – Stará Turá 10:8
   14. kolo: Slovan Dolné Kočkovce – STK Stará Turá 
3:15 (Blaško 3 - na snímke dole)
   Ostatné výsledky 14. kola: Trenčín B – Karpatia 
Prievidza 12:6, Sedmerovec – Bošany B 17:1, Lazany 
– Partizánske B 8:10, STK Prievidza – Veľké Uherce  
16:2, Ladce – Nové Mesto nad Váhom B 4:14  
   Stolným tenistom Slovana Dolné Kočkovce sa lepí 
smola na päty. Dopoludňajší zápas so silným Novým 
Mestom nad Váhom mal byť prípravou na popolud-
ňajšie dôležité stretnutie v boji o záchranu so Starou 
Turou. Dopoludnia sa však zranil druhý najlepší hráč 
domácich Janiš a aby toho nebolo málo, zranenie v 
rovnakom stretnutí utrpel aj stabilný hráč áčka Ro-
man Škrabko. Bez dvoch hráčov základnej zostavy tak 
bol úspech s posilnenou Starou Turou nemožný... 
1. Prusy 12 12 0 0 162:54 36
2. N. Mesto B 12 9 1 2 135:81 31
3. Trenčín B  12 9 0 3 136:80 30
4. Ladce 12 9 0 3 130:86 30
5. Sedmerovec   12 7 1 4 129:87 27
6. Karpatia PD 12 6 2 4 117:99 26
7. Lazany 12 4 2 6 104:112 22
8. V. Uherce B 12 3 2 7 88:128 20
9. STK PD  12 3 1 8 86:130 19
10. Bošany B  12 3 1 8 91:125 19
11. Partizánske B 12 3 0 9 79:137 18
12. Stará Turá 12 3 0 9 80:136 18
13. D.Kočkovce  12 2 0 10 67:149 16
   5. liga muži
   10. kolo: Nová Dubnica C – Slovan Považská Bys-
trica A 7:11, Vinczeová 3, Grambličková, I. Machciní-
ková po 1, 2 štv. – Šuba 4, Kvaššay 3, P. Gálik 2, J. Gálik, 
Cedzo po 1,  Medeko Považská Bystrica – Pružina A 
9:9, Lipa 3, Lauš 2, Herco, Filípek po 1, 2 štv. – Krupa 
4, Gabčo 3, Behro, Sádecký po 1, Dolný Moštenec A 
– Pruské A 16:2, Kmecík, Podmaník st. po 4, Baláž 3, 
M. Višenka 2, Ľ. Višenka, I. Melicherík po 1, 1 štv. – Joz. 
Šatka 1, 1 štv.,  Dolné Kočkovce B – Ladce B 7:11, R. 
Škrabko 3, Chobot 2, P. Majdán 1, 1 štv. – Jankovský 
ml. 4, Hromek 3, Popelka 2, Gajdošík 1, 1 štv., Sedme-
rovec B – TTC Považská Bystrica C 10:8, M. Šelinga 
st., M. Šelinga ml. po 3. A. Mišík, Štefanec po 1, 2 štv. 
– Ďurana 4, Lieskovský, Čelko st. po 2,  Dubnica nad 

Váhom – Nová Dubnica B 9:9, Topák 4, Eckert 2, Pal-
ček, Bezecný po 1,1 štv. – Prekop, Janiga po 3, Oravec 
2, 1 štv.
1. D. Moštenec   10 10 0 0 145:35 30
2. N. Dubnica B  10 8 1 1 111:69 27
3. Ladce B  10 7 1 2 106:74 25
4. Pruské   10 6 0 4 99:81 22
5. Dubnica   10 5 2 3 97:83 22
6. Sedmerovec B  10 4 1 5 86:94 19
7. Slovan PB   10 3 2 5 82:98 18
8. TTC PB C  10 3 2 5 79:101 18
9. Pružina A  10 2 2 6 74:106 16
10. D. Kočkovce B  10 2 1 7 67:113 15
11. N. Dubnica C  10 1 2 7 65:115 14
12. Medeko PB   10 0 4 6 69:111 14
   6. liga muži
10. kolo: Dohňany – Slovan Považská Bystrica B 
predohrané 6:12, M. Baška, Hološko po 3 – Tabaček, 
Žilinčík po 3, P. Gálik, Hlubina po 2, 2 štv., Nozdrovi-
ce A – Sedmerovec C predohrané 13:5, Koštialik 4, 
Didek 3, Zemanovič, J. Letko po 2, 2 štv. – Galko 2, A. 
Mišík, Miloš Šelinga, Mazán po 1, Ladce C – Pruské 

B 9:9, Kvasnica, Pišta po 3, 
Sňahničan 2, Jankovský st. 
1 – Burdej, Jakúbek po 3, 
Cibík 1, 2 štv., Zliechov – 
Červený Kameň 12:6, M. 
Vicen, J. Vicen po 3, D. Mi-
šík st. 2, Krcheň, Kameniš-
tiak po 1, 1 štv. – Oboňa 4, 
P. Dohňanský 1, 1 štv., Mi-
lochov A – TTC Považská 
Bystrica D 14:4, Kunovský 
4, B. Mihálik, Lutišan po 3, 
Benko 2, 2 štv. – Kulichová, 
Wallenfelsová po 2,  Dolná 
Mariková – JoLa Dubni-
ca predohrané 9:9, Stri-
ženec, Žiačik po 3, Kňažko, 
Seko po 1, 1 štv. – Rojkovič 
4, Kminiak 2, Lalinský, Za-
jac po 1, 1 štv.

1. Zliechov   10 8 2 0 116:64 28
2. Slovan PB B  10 8 1 1 113:67 27
3. Pruské B  10 7 1 2 113:67 25
4. Nozdrovice   10 6 2 2 105:75 24
5. Ladce C  10 4 5 1 98:82 23
6. D. Mariková   10 4 4 2 93:87 22
7. Dohňany   10 4 0 6 84:96 18
8. Milochov   10 2 2 6 73:107 16
9. TTC PB D  10 2 2 6 71:109 16
10. JoLa DCA   10 1 3 6 81:99 15
11. Sedmerovec C  10 2 0 8 69:111 14
12. Č. Kameň   10 1 0 9 64:116 12
7. liga
12. kolo: TTC Považská Bystrica E – Miraclec Dub-
nica nad Váhom 9:9, P. Sádeký, Babčan po 3,Ďurano-
vá 2, 1 štv. – R. Fatrsík, Heštera, Jakuš, M. Dohňanský 
st. po 2, 1 štv., Púchov A – Milochov B 9:9, Z. Juri-
ga st. 4, Lefko 3, Sitár 1, 1 štv. -  V. Hojdík 3, Gazdík, 
Balušík po 2, Duško 1, 1 štv.,  Dolný Moštenec B 
– Dolné Kočkovce C 16:2, Baláž, Ľ. Melicherík, I. Me-
licherík po 4, Ľ. Višenka 2, 2 štv. – M. Majdán, Crkoň 
po 1, Šebešťanová – voľno, Udiča – Nozdrovice B 
16:2, Kostka 4, Šuška, Ignácik ml. po 3, Harvánková 
2, Beník, Turiak po 1, 2 štv. – Zemanovič 2, Pružina 
B – Púchov B 12:6, Topor 4, D. Olšovský 3, J. Valášek 
2, Fr. Valášek 1, 2 štv. – Kvasnička 3, Vyhnička, Kutlik, 
Miko po 1, Beluša – 3. ZŠ Dubnica nad Váhom 16:2, 
I. Hrevuš, Ľ. Hrevuš po 4, Ochotnický, Jur. Kalus po 3, 
2 štv. – P. Fatrsík 2.
1. Šebešťanová   11 10 0 1 147:51 31
2. D. Moštenec B  11 10 0 1 154:44 31
3. Beluša   11 7 1 3 117:81 26
4. Udiča   12 6 2 4 121:95 26
5. Nozdrovice B  11 7 0 4 98:100 25
6. D. Kočkovce C  11 6 1 4 108:90 24
7. Miracles DCA   11 6 1 4 109:89 24
8. Pružina B  11 5 1 5 103:95 22
9. Milochov B  11 3 3 5 96:102 20
10. TTC PB E  11 2 2 7 70:128 17
11. Púchov A  11 2 2 7 85:113 17
12. ZŠ Dubnica   11 1 0 10 46:152 13
13. Púchov B  11 0 1 10 42:156 12

Ani dva body Rudolfa Chobota nestačili rezerve Dolných Kočkoviec na víťazstvo nad rezervou Ladiec. Dolnokoč-
kovania sú tak stále v pásme zostupu.            FOTO: Milan Podmaník
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Hokejisti MŠK Púchov nedovolili Iskre vzplanúť
HOKEJ

Volejbal

2. liga muži
15. kolo: MŠK Púchov – HK Iskra Partizánske 6:1 

(2:1, 1:0, 3:0), 6. Furo, 14. Luhový (Zemko, Paliesek), 
25. Zúbek (Mikuš, Hrušík), 47. Pšurný (Hrušík), 56. 
Zemko (Luhový), 57. Brandis (Panáček)

Strely na bránku: 46 - 19, presilové hry 9/0 – 2/0, 
rozhodovali Lesay, Hodoň, Gajdošík, 300 divákov 

Zostava MŠK Púchov: Kučík – Pišoja, Mikuš, Lukáč, 
Madový, Flašík, Haluška – Hrušík, Pšurný, Zúbek, 
Brandis, Panáček, Furo, Zemko, Paliesek, Luhový, Sta-
nislav, Bajtala, tréner Branislav Okuliar 

Púchovčania mali v šlágri jesene počas celého 
stretnutia hernú prevahu a svojho súpera prestrieľali 
46:19. Partizánčanom mali čo odplácať, sú totiž jedi-
ným mužstvom, ktoré ich pripravilo o body. Hoci Pú-
chovčania hrali vďaka nedisciplinovanosti a nervozi-
te hostí až deväť presilových hier, nepodarilo sa im 
ani počas jednej z nich skórovať. Frustrovaní hostia 
si vykoledovali za nešportové správanie aj dva tresty 
do konca stretnutia a ďalšie dva desaťminútové tres-
ty. Domáci na tvrdú hru hostí odpovedali peknými 
kombináciami a vylúčených mali počas celého stret-
nutia iba dvoch hráčov. Púchovčania na domácom 
ľade potvrdili svoju suverenitu v súťaži. Do vedenia 
šli v šiestej minúte po samostatnej akcii Fura, v 14. 
minúte zvýšil na 2:0 Luhový. Hostia zdvihli hlavu a o 
minútu znížili na 2:1 gólom Školku. V druhej tretine 
padol iba jeden gól z hokejky domáceho Zúbeka. 
Definitívne zlomili Púchovčania odpor súpera v záve-
rečnej tretine, kedy gólmi Pšurného, Zemka a Brandi-
sa definitívne zahasili partizánsku Iskru.

Ostatné výsledky 15. kola: Dolný Kubín – Prievid-
za 2:5, Ružomberok – Budapešť 3:6, Senica – Dyna-
max Nitra 7:8 pp, Osmos Bratislava B – Levice 1:0.
1. MŠK Púchov  14 13 0 0 1 100:37 39

2. Partizánske  14 8 3 0 3 67:48 30
3. D. Kubín  14 8 1 0 5 52:49 26
4. OSMOS BA B  14 6 1 2 5 44:49 22
5. Nitra  14 6 1 1 6 49:59 21
6. Levice  14 6 0 1 7 51:45 19
7. Prievidza  14 6 0 1 7 52:61 19
8. Budapešť  13 6 0 0 7 56:53 18
9. Ružomberok  14 3 0 0 11 40:68 9
10. Senica  13 1 0 1 11 42:84 4
Kadeti
20. kolo: MŠK Púchov – HC 05 Banská Bystrica 5:5 
(4:0, 1:2, 0:3), 7. Rusnák (Šmigura, Urban), 8. Pobežal 
(Kuriš, L. Halušková), 10. Moravanský, 16. Kuriš (Ur-
ban), 29. Urban (Šmigura)
Ostatné výsledky 20. kola: Zvolen – Spišská Nová 
Ves 2:6, Trnava – Martin 2:2, Trenčín – Poprad 7:1, Mi-
chalovce – Košice 1:2, Slovan Bratislava – Žilina 3:1
1. Slovan 20 16 3 1 113:41 35
2. Košice  21 16 1 4 109:53 33
3. Trenčín  21 15 1 5 100:43 31
4. Poprad  20 12 1 7 84:70 25
5. Martin  20 8 5 7 61:66 21
6. Trnava  20 8 4 8 70:73 20
7. Sp. Nová Ves 20 8 3 9 66:75 19
8. Žilina  20 7 4 9 51:65 18
9. MŠK Púchov  20 6 5 9 63:68 17
10. B. Bystrica  20 6 2 12 57:85 14
11. Zvolen  20 2 2 16 44:107 6
12. Michalovce  20 1 1 18 37:109 3
   I. liga starší žiaci
   8. HT
   18. kolo: MŠK Púchov – voľno, Považská Bystri-
ca – Banská Bystrica 6:2, Zvolen – Žilina 2:1, Brezno 
– Liptovský Mikuláš 11:1, Lučenec – Martin 6:16
1. Martin  16 15 1 0 129:35 31

2. MŠK Púchov  15 11 1 3 49:33 23
3. Zvolen  16 10 2 4 94:47 22
4. Žilina  16 9 0 7 54:39 18
5. Brezno  15 8 0 7 82:72 16
6. B. Bystrica  16 7 1 8 78:66 15
7. Lučenec  16 3 1 12 66:117 7
8. P. Bystrica  16 2 1 13 49:110 5
9. L. Mikuláš  16 2 1 13 31:113 5
   7. HT
   18. kolo: MŠK Púchov – voľno, Považská Bystri-
ca – Banská Bystrica 7:10, Zvolen – Žilina 5:5, Brezno 
– Liptovský Mikuláš 1:8, Lučenec – Martin 2:6
1. MŠK Púchov  15 13 2 0 91:22 28
2. Martin 16 13 0 3 104:42 26
3. B. Bystrica  16 9 2 5 79:65 20
4. Zvolen  16 8 2 6 80:58 18
5. Žilina  16 7 2 7 75:64 16
6. L. Mikuláš  16 6 2 8 47:57 14
7. Lučenec  16 4 1 11 44:88 9
8. P. Bystrica  16 3 2 11 67:94 8
9. Brezno  15 1 1 13 37:134 3
   I. liga mladší žiaci
   6. HT
  18. kolo: MŠK Púchov – voľno, Banská Bystrica – 
Považská Bystrica 11:5, Žilina – Zvolen 4:3, Liptovský 
Mikuláš – Brezno 2:5, Martin – Lučenec 9:5
1. MŠK Púchov  16 13 3 0 132:46 29
2. B. Bystrica 16 13 1 2 108:49 27
3. Žilina  16 10 1 5 99:56 21
4. Brezno  16 7 1 8 81:76 15
5. Martin  16 6 3 7 81:91 15
6. P. Bystrica  16 5 3 8 62:105 13
7. Zvolen  16 4 2 10 53:91 10
8. L. Mikuláš  16 4 0 12 86:116 8
9. Lučenec  16 2 2 12 52:124 6
   5. HT -   18. kolo: MŠK Púchov – voľno, Banská Bys-
trica – Považská Bystrica 9:0, Žilina – Zvolen 14:6, Lip-
tovský Mikuláš – Brezno 7:11, Martin – Lučenec 12:3
1. B. Bystrica 16 13 1 2 144:58 27
2. Žilina  16 10 2 4 118:75 22
3. Brezno  16 9 2 5 125:84 20
4. Martin  16 9 1 6 86:73 19
5. MŠK Púchov  16 8 1 7 98:92 17
6. Zvolen  16 8 1 7 96:96 17
7. L. Mikuláš  16 4 2 10 80:117 10
8. P. Bystrica  16 3 2 11 70:120 8
9. Lučenec  16 2 0 14 51:153 4

I.liga ženy
Prešov – 1.VK Púchov 1:3 (21, -13, -21, -22) a 

0:3 (-14, -25, -21)
Prešovčanky sa chceli v domácom prostredí 

vytiahnuť, Púchovčanky im však dovolili uhrať 
iba jediný set v prvom zápase. V druhom zápase 
po hladkom víťazstve v prvom sete viedli domá-
ce už 24:18. Potom sa na podanie postavil Katka 
Kováčiková a šnúrou šiestich bodov otočila stav. 
V koncovke si už Púchovčanky víťazstvo zobrať 
nenechali a poskočili na piatu priečku. 

Žiačky
1.VK Púchov – V Senica B 3:0 (21, 22, 22) a 3:0 

(21, 21, 21)
I keď výsledok vyzerá na sety jednoznačne, 

Záhoráčky Púchovčanky potrápili. Dve víťazstvá 
domácim však s takmer stopercentnou istotou 
garantujú miesto v elitnej šestke súťaže. 

(ms)

V dňoch 10. – 11. 12. 2017 sa konal 
36. ročník Veľkej ceny Žiliny v kraso-
korčuľovaní, na ktorom svojou bez-
chybnou jazdou očarila rozhodcov 
Lucka Kolmanová (kat. ml. žiačky 
12 - na snímke vpravo) a vyjazdila 3. 
priečku. Výborne sa umiestnili aj ďal-
šie dievčatá, Lilianka Drábová (kat. 
ml. žiačky 11) si odniesla 5. miesto a 
dosiahla svoje doteraz najvyššie bo-
dové maximum. 

V kategórií Nádeje dievčatá 7 
si  Laura Kolmanová vybojovala 5. 
miesto a tesne za ňou na 7. mieste 
sa umiestnila Natálka Masariková. 
Janka Novacká (kat. IK staršie Gold) 
tesne minula stupienky víťazov a 
do Púchova priniesla 4. miesto. Na-
tálka Michalíková (Hviezdičky) a jej 
sestra Adrianka (Basic staršie) si obe 
odniesli 13. miesto, Žofka Kubíková 
(Basic staršie) 12. miesto. Tesne za 
sebou skončili dievčatá Barborka 
Belobradová 11. miesto a Adelka 
Kaňková 12. miesto v kategórii Basic 
mladšie. A v kategórií Nádeje dievča-
tá 8 bojovali pretekárky Katka Kubá-
ňová -16. priečka a Sofia Motolová
- 17. priečka.         (r)

Bronz pre Lucku Kolmanovú v Žiline
KRASOKORČUĽOVANIE
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PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Prenajmem veľký, nový, dvojizbový byt v centre 
mesta, cena dohodou. Tel. 0905 252 742.

SLUŽBY
• METROVÝ A BYTOVÝ TEXTIL - pešia zóna, vianočný 
nákup pre každého, akcia na obliečky, novinka: vý-
robky 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.
• 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. 0902 238 168.

PONUKA PRÁCE
• 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 novootvore-
ných priestoroch autoservisu v Beluši/Podhorie 
v  profesnej oblasti pneuservisu pre pozície: a) 
mechanik - gumár, b) vodič odťahového vozidla. 
Ponúkame: výhodné platobné podmienky, ka-
riérny postup, kvalitný kolektív, kontakt: 0903 
250 150.
• Prijmeme čašníčku na TPP do pivárne Country sa-
lón. Viac info na tel. č. 0902 669 891.
• 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
•  Kúpim kladivkový šrotovník, môže byť aj domácej 
výroby. Tel. 042 46 328 17 alebo 0918 855 097.
•  Súrne hľadám asistenta. Som vozíčkarka so sva-
lovou dystrofiou, športovo aktívna. Tel. 0910 811 020.

OZNAMY
• Počas sviatkov bude prevádzka Divadla Púchov 
vrátane inzertnej kancelárie, predaja parkovacích 
kariet a MHD kariet od 22. 12. 2017 do 2. 1. 2018 
zatvorená. Pokladňa kina bude  otvorená 22. 12. 
od 16.00 - 20.00 hod., 23. 12. od 14.30 - 17.45 
hod., 27. až 30.12. od 16.00 – 20.00 hod.
• Združenie majiteľov TKR Púchov, s. r. o. oznamuje 
účastníkom KDS, že dňom 01. 02. 2018 nadobud-
ne účinnosť nový cenník služieb káblovej televízie. 
Ceny za programové ponuky v cenníku služieb sa 
nemenia. V prípade nesúhlasu so zmenou Cenní-
ka má účastník KDS v súlade s čl. V  Všeobecných 
podmienok poskytovania verejnej elektronic-
kej komunikačnej služby KDS právo odstúpiť od 
Zmluvy o poskytovaní verejnej služby doručením 
písomného oznámenia o odstúpení prevádzko-
vateľovi KDS, do dňa účinnosti nového Cenníka. 
Cenník a Všeobecné podmienky sú zverejnené v 
sídle prevádzkovateľa KDS - Združenia majiteľov 
TKR Púchov, s. r. o., Námestie slobody č. 560, Pú-
chov, v kancelárii spoločnosti SWAN MS a. s., 
Dvory 1933, Púchov a na www.tkrpuchov.sk.

POHOTOVOSTNÉ  SLUŽBY 
NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

RÝCHLA ZDRAV. POHOTOVOSŤ 155
PRE DOSPELÝCH 4605 319

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

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

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)
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SPOMIENKA
Kto ostá v srdci, zostáva 
aj v myšlienkach, na 
toho sa nezabúda. Dňa 
24. 12. 2017 si pripo-
menieme 7. výročie, čo 
nás navždy opustil môj 
manžel, dedko, praded-
ko Rudolf ŠPONIAR 
z Lazov pod Makytou. 

S láskou a úctou spomína manželka 
a dcéra s rodinou.

SPOMIENKA
Za všetko veľká vďaka otec a  mama, za dobré 
srdce, za lásku, za život s Vami. 
Dňa 14. 12. uplynie 9 rokov, čo odišla na večnosť 
mama Štefánia SMATANOVÁ, 
dňa 20. 12. bude 20 rokov, čo odišiel do večnos-
ti otec Anton SMATANA. 
S  láskou a  úctou v  modlitbách spomínajú syn, 
nevesta, tri dcéry, vnuci, pravnuci a prapravnuci. 
Za tichú spomienku a modlitbu ďakujeme všet-
kým, ktorí nezabudli a spomínajú.

SPOMIENKA
Kto ho poznal, ten si 
spomenie. Kto ho milo-
val, nikdy nezabudne. 
Dňa 24. 12. 2017 uplynú 
tri roky, čo nás navždy 
opustil môj syn Milan 
ŠPONIAR z Lazov pod 
Makytou. 

S láskou a úctou spomína mama 
a sestra s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 17. 12. sme si pripo-
menuli smutné siedme 
výročie, čo nás navždy 
opustil náš drahý man-
žel, dedko a  pradedko 
Rudolf DVORSKÝ. 
S  láskou a  úctou spo-
mína manželka a  dcéry 
s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 14. decembra uply-
nul rok, čo nás navždy 
opustila manželka, ma- 
ma a babka 
Emília PETERÁŠOVÁ. 

S láskou a úctou 
spomína manžel Pavel 

a synovia Peter a Roman 
s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 20. decembra 2017 
uplynie rok, čo nás na-
vždy opustila naša milo-
vaná manželka, mama, 
dcéra a sestra Viola 
ZBORANOVÁ, rodená 
Jurovatá. 

S láskou, vďakou a 
úctou spomína manžel, dcéra s rodinou, 

mama, sestry s rodinami a brat s rodinou.

SPOMIENKA
Čas plynie ako tichej 
rieky prúd, kto ťa poznal 
a mal rád, nevie zabudn-
úť. Tak teda tichučko sní-
vaj svoj večný sen, mys-
líme na teba každý deň. 
Dňa 20. 12. si pripome-
nieme 20 rokov, čo nás 
navždy opustila naša 
drahá mamička, babička Emília ZVONKOVÁ, 
rod. Bašková. 

S úctou a láskou spomínajú dcéra Tatiana  
a Emília s rodinami. Za tichú spomienku a mod-

litbu ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
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SPOMIENKA
Prázdno je tam, kde znel 
Tvoj hlas, spomienka na 
Teba zostáva navždy 
v nás. Dňa 23. 12. 2017 
uplynie 11 rokov, čo nám 
navždy odišiel milujúci 
manžel, starostlivý otec, 
láskavý dedko a praded- 
ko Jozef TRNKA. 
S láskou a úctou spomína manželka Emília, dcé-
ry s  rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu 
s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
Tíško si zaspala, zane-
chajúc všetkých, ktorých 
si rada mala. Snívaj svoj 
večný sen, myslíme na 
Teba každý deň. Dňa 28. 
12. 2017 si pripomenie-
me druhé výročie smrti 
našej mamičky a  babky 
Oľgy ĎURIŠOVEJ.

S láskou a úctou spomína dcéra s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 2. 1. 2018 uplynie 
20 rokov, čo nás navždy 
opustil náš manžel, otec, 
dedko, pradedko Jozef 
LUHOVÝ. Kto ste ho po-
znali venujte mu s nami 
tichú spomienku. 
S láskou a  úctou spo-
mínajú manželka a  deti 
s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 13. 12. 2017 uply-
nulo päť rokov, čo nás 
navždy opustil manžel, 
otec a  dedko Jaroslav 
GURIN. 
S láskou a úctou spomí-
na manželka, syn s rodi-
nou a dcéra s rodinou.

SPOMIENKA
V týchto dňoch si pripo-
míname 10. výročie, čo 
nás opustil 
Jozef BABČAN.

S láskou spomínajú brat 
a sestry s rodinami.

SPOMIENKA
Život plynie veľmi rých-
lo, dávno už bolo, čo 
počuli sme tvoj hlas, no 
spomienka na Teba je 
večná ako láska a  stále 
žije v  nás... Dňa 25. 12. 
2017 si pripomenieme 
päť rokov, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, 
brat, švagor a zať Peter KUŠ. S  láskou spomína 
manželka Zdenka, syn Peter a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Aj keď už nie si medzi 
nami, v našich srdciach 
žiješ stále s  nami. Dňa 
16. 12. 2017 by sa dožila 
100 rokov naša mama, 
babka, prababka Anna 
BUČKOVÁ. S  láskou 
spomína celá rodina

SPOMIENKA
Sviečka na hrobe tíško 
zhasína, kto Ťa mal rád, 
ten si spomína. Dňa 
21. 12. 2017 uplynie 15 
rokov, čo nás navždy 
opustil Emil LUHOVÝ. 
S  láskou a  úctou spo-
mína syn Jozef a  dcéra 
Emília s rodinami.

kabátov, búnd, kožuchov, plášťov, 
oblekov, sák a iného tovaru 
v dňoch 8. až 19. 1. 2018. 
od pondelka do piatka v čase 9:00 - 17.00 hod.

odevná firma 
ANDREMA - DOMIN 

Obchodný dom LACHOVEC, 2. posch.

VEĽKÝ 

VÝPREDAJ 

Nosenie je štýl, 
nosenie je radosť, 

                                                             nosenie je láska.
Nové slovenské šatky ElirilE
Prvá kolekcia je tu pre Vás

POĎAKOVANIE ZA PROJEKT
Ďakujeme mestu Púchov a neziskovej organizácii HELP-DYS za poskytovanie odborných služieb spojených s logopedickými a špecálno-pedagogickými 
intervenciami realizovaných v rámci projektu „Komplexná multidisciplinárna starostlivosť deťom v materských školách“. Projekt je úspešne realizovaný od 
minulého školského roku 2016/2017 priamo v materských školách a je prínosom pre deti a aj pre ich rodičov.

Danka Černičková (riad. MŠ Chmelinec), Katarína Tomanová (riad. MŠ Požiarna 1292), Jarmila Rolincová (riad. MŠ Požiarna 1291), 
Alena Antalová (riad. MŠ Nosice), Daniela Valentínyová (riad. MŠ Mládežnícka), Dana Kovalová (zástupkyňa riad. školy pre MŠ - ZŠ s MŠ Slovanská)
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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


