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Hokej bude mesto stáť
vyše 606 tisíc eur
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Žigmund Luxemburský v Trenčíne
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Trenčínu pred 600 rokmi udelil kráľ Žigmund Luxemburský výsady, ktoré z neho
urobili slobodné kráľovské mesto. Významnú udalosť pripomenul prvý deň Trenčianskych historických slávností.
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Šesť rán z dela,
za každé storočie jedna
Výročné jarmoky, slobodná poľovačka, právo variť pivo,
právo na farára i kata boli medzi výsadami, ktoré v pondelok 30. júla prečítal kráľovský pisár Trenčanom na
Mierovom námestí.

„Zdravím toto mesto, tento
kraj a túto župu. Cesta bola namáhavá, samý výmoľ a ten váš most
tu v Trenčíne...,“ posťažoval sa po
príchode na námestie kráľ Žigmund Luxemburský. Prišiel aj so
sprievodom, aby ľuďom v meste
oznámil, že ich žiadosti, ktoré adresovali kráľovskému dvoru, budú
vybavené raz a navždy. Za ovácií
publika potom jeho pisár prečítal
udelené privilégiá. Právo konať
dva výročné jarmoky, na prvú nedeľu po Veľkej noci a na Ondreja.
Právo slobodnej rybačky a poľo-

vačky, právo slobodného rúbania dreva v okolitých lesoch. Kráľ
oslobodil Trenčanov od platenia
cestných a vodných mýt, poskytol im úľavu pri platení pohraničného cla. „Trenčania budú platiť
clo iba vo svojom meste,“ povedal.
Ďalej majú právo skladu a právo
variť pivo. „Ruším zákaz pitia na
verejnosti, udeľujem právo zvoliť si
vlastného farára,“ pokračoval. Pre
všetkých zemepánov v krajine vrátane miest a ich úradníkov uložil
zákaz zadržiavať, väzniť a trestať
cez ich majetky predchádzajúcich

trenčianskych mešťanov, ktorí od
danej chvíle spadali pod súdnu
právomoc trenčianskeho richtára. Kráľ vyňal trenčianskeho richtára a mešťanov spod právomoci
trenčianskych kastelánov, súčasne povolil obyvateľom Trenčína
užívať výsady Budína, Stoličného
Belehradu a iných miest kráľov-

stva. Trenčínu udelil titul slobodného kráľovského mesta s právom
meča, a preto mu zapožičal vlastného kata, kým si mesto nezvolí svojho. Kráľovským mestom sa
Trenčín stal v roku 1412, na počesť tohto výročia odznelo na námestí šesť rán z dela, za každé storočie jedna.
(EV)
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Športový svet oslavuje.
Olympijské hry sú v plnom prúde. Príjemné osvieženie v horúcom letnom čase. V ostatných
dňoch sa ale v Trenčíne riešila iná športová téma. Čo bude
so zimným štadiónom a vôbec s trenčianskym hokejom?
Otázka za milión – najmä pre
hráčov a fanúšikov. Výsledok
je na prvý pohľad v prospech
domáceho hokejového klubu. Budúcnosť ukáže silu jeho
manažmentu. Každý správny Trenčan bude držať palce, hoci dôvody na isté obavy
sú, vzhľadom na známe fakty
z nedávnej minulosti i súčasnosti, opodstatnené. Mestské
zastupiteľstvo rozhodlo. Verme, že trenčiansky hokej prežije už len pre bohatú a úspešnú
históriu.
Apropó, história. Počas
týždňa na prelome júla a augusta sme mohli v Trenčíne zažiť kus našej minulosti, na ktorú si síce nikto z nás priamo
nespomína, ale bez ktorej by
naše mesto nemalo punc dôležitosti v podobe kráľovských
výsad. Trenčianske historické slávnosti na toto obdobie
niekdajšieho Trenčína nezabudli.
Na čo však už čoskoro budú
môcť zabudnúť telesne hendikepovaní ľudia, mamičky s kočíkmi, či starší občania s boľavými kĺbmi je starosť, ako sa
dostať na Sihoť a na stanicu.
Podchod pri Tatre sa v týchto
dňoch mení na bezbariérový.
Minulosťou sa od budúcej
vykurovacej sezóny stane pre
obyvateľov sídliska Juh popolček, ktorý mnohým zablúdil
z kotolne na biomasu priamo
do obývačky. Kotolňa sa bude
sťahovať.
Dobrá správa prišla priamo zo sídla Európskej komisie.
V Trenčíne bude dobudovaná
kanalizácia aj vodovod. Ale
v augustovom Infe prinášame
aj ďalšie dobré správy, a to na
strane so šťastným číslom 7.
Milí Trenčania, práve
máme uzávierku tohto vydania mestských novín a Slovensko získalo druhú olympijskú
medailu. Veríme, že ich bude
ešte viac. Tak či onak, nech vyhrá čestná hra nielen v športe,
ale aj v živote.
ERIKA SÁGOVÁ
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Podchod pri hoteli Tatra sa mení na
bezbariérový
Už 6. septembra by mal byť
hotový zrekonštruovaný
Hotel Tatra a spolu s ním aj
výťahy na oboch stranách
podchodu pod blízkou križovatkou.

Pre ľudí na vozíčku, rodičov
s kočíkmi i ťažšie sa pohybujúcich seniorov sa od septembra
uľahčí pohyb z centra mesta na
sídlisko Sihoť alebo opačne. Na
oboch stranách podchodu budú
dobudované výťahy. Po rokoch
diskusií sa tak konečne vyjde
v ústrety telesne postihnutým
občanom, ktorí doteraz nemali
inú možnosť, ako riskovať svoj
život prechádzaním pomedzi
autá cez štvorprúdovú vozovku.
Vstup do podchodu bude na
strane od centra nahradený preskleným. Na strane od Parku M.

R. Štefánika zostane pôvodný.
Ide v podstate o prvú a najdôležitejšiu fázu rekonštrukcie podchodu. Mesto má záujem v budúcnosti upraviť aj jeho vnútro.
„Jedna časť s výťahmi stojí 200
tisíc eur, ďalších 200 tisíc na zbú-

Primátor sa zastal univerzity
Rozhodnutie ministra
školstva Dušana Čaploviča
zmeniť štatút Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka na vysokú školu
vyrušilo primátora mesta
Richarda Rybníčka.

„Želal by som si, aby sme
v Trenčíne mali kvalitnú univerzitu. Niektoré kraje majú aj štyri
univerzity. Preto by som bol oveľa
radšej, keby minister školstva dal
vedeniu univerzity šancu obhájiť
pozíciu univerzity, aby mali ešte
nejaký čas na vyriešenie problémov s akreditáciami a skladbou
študijných odborov,“ vyjadril sa
k aktuálnej téme R. Rybníček.
Trenčiansky primátor si mys-

lí, že aj keď Mesto nemá dosah
na vedenie ani riadenie univerzity, bolo by chybou trestať študentov a pedagógov za niečo, za
čo oni nemôžu.
„Vyzývam vedenie univerzity, aby začalo konať a zabránilo
tomu, aby univerzita prišla o svoj
štatút. Stretol som sa so študentmi technických odborov, ktorí sa
vedeli uplatniť v praxi. Ja som
kritizoval vedenie univerzity za
rušenie odborov, ale aj za to, že
mnohé odbory si ťažko hľadajú
uplatnenie v praxi. Je povinnosťou vedenia univerzity poskytnúť
študentom konkurencieschopné
vzdelanie,“ dodal primátor.
(R)

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Štyri vstupenky na letnú etapu medzinárodnej
záhradníckej výstavy a veľtrhu FLORA OLOMOUC
2012, ktorá sa koná 16. – 19. augusta na Výstavisku
Flora Olomouc.
Ako sa volal program venovaný trenčianskemu učiteľovi
hry na klavír Karolovi Petrovi, ktorý bol súčasťou festivalu
Bažant Pohoda 2012?
Odpovede posielajte do 14. augusta na info@trencin.sk.
Žrebujeme troch výhercov.

ranie a postavenie druhej časti,
mesto nemá,“ povedal primátor
Richard Rybníček. Synot, a. s.,
ktorá vlastní bývalý Hotel Tatra, darovala mestu 100 tisíc eur.
Zvyšok sumy platí mesto.
(RED), FOTO (JČ)

ZMENY V MHD
Oznamujeme cestujúcej
verejnosti, že Mesto Trenčín
v spolupráci s dopravcom
SAD Trenčín, a. s., pripravilo nový cestovný poriadok MHD Trenčín. Zmeny
sa týkajú časov odchodov
jednotlivých spojov zo zastávok a trasovania liniek
MHD. Niektoré linky budú
zrušené a iné zavedené.
Podrobné informácie budú
uverejnené v najbližších
dňoch na www.trencin.sk,
www.sadtn.sk a, samozrejme, aj v prostriedkoch MHD.
Zároveň bude vydané mimoriadne INFO, kde bude
zverejnený celý nový cestovný poriadok MHD. Zmeny
budú uvedené do prevádzky
v sobotu 18. 8. 2012.
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Hokej bude mesto stáť 606 tisíc eur N
Po tom, ako poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva odložili predaj Zimného štadióna Pavla
Demitru, stúpnu náklady mesta na ďalšiu hokejovú
sezónu.

Prevádzka štadióna bude
naďalej mesto stáť 450 tisíc
eur, ďalších 55 tisíc zhltnú nevyhnutné opravy, aby mesto
získalo povolenie na spustenie
ľadu aspoň na ďalšiu sezónu.
Poslanecký klub Smer-SD na
zasadnutí mestského zastupiteľstva 30. júla zároveň navrhol,
aby Dukla dostala ďalší príspevok 70 tisíc eur. Zdôvodnili to
ako kompenzáciu za to, že hokejisti nemôžu začať trénovať
na trenčianskom štadióne. Do
konečnej sumy nie je ešte zarátané vyrovnanie s Duklou za investície do štadióna z minulého
obdobia, kde si mesto urovnalo
dlh, ktorý Dukla mala voči mestu.



Poslanci našli
peniaze na hokej
Keďže náklady na hokej
stúpajú, poslanci museli hľadať zdroje, odkiaľ peniaze pre
akciovú spoločnosť Dukla
Trenčín nájsť. Napokon poputujú z ušetrených prostriedkov
za mestskú hromadnú dopravu, z plánovanej rekonštrukcie tržnice na Dlhých Honoch
z peňazí, ktoré sa nepoužijú
v tomto roku na výstavbu kotolne na Základnej škole Na
dolinách.
Poslanci na druhej strane deklarovali, že nezavrhujú
ideu trenčianskeho primátora
štadión zveriť do súkromných
rúk, zrekonštruovať ho za peniaze investora a znížiť tým
náklady mesta na podporu hokeja.



Rybníček
s príspevkom pre
Duklu nesúhlasí
Trenčiansky primátor Richard Rybníček, ktorému nedávno poslanci odňali akékoľvek kompetencie v narábaní
s rozpočtom, s týmto postupom
nesúhlasí, avšak rešpektuje väčšinové rozhodnutie poslancov,
ktorí podľa jeho slov nesú za
schválený príspevok pre Duklu
plnú zodpovednosť.
Za príspevok hlasovalo 15
poslancov, štyria boli proti.

 Čo odznelo na
zastupiteľstve?
Daniel Beníček
(Smer-SD), predkladateľ
návrhu
Najlepší
hráči Dukly
odchádzajú.
Celý slovenský hokej má
problémy
a myslím si,
že keď kolíska
slovenského hokeja má problémy, je našou morálnou povinnosťou im pomôcť.
Pavol Kubečka
(Smer-SD)
Tieto všetky sumy, ktoré do štadióna dávame,
majú zmysel.
Keď chce sedliak žať, musí
najskôr zasiať
a musí najskôr nakúpiť. Nevidím
v tom nič nelogické. Keď raz budeme rokovať, nič nám nebráni,
čo sme dali do nášho žitka, tak
si započítame a budeme hľadať
takého investora, ktorý to bude
akceptovať.
Leo Kužela (nezávislý)
Mrzí ma
jedno. Problém u mňa
morálne spočíval v tom, že
nevedeli vyúčtovať dotáciu.
Dukla má dostať ďalších 70 tisíc eur. Najviac
ma prekvapuje, prečo na úkor
kotolne pre deti na základnej
škole preferujeme príspevok pre
Duklu.
Ján Kanaba (nezávislý)
Pred rokom sme riešili ten istý
problém. Nemôžeme predsa
dotovať
súkromnú akciovú spoločnosť. Bývalý primátor (Branislav
Celler, pozn. red.) naučil funkcionárov Dukly, že koľko peňazí

si zapýtali, toľko im mesto dalo.
Dukla nemá vyplatené mzdy
vynikajúcim hokejistom, ktorí
odišli. Akoby Dukla mlela z posledného a vinu zvalila na mesto.
Ak sa toto dozvedia obyvatelia
Trenčína, že im dávame 70 tisíc
eur a peniaze berieme na prestrešenie tržnice a ideme zobrať
škole. Toto voliči spočítajú každému jednému, kto za takýto návrh zahlasuje.

Eduard Hartmann (SNS)
Som takisto za to, že je
ideálne, aby
sa našiel investor a treba mu otvoriť
dvere.

Michal Urbánek
(SDKÚ-DS)
Peniaze do
štadióna nevyhnutne treba dať, ale je
naozaj správne poskytnúť
Dukle ďalšiu
dotáciu, keď sú tu aj iné športové kluby?
Richard Rybníček
(nezávislý), primátor
mesta
D u k l a
je niečo, čo
všetci v meste chceme, ale
neberme na
seba všetku
zodpovednosť
za ich problémy. Budem pozorne sledovať,
čo sa bude diať s celým hokejom
na Slovensku. To, čo zažívame,
nie je len problém Dukly. Ani
toto mesto, ani iné mesto nie je
v súčasnej ekonomickej situácii
schopné ťahať prevádzku štadióna aj činnosť hokeja.
Teší ma, že sme pripravení
pokračovať v rokovaní o predaji
štadióna a že túto ﬁlozoﬁu dodržíme. Dnes za 55 tisíc eur opravíme štadión, ale s príspevkom
70 tisíc pre Duklu nesúhlasím,
pretože nie je spravodlivý.
Celý videozáznam zo zastupiteľstva je zverejnený na internetových stránkach www.trencin.sk
a www.trencianska.tv.
RICHARD NEMEC

STRUČNE

a konci júna sa na
Mierovom námestí hral
„Človiečik, nehnevaj sa“. Mal
viacero víťazov. Grant 300 eur

získalo Materské centrum
Srdiečko, ktoré zaň zorganizuje septembrovú športovú
olympiádu na Brezine. Druhý
300-eurový grant vyhral NAJS,
tím zamestnancov spoločnosti
Johnson Controls pre Centrum
technického vzdelávania na
podporu študentov, ktorí sa
zaoberajú robotickými
systémami. Drevené vyrezávané hračky získala MŠ na Ulici
M. Turkovej. Spoločenskú hru
so živými ﬁgúrkami organizovala Trenčianska nadácia
v spolupráci s Mestom Trenčín
a Základnou umeleckou školou
K. Pádivého.

V

rámci kresťanskej púte na
najstaršie pútnické miesto
na Slovensku bola 21. júla
uvedená nová poštová známka
s vyobrazením barokového
pútnického kostola zasväteného sv. Svoradovi a Benediktovi
na Skalke pri Trenčíne.

Slovenská pošta súčasne
vydala aj obálku prvého dňa,
na ktorej je časť oltára so
súsoším sv. Andreja (Svorada)
a sv. Benedikta a pečiatku
s motívom skrinky na uloženie
liturgických potrieb z kostolného oltára.

M

ierové námestie má od
júna pitnú fontánku. Stojí na chodníku neďaleko KIC.
Jej osadenie zariadilo mesto
a sponzorovala ho ﬁrma TVS,
a.s., ktorej patrí poďakovanie
za ochotu a spoluprácu. Vodu
spúšťa časovač.
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Je mesto
Trenčín
bezpečné?

Teplo bude lacnejšie, kotolňu na
biomasu presťahujú
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neho v spolupráci a podpore dodávateľov, ktorí dokážu lacnejšie
dodať energie pre domácnosti.

Vysokoškoláci sa pýtali
Trenčanov, kde sa v meste cítia bezpečne alebo
naopak. Čo zistili, budú
prezentovať na workshope 20. augusta.

Jednou
z
rozhodujúcich kvalít verejného priestoru je jeho bezpečnosť. Návrhy a riešenia na zlepšenie by
mal priniesť spoločný projekt
Trenčianskej nadácie a Stredoeurópskeho výskumného a školiaceho centra v oblasti priestorového plánovania SPECTRA
Centre of Excellence EU.
V letných mesiacoch sa študenti Priestorového plánovania
Slovenskej technickej univerzity (STU)Bratislava pohybovali po jednotlivých mestských
častiach Trenčína a oslovovali
obyvateľov, aby zistili ich názor
k viacerým oblastiam, ktoré
majú vplyv na pocit bezpečia.
„Ľudia ich mohli stretnúť
na Sihoti, na vlakovej a autobusovej stanici, v parku M. R. Štefánika, na Mierovom námestí
ako i na sídlisku JUH,“ povedala za projektový tím SPECTRA
Centrum Excelencie Silvia Ondrejičková.
Práca v teréne pokračovala
terénnymi prieskumami a rozbormi, zberom údajov a spracovaním podkladov do štúdie
mesta Trenčín skupinou odborníkov z STU. „Získané údaje budú odprezentované v rámci workshopu, ktorým chceme
otvoriť diskusiu s odbornou verejnosťou v tejto oblasti,“ vysvetlila. Workshop bude 20.
augusta v Trenčíne. Pozvaní
sú odborníci z radov priestorových plánovačov z STU Bratislava a zástupcovia bezpečnostných zložiek, zástupcovia
z Obvodného úradu ako koordinujúceho subjektu.
„Následne
bude
spustená webová stránka, kde
prostredníctvom interaktívnej
mapy budú zverejnené výsledky z prieskumu v meste Trenčín a zároveň bude vytvorený
priestor pre zapojenie a vyjadrenie sa ďalších obyvateľov
Trenčína,“ doplnila Ondrejičková.
(EV)

Pre značnú časť obyvateľov Trenčína od 1. augusta zlacnie teplo. Spoločnosť Služby pre bývanie, s. r. o., ktorá
sa stará o takmer 12 tisíc bytov v meste, znižuje svojim
odberateľom náklady na teplo o 15 percent. Ide o začiatok dlhodobej energetickej politiky mesta.
Kotolňa na biomasu
na Liptovskej ulici
FOTO (JČ)

 Zníženie nákladov
na správu tepla
Od 1. septembra sa zmení aj
cena za správu tepelných zdrojov v meste. „Doteraz mesto platilo 300 tisíc eur ročne a bude
platiť minimálne o polovicu menej,“ povedal primátor s tým,
že ide o dôležitú informácia pre
ľudí v Trenčíne. Zlacnie napríklad aj správa tepla na jednotlivých trenčianskych základných
školách. Výsledkom by malo byť
viac peňazí v rozpočte na iné aktivity.

 Kotolňu na
Liptovskej presťahujú

Konateľ spoločnosti Jozef
Greňo dôvody zlacnenia tepla
vysvetlil investíciami. „Biomasa namiesto plynu, nový systém
riadenia prevádzky, investície do
technológií, zľavy pre veľkoodber
zemného plynu. To sú najpodstatnejšie dôvody úspory. V prevádzke máme množstvo kotolní
a na ich modernizácii naďalej
pracujeme,“ uviedol Greňo.
„Spoločnosť Služby pre bývanie, s. r. o., systematicky investuje do zdokonalenia stavu svojich
technologických zariadení a znížení negatívnych dopadov na životné prostredie. Výsledkom je
vybudovanie nových rozvodov na
sídlisku Sihoť, zmena kotolní na
výmenníkové stanice a investícia
na biomasovej kotolni na Liptovskej ulici,“ pokračoval druhý konateľ spoločnosti Miroslav Marko.

„Ďalším cieľom je zníženie
nákladov na výrobu a dodávku
teplej úžitkovej vody. Spoločnosť
začala realizovať projekt, ktorého výsledkom bude zníženie spotreby tepla na ohrev vody, zníženie
tepelných strát v rozvodoch a tým
aj pokles ceny pre konečného odberateľa,“ dodal Greňo.

 Energetická
politika mesta
Zníženie nákladov na teplo
pre 12 tisíc bytov považuje primátor mesta Richard Rybníček
za začiatok dlhodobej energetickej politiky mesta. „Zaoberáme
sa tým, ako zlacniť teplo a energie pre obyvateľov. Doteraz sme
mali obrovské náklady na správu tepla v meste a snažíme sa to
radikálne znižovať,“ povedal.
Konkrétny podiel mesta je podľa

Práve kotolňa na biomasu na
Liptovskej ulici na najväčšom
trenčianskom sídlisku Juh spôsobovala starosti ľuďom z blízkych bytových domov. Spoločnosť už preto zainvestovala do
nového ﬁltračného systému.
„Systém za 200 tisíc eur zaručuje zníženie objemu emitovaného
popolčeka pod 30 miligramov na
meter kubický, pričom norma je
150 miligramov,“ uviedol konateľ spoločnosti Miroslav Marko.
Napriek tomu sa spoločnosť
rozhodla kotolňu presťahovať
do areálu bývalej kotolne na uhlie na Východnej ulici. „Plníme
ďalší sľub obyvateľom, ktorý sme
dali minulý rok, že biomasová kotolňa sa presťahuje na iné miesto
a nebude už vytvárať popolček,
ktorý padá ľuďom na balkóny,“
doplnil primátor R. Rybníček.
Presťahovanie kotolne si vyžiada
aj vybudovanie vyše kilometrového teplovodu. Hotová by mala
byť do konca budúceho roka.
(RED)

Doručenie rozhodnutí o daniach a poplatkoch
Rozhodnutia o dani z nehnuteľností a poplatku za
smeti, ktoré sa nepodarilo občanom osobne doručiť,
si budú môcť ľudia vyzdvihnúť na úrade alebo im
budú zaslané poštou.

V mesiaci júl zamestnanci
Mestského úradu ukončili doručovanie rozhodnutí o dani
z nehnuteľností a o poplatku
za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad pre zdaňova-

cie obdobie roku 2012. Zásielky, ktoré sa nepodarilo doručiť, budú od 6. do 8. augusta
uložené v obradnej miestnosti
MsÚ v čase od 8.00 do 16.00.
Ak si rozhodnutie občania

z rôznych dôvodov nevyzdvihnú, zásielka im bude doručená
prostredníctvom Slovenskej
pošty, a. s.
V prípade, že chcú občania zaplatiť pred doručením
rozhodnutia, môžu tak urobiť v Klientskom centre Mestského úradu v Trenčíne počas
úradných hodín. (Po – Št 8.00
– 16.30, Pi 8.00 – 14.00)

3. august 2012

aktuality
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Konečne budú
mať kanalizáciu
Obyvatelia Opatovej a Zámostia si vydýchnu. Po rokoch
čakania sa ich život zmení k lepšiemu. Od nepríjemných
starostí ich odbremení dobudovanie kanalizácie.

Zo sídla Európskej komisie
prišla 3. júla 2012 dobrá správa. Veľký infraštruktúrny projekt „Intenziﬁkácia čistiarní
odpadových vôd, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou
v Trenčianskom regióne“, ktorého cieľom je modernizácia systému pre spracovanie odpadových
vôd, dobudovanie kanalizácie
a zásobovanie pitnou vodou je
schválený. Úžitok z neho budú
mať aj obyvatelia Trenčína.



Ľudia správu vítajú

Aj primátor Trenčína a zároveň predseda predstavenstva
Trenčianskych vodární a kanalizácií (TVK) Richard Rybníček
vyjadril potešenie nad tým, že sa
celý proces podarilo dotiahnuť
do úspešného konca. „Je to výborná správa. Veľmi sa teším, že
sa v Trenčíne ako krajskom meste
zlepší štandard bývania a zvýši
životná úroveň obyvateľov v Opatovej a v Zámostí,“ povedal.



Zmodernizujú čistiareň

FOTO: ARCHÍV TVK

Modernizácia trenčianskej čistiarne odpadových vôd
na ľavom brehu Váhu by sa mala začať ešte v tomto
roku.

vobrežná čistiareň odpadových
vôd kapacitu pre 49 770 obyvateľov. Jej modernizácia bude stáť
vyše 17 miliónov eur. Mala by sa
začať ešte v tomto roku, pričom
výsledok sa prejaví vo zvýšení jej
kapacity na 57 000 obyvateľov.

Projekt má celkový objem 83 725 195 eur, príspevok z eurofondov predstavuje
48 344 489 eur a zo štátneho rozpočtu 8 531 380,52 eur. Zvyšnú
časť budú hradiť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 Pre súčasnú
Prvou z troch hlavných ak- i budúcu generáciu
tivít je intenziﬁkácia existuDruhou dôleNa Jahodovej ulijúcich čistiarní
žitou súčasťou
ci bude vybudovaný
odpadových
projektu je výaj vodovod. Investívôd
(ČOV)
stavba kanaliv
Trenčíne,
začných systécia v hodnote necelých
Novom Mesmov v Trenčíne
618 000 eur sa začne
te nad Váhom,
a v obciach
realizovať v druhom
Tr e n č i a n s k e j
Zamarovštvrťroku 2013.
Teplej a Trence, Omšenie,
čianskych StanTr e n č i a n s k e
kovciach. Vybudovaná bude aj Stankovce, Veľké Bierovce,
nová ČOV v Ivanovciach.
Opatovce, Ivanovce, MelčiceDnes má trenčianska ľa- Lieskové, Adamovské Kochanovce, Chocholná-Velčice v celkovej dĺžke 50,3 km. V Trenčíne
bude dobudovaná kanalizácia
v Opatovej v dĺžke 2 452 metrov
a vyžiada si viac ako 1 050 000
eur. Pribudnú 4 čerpacie stanice
a 185 kanalizačných prípojok.
Dostavba kanalizácie sa
bude týkať aj mestských častí
Zlatovce a Orechové v uliciach
– Istebnícka, Matice slovenskej,
Jahodová, Kasárenská a v ulici
Psotného. Tu bude novovybudovaných 1 807,2 m sietí. Pribudnú 3 čerpacie stanice a 91
kanalizačných prípojok. Na Jahodovej ulici bude vybudovaný
aj vodovod. Investícia v hodnote necelých 618 000 eur sa začne
FOTO (EV)
realizovať tak, ako aj v prípade
mestskej časti Opatová, v druOpatovská ulica má kanalizáciu iba v časti od Trenčína
hom štvrťroku 2013.
po kultúrne stredisko.
„Prínosy projektu ocení sú-

Obyvatelia mestských častí Opatová a Zámostie sa tešia.
V Opatovej je napríklad zatiaľ
odkanalizovaná iba niečo viac
ako tretina celej mestskej časti. „Ja budem mať veľkú radosť.
Fekálny voz musíme volať každé
dva-tri mesiace, pričom za jeden
vývoz platím asi 68 eur,“ hovorí Opatovčanka. „Ubudne nám
starosť kontrolovať, či ich už treba zavolať.“ Opatovská ulica má
kanalizáciu iba po kultúrne stredisko.
„Sme tu dve rodiny a máme
malú žumpu, ktorú stále treba
ťahať, kanalizáciu by sme preto
len privítali,“ hovorí obyvateľka
Opatovskej ulice. „Život by bol
oveľa kvalitnejší,“ dopĺňa ju sused.

časná a aj budúca generácia,
nakoľko prispeje k zlepšeniu životného prostredia a natrvalo vyrieši spôsob dodávky pitnej
vody, odvádzania a čistenia odpadových vôd v dotknutých obciach trenčianskeho regiónu.
V súčasnosti prebieha proces výberu dodávateľa stavebných prác
a dozora stavby,“ uviedla riaditeľka Trenčianskych vodární
a kanalizácií, a. s., Monika Čižnárová.

 Jedinečný projekt
v regióne
Európska legislatíva sprísnila požiadavky na kvalitu odtoku z čistiarní odpadových vôd
a na zvýšenie pripojenosti obyvateľstva na verejné vodovody
a kanalizácie. Na zabezpečenie
týchto úloh pripravoval projekt
vlastník vodárenskej infraštruktúry v trenčianskom regióne,
ktorým je spoločnosť TVK. Jej
najväčším akcionárom je mesto
Trenčín. Žiadosť o príspevok
z Kohézneho fondu Európska
komisia schválila 3. júla 2012.
Jednou z podmienok pridelenia ﬁnančných prostriedkov
je 85 % napojenosť obyvateľov
na novovybudované vodovody
a kanalizácie. Oprávnené náklady pre určenie výšky grantu
dosahujú v tomto prípade sumu
69 558 918,54 eur. Príspevok na
zrealizovanie projektu z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu
je vo výške 81,7 % oprávnených
nákladov. Ide o najväčší projekt
v oblasti životného prostredia
v našom regióne.
(RED)

6 | INFO

čisté mesto

číslo 8 | ročník XIV

Vyhodnotenie jarného upratovania

ZBER STARÝCH
ELEKTROSPOTREBIČOV

V termíne od 24. 3. 2012 do 19. 5. 2012 prebiehalo na
území mesta Trenčín „jarné upratovanie“, ktorého rozsah bol určený v obojstranne schválenom harmonograme jarného upratovania. Jarné upratovanie prebiehalo
výlučne počas sobôt.

V sobotu 8. 9. 2012 organizuje Mesto Trenčín
v spolupráci so Združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu odvoz starých
elektrospotrebičov priamo z domácností.
Zber starých elektrospotrebičov je bezplatný.
Ako na to?
Môžete zatelefonovať na Mestský úrad Trenčín na tel. číslo 032/650 44 18
alebo poslať e-mail na cachova@trencin.sk. Je potrebné nahlásiť nasledovné údaje:
1. Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť
2. Vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a telefonický kontakt.
V určený deň z vašej adresy bude odobraný nahlásený elektroodpad.
Elektroodpad musí byť vyložený vo vchode bytového domu alebo za
bránou rodinného domu už o 9.00 hod. ráno v deň zberu, nie na ulici.
Zároveň je potrebné, aby ste v priebehu dňa až po odvoz umožnili vstup
do týchto priestorov. Z časových a logistických dôvodov nevynášame
elektroodpad z bytov, pivníc a povál.

FOTO (JČ)

POZOR! Vaše údaje nám môžete nahlasovať do 3. 9. 2012 telefonicky počas
úradných hodín Mestského úradu, alebo e-mailom kedykoľvek do tohto
termínu.
Odvezieme veľké spotrebiče (chladničky, práčky, televízory…), ako aj malé
spotrebiče (vysávače, žehličky, kávovary, fény…), ktoré nepatria do bežného kontajnera určeného na komunálny odpad.

Druhá kosba sa začala skôr

 Zhodnotenie
a zneškodnenie odpadov
• Biologicky
rozložiteľný
odpad bol zhodnotený na kompostárni biologicky rozložiteľných odpadov v Trenčíne.
• Objemný odpad bol zneškodnený uložením na skládke
odpadov „Luštek“ v Dubnici
nad Váhom.
• Nebezpečné odpady, OEEZ
boli dočasne uložené v skladoch
nebezpečných odpadov v Trenčíne, na ulici Zlatovská 2200
a následne odvezené na zhodnotenie a zneškodnenie.
Na jednotlivých stanovištiach boli umiestnené 2 kusy
veľkoobjemových kontajnerov,
do ktorých bolo možné ukladať
biologicky rozložiteľný odpad

a objemný odpad. Aby nedošlo
k miešaniu jednotlivých zložiek
odpadu, znehodnocovaniu biologicky rozložiteľného odpadu,
prípadne aby do kontajnerov
neboli umiestňované nepovolené druhy odpadov, na každom
stanovišti bol počas celej doby
pristavenia kontajnerov zodpovedný zamestnanec Marius Pedersen, a. s., Trenčín, ktorý koordinoval celý systém odberu
odpadu na danom stanovišti.
Jarné upratovanie mesta
Trenčín prebehlo bez výraznejších problémov.
Touto cestou sa chceme
všetkým občanom i organizáciám, ktoré sa zapojili do tejto
akcie, srdečne poďakovať!
ÚTVAR STAVEBNÝ,
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA,
DOPRAVY A INVESTÍCIÍ

FOTO (JČ)

Kosenie závisí, podobne ako zimná údržba, od počasia.
Mesto má v rozpočte naplánované dve kosenia, pričom
jedno stojí asi 150 tisíc eur. Primátor sa rozhodol dať
pokyn na druhú kosbu skôr, ako bolo naplánované.

Pôvodne sa malo druhé kosenie začať až v auguste. „Vzhľadom k tomu, že v máji začalo byť
teplo a pritom aj pršalo, vegetácia začala bujnieť. Rozhodli
sme sa začať s druhým kosením
skôr aj preto, že sú prázdniny,
turistická sezóna. Záleží nám
na tom, aby mesto bolo pekné aj
pre jeho návštevníkov,“ zdôvodnil svoje rozhodnutie Richard
Rybníček.
Časť kosenia robí mesto
svojpomocne, časť prostredníctvom zmluvného partnera –
spoločnosti Marius Pedersen.
„Dnes ešte nevieme povedať, či

budeme mať peniaze aj na tretie kosenie. Keď si uvedomím, že
musíme ešte niekoľko rokov splácať dlh za vybudovanie nefunkčnej plavárne, čo je takmer 60 tisíc euro mesačne, pričom sme
tieto peniaze mohli dať na údržbu mesta, veľmi ma to hnevá,“
skonštatoval po porade s vedením mesta primátor.
Na území Trenčína sú aj zanedbané, zarastené plochy, ktoré nie sú mestské. A hoci Mesto
pravidelne na tento fakt príslušných vlastníkov upozorňuje a vyzýva k náprave, nie všetci
zareagujú.
(RED)

Vývozy veľkoobjemových kontajnerov
Počet stanovíšť

82

Počet vývozov – objemný odpad

182

Počet vývozov – biologicky rozložiteľný odpad

103

Zozbierané množstvá odpadov
Oleje a tuky

0,397 t

Obaly obsahujúce nebezpečné látky

5,871 t

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

0,019 t

Zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
(napr. chladničky)
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia
Opotrebované pneumatiky

2,645 t
8,792 t
2,465 t

Biologicky rozložiteľný odpad

102,510 t

Objemný odpad

200,750 t

Spolu

323,449 t

Celkové náklady na jarné upratovanie 2012

22 727,16 €

3. august 2012

dobré správy

Chcú sa podeliť s ďalšími neziskovkami
Kultúrne centrum Aktivity sa rozhodlo podeliť o ocenenie, ktoré v tomto roku získalo. Pripravilo sériu vzdelávacích seminárov pre neziskové organizácie zdarma.

Ako vytvoriť značku neziskovej organizácie, ako sa prezentovať alebo ako spolupracovať
s ﬁrmami? Odpovede na tieto
otázky hľadá každá nezisková
organizácia. Na rozvoj zručností a získanie nových kompetencií
ľudí zapojených do tvorby aktivít
v neziskovej oblasti sú zamerané
semináre, ktoré trenčianska nezisková organizácia Kultúrne
centrum Aktivity (KCA) pripravuje na september.

v Trenčianskom regióne, a to
formou prípravy série špecializovaných vzdelávacích seminárov, ktoré budú pre účastníkov
bez poplatku.

objednalo u bratislavskej organizácie Voices. „Doteraz vyškolili zástupcov z viac ako 150 neziskových organizácií na Slovensku
a ich spätná väzba potvrdila, že
im tréningy pomohli v ich ďalšej
práci,“ odôvodila výber školiteľov Rajnincová.
Ak majú neziskové organizá-



Školiteľov zaplatia
zo svojej odmeny
„Podarilo sa nám získať ocenenie Nadácie Orange za regionálny a komunitný rozvoj,
ktorého súčasťou je aj ﬁnančná
odmena. Máme právo ju použiť
na rozvoj organizácie a ﬁnancovanie vybraných projektových aktivít,“ povedala za KCA Světluše
Rajnincová. Organizácia sa rozhodla časť peňazí využiť v prospech ďalších neziskových organizácií pôsobiacich prevažne

FOTO: ARCHÍV KCA



Prihlášky sú na webe

Školenia sú určené pracovníkom, dobrovoľníkom a podporovateľom neziskovvých organizácií a iniciatív. KCA si ich

cie o semináre záujem, môžu sa
prihlásiť na www.kcaktivity.sk,
kde nájdu aj podrobné informácie o programe jednotlivých seminárov. Prvý z nich sa koná už
8. septembra.
(EV)
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Striebro pre
Dagmaru Kubinskú
hneď dvakrát

Dve strieborné medaily domov do Trenčína z 8. akademických majstrovstiev sveta
v karate priviezla slovenská reprezentantka Dagmara Kubinská. Prvé striebro získala v kumite do 61 kg, druhé v súťaži
družstiev ako členka ženského
kumite tímu. Aj jej zásluhou
sa Slovensko v medailovom
rebríčku ocitlo na 5. mieste zo
43 zúčastnených krajín sveta.
Majstrovstvá sa konali 12. –
15. júla v Bratislave. Budúca
právnička študuje na Karlovej
Univerzite v Prahe, je členkou
Karate Klubu Ekonóm Trenčín
a zverenkyňou trénera Miroslava Ďuďáka (6. DAN). Blahoželáme!
FOTO: ARCHÍV D. K.

Vyberte sa na Floru
Olomouc 2012 s INFOm

V Trenčíne pribudne lavička
Žigmunda Luxemburského

ho cieľom je vytvoriť sieť príjemných miest na sedenie.
„Radi by sme vyzvali ľudí, aby
sa pridali k nám v hľadaní miest
v Trenčíne, ktorým lavička chýba
a zároveň im dali možnosť spolupodieľať sa na vytvorení tohto
Mapu neobyčajných lavičiek chce s aktívnym zapojením
malého verejného priestoru,“ hoverejnosti vytvoriť Trenčianska nadácia. Hlavným motívorí správkyňa Trenčianskej navom dlhodobého projektu je „Pamodaj šťastia, lavička“.
dácie Alena Karasová.
Podľa jej slov výsledkom dlhodobého projektu, do ktorého
chcú čo najviac zapojiť verejnosť, by mala byť mapa neobyčajných trenčianskych lavičiek.
Možno vznikne lavička zaľúbených, lavička pre pouličných
básnikov, lavička ﬁremná alebo
lavička s príbehom. Ich počet
nie je vopred ohraničený.
„Ako dlho projekt potrvá,
bude závisieť od ľudí. Kým budú
mať záujem, lavičky v mape
môžu stále pribúdať,“ vysvetľuje
správkyňa. Prvú lavičku plánujú osadiť už v septembri. Venujú ju významnej osobnosti, ktorá
FOTO: ARCHÍV NADÁCIE
z mesta Trenčín urobila slobodné kráľovské mesto – ŽigmunLavička ako príjemný ve- dychovanie, kochanie sa alebo dovi Luxemburskému.
rejný priestor na zoznámenie udobrovanie. Trenčianska nasa, stretnutie, rozprávanie, od- dácia pripravuje projekt, ktoré(EV)

Getsemanská záhrada s olivovníkmi, gladioly, georgíny,
bylinky, trvalky, vodné rastliny,
množstvo ruží, okrasné dreviny, letné ovocie a zelenina,
súťaž ﬂoristov vo viazaní kytíc
a vencov na tému „Dožinková slávnosť“, záhradnícke trhy
a poradne, zbierkové skleníky
s exotickými zaujímavosťami
z celého sveta, rozárium s viac
ako 500 odrodami ruží – to je
len stručný výpočet toho, čo
ponúkne letná etapa medzinárodnej záhradníckej výstavy
a veľtrhu Flora Olomouc 2012.
Svoje brány otvorí návštevníkom od 16. do 19. augusta,
denne od 9. do 18. hodiny. Traja čitatelia mesačníka INFO
majú možnosť získať po štyri
voľné vstupenky na túto výnimočnú záhradnícku akciu. Súťažnú otázku uverejňujeme na
strane 2.
(EV)
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Nie pre zisk a slávu, ale k pocte tohto miesta
FOTO (JČ)

Piaty ročník medzinárodného sympózia ORA ET ARS sa
skončil 21. júla slávnostnou vernisážou a predstavením
literárnych diel v zrúcaninách benediktínskeho kláštora
na Skalke pri Trenčíne.

Týždňové sympózium sa začalo na Skalke už 18. júna. Dvanásť výtvarníkov – Eugeniusz
Molski a Krzysztof Brzuzan
(Poľsko), Jiří Váp (ČR), Vladimír Morávek, Zuzana Boteková
a Andrej Botek (Bratislava), Juraj Krajčo a Juraj Oravec (Trenčín), Alena Teicherová a Jozef
Vydrnák (Dubnica nad Váhom),
Daniel Szalai (Nové Zámky),
Vladislav Zábel (Žilina) a päť
literátov – Michal Chuda, Mila

Haugová, Štefan Bučko a Erik
Ondrejička (Bratislava) a Rudolf Dobiáš (Trenčín) sa nechalo inšpirovať najstarším pútnickým miestom na Slovensku.
Najmä areál starobylého kláštora na Veľkej Skalke na nich výrazne zapôsobil.



Lákavé i mrazivé

„Ide o miesto niečím zázračné a tvoriť v týchto priestoroch

je veľkou cťou pre každého výtvarníka,“ povedala Alena Teicherová. Juraj Krajčo ho nazval
miestom plným emócií, Vladimír Morávek Bohom pobozkaným miestom. „Tá skala na mňa
pôsobí, ako keby nás pozorovala
a počúvala, akoby sa nám nemými ústami prihovárala. Vždy, keď
sem prídem, zamrazí ma trošku
v chrbte. Tu prítomné tajomstvo
nás aj tak trochu desí, lebo mu
nerozumieme. Je také hlboké, že
doň nedovidíme,“ povedal Rudolf Dobiáš, ktorý bol zároveň
koordinátorom literárnej sekcie.



K blízkemu výročiu

K sympóziu bol vydaný katalóg a literárna príloha OKNO
s autorskými príspevkami, ktoré odzneli na seminári 12 storočí. Bol jedným zo sprievodných
sympoziálnych podujatí. Ako
povedal zostavovateľ prílohy
Igor Zmeták, so spoluautormi sa
snažili poukázať na kontinuitu
12 storočí kresťanstva na slovenskom území v súvislosti s blízkym 1150. výročím príchodu
misie Cyrila a Metoda. „Nie je to
iba jedno výročie a dve mená, ale
spleť osôb, postáv a udalostí. Napríklad knieža Pribina, ktorý už

30 rokov pred príchodom byzantskej misie vysvätil prvý kostol našom území. Príbeh jeho syna Koceľa, ktorý sa vydal za väzneným
Metodom v Ríme, vyprosil jeho
prepustenie u pápeža aj sa s ním
vrátil do Panónie a na Moravu.“



Znovu sa narodila

Diela umelcov, katalóg i literárna príloha OKNO boli predstavené verejnosti na slávnostnej vernisáži 21. júla. Mnohí
návštevníci toto miesto opäť, aj
vďaka sympóziu ORA ET ARS,
objavili. „Je to úžasné, že Skalka,
ktorá bola pred niekoľkými rokmi
zanedbané a nevľúdne miesto, bez
príťažlivosti, sa znovu narodila.
Je nová, zvláštna, iná ako bývala. Je neuveriteľne silná a príťažlivá,“ vyznal sa zo svojich pocitov
jeden z účastníkov vernisáže.
Ako povedal Jozef Vydrnák,
koordinátor výtvarnej sekcie,
výtvarníci a literáti sa aj preto prišli podeliť o plody svojho
talentu. „Vytvorili diela nie pre
zisk, moc a slávu, ale pre uctenie si tohto miesta.“ Po vernisáži boli zo Skalky diela prevezené
do Mestskej veže, kde budú vystavené do 12. septembra denne
od 10. do 20. hodiny.
(EV)

Stopy po Pohode sú v galérii
Tričká, ponožky, šaty i spodné prádlo sa počas festivalu Bažant Pohoda 2012 stali súčasťou dvadsaťmetrovej textilnej
koláže. Vystavená je na nádvorí Galérie Miloša Alexandra
Bazovského až do ukončenia Trienále textilu 2. septembra.

Kto prišiel s náramkom z Pohody, mal počas konania festivalu
do galérie vstup voľný. Spojiť dve
výnimočné podujatia bola myšlienka bratov Martina a Andreja
Augustínovcov (umelecký riaditeľ
Trienále textilu). Medzinárodné
Trienále textilu bez hraníc 20122013 malo premiéru v Trenčíne
práve v čase Pohody. Na nej vznikla jedinečná textilná koláž „Zanechaj svoju stopu“ s vecami, ktoré
návštevníci festivalu na dvadsaťmetrové plátno poprišívali. Ako
povedala riaditeľka galérie Danica Lovišková, ľudia vnímali pozitívne premostenie medzi hudbou a textilným umením z celého
sveta, ktoré galériu v tých dňoch
zaplnilo. Textilný obraz z Pohody
je dnes vystavený vo dvore galérie
ako spomienka alebo posolstvo so
stopami ľudí, ktorí ju navštívili.

 Karolko chýbal
ľuďom i klavírom
V tomto roku 17. júla by bol
oslávil 62. narodeniny. Učiteľ
hry na klavír z Trenčína a ladič
všetkých festivalových klavírov Karol Petr však na tohoročnej Pohode chýbal. V programe
Dobre naladený klavír spomínali na svojho učiteľa a najmä
dobrého človeka jeho žiaci. Ako
povedal Michal Kaščák, Karolko
si určite ich vystúpenie vypočul
zhora, kde má na starosti nebeské klavíre. Okrem toho, že bol
samozrejmou súčasťou festivalu,
pravidelne ho volali ku klavírom
do Galérie Miloša Alexandra Bazovského, do Domu armády, na
jazzové podujatia a ďalšie akcie,
ktoré sa konali v Trenčíne.

Na Karolkovom
klavíri si na Pohode
zahral aj Jan Boleslav
Kladivo.
FOTO: MARTINA MLČÚCHOVÁ



Ocenenie pre festival

Pohoda získala v hodnotení
prestížneho servera Virtualfestivals.com, ktorý sa špecializuje
na európske festivaly, desať bodov z desiatich. Vlani nedostal
desiatku nikto, Bažant Pohoda a len niekoľko ďalších festivalov získalo deväť bodov. „Pohoda sa vďaka úsiliu, chybám
a bolesti stala jedným z najlepších festivalov v Európe. Sortiment jedla, ukážka zdvorilosti

a slušnosti a neuveriteľné počasie robí z účasti na Pohode nádhernú vec,“ napísal redaktor
portálu Jon Wright. Podľa Michala Kaščáka je to nesmierny
úspech, ktorý organizátorom
dáva krídla. Najmä ak desiatku
za posledných pár rokov nezískal žiaden festival. Milovníci Pohody sa určite už teraz tešia na
jej jesenného súrodenca Pohoda Indoor Camping Festival 26.
– 27. októbra na trenčianskom
výstavisku.
(EV)

kultúra
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divadelné predstavenia vždy so
začiatkom o 15. hodine v novom
atraktívnom priestore pod Mestskou vežou (bývalé letné kino).

2011 ako prvý slovenský ﬁlm za
posledných 20 rokov. V intímnej dráme vzťahu otca a dcéry sa
stretávajú sny rôznych generácií.
Českú kinematograﬁu zastupujú dve tradičné mená a jeden nováčik. Nevinnosť režiséra
Jana Hřebejka (3. 9.) sleduje cestu z vrcholu na úplné dno uznávaného lekára, poriadneho otca
a manžela, ktorý čelí obvineniu z ťažkého zločinu. Alice Nellis diváka v originálnej komédii
Perfect Days (4. 9.) zoznámi so
štyridsiatničkou Erikou, ktorá
má v živote všetko, akurát ešte
naozaj nestihla dospieť. Novým
objavom českej ﬁlmovej scény
je Richard Řehořek. Vo veku 24
rokov nakrútil svoj už druhý celovečerný ﬁlm Czech Made Man
(2. 9.), v ktorom sa s nadhľadom
a bez servítky pozerá na obdobie
posledných dvadsiatich rokov
v „porevolučnom“ Česku.
Predstavenia začnú predﬁlmami dvoch talentovaných slovenských animátoriek Ivany
Laučíkovej Zajacovej a Michaely Čopíkovej. Premietať sa začne
vždy krátko po zotmení, približne o 20.30. Predstavenie sa neuskutoční v prípade nepriaznivého počasia, predovšetkým za
silného vetra.
(EV)

3. august 2012

Koncerty,
kino aj
divadlo
pod
holým
nebom
Pestré kultúrne leto v Trenčíne pokračuje. Mierové
námestie ponúkne aj v auguste na výber koncerty
rôznych žánrov, divadelné
i tanečné vystúpenia. V závere leta sa stane otvorenou kinosálou.

Séria kultúrnych programov
Trenčianske kultúrne leto a Det-



Svojrázny Don Quijote

Brnenské Divadlo Klauniky
uvedie 17. augusta na námestí legendárnu inscenáciu režiséra Boleslava Polívku DON
QUIJOTE DE LA MANCHA.
V originálnom spracovaní osudov Dona Quijota a verného služobníka Sancha Panzu nechýba
humor, nadsádzka, fantázia ani
mystiﬁkácia.
Hoci má predstavenie za sebou už viac ako 4000 repríz,
každé je originál, lebo sú na ňom
prítomní vždy iní diváci, ktorí sú
do hry zapájaní, a teda ju aj spoluvytvárajú.
ské divadelné leto, ktoré na letné
mesiace pripravilo Mesto Trenčín, pokračuje druhou polovicou. V auguste sa na Mierovom
námestí budú striedať dychové
hudby, predstaví sa ruský detský
spevácky zbor, nevidiaci hudobník a spevák, zaznejú populárne
melódie svetových šlágrov, blues, jazz i jazzrock. Štyri augustové nedele prinesú aj štyri detské



Letné kino na námestí

Od 1. do 4. septembra sa na
námestí usídli Bažant Kinematograf. Premietne štvoricu českých
a slovenských celovečerných ﬁlmov z aktuálneho a minulého
roka. Film Dom režisérky Zuzany Liovej (1. 9.) reprezentoval
Slovensko na medzinárodnom
ﬁlmovom festivale Berlinale
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Hľadajú domov
V trenčianskej karanténnej stanici sú opäť noví
obyvatelia. Ak si plánujete zadovážiť psieho
spoločníka, možno vás
oslovia práve tieto psíky
bez domova.

Sarah je ročná fenka kríženca špica. Našli ju na Zlatovskej ulici. Je veľmi milá, prítulná a nekonﬂiktná. Vhodná je
do bytu, k deťom aj k starým ľuďom. S inými psíkmi sa znesie
bez problémov.

spektrum

číslo 8 | ročník XIV

UPOZORNILI STE NÁS

Škola žila projektovým vyučovaním
V uplynulom školskom roku
na Základnej škole na Kubranskej ulici vznikol nový školský
vzdelávací program zameraný
na kooperatívne vyučovanie,
prácu s interaktívnou tabuľou a medzipredmetové vzťahy s cieľom dosiahnuť u žiakov
premenu vedomostí na znalosti. Tím pedagógov a externých
pracovníkov vytvoril učebné
materiály pre žiakov a tiež manuály pre učiteľov. Moderný
spôsob vyučovania zároveň pilotne otestoval pedagogický
zbor a žiaci školy. Ako informovala za projektový tím Zuzana
Endelová, žiaci sa učili vzdelávať inak, vytváraním vlastných projektov a ich následným prezentovaním. Rozvíjali
sa tak u nich potrebné zručnosti a zároveň bolo podporené aj
získavanie nadstavbových te-

oretických vedomostí. Projekt
spoluﬁnancovaný zo zdrojov
EÚ zhodnotila na záver konfe-

rencia, ktorá sa konala v škole
27. júna.
FOTO (ZE)

Poznáte svojho policajta?

V prípade záujmu možno
stanicu navštíviť osobne alebo využiť telefonický kontakt
0915 785 007. Podľa nariadenia,
ktoré platí v Trenčíne od 1. januára ľudia, ktorí si osvoja psíka z karanténnej stanice, budú
oslobodení od dane za psa.

Samostatný
inšpektor
Dalibor
Laborecký
má na
starosti
okrsok
s číslom 5.
Patria do
neho tieto ulice a časti
mesta: Dlhé Hony, Strojárenská, Družstevná, Bezručova,
Kpt. Jaroša, Veterná, Ovocná,
Slnečné námestie, Sama
Chalupku, Východná, Pod
Juhom, OD: COOP Jednota,
LIDL, BAUMAX.

Samostatný
inšpektor
Miloš
Kubanyi
má na
starosti
okrsok
s číslom 6.
Patria do
neho tieto ulice a časti
mesta: Biskupická, Legionárska, Záhumenská, Karpatská,
Bottova, Úzka, Puškinova,
HM TESCO, OC LAUGARICIO,
Nozdrkovce.

Tel.: 032/640 09 10
Mobil: 0902 911 502
E-mail: msp@trencin.sk

Tel.: 032/640 09 10
Mobil: 0902 911 502
E-mail: msp@trencin.sk

ní druhého obvodu, do ktorého
patria sídlisko JUH I a II, Lesopark Brezina, Noviny, Trenčianske Biskupice a Nozdrkovce.
(EV)

Okrsok s číslom 7 majú na
starosti dvaja samostatní
inšpektori Patrik Čech
a Žofia Pillerová. Do okrsku
patria tieto ulice a časti
mesta: Saratovská, Dom
smútku, Gen. L. Svobodu,
Západná, NS Južanka, T.
Vansovej, Novomestského, J.
Halašu, Šmidkeho.
KONTAKT

na internetovej stránke mesta.
Pre zlepšenie informovanosti
fotograﬁe okrskárov uverejňuje postupne aj mesačník INFO.
Pokračujeme v predstavova-

KONTAKT

Labradorský retriever Dan
má maximálne 1,5 roka. Našli
ho 7. júla na Piešťanskej ulici.
Má priateľskú povahu, je aktívny a hravý. Vhodný je na dvor aj
do bytu, k starším ľuďom aj k deťom. Hľadá svojho pôvodného
majiteľa alebo novú rodinu.

Celé územie mesta Trenčín je rozdelené do 28 okrskov.
Každý okrsok má svojho mestského policajta. Jeho fotograﬁu
aj s kontaktom nájdu občania

KONTAKT

Jeden z prvých psíkov prijatých do útulku približne dvojročný kríženec jazvečíka Zolo sa po
pol roku u adoptívnej rodiny do
neho opäť vrátil. Veľakrát sa mu
podarilo ujsť a túlať sa po meste.
Zolo je vhodný len do bytu a na
prechádzky by mal chodiť iba na
vodítku. Má neagresívnu povahu, je prítulný a veľmi aktívny,
vhodný aj ku deťom.

Tel.: 032/640 09 10
Mobil: 0902 911 502
E-mail: msp@trencin.sk

PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o., Trenčín, Soblahovská 65, 912 50 Trenčín
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a VZN mesta Trenčín č. 12/2011 oznamuje svoj zámer prenajať v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru na Považskej ul. v Trenčíne
nebytové priestory za účelom prevádzkovania denného baru (bývalý bar Hokejka).
Bližšie informácie sú uverejnené na www.trencin.sk – „Predaj a prenájom majetku mesta Trenčín“,
príp. tel.: 0902 911 166.

3. august 2012
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Mestská polícia v Trenčíne
dostala od ľudí konečnú
známku 2 mínus
Najviac trápia Trenčanov nedisciplinovaní vodiči, psičkári
a čierne skládky v okrajových častiach. Vyplynulo to z dotazníka spokojnosti s prácou Mestskej polície, ktorý zároveň poukázal na to, čomu by mala polícia venovať väčšiu
pozornosť a kde sa, naopak, správa až príliš prísne.

Z prieskumu, ktorého sa zúčastnilo viac ako 280 občanov,
sme získali množstvo podnetov

lená a ohrozujú bezpečnosť ľudí.
Občania si želajú, aby sa dôslednejšie kontrolovala v meste

Čo ľudí najviac hnevá?
Nedodržiavanie záverečných
hodín prevádzok

4

Krádeže a poškodzovanie majetku

16
11

Čierne skládky

31

13

Neporiadok

37
21

Stretávam sa veľmi často

48

Stretávam sa pravidelne
Nedisicplinovanosť psičkárov

28

Parkovanie na priestranstvách,
ktoré nie sú na to určené

44
43

Porušovanie cestnej premávky vodičmi

47
0

a informácií, ktoré by mali inšpirovať Mestskú políciu na vylepšenie svojej práce.



37

Vodiči a psičkári

Mestskú políciu prekvapilo
poradie dôležitosti problémov,
ako ich občania zoradili. „Pred-
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povolená rýchlosť na rizikových
miestach, kde v minulosti došlo
k smrteľným nehodám. Toto však
nie je v kompetencii mestskej polície. Budeme musieť hľadať súčinnosť so štátnou políciou,“
uviedol po zoznámení sa s výsledkami prieskumu náčelník
Mestskej polície Stanislav Bero.

Pozitívne alebo negatívne skúsenosti?

80

90

doplnil.
Z odpovedí vyplynulo, že
u opýtaných pri kontakte s mestskou políciou prevládajú pozitívne skúsenosti. Dotazník
ďalej ukázal, že jednotlivé mestské časti majú rôzne skúsenosti
a rozličné požiadavky na prácu
polície.

 Parkovanie a vstup
na pešiu zónu
Ľudia na sídliskách citlivejšie
vnímajú problémy s parkovaním

120

a nedisciplinovanosťou psičkárov, naopak, v okrajových častiach sú na prvom mieste čierne
skládky. Na sídlisku Sihoť ľuďom napríklad prekáža, že počas
športových zápasov nemôžu zaparkovať pri svojich bytovkách.
„Ľudia mohli uviesť ulicu, na
ktorej bývajú, vďaka čomu môžeme identiﬁkovať tie časti mesta,
kde sa priestupky a rušenie poriadku opakujú. Polícia je aj represívny orgán. Napriek tomu
väčšina obyvateľov hodnotí našu
činnosť za posledné obdobie ako
lepšiu,“ dodal Bero.

 Čo ešte povedal
prieskum?
Obyvateľom Trenčína tiež
vadí fajčenie a pitie na zastávkach, žobranie v centre mesta a bezdomovci, prespávajúci
na lavičkách a iných verejných
priestranstvách. Keďže polícia
má aj preventívny charakter, dotazník priniesol veľa pripomienok a postrehov z tejto oblasti.
Pozitívne sú vnímané preventívne aktivity polície na školách
ako aj pri práci so seniormi.
(EP)
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pokladali sme, že im bude vadiť
nedisciplinovanosť
psičkárov,
ktorí si neodpratávajú po svojich
miláčikoch. Nevnímali sme, že až
tak citlivo cítia porušovanie cestnej premávky vodičmi a najmä to,
že sa po meste preháňajú autá
rýchlosťou, ktorá tu nie je povo-

„Potešilo nás, že občania prítomnosť polície v meste vnímajú,
možno aj preto je počet negatívnych skúseností s políciou nižší ako ich pozitívne skúsenosti,
kedy polícia občanom pomohla,
vyšla v ústrety, riešila priestupky, ale aj pomoc občanov citlivo,“
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otázky a odpovede

číslo 8 | ročník XIV

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste


Ako je to s výmenou starej
(kovovej) zbernej nádoby na
odpad za novú (plastovú)? Je
potrebné napísať žiadosť alebo o výmene rozhoduje odpadová spoločnosť podľa svojho
uváženia?
František Šedivý
Zuzana Čachová, útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií:
O výmenu poškodenej nádoby je možné požiadať v Klientskom centre Mestského úradu
Trenčín podaním tlačiva, resp.
telefonicky na útvare stavebnom, životného prostredia, dopravy a investícií. Na základe
požiadavky mesta spoločnosť
Marius Pedersen, a. s. následne
zrealizuje výmenu nádoby.



Chcem sa spýtať, či sa aj
tento rok nedá platiť poplatok za smeti v dvoch splátkach
tak, ako po minulé roky, keď
že daň z nehnuteľnosti sa dá
platiť v dvoch splátkach.
Peter Horný
Ján Margetín, útvar ekonomický:
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
na rok 2012 ste povinný zaplatiť
do 15 dní odo dňa právoplatnosti predmetného rozhodnutia.
To znamená, že pre rok 2012 je
splatný v jednej splátke v uvedenej lehote. Ak si chcete platbu rozložiť na dve splátky, prvú
je možné zaplatiť hneď po doručení rozhodnutia a druhú do 30
dní odo dňa doručenia rozhodnutia.



V časopise Zámostie sme
sa dočítali, že sa tam uvažuje
rozšíriť už zriadený cintorín.
Vzhľadom k tomu, že cintorín je blízkym susedom nášho
ovocného sadu, chcem sa opýtať, či to bude s nami niekto
prejednávať. Alebo budú pozostatky hnojivom nášho ovocia?
Eva Siekliková
Ján Forgáč, útvar stavebný, životného prostredia, dopravy
a investícií:
Na akom základe sú postavené informácie v občasníku
Zámostie neviem, ale ÚSŽPDI
v rozpočte na rok 2012 nemá takúto investičnú akciu naplánovanú a útvar pod mojím vedením
ani neuvažuje o takejto akcii.

 Bude niekedy na Kukučínovej a Štefánikovej ulici semafor?
Panáčiková
Ján Forgáč, útvar stavebný, životného prostredia, dopravy
a investícií:
Momentálne prebiehajú rokovania medzi Mestom Trenčín
a Slovenskou správou ciest, nakoľko Kukučínova ulica je v správe Mesta Trenčín a Štefánikova
ulica je v správe SSC. Projektová dokumentácia je pripravená,
takže ihneď po ukončení rokovaní medzi Mestom Trenčín a SSC
a po schválení investičnej akcie
mestským zastupiteľstvom, je
Mesto Trenčín pripravené vybudovať predmetnú svetelnú križovatku. Časový horizont je v závislosti od dohody so SSC približne
do konca roku 2012.
 O koľko percent mesto
v porovnaní s minulým rokom
zvýšilo poplatky za smeti?
Dokedy má mesto podpísanú
zmluvu so spoločnosťou Marius Pedersen na zber odpadu?
Ján Michalík
Ján Margetín, útvar ekonomický:
Paušálny poplatok sa zvýšil na rok 2012 z 0,0697 eura
za osobu a deň na 0,087 eura za
osobu a deň. Zároveň však treba
povedať aj to, že náklady Mesta
Trenčín za nakladanie s odpadmi predstavovali v roku 2011
cca 2 735 000 eur (vývoz odpadu, jarné a jesenné upratovanie,
zberné dvory, vývoz nadrozmerného odpadu, uloženie na skládku a pod.). Predpis poplatku za
rok 2011, t. j. poplatková povinnosť v zmysle platných sadzieb
bola vo výške 2 075 764 eur.
Mesto Trenčín takto doplácalo na služby v odpadovom
hospodárstve viac ako 700 000
eur ročne, čo nie je z hľadiska príjmov mesta a základných
bežných výdavkov udržateľné.
Podľa uzatvorenej zmluvy a jej
dodatkov so spoločnosťou Marius Pedersen, a. s., vyplýva, že
Mesto Trenčín bude využívať
služby tejto spoločnosti minimálne do 31. 12. 2014.

prichádzajú autá zo smeru
Dubnica do centra.
Daniel Murán
Beáta Bredschneiderová, útvar
stavebný, životného prostredia,
dopravy a investícií:
Umiestnenie nového billboardu nám už ohlásila mestská
polícia. Zistili sme, že billboard
je na pozemku Železníc SR. Povolenie na jeho umiestnenie vydáva v tomto prípade Úrad pre
reguláciu železničnej dopravy v Bratislave. Požiadali sme
ho o informáciu, či je billborad
povolený a upozornili sme ich
na jeho nevhodné umiestnenie
v križovatke, kde bráni vo výhľade vodičom. Mesto zároveň
vyzvalo vlastníka zariadenia,
aby reklamné zariadenie bezodkladne odstránil, nakoľko mesto
je na základe nájomnej zmluvy
uzavretej s vlastníkom pozemku užívateľom predmetného pozemku a na umiestnenie zariadenia nedalo súhlas.

 Urobíte niečo s povrchom
hrádze, najmä na zjazde zo
železničného mosta na Orechovskej strane? Je to tam
katastrofálne, diery ako po
výbuchu bomby. O hrádzi ako
športovo relaxačnej zóne sa
už dávno nedá hovoriť. A čo
povrch železničného mosta?

Viem, nie je mestský, a „je pripravovaná modernizácia žsr,
v rámci ktorej sa aj to upraví“,
no trocha asfaltu pre zaplátanie dier by sa mohlo nájsť. My
tu žijeme teraz. Teraz je pre
nás občanov dôležité, aby sme
si neničili bicykle, nezakopávali o diery a sústavne sa nevyhýbali nejakej prekážke!
Peter Beták
Benjamín Lisáček, útvar interných služieb:
Máte pravdu, železničný
most vrátane lávky pre peších,
ako aj hrádza nepatrí do majetku mesta. Mesto nemôže opravovať majetok, ktorý mu nepatrí.
Opravu uvedených lokalít
majú v kompetencii ŽSR a Povodie Váhu. V súčasnej situácii
Mesto Trenčín nemá dostatok
ﬁnancií na zabezpečenie opravy
vlastných komunikácií, nie ešte
na opravu cudzieho majetku. Ak
by sme uvedené lokality opravili, išlo by o neefektívne vynakladanie mestských ﬁnancií a bolo
by to niečo podobné, ako napr.
oprava schodov na súkromnom
dome z mestských peňazí. Napriek tomu sa pokúsime vyzvať
správcu k oprave a údržbe ich
vlastného majetku.

Všetky informácie a omnoho viac
nájdete na mestskej webovej stránke

www.trencin.sk

 Kto povolil výstavbu billboardu oproti starej Bille v smere k železnici? Ľudia zo Sihote
hlavne v noci nemajú cez ten
billboard možnosť vidieť, či
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august 2012
superkontinet sa približne v tej dobe rozdelil na menšie kontinenty. A za to všetko
môže chamtivá veverička, ktorá neustále
zbiera svoje oriešky.
8., 9. 8. | 19.00 | Nevestinec

1., 2. 8. | 19.30 | Mama Gogo

Bravúrna tragikomédia rozpráva príbeh
ambiciózneho režiséra, ktorý práve dokončil film o ľuďoch z domova dôchodcov.
Napriek všetkým nádejám ide o úplný
kasový prepadák. Sklamaný autor sám
poznamenáva, že jeho cieľová skupina
je buď mŕtva alebo už nevládze dôjsť do
kina. Kritika však snímku prijíma dobre
a dokonca získava nomináciu na Oscara,
čo by režiséra mohlo zachrániť pred bankrotom. Náhle si však všíma zvláštne chovanie svojej šarmantnej osemdesiatročnej
matky. Gogo začína zabúdať. Po sérii nehôd sa so sestrami rozhodnú poslať Gogo
do domova dôchodcov.
3. – 5. 8. | 19.00 | Mr. Nice

Film je založený na skutočnom príbehu
Howarda Marksa, držiteľa diplomu z Oxfordu, ktorý sa stal v šesťdesiatych rokoch
hlavným dovozcom marihuany vo Veľkej
Británii. Podarilo sa mu uniknúť na čas
väzeniu tým, že predstieral, že je agent
MI6. Stal sa bojovníkom za legalizáciu
marihuany, vďaka čomu sa objavil aj na
kandidátke do parlamentu.
7., 8. 8. | 17.30 | Doba ľadová
4: Zem v pohybe

žiakov s výbornými známkami má šancu
dostať sa na najprestížnejšiu univerzitu.
100 dní však znamená aj 100 dní dodržiavania školských pravidiel. Séria ponižujúcich situácií, v ktorých figuruje Dominikov
spolužiak a jeho svet sa rúca…

24. – 26. 8. | 19.30 | Strom
života

17. – 19. 8. | 19.30 | Muži
v nádeji

Obdobie veľkých sociálnych zmien na
prelome devätnásteho a dvadsiateho
storočia postihlo aj slávne parížske nevestince. Svetu, v ktorom sa na jednej strane
ponúkala krása a potešenie, zároveň však
ukrýval bolesť a poníženie, hrozil zrazu
zákaz existencie. V snímke, ktorá sa dostala do súťažného výberu na MFF Cannes
vychádzal francúzsky režisér Bonello z dobovej sociologickej štúdie o domoch lásky.
Dráždivé povrchné pozlátko nahradil však
oveľa živočíšnejšou atmosférou a do popredia vysunul autentické príbehy dievčat
plné rivality a zvláštneho priateľstva, ktoré vôbec nie sú sexy v dnešnom ponímaní
tohto slova.
10. – 12. 8. | 19.30 | Štyri slnká

Príbeh rodiny z menšieho českého mesta
a ich priateľov sa dotýka tých, ktorí sa
snažia zmieriť s realitou nesplnených snov
a zároveň ešte majú túžbu premeniť svoj
život k lepšiemu. Takmer štyridsaťročný,
ale pubertou stále zmietaný otec rodiny
prezývaný Fogi, sa stále nepoučil z vlastných chýb. Fogiho úlety so sebou prinášajú i komické momenty a prešľapy.
15., 16. 8. | 19.00 | Miestnosť
samovrahov

Šarmantný bonviván Rudolf (Bolek Polívka) úspešne uplatňuje svoju divokú teóriu
o účinku nevery v každodennej praxi, a to
s elánom, ktorý je u čerstvého šesťdesiatnika až závideniahodný. O to viac
ale nechápe naivitu svojho neznesiteľne
korektného zaťa Ondreja (Jiří Macháček),
ktorý pre neustále svedomité vykonávanie povinností nevníma, ako nebezpečne sa jeho žena Alica (Petra Hřebíčková)
začína nudiť.
19. 8. | 17.00 | Kocúr
v čižmách

Vo filme zastihnete titulného hrdinu
v dobe, ktorá časovo predchádza stretnutiu so zeleným zlobrom. Je zločinec, na
ktorého hlavu vypísali bohatú odmenu,
ale vari by tie obrovské čierne oči dokázali podvádzať a kradnúť? Všetko určite
musí byť úplne inak, čo sa taktiež vzápätí
potvrdí, keď sa kocúr v honbe za tromi
čarovnými fazuľkami ocitne tvárou v tvár
Valdovi Cvaldovi, najlepšiemu kamarátovi
z detstva, ktorý ho jedného nepekného
dňa podrazil tak, že sa z kocúra stala štvaná zver a z Valda Cvaldy nepriateľ.
22., 23. 8. | 19.30 | Lono

Pokračovanie snímky privedie diváka
približne do doby pred 200 miliónmi
rokov, kedy existoval jeden veľký kontinent, ktorému sa hovorilo Pangea. Tento

s klonovanou ľudskou DNA a celý život
potom čelí dôsledkom svojho kontroverzného rozhodnutia.

Dominik je plod manželstva dvoch úspešných ľudí – biznismena Andrzeja a výkonnej riaditeľky Beaty. Do maturity mu
ostáva 100 dní a ako jeden z najlepších

Eva Green sa v úlohe mladej Rebeccy
vracia do domu starého otca na chladnom
anglickom pobreží, kde pred rokmi prežila
svoju prvú, ešte detskú lásku. Rebecca
a Tommy nadviažu presne tam, kde sa
v detstve ich cesty rozišli. Renomovaný maďarský režisér Benedek Fliegauf
nerozpráva klasický príbeh o osudovej
láske, ale zamýšľa sa nad podobou lásky
v kontexte genetickej reprodukcie. Keď
Tommy zomrie pri autonehode, Rebecca sa rozhodne pre umelé oplodnenie

Veľkolepý epos Terrenca Malicka o hľadaní zmyslu života medzi dvoma brehmi
rozumu a lásky, emócií a kamennej tváre,
úzkosti a šťastia. Texas, 50. roky minulého
storočia. Jack O’Brien zažil detstvo plné
hier a krásnej nevinnosti. Dospievanie mu
však prináša rozčarovanie a jeho vzťah
s otcom, ktorý by mu mohol pomôcť toto
obdobie ľahšie prekonať, je dosť komplikovaný. Jack je stratenou dušou v modernom svete, kladie si množstvo otázok
a usiluje sa v živote zorientovať. Kde je
pravda? Čo je večnosť? Ako vznikol život?
26. 8. | 17.00 | Kung fu
panda 2

Svojho druhého pokračovania sa konečne
dočkala aj medzi deťmi obľúbená Kung
fu panda. Najlenivejší tvor pod slnkom,
chlpatý Po, už síce prekonal sám seba
a naučil sa kung fu, no zlo nikdy nespí.
Aby pochopil svojho nepriateľa, musí
sa tentokrát vrátiť hlboko do minulosti,
spochybniť pevné základy svojej rodiny
a nájsť vnútorný mier. Prvá z otázok, ktoré
ho trápia je: Ako je možné, že jeho otcom
je hus? Rodinné problémy však prehluší
nová výzva.
28., 29. 8. | 19.30 | Probudím
se včera

Nová česká komédia zo študentského
prostredia o ceste za študentskou láskou
do hlbín nedávnej minulosti. Sympatický

2 | KAM

kam v trenčíne

štyridsiatnik Petr Kovář dostane úžasnú
šancu vrátiť sa na chvíľu do svojich študentských čias, do júna 1989, aby konečne vyznal lásku svojej bývalej spolužiačke
Eliške. Má opäť osemnásť, ale zostalo mu
vedomie i pamäť štyridsiatnika. Snaží sa
získať sympatie Elišky, ale musí zvládať
aj študentské povinnosti, s čím nepočítal.
Zabudol tiež, ako odlišné bolo školstvo
pred nežnou revolúciou a čo to znamená
byť znova v koži študenta v časoch, keď sa
pánom profesorom hovorilo súdruhovia.

McGarricleová s veľkou ochotou poskytne
svojmu žiakovi pár súkromných hodín,
aby mu vysvetlila, ako je to naozaj s tými
kvetmi a motýľmi. Samozrejme, všetko
dopadne veľmi zle a učiteľka McGarricleová skončí vo väzení…

30. 8. – 2. 9. | 19.00 | Poupata

Poupata rozprávajú príbeh výhybkára na
železničnej trati Jardu Hrdinu, ktorý je závislý na hracích automatoch, žije v malom
zapadákove a jeho rodina sa postupne
rozkladá. Každý z jej členov žije pre svoj
vlastný ideál. Film zobrazuje svet zúfalých
sociálnych vzťahov a charakterov, ktoré
sa chcú vyslobodiť z daného prostredia
a uskutočniť svoj sen o normálnom živote.
Nevyhnutná krutosť, s akou sa príbehy
postáv pretínajú, pripomína britské sociálne drámy deväťdesiatych rokov, vrátane
čierneho humoru, ktorý jednotlivé situácie podfarbuje.

Viem, že keď budem mať tridsaťosem,
bude mi to všetko jedno. Ale ja som tu
teraz. Oliver Tate má 15 a nezapadá do
svojej sociálnej skupiny. Vyrastá niekde vo
Walese v 80. rokoch, neustále premýšľa
nad samovraždou a únikom do krajiny
zidealizovaných predstáv. Má dva ciele:
zachrániť manželstvo svojich rodičov
prostredníctvom dobre premysleného
plánu a prísť o panictvo pred šestnástymi narodeninami. Film nadväzuje na
najlepšiu tradíciu britských komédií, ktoré
sú a zároveň nie sú smiešne. Ayoade si za
svoj debut vyslúžil prirovnania európsky
Wes Anderson, britská chlapčenská Amélia z Montmartru.

Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815
3. 8. – 10. 9. | Šikovné rúčky

Výstava prác detí Detského domova Lastovička.

ART CENTRUM
SYNAGÓGA
Hviezdová ulica
V najnovšej Štepkovej clivej či nostalgickej
komédii Šťastné konce sa prelínajú životné
cesty a pestré ľudské osudy veľmi svojráznych hľadačov prvých a možno aj posledných lások…
TRENČIANSKE

K U LT Ú R N E

L E TO

9. 8. – 2. 9. | 18. Výtvarný
salón trenčianskeho kraja

Slávnostná vernisáž sa uskutoční 9. 8.
o 17.00 hod.

KULTÚRNE CENTRUM
AKTIVITY
Kyjevská 3183, tel.: 032/658 26 08,
www.kcaktivity.sk
1. – 31. 8. | Svet detskej
fantázie

Plyšový macík môže byť skvelý spoločník,
keď máte päť rokov. Keď máte tridsaťpäť,
je to skôr diagnóza. Ale keď ten plyšový
macík hovorí, pije ako dúha, užíva ľahké
drogy a ešte ľahšie dievčatá, môže sa
z neho stať hlavný hrdina jednej z najoriginálnejších komédií. Niet divu, lebo režijné aj scenáristické prsty má v Macíkovi
Seth MacFarlane, tvorca superúspešného
seriálu Griffinovci a komediálne eso súčasnej Ameriky.

17. 8. | 19.00 | Don Quijote de
la mAncha, Divadlo Klauniky,
Brno (ČR)

Výstava výrobkov a výtvarných prác detí
z pravidelných tvorivých workshopov v OC
Laugaricio a detí navštevujúcich výtvarné
krúžky v KC Aktivity, o. z.

od 16. 8. | Total Recall

GALÉRIA
M. A. BAZOVSKÉHO

od 1. 8. | Návrat temného
rytiera

Total Recall je akčný thriller o realite
a spomienkach, inšpirovaný známou
poviedkou We Can Remember It For You
Wholesale od Philipa K. Dicka. Hoci má
továrenský robotník Quaid (Colin Farrell)
krásnu manželku (Kate Beckinsale), ktorú
miluje, výlet do mysle mu pripadá ako
skvelé odreagovanie od frustrujúceho života – skutočné spomienky na život super
špióna môžu byť presne to, čo potrebuje.
Ale keď sa proces zvrtne, Quaid sa stane
hľadaným mužom.
ARTMAX

filmy pre náročného diváka každú stredu
večer, vstupné 3,50 €, s filmkartou 2 €.

Didaktická humorná klauniáda spracovaná voľne na motívy svetoznámeho románu Miguela de Cervantesa Saavedru. Je
určená všetkým vekovým skupinám.

VÝSTAVY

Už v predaji na september

L E TO

Miloš Alexander Bazovský –
stála expozícia

Koncert dychovej hudby – tradičné ľudové melódie.

Dielo Miloša Alexandra Bazovského je
dominantou zbierkového fondu galérie
a patrí ku skvostom slovenského výtvarného umenia. Inovovanú expozíciu Miloša
Alexandra Bazovského pripravenú pri príležitosti 40. výročia založenia galérie tvorí
52 malieb a 18 kresieb.

10. 8. | 19.00 | Peter Luha

5. 8. | 16.00 | Rovina

1. 8. – 2. 9. | 3. trienále textilu
– Bez hraníc 2012 – 2013

Po tretíkrát sprostredkuje trienále textilu
konfrontáciu veľkého počtu umeleckých
originálov v tejto výtvarnej disciplíne.
Popri klasickom závesnom textilnom obraze sa na výstave prezentujú inštalácie,
textilné objekty, šperk aj video. Sprievodnou prehliadkou bude výstava Klubu textilných výtvarníkov Arttex v Trenčianskom
múzeu v Trenčíne a v Katovom dome.

Sládkovičova ul., tel.: 032/650 42 10
3. 8. – 12. 9. | 10.00 – 20.00 |
ORA ET ARS vo veži

Gitarista a spevák hrajúci ako One Man
Band.
12. 8. | 16.00 | Trenčianska
dvanástka

Koncert dychovej hudby – tradičné ľudové melódie.
19. 8. | 16.00 | Maroš Bango –
Koncerty pre nádej, nájdime
si k sebe cestu

Koncert nevidiaceho speváka a hudobníka
Maroša Banga a jeho hudobného hosťa –
nevidiacej speváčky Janky Bebejovej.
24. 8. | 16.00 | Podsnežnik
– detský spevácky zbor
z Dubna (Ukrajina)

Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815
28. 9. | 19.00 | Na kus reči
s Miroslavom Donutilom

Obľúbený herec sa predstaví v novom
programe a svojimi príhodami a ich geniálnym podaním dokáže divákov rozosmiať,
fantasticky zabaviť, ohúriť, ba dokonca aj
rozplakať. Nenechajte si ujsť novú show
aktuálne najlepšieho českého rozprávača
a zabávača. Veľkým zážitkom pre divákov je
aj jeho exkluzívny hosť, populárna slovenská moderátorka – Adela Banášová.

TRENČIANSKE

K U LT Ú R N E

MIEROVÉ NÁMESTIE

MESTSKÁ VEŽA

DIVADLO

KONCERTY

Palackého 27, tel.: 032/743 68 58,
www.gmab.sk

POSÁDKOVÝ KLUB
(bývalý Dom armády)

Dospievajúci Donny (Adam Sandler) stretne dievča svojich snov. Menší problém
je len v tom, že ide o jeho sexi učiteľku
Mary. Všetci sme sa v škole do nejakej
učiteľky zamilovali, ale Donnyho láska
zájde trochu priďaleko, pretože slečna

POSÁDKOVÝ KLUB
(bývalý Dom armády)

MIEROVÉ NÁMESTIE

od 9. 8. | Macík

ZOC MAX, M. R. Štefánika,
tel.: 032/741 92 40, www.cine-max.sk

od 2. 8. | Môj otec je šialenec

30. 9. | 16.00 a 19.00 | RND –
Šťastné konce

od 2. 8. | Volám sa Oliver Tate

CINEMAX

Gotham se zmieta v temnotách neistoty
potom, čo bol jeho maskovaný ochranca
uznaný vinným zo zločinov, ktoré boli
pre dobro ľudstva. Nedôveru v Batmana,
a to, čo predstavuje, nahradila u väčšiny
nenávisť a pohŕdanie. Joker možno zhnije
v kobke v Arkhamu, ale s úsmevom. Lov
na netopierieho muža je totiž v plnom
prúde a gothamské policajné zložky pod
vedením komisára Jima Gordona (Gary
Oldman) nie sú to jediné, čo ide alteregu
miliardára Bruce Wayna (Christian Bale)
po krku.

číslo 8 | ročník XIV

24. 8. | 19.00 | Fascination
Band

Koncert populárnych melódií svetových
šlágrov, skladby v štýle swing, latinskoamerický bequine, klezmery, slow-fox,
klasika a rómske piesne.
Mesto Trenčín vás pozýva na výstavu výtvarno-literárnych diel vytvorených počas
5. ročníka medzinárodného výtvarného
sympózia ORA ET ARS – Skalka 2012.

26. 8. | 16.00 | 3DBand

Koncert hudobnej skupiny so širokým
hudobným zameraním – blues, jazz, baladické piesne, flamengové skladby s dôrazom na vlastné hudobné texty a poéziu.

3. august 2012
31. 8. | Dyvoké Plyny,
Džezrokpank – Džezrokchlapi
a Simplify

VEREJNÁ KNIŽNICA M.
REŠETKU V TRENČÍNE

KULTÚRNE CENTRUM
AKTIVITY

Pobočka Kubra (v KC Kubra)

Koncert alternatívnej jazzrockovej hudobnej skupiny a rockovej hudobnej skupiny.

1., 8., 15., 22. 8. | 13.00
– 14.00 | Z rozprávky do
rozprávky

Kyjevská 3183, tel.: 032/658 26 08,
www.kcaktivity.sk

ÁTRIUM KOLÉGIA
PIARISTOV
(v prípade nepriaznivého počasia Refektár kolégia Piaristov)
12. 8. | 19.00 | Večer komornej
hudby

Účinkujú Ján Vindiš, husle, Samuel Bánovec, klavír. V programe zaznejú diela
autorov: Tomaso Antonio Vitali, Johannes
Brahms, Maurice Ravel, Eugène Ysaÿe,
Alfred Schnittke.

PRE DETI
VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE
13. 8. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

Čítanie rozprávok pre najmenšie deti a ich
rodičov s Materským centrom Srdiečko.
Miesta konania: Hasičská ul. č. 1, 1. posch.
a pobočka Juh (v KC Aktivity), pobočka Dlhé
Hony (v OC Družba).
14. 8. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

Miesto konania: pobočka Kubra (v Kultúrnom centre Kubra).

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE

Rozprávkové popoludnia pre menšie deti.
1. – 31. 8. | 13.00 – 15.00 |
Internet – elektronický zdroj
informácií

Podujatie pre žiakov ZŠ.

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE
Pobočka Dlhé Hony (v OC Družba)
7., 14., 21., 28. 8. |
Rozprávkové kráľovstvo –
čítačky

Rozprávky a príbehy bratov Grimmovcov,
Najkrajšie rozprávky z 1001 noci, Farebné
rozprávky, Čarodejné rozprávky.
2., 9., 16., 23., 30. 8. | Knižné
prázdninové nápady na hry
a aktivity

Pobočka Juh (v KC Aktivity)
1., 8., 15., 22. 8. | 10.00 –
12.00 | Knihy – hry – internet

Ponuka pre žiakov ZŠ, ktorí majú záujem
stráviť niekoľko hodín v prostredí kníh.

Práca s prírodnými a netradičnými materiálmi, keramickou hlinou, glazúrami,
látkami…
2. 8. | Podmorský svet – maľované výkresy
plné morských živočíchov
7. 8. | Gombíkové kráľovstvo – tvorenie zo
starých gombíkov
9. 8. | Vyrob si vlastnú bižutériu
14. 8. | Tvoríme zo záchodových roliek
16. 8. | Letné dekorácie z prírodného materiálu a mušličiek
21. 8. | Kamaráti z lúky – veselý hmyz z recyklovaného materiálu
23. 8. | Letné kamienky – maľované
kamienky, zdobenie servítkovou technikou
Prihlasovanie na 0908 210 940.

DETSKÉ

D I VA D E L N É

L E TO
každú nedeľu o 15.00

BÝVALÉ LETNÉ KINO
POD MESTSKOU VEŽOU
5. 8. | 15.00 | Majsterko
Maliarko – Divadielko
Dunajka

Špeciálne prázdninové dielničky pripravia
pre deti nezabudnuteľné chvíle s množstvom skvelých nápadov na využitie už raz
použitých materiálov, ktoré sa nájdu v každej domácnosti. Recyklovanie hrou.

Hviezdoslavova 6, tel.: 032/743 04 32,
www.mcsrdiecko.sk
Otvorené: pondelok 15.00 – 19.00,
utorok – piatok 10.00 – 19.00
6., 13., 20., 27. 8. | 16.00
– 17.00 | Didi and Polly –
angličtina pre deti
9., 16., 23., 30. 8. | 10.30
– 11.30 | Didi and Polly –
angličtina pre deti

Majsterko Maliarko šermuje so štetcami,
ako to vedia len umelci veľmi známi, ale
keď zachraňuje princezné, veru nič iné ako
šabľu do ruky nevezme.
12. 8. | 15.00 | Kúzelník Melies
– Juraj Perec

Bez slov uvidíte čáry-máry, možno že aj fuk,
ticho deti, pozerajte kúzelníka – ani muk!
19. 8. | 15.00 | Príbehy
hradného šaša – Teatr
Komika, Adrián Ohrádka

Kyjevská 3183, tel.: 032/658 26 08,
www.kcaktivity.sk

6. – 10. 8. | Tanečný tábor
Tancujúce tigríky

Tanečný tábor pre najmenšie detičky z prvých trenčianskych tancujúcich jasličiek pre
deti od 3 – 6 rokov pod taktovkou skúsenej
lektorky Ing. Petry Pevnej.
13. – 17. 8. | Pohodou
s prírodou

Na čo by sme ako moderná civilizácia
nemali zabúdať a ako nadobudne človek
rovnováhu s prírodou? Zaujímaš sa o psíkov,
zajace, vtáky, či iné zvieratá? Ako je to s ich
chovom, či výcvikom? Vyskúšaj si spolu
s nami výrobu syra, masla a iných produktov domáceho chovu a spoznaj ľudové
remeslá.

Skvelá správa pre všetkých malých aj veľkých astronómov. Prvý denný astronomický
tábor na Slovensku čaká len na teba. Pre
starších každodenné diskusie o vesmíre
a najnovších poznatkoch z astronómie. Pre
mladších mnoho tvorivých i športových hier
na vesmírne témy.

VOĽNÝ ČAS
TRENČIANSKE

K U LT Ú R N E

L E TO
MIEROVÉ NÁMESTIE
1. – 3. 8. | 17.00 | Historické
slávnosti – sledujte s nami
5 dielny príbeh z Ríma

KULTÚRNE CENTRUM
STRED (pobočka
MC SRDIEČKO)

Účinkuje skupina historického šermu
Wagus.

Ul. 28. októbra 2, tel.: 032/652 21 36

Deti a mamy sa spoločne hrajú pri riekankách v pobočke MC Srdiečko v KC Stred.

KULTÚRNE CENTRUM
AKTIVITY

20. – 24. 8. | Zábavná
astronómia

Kurz pre deti od 2 do 7 rokov s rodičom –
jednorazový poplatok 3 €.

7., 21. 8. | 10.00 – 12.00 |
Riekankovo

TÁBORY PRE DETI

Cesta okolo sveta za 5 dní. Pozývame
všetkých malých aj veľkých cestovateľov na
výlet plný dobrodružstiev v rámci nášho
letného denného tábora. Vyrážame z Európy a zastavíme sa v Afrike, Amerike, Ázii
i v Austrálii. Džungľa, púšť i večne zamrznutá krajina predsa nikoho neodradí.

Divadielka pod Mestskou vežou

MATERSKÉ CENTRUM
SRDIEČKO

Vybral sa hľadať do sveta priateľa, malý
zvedavý levík, škoda, že na naliatie rozumu
sa nedá použiť lievik. Netušil totiž, že hľadať okolo, blízko treba! Ináč by prišiel na to,
že priateľa má vedľa seba.

6. – 10. 8. | Cesta okolo sveta

Belá 7271, tel.: 032/658 53 94,
www.laugaricio.com
25. 8. | 15.00 – 18.00 |
Prázdninové dielničky –
zabavme svoje ručičky

26. 8. | 15.00 | Záhada
v Zoopotámii – Divadlo
Happy, Oľga Hoffmannová

Tábory bez hraníc 2012

OC LAUGARICIO

1. – 31. 8. | 10.00 – 15.00 |
Ponuka aktivít pre žiakov ZŠ
počas letných prázdnin

VEREJNÁ KNIŽNICA M.
REŠETKU V TRENČÍNE

2.,7.,9.,14.,16.,21., 23.
8. | 9.00 – 12.00 | Tvorivé
prázdninové workshopy

Maľovanie, kreslenie, strihanie, kúzlenie
s papierom, varenie, Super relax – hry na
doma či vonku. (Magická ruka, Tajomná
chuť, Kúzelné zrkadlo).

Hasičská 1, 1. posch.

Každý deň s inou rozprávkou
Klasické príbehy plné dobrodružstva, zábavy, boja dobra so zlom – čítačka s tvorivou
dielňou a výstavkou výtvarných prác.
Do knižnice 2 – nakazení čítaním!
2. celoslovenská aktivita zdôrazňujúca, že
byť nakazený čítaním je zdravé a že práve
knižnice sú miestami, kde sa táto nákaza
najviac šíri…
Olympijské hry Londýn 2012
Diskusia o disciplínach, rekordoch a zaujímavostiach zo sveta olympijských hier spojená s tvorbou koláže výtvarných prác.
Spoznávame vaše detské idoly
Výzva pre deti, ktoré by chceli prísť predstaviť svoju obľúbenú, obdivovanú osobnosť
z umeleckého, verejného alebo súkromného života a dokážu ju stvárniť opisnou
alebo výtvarnou formou, súčasťou je aj
výstavka vytvorených prác.
Knižnica ponúka deťom i dospelým zapojiť sa do literárnej, fotografickej a dvoch
výtvarných súťaží, v ktorých budú mať
možnosť vyjadriť svoj názor na čítanie a na
knižnice rôznymi formami, v ktorých by
nemal chýbať vtip a nadhľad. Bližšie informácie získate na tel. čísle 032/746 07 15
alebo na deti@vkmr.sk. V prípade kolektívu
detí prosíme o nahlásenie vopred.

KAM | 3

kam v trenčíne

25. 8. | 19.00 | Ishtar Dances
(Trenčín)

Veselý klaun Adyno žongluje, akrobatí
a smeje sa v jednom kuse, presne tak, ako
v naozajstnom cirkuse. Má stále dobrú náladu a preto sa dal na klaunovskú dráhu…

Vystúpenie skupiny orientálnych, exotických a etnických tancov.

4 | KAM

kam v trenčíne

VÝSTAVISKO EXPO
CENTER a. s.

odpočinku, ktorého výhodou je vysoký
energetický výdaj, výsledkom je zlepšenie
ohybnosti a schopnosti koordinácie, spevnené partie bokov, brucha, stehenných
a sedacích svalov.

14., 28. 8. | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení

7., 14., 21., 28. 8. | 18.00
– 19.00 | Cvičenie Pilates
s Marcelou Holodovou

7., 14., 28. 8. | 17.30 – 18.40 |
Joga v tehotenstve

Cvičenie Pilates je zamerané na hlboký
svalový systém, podporu krížovej chrbtice
a laterálne hrudné dýchanie. Zostava
cvikov natiahne skrátené a posilní oslabené svaly. Bližšie informácie na tel.
č.: 0905 705 431.

1., 8., 15., 22. 8. | 17.00 |
Cvičenie pre tehotné

Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk
18. 8. | 8.00 – 12.00 | Burza
starožitností

OSTROV
11. 8. | 10.00 | Splanekor

číslo 8 | ročník XIV

7., 14., 21., 28. 8. | 18.30 –
19.30 | Cvičenie Tai tchi

Splav netradičných korábov po Váhu opäť
spojený s bohatým kultúrnym programom.

KULTÚRNE CENTRUM
AKTIVITY
Kyjevská 3183, tel.: 032/658 26 08,
www.kcaktivity.sk
1. – 31. 8. | Klub keramikárov
– dospelí

Návštevu keramického ateliéru je možné
dohodnúť telefonicky podľa vašich časových možností na 0908 210 940.
1., 6., 8., 13., 15., 20., 22.,
27., 29. 8. | 18.00 – 19.00 |
Cvičenie pre ženy s Vladom
Ondrovičom

Cvičenie pre ženy zamerané na posilňovacie cviky v intervalovom cvičení s fázami

Staré čínske cvičenie pre dlhovekosť, zdravie a dobrú náladu… Príďte si zopakovať
skvelé formy tai-čchi, vynikajúce cvičenie
na chrbticu precvičiť trpezlivosť, sústredenosť a pokoj…

šestonedelí, môžete prísť s dieťatkom.

Vedie laktačná poradkyňa Milka Hromníková.

Vhodný pohyb v období tehotenstva pre
rozhýbanie a uvoľnenie celého tela.

Vedie pôrodná asistentka Zuzana Duncová.

GALÉRIA
M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743 68 58,
www.gmab.sk
10., 24. 7. | 9.00 | Ateliér pre
seniorov

Hviezdoslavova 6, tel.: 032/743 04 32,
www.mcsrdiecko.sk

Tento obľúbený program je orientovaný
na všetkých skôr narodených priaznivcov
výtvarného umenia. Návštevníci ateliéru
sa na jednotlivých stretnutiach bližšie venujú rôznym výtvarným technikám.

3., 10., 17., 24., 31. 8. | 10.30 |
Mami spricht Deutsch

10., 24. 7. | 16.00 | Večerný
ateliér pre dospelých

MATERSKÉ CENTRUM
SRDIEČKO

práve kvôli pracovným povinnostiam
nemôžu zúčastňovať na dopoludňajších
podujatiach organizovaných galériou.
Pre mnohých návštevníkov je stretnutie
s umením v galérii istým druhom relaxu,
cibrením ich talentu či jednoducho aktívnym využitím voľného času.

CENTRUM SENIOROV
MESTA TRENČÍN
Osvienčimská č. 3, tel.: 032/743 45 35
6., 13., 20., 27. 8. | 14.00 |
Keramická dielňa: Tvorivý
svet

Klub keramiky pod vedením odbornej
lektorky.

POSÁDKOVÝ KLUB
(bývalý Dom armády)
Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815
7. 8. | 16.00 | Včelárstvo
a právo

Stav, nové poznatky. Monitoring spádu
klieštika – beseda.
8. 8. | 16.00 | Zážitky letcov
všetkých profesií

Beseda.

Mamičky sa rozprávajú po nemecky.

13. 8. | 16.00 | Kompost – jeho
príprava a využitie

KULTÚRNE CENTRUM
STRED (pobočka
MC SRDIEČKO)

Prednáška.
25. 8. | 7.00 – 12.00 |
Celoslovenské stretnutie
numizmatikov s burzou
a aukciou numizmatického
materiálu

Ul. 28. októbra 2, tel.: 032/652 21 36
7., 14., 28. 8. | 9.00 – 9.45 |
Joga pre mamičky

Cvičenie vhodné v období po pôrode, po

Projekt je určený pracujúcim, ktorí sa

Program August 2012
4.8.
16:00

Divadielko pre deti
Divadlo Animare Silva –
Ako sa Jano s drakom porátal
%J®ØGNKLNGÍM<GN¸L9## B=G@JGR=F´ 
GB9KCQF=K9F9KÛ9@GN9D@JGRFÇ<J9C 
Mnohí rytieri v boji s drakom neuspeli,
tak na pomoc prichádza pekárkin syn
Janko.

18.8.
19.8.

9:00 - 19:00

¬9ÂG=;CG<=ÛGE
Celý víkend ako v rozprávke, kde sa
deti zabávajú so šašom sprevádzajúcim
svetom rozprávok, kde sa stávajú her;9EA9F9MÓA9K9J¾RF=J=E=KD® 
M<=E=@Ø9<9ÛF9BD=HÂA=@GH®LJ9Ó9
Â9ÂGN@GHGCD9<Mä(=:M<Ã;@Ç:9ÛÂ=J
EA9JA KLJ=<GN=C®CM;@QÙ9 KLJ=<GN=CÇ
L®:GJ @JFÓA9J E9ØGN9FA=H=JF¸CGN 
NQÂ¸N9FA= E9ØGN9FA=F9LN®J9F9
R®N=J<Ù9D=LF´CAFG

Celý mesiac

Spríjemnite si druhý
prázdninový mesiac
N)&9M?9JA;AG
-CN=D´F®CMHQ <G:J´B=<DG 
NÇ:GJF®C®N9 R®:9NF´9C;A=
pre deti aj dospelých.
.=Â¸E=K9F909ÂMF®NÂL=NM

25.8.

11.8.
16:00

15:00 - 18:00

Divadielko pre deti

.NGJAN´<A=DF=

Kúzelník Maers –
kúzla a balónová show pre deti

*J®R<FAFGN´<A=DFAÓCQa
HGLJ®HE=KNGB=@D9NAÓCQ

Privítajme kúzelníka!! Program plný
kúziel pre tých najmenších divákov
plný zábavy a humorných situácií.
4NA=J9LC®R:9D½FGNR9JMÓ=F=HGL=ÂA9
všetky deti!

M?MKLGN´<A=DFAÓCQ:M<ÃGH°Û@ÇJAÛ
F®H9<EA9R®JGN=Ù:M<Ã<=LANA=KÛ
CJ=;QCD®;AAG<H9<M .=FLGCJ®LNQMÉAL¸E
J9RMÉHGMÉALÇ;@E9L=JA®DGNNQLNGJ¸E=
ÉANGÓ¸;@GNRHG<EGJKC´@GKN=L9
9NÂ=LCGKF¸EKHGB=F´

Celý mesiac

-ÃÛ9ÉKG-.),'
Storm posúva hranice! Londýnska
E½<F9RF9ÓC9-.),'B=RF®E9
svojimi osobitými, modernými hodinC9EA ÂH=JC9EA9Ô9DÂ¸EAÂLÇDGNÇEA
<GHDFC9EA 49HGBL=K9<GKÃÛ9É=
9R¸KC9BL=FA=CLGJÇRLÇ;@LGB=<AF=ÓFÇ;@
kúskov.

