INFORMAČNÉ NOVINY SAMOSPRÁVY MESTA TRENČÍN

3. september 2012 | mesačník | ročník XIV | číslo 9
Predškolákov má Trenčín
viac, školákov menej

Príďte diskutovať
o prvej cyklotrase

Trenčania budú tvoriť
mapu nebezpečných miest

STR. 3

STR. 4

STR. 5

Leto nám prialo viac ako vlani

Z OBSAHU

Pozvánka na workshop
TRENČÍN – MESTO NA RIEKE
STR. 6 – 7

Dobré správy
STR. 8

Trenčianske mestské kúpalisko sa počas letných dní stalo útočiskom nielen domácich, ale aj tejto trojice dievčat zo Starej Turej. O tom, ako vyzerala sezóna na
kúpalisku a aký osud ho v budúcnosti čaká, sa dočítate viac na strane 4.
FOTO (RN)

Na Kráľovské dni pri Trenčianskej bráne príde aj Vidiek
STR. 11

Hotel opäť nesie meno cisárovnej Sissi
Po vyše roku a pol sa Trenčanom a návštevníkom opätovne sprístupní známy a vzácny
rímsky nápis na hradnej skale. Bývalý hotel Tatra v tomto čase kompletne zrekonštruovali. V septembri sa opäť otvára a ponesie staronový názov Elizabeth.

Hotel dal postaviť barón Armin Popper roku 1901. Pomenoval ho po manželke cisára Františka Jozefa, Alžbete, známej
skôr ako cisárovná Sissi. Hotel sa
okamžite stal významným strediskom spoločenského života Trenčianskej župy. Sedem rokov po
otvorení v ňom Popper otvoril kasíno, čo sa mu údajne stalo osudným a hotel prehral v kartách.



Pomenovaný po banke
Od roku 1921 hotel premenovali na Tatru po banke, ktorá ho
odkúpila. V súčasnosti hotel oslavuje 110. výročie otvorenia, po celý
čas táto secesná budova slúžila ne-

pretržite svojmu pôvodnému účelu. Nemenilo na tom nič ani búrlivé 20. storočie a zmeny režimov.
„Každá zmena sa prijíma s nevôľou, ale skúsenosť hovorí, že ľudia si
časom zvyknú. Verím, že aj Trenčania príjmu Elizabeth za svoju,“ povedal riaditeľ hotela Jan Svoboda.



Čo sa zmenilo?
Elizabeth deklaruje triedu štyroch hviezdičiek, v hoteli pribudlo
wellness centrum a presklená hotelová hala s lobby barom. Zmenou prešli aj izby. „S rekonštrukciou a dostavbou hotela súvisel aj
návrat k pôvodnému názvu. Napriek všetkým zásahom si hotel po-

nechal svoju secesnú tvár a je obohatený o moderného ducha. Výška
investície dosiahla zhruba 15 miliónov eur, z toho 3,9 milióna eur
pochádza z prostriedkov Európskej únie,“ doplnila marketingová
manažérka hotela Ivana Vengrin.



Najstaršia pamiatka
Za hotelom sa nachádza
známy rímsky nápis z roku 179
n. l., ktorý dokazuje prítomnosť rímskych vojsk na území
dnešného Trenčína. Predstavuje jednu z mála rímskych písomných zmienok na sever od
Dunaja. Nápis na hradnej skale na pamiatku víťazstva nad

germánskymi Kvádmi v preklade znamená: „Víťazstvu cisárov
a vojska, ktoré sídlilo v Laugariciu, v počte 855 vojakov II. légie,
dal zhotoviť M. V. Maximianus,
legát II. pomocnej légie.“
RICHARD NEMEC, FOTO (Č)
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EDITORIÁL
A je tu september. Jeho názov pochádza z latinčiny septem – seven. V pôvodnom Rímskom kalendári to bol totiž
siedmy mesiac a mal 31 dní.
A už oddávna ľudia odpozorovali, že aké je počasie v prvých
dňoch septembra, taký bude
celý mesiac. Alebo aj – aký je
september, taký bude aj marec.
Viacmenej to vychádza. Čo
je však celkom isté, v septembri sa mnohí už len obzerajú
za dňami letných radovánok,
voľna, leňošenia... Prázdniny
skončili, začína sa škola. Prvé
dni budú trochu ťažké. Treba
skoršie vstávať, začať znova
prijímať povinnosti, zvyknúť
si na iný režim dní. Adaptácia
na školské prostredie bude pre
už skúsených školákov trvať
chvíľu.
Dôležitý prvý krok do nového prostredia však urobia prváčikovia. Trenčianske školy
sú pripravené vytvoriť novým
žiačikom príjemné prostredie
a vľúdnu atmosféru. Pani učiteľky veľmi dobre vedia, ako prvákov zaujať a odbúrať prirodzený strach z niečoho celkom
nového.
Takže nová školská taška,
prezuvky, peračník a kopec ďalších potrebných vecí a ide sa do
školy. Ale pozor – nie bez láskavého povzbudenia a objatia
od rodičov. Možno bude treba
utrieť aj nejakú tú slzičku, to
prejde a časom sa i tí najmenší
školáci budú tešiť na školu, na
kamarátov i na učiteľov.
Je to tak. Nastáva čas školských povinností – pre deti, ale
i pre rodičov. Bude to náročné
i zábavné zároveň. Len trpezlivosť. Ktovie, či práve dnes nekontrolujete domáce úlohy budúcemu uznávanému vedcovi
alebo vyhľadávanému stolárovi. Dôležité je, aby svoju prácu
vykonávali s láskou a zodpovedne. A aby v živote vedeli za
každých okolností vyjadriť svoj
názor. Aj o tom je škola.
ERIKA SÁGOVÁ
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Trenčín sme my
Mesto v spolupráci s renomovanými odborníkmi z rôznych kútov Slovenska a verejnosťou rozbehli výnimočný
projekt Trenčín si Ty, ktorý má dodať Trenčínu novú tvár
a jeho historické centrum prepojiť s najdlhšou slovenskou riekou Váh. V skratke ide o niekoľkoročný proces,
na konci ktorého majú Trenčania rozhodnúť, ako má
naše mesto v budúcnosti vyzerať.

V posledných rokoch sme
zažili množstvo zámerov, ktoré
neboli prediskutované so samotnými obyvateľmi mesta. Do toho
prišla modernizácia železničnej trate, o ktorej sa medzi samosprávou a verejnosťou v čase
rozhodovania nekomunikovalo. S odštartovaním projektu sa
začalo verejne diskutovať o tom,
ako by malo naše nábrežie v budúcnosti vyzerať a o tom, aké
funkcie by malo ľuďom poskytovať. Zároveň sa rozbehli diskusie o budúcnosti celého centra
mesta.

 Z Hamburgu
do Trenčína
Lídrom projektu Trenčín
si Ty je hlavný architekt mesta
Martin Beďatš. Garantom otec
procesu modernizácie Hamburgu Peter Gero. Práve tento významný architekt mal na starosti modernizáciu nevyužívaných
dokov v meste a zabudnutým
štvrtiam dal nový význam. „Projekt Trenčín si Ty je pre mňa jeden

ukážkový prístup mesta, ako sa
má dnes riešiť problém urbanizmu a participatívneho plánovania,“ hovorí Gero.

 Tvoríme budúcu
tvár Trenčína
„V minulosti sa za zatvorenými dverami bez širšej diskusie
urobilo mnoho zlých rozhodnutí. Žijeme v novej dobe, kedy ľudia cestujú, porovnávajú a majú
mnoho inšpirácií. Uprostred
mesta máme na dosah rieku,

JASLE MAJÚ NOVÉ OKNÁ
Detské jasle na Ulici 28.
októbra majú nové okná na
troch pavilónoch. Náklady za
výmenu okien dosiahli 22 800
eur. „Staré okná netesnili, pri
silných dažďoch cez ne pretekalo. Výmena okien by mala tiež
prispieť k úspore ﬁnančných
prostriedkov za teplo. V roku

2013 plánujeme zaradiť do
rozpočtu výmenu okien ešte na
dvoch pavilónoch, kde sa nachádza materská škola. Potom
by bolo už efektívne budovu zatepliť, opraviť celú fasádu a zvody dažďovej vody,“ povedala
Edita Prekopová zo Sociálnych
služieb mesta Trenčín.

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Dve vstupenky na pantomimickú komédiu RÓMEO
a ZUZANA v podaní Divadla Tiché iskry. Predstavenie
sa koná 14. septembra o 16.00 v Posádkovom klube
(bývalý Dom armády).
Napíšte mená dvoch dievčat z Trenčína, ktoré sú medzi
finalistkami MISS NEPOČUJÚCA 2012.
Odpovede posielajte do 12. septembra na
info@trencin.sk.

no priestor nábrežia ostáva zatiaľ nevyužitý. Projekt Trenčín si
Ty považujem za jednu z priorít
v tomto volebnom období. Je to
cesta, ako sa vyvarovať chýb z minulosti a prísť s jedinečnými myšlienkami pre naše mesto,“ hovorí
primátor mesta Richard Rybníček. Prístup zapájania verejnosti
do tvorby mesta chce samospráva podľa jeho slov posunúť aj do
ostatných častí mesta.

 Unikátne centrum
chce unikátny projekt
V súvislosti s projektom sa
konalo už viacero podujatí, tým
najbližším je workshop, skupinové stretnutie päťdesiatky študentov architektúry zo Slovenska a Čiech, ktorí sa budú naším
nábrežím zaoberať. „Aj keď v súčasnej dobe bojujeme s katastrofálnymi dlhmi mesta a zdedenými kauzami, musíme myslieť aj
na budúcnosť. Skúsenosti zo zahraničia totiž hovoria, že najdlhším, ale aj najdôležitejším procesom pri tvorbe nového mestského
prostredia je práve verejná diskusia,“ uzavrel Rybníček. Bližšie
s projektom Trenčín si Ty, jeho
významom a cieľmi, sa zoznámite na stranách 6 a 7 aktuálneho
vydania mestských novín INFO
Trenčín, ako aj na internetovej
stránke www.trencinsity.sk
RICHARD NEMEC
FOTO: STANISLAVA KARELLOVÁ
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Predškolákov má Trenčín
viac, školákov menej
Tretieho septembra sa pre školákov opäť roztočil kolotoč
povinností. Detským džavotom ožili aj materské školy.
Presné počty detí, ktoré budú v novom školskom roku
2012/2013 navštevovať tieto zariadenia, budú známe 15.
septembra.

Do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín
malo podľa augustových údajov
nastúpiť 4 129 žiakov, čo je o 5 menej ako minulý rok. Zo škôl odišlo 426 deviatakov, pribudnúť by
malo 472 prvákov, čo je o 40 menej
ako vlani. Ako informovala Ľubica
Kršáková z útvaru školstva, žiaci
sa budú vzdelávať v 193 triedach,
čo je o dve viac ako v minulom
roku. Priemerná naplnenosť tried
je 21,27 žiakov na triedu. Najviac
žiakov (893) bude navštevovať
Základnú školu (ZŠ) na Hodžovej
ulici, kde mali privítať aj najviac
prvákov (95). Najvyšší prírastok
žiakov (16) zaznamenali v ZŠ na
Ulici L. Novomeského a 14 v ZŠ
na Veľkomoravskej ulici. Školský
klub detí bude navštevovať 1341
žiakov prvého až štvrtého ročníka,
čo je o 4 viac ako minulý školský
rok.
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Predškolákov bude v novom
školskom roku viac. Ako v čase
našej uzávierky informovala ria-

diteľka Školských zariadení mesta Trenčín Danica Lorencová, k 1.
septembru malo nastúpiť do materských škôl v Trenčíne celkovo
1494 detí, z toho novoprijatých
474, predškolákov by malo byť 502
(minulý rok 467). Celkovo je v materských školách približne rovnaký počet detí, ako minulý rok. „Je
to však stále otvorený proces, nakoľko nemusia nastúpiť všetky deti
a za tie sa zoberú ďalšie nové,“ povedala Lorencová. Všetky presné
číselné údaje budú známe až 15.
septembra.
(EV)

Prvákom bude vstup do základnej školy pripomínať
knižka, ktorú prevzali z rúk primátora a ďalších predstaviteľov mesta.
FOTO (JČ)

V prvý deň školy po nových schodoch
Cez prázdniny ZŠ na Novomeského ulici v spolupráci
s Mestom Trenčín opravila
schody pri hlavnom vchode. Jej riaditeľ Jozef Spišák
verí, že vydržia ďalších 15
až 20 rokov.

FOTO (JČ)

ŠKÔLKY SÚ VYNOVENÉ A VYČISTENÉ
I keď z dôvodu nedostatku ﬁnančných prostriedkov neboli možné väčšie opravy, počas prázdnin boli materské školy vydezinﬁkované. Majú za sebou aj drobnú údržbu a nevyhnutné
opravy, vymaľované sú školské kuchyne a sklady, zatečené stropy
v triedach i chodby. V školskom roku 2012/2013 sa v 16 materských školách bude o deti starať 133 kvaliﬁkovaných pedagogických zamestnancov a 83 prevádzkových zamestnancov.

Schody, ktoré už boli v minulosti opravované, sa v minulom
školskom roku stali nepriechodnými. „Museli sme ich dať mimo
prevádzku a čakali sme na ﬁnančné prostriedky,“ hovorí riaditeľ. „V spolupráci s mestom sa
nám ich počas letných mesiacov
podarilo opraviť za prijateľnú ﬁnančnú sumu. Investícia to mohla byť veľká, ale využili sme materiál, ktorý nebolo treba kupovať,
a tak to školu vyšlo len na 1770
eur. Tým, že mesto zabezpečilo
materiál na opravu, bola to veľká
pomoc.“ Ako informoval riaditeľ
Mestského hospodárstva a správy lesov Róbert Buchel, mesto
na opravu darovalo obrubníky,
ktoré boli už dlhší čas nepoužívané a uskladnené v areáli hospodárstva.
(EV)

STRUČNE

N

a Trenčianske hradné slávnosti sa tento rok vybralo
6531 návštevníkov. Ľudí bez
rozdielu veku prilákali šermiari, žongléri, sokoliari, tanečnice, divadelníci a množstvo
atrakcií – dobové súťaže pre
deti, jazda na koňoch, streľba
z historických zbraní, jarmok
umeleckých remeselníkov i večerný ohňostroj. Išlo o 19. ročník podujatia, ktoré sa konalo
4. – 5. augusta.

T

renčianska nadácia na
svojej webovej stránke vyzýva Trenčanov, aby posielali
fotograﬁe miest, na ktorých im
v Trenčíne chýba lavička a tiež
už jestvujúcich lavičiek, ktoré
majú podľa nich nejaký svoj
neobyčajný príbeh. Z fotograﬁí plánuje nadácia urobiť výstavu a troch autorov odmeniť.
Termín ukončenia výzvy je 20.
september. Výzva je súčasťou
dlhodobého projektu, ktorého
výsledkom má byť sieť príjemných miest a neobyčajných
lavičiek v Trenčíne. Viac na
www.trencianskanadacia.sk.

O

d 18. augusta sa v Trenčíne zmenil cestovný
poriadok MHD. Kompletný
graﬁkon je zverejnený na www.
trencin.sk, odkiaľ si ho občania
môžu stiahnuť. Nový cestovný
poriadok je zatiaľ iba v skúšobnej prevádzke. Mesto Trenčín
ako aj dopravca SAD Trenčín
ho budú do polovice októbra vyhodnocovať. Obyvatelia
môžu svoje pripomienky k novému graﬁkonu posielať elektronicky na mhd@trencin.sk
resp. písomne na Mestský úrad
v Trenčíne, ÚSŽPDaI, Mierové
nám. 2, 911 64 Trenčín.
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Na kúpalisku opäť o rok?
Letné kúpalisko v Trenčíne v uplynulých dňoch zatvorilo svoje brány. Aj keď presné čísla ešte nie sú známe,
tohtoročná sezóna bola úspešnejšia ako vlaňajšia. Pre
problémy s modernizáciou železničnej trate a nefunkčnou novou plavárňou je tiež pravdepodobné, že súčasné
kúpalisko bude Trenčanom a obyvateľom okolia slúžiť aj
po ďalšie roky.

Obľúbené útočisko pred horúčavami je už prázdne. Stíchol
džavot detí, píšťalka plavčíka.
Školopovinná mládež už zarezáva v laviciach. Bufety predali
posledné párky a pivá. Dobrou
správou je, že od konca augusta opätovne funguje krytá plaváreň v tesnom susedstve, ktorá
sa po dvanástich rokoch dočkala
zveľadenia. Vynovené sú sprchy
a sauna.



Dobré leto

ne dopadla aj elektronická aukcia na prevádzku bufetov, ktorá
spôsobila, že na nájomnom vyberieme viac. Tiež nám prialo počasie a mohli sme mať otvorené viac
dní ako vlani,“ uviedol Prívara.

 Ak železnica nebude,
treba opravy
Aj keď zvonka vyzerá kúpalisko bez výraznejších chybičiek,
dlhoročná absencia investícii
sa podpísala najmä na techno-

lógiách skrytých bežnému oku
návštevníka. „Hovoríme najmä
o pieskových ﬁltroch a ďalších
technológiách, ktoré postupne
odchádzajú. Opravu by potreboval aj plavecký bazén a okolitá dlažba. Dnes to vyzerá tak,

 Aj budúci rok len
cez prázdniny

Mesto si kúpalisko vzalo
späť pod svoju správu minulý
rok. Vlani zostalo v pluse 20 tisíc
eur. Tohtoročné čísla o návštevnosti a celkovom hospodárení
boli známe až po našej uzávierke. No len za júl si na kúpalisko
našlo cestu viac ako 32 tisíc ľudí.
V roku 2011 bolo letné kúpalisko počas celého leta otvorené
40 dní a návštevnosť dosiahla
44 000 ľudí.
Správca objektu Ľudovít
Prívara sezónu hodnotí kladne.
„Pred sezónou sme urobili základné opravy, aby nám hygienici
povolili kúpalisko otvoriť. Výbor-

Letné kúpalisko mesto otvorilo 30. júna, brány deﬁnitívne
zatvorilo 2. septembra. „Na základe minuloročných skúseností
s júnovým počasím, vysokou nákladovosťou na personál a nedostatočným mimoprázdninovým
dopytom, mesto Trenčín ani neuvažovalo a do budúcnosti neplánuje spúšťať kúpalisko pred
letnými prázdninami,“ doplnil
riaditeľ Mestského hospodárstva
a správy lesov Robert Buchel.
TEXT A FOTO: RICHARD NEMEC

Mesto pripravuje prvú cyklotrasu, príďte diskutovať
V spolupráci s OZ Fialka a Centrom Environmentálnych
aktivít pripravuje Mesto Trenčín trasu pre cyklistov zo
sídliska Juh do centra mesta. Pred jej realizáciou chce
hovoriť s obyvateľmi a pozýva ich na verejnú diskusiu.

Generel cyklistickej dopravy dalo mesto vypracovať
v roku 2009. Z ankety pri jeho
tvorbe vyplynulo, že najväčším
zdrojom ciest cyklistov v Trenčíne je sídlisko Juh, ktoré tvorí
až 23 percent všetkých začiatkov ciest. Najčastejším cieľom
všetkých cyklistov je centrum
(35 % ciest). Najviac respondentov (352 z 497 opýtaných –
70,8 %) uviedlo, že najväčším
problémom cyklistov je chýbajúce cykloprepojenie do centra
mesta.
Prvá cyklotrasa by mala spojenie najväčšieho sídliska s centrom vyriešiť. „Ide o trasu, kto-

že modernizácia železnice sa odsúva o niekoľko rokov. Uvidíme.
V takomto prípade budeme musieť hľadať riešenie, aby sme neohrozili chod kúpaliska,“ povedal
primátor mesta Richard Rybníček.

rá bude slúžiť najmä za účelom
dopravy do zamestnania, školy
a podobne,“ hovorí Martin Beďatš, vedúci útvaru hlavného architekta.
„Trasa bude začínať existujúcimi chodníkmi v Parku pod
Juhom a potom ako samostatná
cestička pre cyklistov cez Soblahovskú a Legionársku ulicu až
do centra mesta. Nakoľko ide
o problematiku, ktorá sa týka
väčšiny obyvateľov, pozývame
ich na verejnú diskusiu, ktorá sa
bude konať v utorok 18. septembra o 17.00 h v Klube Lúč. Pred
diskusiou o 16.00 h bude pre záujemcov zraz pri Lidli pod Juhom,

odkiaľ si trasu prejdeme smerom
do Klubu Lúč.“
Vysoký podiel cyklistov môžu
Trenčínu iné mestá závidieť,
čo naopak môže iným závidieť
Trenčín, sú cesty pre nich. Prvá
lastovička síce ešte jar nerobí,
ale môže byť úspešným štartom.
Mesto totiž pripravuje koncepciu a stratégiu pre rozvoj cyklodopravy v meste. „V tejto oblasti
má Trenčín veľké rezervy a máme
čo robiť, aby sme to napravili,“
hovorí primátor mesta Richard
Rybníček. „Cyklotrasu medzi
sídliskom Juh a centrom mesta
chceme zrealizovať ako pilotný
projekt, čím nechceme skončiť.
Následne chceme budovať nielen dopravné, ale aj rekreačné
cyklotrasy. Postupne by mala byť
vytvorená logická sieť cyklotrás
s ich vzájomným prepojením.“

Mesto Trenčín,
OZ Fialka,
OZ Centrum
environmentálnych
aktivít
pozývajú na

PREZENTÁCIU
A VEREJNÚ
DISKUSIU
k návrhu

CYKLOTRASA:
SÍDLISKO JUH –
CENTRUM MESTA
utorok 18. 9. o 17.00
v klube Lúč
(kino Hviezda)
návrh je zverejnený
na www.trencin.sk
a www.trencinsity.sk

3. september 2012

aktuality

Ľudia v Trenčíne budú tvoriť
mapu nebezpečných miest
Už čoskoro budú mať obyvatelia Trenčína možnosť zaznamenať do mapy na internete miesta, ktoré vo svojom meste považujú za nebezpečné. Ide o jednu etapu
pilotného projektu, ktorý chce byť inšpiráciou pre ďalšie
mestá a obce.

Znehodnotené
chodníky,
málo parkovacích miest, špeciálne pre zdravotne ťažko postihnuté osoby, rozptylové plochy
pri verejných budovách, problematická orientácia a barierizácia celého mesta – to sú hlavné
problémy, ktoré zistil prieskum
expertov zo Stredoeurópskeho
výskumného a školiaceho centra
v oblasti priestorového plánovania SPECTRA Centre of Excellence EU.
Na workshope 20. augusta
pred zástupcami bezpečnostných

a
záchranných
zložiek a úradov
samosprávy však
prezentovali nielen nedostatky, ale
ponúkli aj niekoľko návrhov, ako
verejné priestory
v meste z hľadiska bezpečnosti zlepšiť. Navrhli
napríklad mapy s „Trasami pre
všetkých“ alebo rozdelenie mesta
na zóny podľa farieb alebo výsadby.
„Výsledkom bol záujem zúčastnených spoločne realizovať
niektoré z predložených návrhov do praxe,“ povedal Vladimír
Ondrejička z projektového tímu
Spectry. „Ide konkrétne o projekt zameraný na vytipované trasy v meste Trenčín a zdieľanie dát
o výskyte negatívnych javov.“
Od 10. septembra bude spus-

tená na internetovej stránke
www.spectra-perseus.sk mapa,
do ktorej budú môcť občania
priamo vyznačiť nebezpečné
miesta. „Budú môcť popísať konkrétny problém a určiť stupeň,
ako veľmi nebezpečné toto miesto
pociťujú,“ povedal Ondrejička.
Mapu poskytnú Mestu Trenčín a bezpečnostným zložkám,
aby mohli v danom území urobiť
konkrétne opatrenia. „Vďaka spolupráci s mestom bude mapa pre
obyvateľov k dispozícii i po skončení projektu. Zároveň budú realizované ďalšie aktivity na zlepšenie dialógu s obyvateľmi o téme
bezpečnosť, či už prostredníctvom
on-line dotazníkov, diskusného
fóra alebo zdieľania projektových
výsledkov,“ doplnila architektka
Zuzana Ladzianska z výskumného a školiaceho centra.
Skúsenosti a poznatky z pilotného projektu v meste Trenčín
budú na konci roka prezentovať
na národnej konferencii v Bratislave.
Projekt realizuje Trenčianska nadácia a Stredoeurópske
výskumné a školiace centrum
v oblasti priestorového plánovania SPECTRA Centre of Excellence EU.
(EV)

Centrum voľného času na námestí
Na jedno popoludnie sa trenčianske Centrum voľného
času (CVČ) prenesie zo svojho sídla na Mierové námestie.
Chce ukázať, čo všetko sa dá vo voľnom čase robiť.

Podujatie CVČ deťom sa
uskutoční 11. septembra. Zábavné popoludnie predstaví ponuku záujmových krúžkov pre
malých i veľkých. Pripravený je
program na pódiu, hry, súťaže
a ukážky z činnosti jednotlivých
krúžkov tak, aby si ich deti mohli
samé vyskúšať a potom sa rozhodnúť. V tomto školskom roku
bude možné v CVČ navštevovať
tieto krúžky: kultúrno – spoločenské (výtvarný, keramický,
výtvarný pre handicapovaných,
gitarový, literárno – reportážny, fotograﬁcký, divadlo pre najmenších, Divadlo Škovránok
pre staršie deti, Šikovné ruky,
Nemčina pre dospelých, Nemčina pre deti, Angličtina pre deti),
technické (Lego, Lego s motorčekom, Letecký modelár, Rádioelektronika, PC pre žiakov, PC
pre seniorov), športové (ﬂorbal,
karate, hádzaná, tanečná prípravka, moderný tanec, gymnastika, turistický, Roztlieskavačky, Zumba, Cvičme s malými
deťmi, Aikido, jazdecký, šacho-

vý, športový pre handicapovaných, Freestyle BMX) a ďalšie
(Magic T. G. Klub, Vodní skau-

ti). CVČ sídli v ZŠ na Východnej ulici na sídlisku Juh. Keďže
centrum ﬁnancuje Mesto Trenčín, deti za krúžky neplatia. Popoludnie s CVČ sa na Mierovom
námestí začne o 15. hodine.
(EV)

POZÝVAME VÁS NA ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred

17. 9. 2012 o 15.30 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 5. 9. 2012 o 16.00 hod. v KD Zlatovce
VMČ Juh

3. 9. 2012 o 18.00 hod. v KC Aktivity

VMČ Sever

12. 9. 2012 o 16.00 hod. v SOŠ Pod Sokolice 14

Mesto Trenčín vyhlasuje v súlade
s § 9a zákona č. 138/1991 Zb.
verejnú obchodnú súťaž na
predaj nehnuteľností vo vlastníctve
Mesta Trenčín
Predaj voľného bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín pod poradovým
číslom 1.1. až 1.4 a to:
– Kukučínova 471 – 1-izbový byt a 2-izbový byt
– Duklianskych hrdinov 871 – 3-izbový byt
– Šafárikova 2738 – 3-izbový byt

Bližšie informácie sú zverejnené na www.trencin.sk, v sekcii
„Predaj a prenájom majetku Mesta Trenčín“.
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ZOMRELA
ELEONÓRA
KUBALOVÁ

V pondelok 20.augusta nás navždy opustila
zakladateľka a umelecká vedúca folklórneho
súboru Trenčan Eleonóra
Kubalová.

Narodila sa 27. 2. 1921
v Bolešove. Od septembra 1947
učila na trenčianskom gymnáziu telesnú výchovu a zemepis.
Ako stredoškolská profesorka
telesnej výchovy mala vždy veľmi blízko ku gymnastike, rytmike a ľudovému tancu.
V roku 1949 na základe
záujmu a nadšenia študentov
o ľudový tanec založila na trenčianskom gymnáziu folklórny
súbor, jeho umeleckou vedúcou a choreografkou bola od
jeho začiatku. Folklórny súbor
Trenčan pod jej vedením od
svojho vzniku dosahoval vynikajúce výsledky a doteraz patrí
medzi popredné folklórne súbory na Slovensku, reprezentuje v tom najlepšom svetle svoju
školu, mesto, krajinu, národ.
Eleonóra Kubalová vytvorila v súbore viac ako 80
choreograﬁí na základe vlastného podrobného výskumu
trenčianskeho regiónu. So súborom absolvovala množstvo
predstavení a zájazdov doma
i v zahraničí.
Za 63 rokov vychovala celé
generácie tanečníkov, spevákov i muzikantov, viedla ich
k poznávaniu folklórnych tradícií a umožnila im získať trvalý vzťah ku vzácnym hodnotám
slovenského národa – k ľudovej piesni, tancu, hudbe, krojom, zvykom.
Mnohí z nich sú dnes, aj
vďaka nej, uznávaní odborníci
v jednotlivých oblastiach ľudovej kultúry. Práca s mládežou
a práca s ľudovým umením sa
stala jej poslaním.
FS TRENČAN

6 | INFO

trenčín si ty

číslo 9 | ročník XIV

Nábrežie očami päťdesiatich nádejných architektov
S cieľom získať nezávislé tvorivé študentské pohľady na
oživenie centra Trenčína ako mesta na rieke, organizuje
Mesto Trenčín študentský workshop. Uskutoční sa 25. –
28. septembra v Synagóge a na Mierovom námestí.

Projekt TRENČÍN si TY pozval ešte v júni verejnosť na aktívnu prechádzku k nábrežiu
podľa vyznačenej trasy – URBAN WALK. Bola to možnosť
spoznať nábrežie Váhu z iného
pohľadu, presvedčiť sa, že prístup z centra mesta k vode je
otázkou iba pár minút. Na vytipovaných miestach prechádzky
mohli ľudia reagovať na to, čo
videli a písať svoje pripomienky a podnety, čím sa stali priamymi účastníkmi procesu rozhodovania o budúcnosti mesta
Trenčín. Prispieť svojimi nápadmi a komentármi mohli počas
leta vo fotogalérii z prechádzky
na facebooku, svoje poznámky
mohli doručiť aj na útvar hlavného architekta mesta Trenčín.
Sľub, že po prázdninách budú
všetky podnety zosumarizované
a predstavené na ďalšom z pri-

pravovaných podujatí, sa naplní
v závere septembra.



Štvordňový workshop

Od 25. septembra bude
v zmiešaných tímoch pracovať
v Trenčíne približne 50 poslucháčov tretích a piatych ročníkov vysokých škôl na rovnakom
zadaní. Svoje návrhy na riešenie
trenčianskeho nábrežia predstavia študenti verejnosti v piatok
28. septembra o 16.30 na Mierovom námestí v rámci záverečného hudobného a tvorivého
happeningu. Pre študentov, ale
aj verejnosť budú na tieto štyri dni pripravené prednášky na
tému verejných priestorov, participatívneho plánovania miest,
rozvoja miest na riekach, či významu marketingu pri komunikácii. Odborným garantom

Postrehy a podnety zapisovali účastníci URBAN WALK
priamo počas prechádzky.
FOTO: TOMÁŠ HANÁČEK

workshopu je medzinárodne
uznávaný expert v otázkach urbanizmu a územného plánovania Peter Gero, ktorý je zároveň
garantom a spolupracovníkom
celého projektu TRENČÍN si
TY. Miestom konania workshopu bude Synagóga a Mierové

námestie. Podujatie pripravuje
Mesto Trenčín v spolupráci s Fakultami architektúry STU v Bratislave a VUT Brno, ako aj s Filozoﬁckou fakultou UKF Nitra.
Ide o ďalšie pokračovanie projektu TRENČÍN si TY.
(RED)

POVEDALI O TRENČÍN SI TY
O workshop v Trenčíne i celé dianie na nábreží sa
zaujímajú aj ľudia, ktorí prichádzajú do nášho mesta
z iného prostredia ako odborní garanti. Pýtame sa ich,
čo ich na tejto práci zaujalo a prečo prijali pozvanie do
nášho mesta.

skych stavieb a zelene. Jeho
dielom je aj významný projekt
Hafen City v hamburskom
prístave. Za svoje dielo dostal
aj vysoké ocenenie od
primátora Hamburgu.

Ing. arch. Zora Pauliniová

„Projekt Trenčín si ty je pre
mňa jeden ukážkový prístup,
ako sa má dnes riešiť problém
urbanizmu v meste. Ide o akési
laboratórium, kde majú vzniknúť nápady novej architektúry
a nového urbanizmu v spolupráci s obyvateľmi, čiže na jednej strane je participácia a na
druhej strane inovatívne nápady realizácie. Trenčín je pre mňa
príkladným aj preto, že Trenčania sa tu angažujú ako odborníci, politici aj obyvatelia.“

sa zaoberá
strategickým
plánovaním
a občianskou
participáciou najmä
pri plánovaní
verejných
priestorov či pri príprave
programov hospodárskeho
a sociálneho rozvoja. V súčasnosti študuje na doktorandskom štúdiu na Fakulte
architektúry STÚ s témou
„Participatívne plánovanie
verejných priestorov“. Je
autorkou a spoluatorkou
viacerých publikácií: Bratislava / nahlas, Ako zachrániť
Zem, Občianska participácia,
Čítanka pre neziskové
organizácie, Multikultúrna
výchova, Kde sme: mentálne
mapy Slovenska, Verejné
priestory a iné.

„Trenčín je mesto, ktoré začína diskutovať so svojimi občanmi a zvažuje, ako by sa malo

zmeniť. Bude výborné, ak sa
podarí pripraviť kvalitné zadanie na súťaž, do ktorého sa
premietnu výstupy z verejných
stretnutí, podnety z prechádzok
mestom (urban walks) či tvorivé pohľady študentov. Nebude
to znamenať len vyššiu kvalitu
zadania, ale aj bližší vzťah plánovačov a občanov a silnejší pocit identity s mestom, ktoré sa
zaujíma o názory ľudí.“
Ing. Peter Gero sa narodil
v roku 1942
v Bratislave.
V auguste
1968 sa
vysťahoval
do Hamburgu. Po
štúdiu
nemčiny a urbanizmu
pracoval tridsaťpäť rokov pre
senát mesta Hamburg. Z toho
posledných dvanásť rokov bol
šéfom stavebnej správy – riadil nielen výstavbu v meste,
ale i rozvoj dopravy, inžinier-

Ing. Milota Sidorová sa
zaoberá
komunikáciou
a marketingom
mestských
tém a plánovania ako
takého. Študovala krajinnú
architektúru, grafický dizajn,
absolvovala niekoľko medzinárodných stáží v oblasti
krajinného urbanizmu,

manažmentu ľudských
zdrojov (ČR, India, Nemecko,
Dánsko) a v roku 2011 sa stala
spoluzakladateľkou medzinárodného festivalu o kolaboratívnom mestskom dizajne
reSITE. Prednáša na domácich
a zahraničných univerzitách,
má dlhoročné skúsenosti
s medzinárodnými projektami, pri ktorých pracuje
s architektami, urbanistami,
urbánnymi geografmi,
sociológmi, filozofmi,
politikmi, umelcami, akademikmi a profesionálmi. To
všetko s jedným cieľom – priniesť viac pozornosti problémom súčasných miest.

„TRENČÍN si TY je prvá
slovenská lastovička premyslenej a koordinovanej komunikácie s verejnosťou pri tvorbe
územného plánu, ktorá prichádza zhora. Pre transparentnosť
a dlhodobé budovanie partnerstiev medzi skupinami využívajúce mesto je to veľmi dôležitý okamih. Trenčín prichádza
s myšlienkami fungujúcimi
v New Yorku, ktoré zmanažovateľne uplatňuje na svojom teritóriu – stratégia Trenčín si TY
si rozhodne zaslúži pozornosť
a podporu nás všetkých.“

trenčín si ty
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Milota Sidorová odprezentuje svoju prednášku s názvom
Imidž a komunikácia mesta alebo môže byť plánovanie sexy?
Večer o 18. hodine bude o rozvoji miest na riekach prednášať Peter Gero. Prednášky sú otvorené
aj pre verejnosť.

aby svoje výsledky mohli predstaviť verejnosti v piatok 28.
septembra na pódiu Mierového
námestia.
Verejná prezentácia študentských prác so začiatkom o 16.30
hodine počíta s účasťou občanov
mesta, ktorí budú mať možnosť
hodnotiť a pripomienkovať prezentácie študentov. Workshop
uzavrie hudobná party na námestí s kapelou Dyvoké Plyny,
Džezrokpank – Džezrokchlapi
(PU) s možnosťou jam-session
pre hudobníkov z radov verejnosti. Každý, kto sa na to cíti
a prinesie si svoj hudobný nástroj, bude vítaný.

3. september 2012

Podujatia workshopu budú
otvorené a prístupné verejnosti
Štvordňový program študentského workshopu TRENČÍN
– MESTO NA RIEKE prinesie okrem práce pre študentské
tímy aj zaujímavé prednášky.

Úvodný deň workshopu utorok 25. september bude venovaný zoznámeniu sa študentov
z Brna, Nitry a Bratislavy s mestom Trenčín. Otvorenie s úvodom do problematiky a vysvetlením študentských zadaní je
naplánované v Synagóge od 13.
do 15. hodiny. Potom čaká študentov voľné spoznávanie centra mesta a nábrežia, pričom
o svojich dojmoch z prechádzok
budú hovoriť opäť v Synagóge
o 18. hodine, kde jednotlivé tímy
predstavia svoje prvé postrehy
a poznámky.

góge vystriedajú traja odborníci.
Michal Lešinský bude hovoriť
o dopravných riešeniach a problémoch mesta Trenčín, Zora Paulíniová o verejných priestoroch
a participatívnom plánovaní.

 Hodnotenie
verejnosťou
Tretí a štvrtý deň workshopu
bude naplnený predovšetkým
prácou študentov na zadaniach,

 Dovidenia
o štyri mesiace
Vysokoškoláci sa odchodom
z trenčianskeho workshopu neprestanú nábrežím Váhu zaoberať. V práci na zadaniach budú
pokračovať počas celého semestra a v jeho závere prídu opäť do
Trenčína, aby ich odprezentovali pred svojimi pedagógmi ako aj
širokou trenčianskou verejnosťou.



Môže byť
plánovanie sexy?
Na stredu 26. septembra sú
okrem času na tvorivú prácu
študentov naplánované aj štyri
prednášky. V dopoludňajších hodinách od 10. do 12. sa v Syna-

(RED)

Popustia študenti na workshope uzdu svojej fantázii?

75(1ÿÌ10(6721$5,(.(
verejná prezentácia výsledkov študentského workshopu
PIATOK 28.09.2012
 0LHURYpQiPHVWLH_7UHQĀtQ




18:00




Študenti predstavia verejnosti výsledky svojej štvordĖRYHMSUiFHY7UHQĀtQH
,FKY\VWDYHQpSUiFHEXG~NGLVSR]tFLtNYHUHMQpPXSULSRPLHQNRYDQLX

Hudobná párty

NDSHOD'\YRNp3O\Q\'çH]URNSDQN'çH]URNFKODSL 38
VPRçQRVťRXMDPVHVVLRQSUHYHUHMQRVť

ZZZWUHQFLQVLW\VN
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dobré správy

KOSEC MÁ ZLATÝ
OLYMPIJSKÝ HETRIK

Nepočujúci z celého Slovenska sa zídu
v Trenčíne

Dnes už absolvent Gymnázia Ľ. Štúra Peter Kosec priviezol v auguste zo 6. Medzinárodnej olympiády z astronómie
a astrofyziky v Brazílii zlatú medailu. Stal sa tiež absolútnym
víťazom v dátovej analýze, ktorú urobil bez straty bodov. Pre
gymnazistu je to zlatý olympijský hetrik. Najlepším mladým
astronómom na svete sa stal už
po tretíkrát (2010 Peking, 2011
Poľsko). Olympiáda sa konala 4.
– 14. augusta s účasťou 29 delegácií z 27 krajín, súťažiacich
študentov bolo 135. V päťčlennej slovenskej výprave, ktorá si
postup zabezpečila umiestnením na prvých priečkach vo ﬁnále Astronomickej olympiády
na Slovensku, boli až dvaja študenti, ktorých na súťaže pripravuje ich stredoškolská profesorka Zdenka Baxová. Druhým bol
Filip Ayazi (GĽŠ), ktorý sa stal
úspešným riešiteľom astrofyzikálnej olympiády už ako prvák.
Obom chlapcom blahoželáme!
Peter Kosec, úspešný aj vo fyzikálnych olympiádach (bronz
Thajsko 2011 a striebro Estónsko 2012), má možnosť začať na
jeseň študovať na jednej z najlepších univerzít v Cambridge.
To, čo rozvoj talentovaného mladíka môže pribrzdiť, sú ﬁnancie
potrebné na štúdium. Zatiaľ sa
totiž na Slovensku nenašla žiadna nadácia alebo sponzor, ktorý
by úspešného olympionika podporil.
Ak by ste mali záujem Petrovi
pomôcť, kontaktujte prosím
redakciu: 032/6504 287,
info@trencin.sk

HVIEZDY DEŤOM
VYZBIERALI 16 750 EUR
Domovu sociálnych služieb
Demy v Trenčíne a Domovu
sociálnych služieb Nosice rozdelili po 4250 eur, Špeciálnej
základnej škole internátnej V.
Predmerského v Trenčíne 2750
eur, Neinvestičnému fondu
Livka 1500 eur, Nadácii Hoss
Heroes 1000 eur a jednotlivým
príjemcom 1500 eur. Symbolické šeky odovzdali počas prestávky corgoňligového zápasu
Trenčína so Slovanom Bratislava v sobotu 25. augusta. Organizátormi projektu Hviezdy
deťom sú klub AS Trenčín s nadáciou bratov Mariána a Marcela Hossovcov.

Centrum nepočujúcich
ANEPS Trenčín v spolupráci so Športovým klubom
nepočujúcich Trenčín
organizujú 14. a 15. septembra Medzinárodný deň
nepočujúcich a súťaž MISS
nepočujúca Slovensko
2012. Podujatia sú určené
aj počujúcej verejnosti.

Ide o príležitosť na stretnutie
s priateľmi a známymi, spoločné
prežitie prijemných chvíľ, možnosť konfrontovať svoje vlastné životné skúsenosti a postrehy so skúsenosťami iných ľudí,
ktorí tiež žijú so sluchovým postihnutím, možnosť ukázať svoje
výnimočné schopnosti a talent
a podeliť sa o svoje prežívania
s počujúcimi.



Bariéru možno podliezť

Medzinárodný deň nepočujúcich má viacero významov
pre celú spoločnosť a nejde len
o prekonávanie komunikačnej
bariéry, ktorá je najčastejším
problémom. Stačí málo – milý
úsmev, dívanie sa do tváre, zreteľná artikulácia, jednoduché
slová a krátke vety.
Oslavy
Medzinárodného
dňa nepočujúcich sa konajú na
Slovensku vždy v inom meste.
V tomto roku sa ich organizáto-
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rom stalo trenčianske Centrum
nepočujúcich ANEPS a Športový klub nepočujúcich. Slávnostné otvorenie bude v piatok
14. septembra o 14. hodine v Posádkovom klube (bývalý Dom
armády), kde sa bude zároveň
konať aj seminár o sociálnych
službách a prezentácia kompenzačných pomôcok.



Pozvanie do divadla

O 16. hodine príde na rad
divadelné predstavenie „Rómeo
a Zuzana“ v podaní Divadla Tiché iskry z Banskej Bystrice.
Ide o divadelnú pantomimickú
komédiu, v ktorej svoje umenie
predvedú profesionálni nepočujúci herci. Divadlo založili v roku
2003 nepočujúci absolventi brnenskej JAMU pod „strechou“
Divadla z Pasáže. Jediné profesionálne divadlo pre nepočujúcich
na Slovensku sa osamostatnilo
v roku 2005. Vo svojom repertoári má v súčasnosti päť titulov,
ktorými oslovuje ako nepočujúce, tak aj počujúce publikum.
Vstupenky na predstavenie sú
v predaji v KIC. Od 18. hodiny
oslavy pokračujú besedou a zábavno-súťažným večerom.

 Sobota prinesie
šport i novú MISS
V sobotu 15. septembra sa už
od 7.30 budú na viacerých športoviskách konať turnaje POVA-

V Trenčíne zaspieva svetová
operná diva Luciana La Monico
Príde z New Yorku, aby odspievala jediný koncert na Slovensku. Spolu s Miroslavom Dvorským 9. septembra na
Mierovom námestí svojím umením podporia rekonštrukciu Skalky pri Trenčíne.

Slávna Američanka so sicílskymi koreňmi, ktorá spieva aj
na doskách The Metropolitan
Opery v New Yorku, Luciana La
Monico na Slovensko nepriletí
po prvý raz. Ide totiž o jej zamilovanú krajinu. Svojím vystúpením niekoľkokrát podporila na
Slovensku charitatívne akcie.
Tento raz príde, aby sa v Trenčíne stala súčasťou beneﬁčných
koncertov v prospech budovania pútnického miesta Skalka.
Prvý z nich sa uskutoční v piatok 7. septembra ako II. MARIÁNSKY KONCERT s účinkujú-

cimi Andreou Čajovou-Vizvári,
Jurajom Nociarom, Danielom
Čapkovičom a Dušanom Jarjabekom, umelecké slovo – Jo-

ŽAN CUP vo ﬂorbale, horskom
behu, plážovom volejbale, tenise, bowlingu a šípkach. Večer
bude slávnostný. O 19. hodine
sa v Piano
Clube Pod
Sokolicami
začne MISS
NEPOČUJÚCA 2012.
Medzi dvanástimi ﬁnalistkami
sú aj dve
Trenčianky
– Katarína
Babálová
s číslom 1
a Katarína
Gajdošová
s číslom 11.
Medzinárodný
deň nepočujúcich si
pripomínajú nepočujúci na celom svete na
počesť pochodu nepočujúcich
z rôznych krajín sveta, ktorý sa
uskutočnil v Ríme v druhú septembrovú nedeľu v roku 1951.
Vtedajší nepočujúci funkcionári vyšli po rokovaní do ulíc, aby
sa dostali do povedomia zdravej
verejnosti, chceli plnohodnotný
život vo svojej spoločnosti a rozhodli sa obhajovať práva nepočujúcich. V ten deň vznikla aj
Svetová federácia nepočujúcich
(SFN).

zef Šimonovič. Štátny komorný
orchester Žilina bude dirigovať
Pavol Tužinský, spoluúčinkuje domáci Spevácky zbor PIARISSIMO pod vedením zbormajstra Martina Holúbeka. Na
áriu Mimi a Rodolfa z Pucciniho Bohemy v podaní Luciany La
Monico a Miroslava Dvorského sa môžu milovníci operných
árií tešiť v nedeľu 9. septembra
na koncerte s názvom MIROSLAV DVORSKÝ A PRIATELIA (Andrea Čajová-Vizvári,
Daniel Čapkovič, Dušan Jarjabek a Štátny komorný orchester
Žilina s dirigentom Pavlom Tužinským). Obidva koncerty sa
konajú na Mierovom námestí
so začiatkom o 19.00 hodine.
Koncerty organizuje Neinvestičný fond BEŇADIK v spolupráci
s Mestom Trenčín. Vstupenky na
koncerty je možné zakúpiť v KIC
alebo pred začiatkom koncertov.
STRANU PRIPRAVILA (EV)

3. september 2012
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Ilustrácie a poštové známky, sochy a nábytkový dizajn
V septembri ponúkne Galéria Miloša Alexandra Bazovského tri nové výstavy. Predstaví maliara, grafika
a ilustrátora Igora Piačku a vyhraneného predstaviteľa
súčasného slovenského sochárstva Jána Ťapáka. Ponuku
doplní nábytkový a interiérový dizajn.

S názvom „V polčase“ príde
do Trenčína výstava talentovaného umelca Igora Piačku. Popri
maľbe, graﬁke a ex libris sa predstaví aj ilustrátorskou a známkovou tvorbou. Autor viac ako
dvadsiatich poštových známok
a ilustrátor štyridsiatich knižných titulov získal v tomto roku
Cenu ministerstva kultúry SR za
ilustrácie príbehov Tisíc a jedna
noc. Podľa slov kurátorky výstavy Eleny Porubänovej je pre jeho
tvorbu charakteristická odvážna
expresia a dramatická vypätosť
jeho vášnivých ﬁgurálnych kompozícií.



Prídu aj bronzoví
samuraji
„Početné komorné a monumentálne diela, realizácie v architektúre, kresby či scénograﬁcká tvorba akademického sochára
Jána Ťapáka hovoria o jeho pro-

fesionalite a talente,“ hovorí kurátorka druhej výstavy Danica
Lovišková. Jeho favorizovaným
materiálom je bronz, z ktorého
vznikli aj samuraji inšpirovaní ﬁlmami japonského režiséra
Akira Kurosawu. Sila sochárskej reči Jána Ťapáka spočíva
podľa kurátorky v štylizácii tvarov, povrchov a štruktúr, v znalosti materiálov, v mimoriadnej
technickej a technologickej disponovanosti, v cite pre detail
v kontexte s celkom.
Reinštalácia Výstavy nábytkového
a interiérového dizajnu v Berlíne.



Aký nábytok navrhujú
nádejní dizajnéri?

FOTO: ARCHÍV TU ZVOLEN

Výber z 95 projektov ôsmich
slovenských a českých vysokých
škôl, ktoré súťažili v uplynulom
ročníku o Cenu profesora Jindřicha Halabalu, je obsahom
putovnej výstavy nábytkového
a interiérového dizajnu. V Trenčíne bude od 11. do 26. septem-

bra. Projekty prezentuje formou
vizualizácií, nábytkových prototypov a modelov. Nájdeme v nej
aj dizajny stoličiek Trenčianky Angeliky Akovej, študentky
Technickej univerzity vo Zvolene. Organizátorom výstavy je
Katedra dizajnu nábytku a dre-

várskych výrobkov TU vo Zvolene. Podujatie je realizované
s ﬁnančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a s neﬁnančnou podporou
GMAB a mesta Trenčín.
(EV)
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Hľadajú domov

Nechcení končia v karanténnej stanici

Hnedo-čierna fenka kríženca nemeckého ovčiaka a huskyho Charlie má 9 mesiacov. Je
hravá, prítulná, má rada ľudskú
spoločnosť. Vhodná je do bytu aj
na dvor, k deťom i k starším ľuďom.



Tá sa nachádza Za mostami,
neďaleko priemyselného parku
a jej zriaďovatelia sa snažia ich
pobyt im čo najviac spríjemniť.
„Aktuálne máme 36 psíkov. Karanténa trvá 28 dní, ale niektorých tu máme aj dlhšie. Vždy, keď
prídu ľudia, tak sa psíkova doslova zbláznia. Zjavne cítia, že prichádza niekto, kto im môže dať



Oslobodený od dane

Prevádzkovateľka karanténnej stanice Petra Ožvaldová hovorí, že väčšina psov u nich končí preto, lebo ich niekto vyhodil
z domu. „Je len niekoľko takých,

Reklamácie roznosu hláste na

Prevádzku stanice podporuje Mesto Trenčín, ktoré na to
vyhradilo 15 tisíc eur ročne. Prevádzkovatelia stanice však majú
ambíciu, aby z nej vznikol plnohodnotný útulok pre psov z dôvodu, že do karanténnej stanice má verejnosť vstup zakázaný
a nie je možnosť venčenia psíkov,
čo neplatí v útulku. „Mesto nám
dalo pozemok, kde sme vybudovali výbeh pre psov. Na zriadenie
útulku však potrebujeme koterce,
oplotenie, unimobunky a ďalšie
úpravy, ktoré stoja nemalé ﬁnancie. Preto akúkoľvek podporu od
ľudí vždy uvítame. Pes je najlepší
priateľ človeka a my sme tu na to,
aby sme mu jeho lásku opätovali
a zabezpečili im ich psí život lepším,“ dodala Ožvaldová.
TEXT A FOTO: RICHARD NEMEC

032/6504 287

INFOR

MAČN

Í
ÍN
ENČÍN
TRE
T
TA TRENČ
MESTA
Y MES
INFORM
ÁVY
R
SPR
SPRÁV
AČNÉ NOVINY
OSP
MO
MOS
AM
SAM
SA
Y SAMO
NY
SAMOSP
É NOVIN
RÁVY

17. august

ADNE
MIMORI

VYDANI

E

S
ES
CES
NA C
ENA
ZME

2012 | mesačník

| ročník

MESTA

TRENČÍN

XIV

MIMORIAD
NE VYDANIE
KU
IADKU
ZME
O POR
NA
NÉHO
CESTOVN
VNÉH
OV
O
TO
T
TOV
Kto a ako
ÉHO

MHD
financuje dopra-

17. august
2012 | mesačník

PORIADK

| ročník
XIV

U

hromadná
Mestská verejnosti, ktorú
va je služba občanov zabezpepre svojich
.
dopravu
čuje samospráva
takúto
Keby mal akýkoľvek súkť
tak budú
zabezpečova
linky.
podnikateľ,
romný
iba ziskové podMestská
v premávke premávalo
va je služba hromadná dopravšak
a niektoVtedy by
spojov
pre svojich verejnosti, ktorú
Opatová
občanov
statne menej
napríklad
čuje samospráva.
zabezperé oblasti, by neboli obslúžené
doKeby mal
a Kubrica,
autobusová cieľ,
zabezpečovať takúto dopravu
iný
vôbec. Verejná
akýkoľvek
však úplne
romný podnikateľ,
súkprava má
zisk.
tak
v premávke
objednávaiba ziskové budú
než generovať
MHD si podnikov
Vtedy by
linky.
Služby
však
u
statne menej premávalo podzvyčajne
ľ urjú mestá
spojov a
objednávateaj to,
ré oblasti,
niektonapríklad
SAD. Priamo poriadok a kto
a Kubrica,
Opatová
by
čuje cestovný budú jazdiť, akej
vôbec. Verejnáneboli obslúžené
v
aké autobusycestovné a
autobusová
aj
prava má
dovšak
bude platiť
rozhoduje prínež generovať úplne iný cieľ,
Mesto
výške.
mať zľavu,
zisk.
bude
úplne
Služby MHD
o tom, kto bude jazdiť
si objednávajú mestá
kto
to znamezvyčajne
padne,
u podnikov
V praxi
SAD. Priamo
zadarmo. Mesto ako objednádo čuje cestovný objednávateľ urná, že ak že napríklad deti
poriadok
a aj to,
zadarmo, aké autobusy budú
vateľ určí,
jazdiť, kto
budú jazdiť
zapla- bude platiť
6 rokov to, že za neho je to
cestovné
výške. Mesto
a v akej
znamená
lístok. Tak viac-o
tom, kto bude rozhoduje aj
70 a
tí celý cestovný
mať zľavu,
seniorov
MHD Trenčín. spopadne, kto
Mesto Trenčín
príaj v prípadektorí dnes cestujú
bude jazdiť
ho poriadku našej dopravnejs.) je
nich
zadarmo.
gusta k zmene a SAD Trenčín,
aua.
„Snahou
V praxi to úplne
Mesto za
ročných,
od 18.
a. js. pristupujú
Trenčín,
cestovného
ná, že ak
dopravys. pristupujú
od 18. au- poskyMesto ako znamehromadne
poriadkuločnosti (SAD
MHD bezplatne.
a. (MHD). Cieľom
v plnej výške.mali
sa
profesionálne
vateľ
mestskej
objednáky vynakladané
mestskej
by
Trenčín,
cestovné
určí,
ak
ho
je
prostriedi,
zefektívniť
Snažíme poriadku
že
hromadnej
platí
a SAD
maximálne
MHD
o poriadku finančné
službu.
na MHD
6 rokov budúnapríklad deti do
negatívny
finančné
Trenčín. reálne ceny,
Trenčín cestovnéh
možnosVo všeobecnost
verejnú prostriedTrenčín tak,tovať
„Snahou
dopad to nemalo
Mesto
jazdiť zadarmo,
v daných
platiť
aj
našej dopravnej
znamená
aby to nemalo
k zmene Cieľom je zefektívniť
ločnosti
lístok bude
tak, abyna cestujúcich.
to, že za neho
cestujúci
ovi služby
spogusta
byť nápomocní
cestovný
Trenčín
ge- (SAD každý
títeda
Trenčín,
(MHD).
maximálne
a. s.) jeMestá celý cestovný lístok. zaplatak
“ uviedol
dopravy
tiach objednávateľ
né na MHD Mesto už. koncom
drahší.
profesionálne
aj v prípade
Tak
verejnosti,“ Trenčín
roka avizovalo,
minuléhoobmedzení
tovaťJuna cestujúcich
svojho občaposkyseniorov 70 je to
verejnúpodstatne
ky vynaklada
síc km bez cestujúcej
SAD
že musívýrazných
dopad
službu.zaSnažíme
každého
ročných,
a viacklady za preplatenie
riaditeľ
znížiť návýrazných
ktorí
„Po zavedení
negatívny
nerálny
sa
síc km bezstrát,
obmedzení byť nápomocníplatia
základnej
e obsluhy.
MHD bezplatne. dnes cestujú
v časť cestovného.
obsluhy.
verejná doprava
tiach objednávateľovi
prevádzky
ktoré
minulého
možnosna daných
„Poskúšobnej
raj Popluhár.
predpokladám
je zapracované
základnej
všetkých
Mesto za nich
zavedení
dokoncom
prináša.
a cestovné
platí
zmien
poriadku
Všetko
400 tisíc zmien Počas
„Opti- úsporu
služby ajMestom
znížiť ná- liniek
predpokladáme cestujúcej
Mesto už že musí malizácia
v plnej
všetkých
približne
MHDnancií
medzi
v cestovnom
Trenčín
ktoré
chádza
Vovysú vždyverejnosti,“
uviedol
všeobecnosti, výške.
nerálny
zmluve
Kudla. ﬁnancií
približne
vy- R. eur
strát,
zo súčasného
ktoré
je aj presne
nebudú
riaditeľ vSAD
úsporu ﬁ povedal
roka avizovalo,
400
kdegespoje,
ročne,“ povedal
ým
ak
cestujúci
tisíc raj
“
stavu
preplatenie liniek„OptiTrenčín
kilometrov
siete
s cieľomeur
Popluhár.
ročne,“
pravcom,
platiť reálneby mali
R. Kudla.
garantované
Juklady za
prináša.
koľko
zníženia
né nízkopodlažn
tak každý
vyže dotých
ubehnudoprava
kilometrov.
Trenčín
cestovný lístok ceny,
medzené,
MHD najazdia
prevádzkova to znamená,Počas „i“
verejná liniek MHDnerieši
To znamená, ná  Dvojmesačná
v prepodstatne
siete
autobusy
tzv. skúšobnej
bude
nebudú
stavuradikálnu
Dvojmesač
ročneprevádzky
drahší.
že skúšobná
malizácia súčasného
v cestovnom
zmenu
vyznačené
sa zohľadňuje
ro- autobusom,
prevádzka
platia
ni. K ubehnutrasovazo
za každého Mestá teda
garantované
dopravcovi.
poriadku
na označnítakejto zmene
a čo všetko
sa nedá prevádzka
časne nebudúnebudú
chádza
zmena „Žiadna
výkonov na časť cestovného.svojho občaže skúšobná
číslaspoje, ktoré
bude musieť
dôjsť po uvedení
cieľom zníženia
prevádzkované
od stola.zmena
sú vždy
plácaní
„Žiadna
zmenené
spoje.
sa Zatiaľ
liniek s
biť len
Totaznamená,
o tzv. oprávnených
nedá
cestného
ro- autobusom,
takpovediac na
zastávkach
dopravca
prázdnin nízkopodlažným
do trasova- 2.biť
len takpovediac
mos- Preto
k skúšobnej
Hovoríme na to, abyVšetko
je zapracované
tých kilometrov. zmenuprevádzky,“
to znamená,
po- koch odDostola.
v zmluve
pristúpili sme pristúpili
konca letných označené
mátor
zabezpemusieť uviedolsme
Trenčína
medzi
nákladoch
že do- službu
bude
spoje nebudú vyznačené
cestovného
liniek.
Preto viceprik skúšobnej časne
nerieši radikálnu
zmene Pôvodne
takúto pravcom,zisku. Mestom a donovéhoprevádzke
mos-Rastislav
premávaťspoje.„L2“ a, sanového cestovného
Kudla.
tzv. „i“ regulovanom kde je aj
trvať 2 mesianebudú
Zatiaľ nebudú mohol
ni. K takejto
riadku,
2. cestného sa maloprevádzke
svojpresne vymedzené,
po- koch
a o
ročne najazznamienkom
ktorá bude
uvedení diť v MHD
cestovný
vicepri- riadku,
označené
načovať
bude trvať
čiktorá
označnímestá zo koľko
na zastávkach
novým
dôjsť po
Trenčín takmer
ce. Tento
“ uviedol
2 mesia-ani spoje
kilometrov
ročne autobusy(R)
čas ukáže,
ﬁnancujú
milióna
časzmeKudla.
premávajú zmenené
liniek.
km.
TieDo
bez ďalšej ukáže, mozrejme,
ta do prevádzky,“Rastislav
Už na jarce. Tento2,3
či cestovný „c“.
MHD najazdia
poriadok
konca letnýchMHDčísla
a
zostane
najazdošlo ročne
tohto roka
zostane bez
vyučovanebudú premávať
upravený,“
prázdnin
ho rozpočtu. čo všetko sa zohľadňuje
k
znamienkom
mátor Trenčína
ďalšej
ny ešte
(R)
alebo bude
sa malo prvej úspore
2,3 poriadok bude
zme- školského
plácaní výkonov
spoje označené
v prez mestalebo
Pôvodne 100 tisíctakmer
ešte upravený,“
km a teraz nypribližne
len v dňoch novým znamienkom
Maslová
uviedla
dopravcovi.
Trenčín
Hovoríme
roka budú znížeJarmila
né
Jarmila
„L2“ a, samozrejme,
sa spolupoMaslová
o
nia.
o ďalších uviedla
diť v MHD Už výkony
ského
na jar tohto
ktoráúradu,
ani spoje
z mestnákladoch tzv. oprávnených
km.
úradu,
cestovnépribližne asiského
300 tioznačené
ktorá sa spolupo- znamienkom
na to, aby
milióna
dieľa
nového
úspore
„c“.
na
dopravca
mohol
tvorbe nového
prvej
Tie premávajú
len v dňoch
takúto službu
budú zníže- dieľa na tvorbe
došlo k
cestovnéškolského
čovať a o
zabezpekm a teraz
300 tinia.
vyučovaregulovanom
100 tisíc o ďalších asi
MHD ﬁnancujú
zisku.
né výkony
(R)
mestá zo
ho rozpočtu.
svoj-

Kto a ako
financuje MHD

Od soboty

Od soboty zaðne ný poriadok MHD
platiĘ nový
ový cestov
nový
no
cestovný poriadok

zaðne platiĘ

MHD

(R)

Poznáte svojho policajta?

Okrsok s číslom 8 majú na
starosti dvaja samostatní
inšpektori Radovan Bečár
a Roman Žitňanský. Do okrsku
patria tieto ulice a časti mesta:
Gen. L. Svobodu, Východná,
Lavičková, Kyjevská, M. Bela, ZŠ
Východná, Kostol sv. rodiny, Halalovka, Južná, Východná,
záhradkárska osada „Chrasť“.
KONTAKT

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.

nový domov,“ uviedla ošetrovateľka Kristína Doktorová.

Lepší psí život

Neprišlo vám domov INFO?

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

Bojar je asi ročný psík kríženca, ktorého našli 28. júla
v Zlatovciach. Bol bez obojka. Je
plachý, opatrný, no neskôr prítulný a mierumilovný. Vhodný
je do bytu aj na dvor s celoročným prístupom dnu, k deťom aj
k starým ľuďom.

ktorí sa nám ozvú a psíka si vyzdvihnú. Na druhej strane mesto
zaviedlo nariadenie, že každý,
kto si zoberie psíka z karanténnej stanice Trenčín, je oslobodený
od platenia dane.“

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

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

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

Samostatný
inšpektor
Patrik Čech
má na
starosti
okrsok
s číslom 9.
Patria do
neho tieto
ulice a časti mesta: Gen. L.
Svobodu, T. Vansovej,
Liptovská, Bazovského,
Šafárikova, ZŠ Novomeského, Domov dôchodcov.

Samostatný
inšpektor
Radovan
Bečár má
na starosti
okrsok
s číslom 10.
Patria do
neho tieto
ulice a časti mesta: Lesopark
Brezina – náučný chodník,
kyslíková dráha, Pod
Brezinou, Dušová dolina,
Hotel Brezina, chodník sever,
Kozí vrch, Pamätník umučených na Brezine, záhradkárska osada Pod Brezinou,
Partizánska ulica.

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

(R)

KONTAKT

Teddy je približne 5 ročný
psík menšieho vzrastu. Bieleho
kríženca špica našli 14. augusta na Železničnej ulici pri predajni Madov. Vhodný je do bytu
i na dvor s celoročným prístupom dnu, k deťom aj k starším
ľuďom. Je opatrný, ale priateľský
a neagresívny.

Psí život. To si môžu hovoriť štvornohí a podľa vravy
najlepší priatelia človeka, ktorí sa ocitnú v trenčianskej
karanténnej stanici.

KONTAKT

V trenčianskej karanténnej stanici sú opäť noví
obyvatelia. Ak si plánujete zadovážiť psieho
spoločníka, možno vás
oslovia práve tieto psíky
bez domova.

číslo 9 | ročník XIV

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

číslo 9 | ročník XIV

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste


Prečo sa toleruje fajčenie
na zastávkach?
návštevník Trenčína
Petr Vojtěch, MsP Trenčín:
Policajti Mestskej polície
v Trenčíne pri výkone hliadkovej
služby kontrolujú aj dodržiavanie zákona O ochrane nefajčiarov a o.i. kontrolujú aj fajčenie
na zástavkách MHD. V roku
2012 bolo celkom riešených za
tento priestupok 101 občanov,
z tohto počtu bolo 97 na zástavkách MHD a 4 na detských ihriskách.



Bývam za mostom pri bývalej OZETE a skoro denne
prichádzam domov po hrádzi.
Už dlhší čas ma znepokojuje,
že lavičky, ktoré tam ešte po
vandaloch ostali, vôbec nevidieť. Tráva je tam taká vysoká,
žeby sa tam mohol schovať
dospelý človek. Pýtam sa, to
už mesto nevie zatočiť aspoň
s tými, ktorí berú podporu,
aby aspoň čosi užitočné pre
mesto urobili? Ja by som im

dávky nevyplatila – nech najprv čosi dobré urobia a potom
berú peniaze. Ak má Mesto
takúto právomoc, prečo ju
nevyužije? Čo sa týka mestskej polície, v INFe som čítala,
že boli hodnotení na 2-, ale tu
za mostami ich naozaj málo
vidieť. Kto vlastne za tento obvod zodpovedá?
Alžbeta
Benjamín Lisáček, útvar interných služieb:
Hrádza patrí do majetku Povodia Váhu, ktoré je zodpovedné
aj za jej kosenie. Mesto Trenčín
v značnej miere využíva verejnoprospešných pracovníkov z úradu práce, ale iba na čistenie
vlastných pozemkov.
Petr Vojtěch, MsP Trenčín
Podľa toho, ako ste uviedla
Vaše bydlisko, tak za tento obvod zodpovedá Mestská polícia
– oddelenie výkonu služby III
Západ, pod vedením vedúceho
oddelenia Miroslava Galbavého.
Toto oddelenie sídli na adrese Istebnícka č. 103/9. Je ale potreb-

2. ROÈNÍK MEDZINÁRODNEJ VÝSTAVY
V OBLASTI ZNEŠKODÒOVANIA
NEVYBUCHNUTEJ MUNÍCIE

né uviesť, že policajti z tohto oddelenia nevykonávajú službu len
vo svojom obvode „Za mostami“, ale podľa potrieb a bezpečnostnej situácie na celom území
mesta Trenčína.

 Kde môžem nahlásiť stavbu bez povolenia, postavenú
načierno? A kde nahlásiť domácu pálenicu?
Anna
Ján Forgáč, útvar stavebný, životného prostredia, dopravy
a investícií:
Stavbu postavenú bez stavebného povolenia alebo v nesúlade s ním treba nahlásiť na
príslušnom stavebnom úrade.
Nelegálnu domácu pálenicu treba nahlásiť na polícii.
 Dobrý deň, mala by som
záujem predávať prebytky
ovocia a zeleniny zo svojej bio
záhrady na mestskej tržnici
pri Družbe. Prosím, môžete
mi poradiť pravidlá predaja
a kam sa mám obrátiť?
Ivana

Mária Koptíková, útvar ekonomický:
Je potrebné prísť s dokladom
o vlastníctve záhrady do Klientskeho centra Mestského úradu,
vypísať žiadosť a potom s povolením na predaj na trhovisku,
ktoré dostanete poštou, môžete predávať. Poplatok za prenájom predajného stola zaplatíte
správcovi trhoviska.

 Na koho sa mám obrátiť,
ak potrebujem získať rovnopis
pôvodného rozhodnutia o pridelení súpisného čísla k stavbe skolaudovanej cca v roku
1969?
Alena Bulikova
Daniela Šedivá, vedúca útvaru
klientskeho centra a matriky:
Nakoľko sa stavbám skolaudovaným v roku 1969 súpisné
čísla neprideľovali rozhodnutím
(správa katastra to od vlastníkov
nežiadala), nie je možné vystaviť
jeho kópiu.

Všetky informácie a omnoho viac
nájdete na mestskej webovej stránke

www.trencin.sk

19. – 20. 9. 2012
denne od 8.00 do 17.00 h

Výstavisko Trenèín
EXPO CENTER a.s.
Pod Sokolicami 43, 911 01 Trenèín, Slovenská republika
tel.: +421 32 770 43 24, mobil: +421 917 45 27 08, e-mail: dobias@expocenter.sk
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30. 9. | 16.00 | Alvin
a Chipmunkovia 3

BAŽANT KINEMATOGRAF

Prázdniny na luxusnej výletnej lodi.

1. 9. | 20.30 | Dom

Mierové nám. 4, tel.: 032/743 44 15,
www.lampart.sk

V treťom pokračovaní známa partia s pomocou cirkusu cestuje cez Európu s jediným cieľom: dostať sa do New Yorku.

CINEMAX

1. – 2. 9. | 19.00 | Poupata

18. – 19. 9. | 19.00 | Le Havre

ZOC MAX, M. R. Štefánika 426,
tel.: 032/74 19 240, www.cine-max.sk

2. 9. | 20.30 | Czech Made
Man

KINO
ARTKINO METRO

Výhybkár na železničnej trati Jarda Hrdina
je závislý na hracích automatoch. Žije
v malom zapadákove a jeho rodina sa
postupne rozkladá. Každý z jej členov žije
pre svoj vlastný ideál. Len Jarda vie, že ani
svet, ani seba už nezmení.
5., 6. 9. | 19.00 | Trainspotting

Mark Renton je z vlastného presvedčenia
feťák a heroínu holduje aj skupinka jeho
kamošov. Mark sa však v jednej chvíli rozhodne s heroínom skončiť...
7. – 9. 9. | 19.00 | Čierna
mačka, biely kocúr

Grga Pitič a Zarije sú najlepšími starými
priateľmi. Zarijeho syn, Matko, je naničhodný lenivec. Pretože nie je schopný
požiadať vlastného otca o pomoc, ide za
Grgom, aby si od neho požičal peniaze na
čierny obchod s vlakom plným benzínu...
8. – 9. 9. | 16.00 | Doba ľadová
4: Zem v pohybe

Superkontinent Pangea sa približne pred
200 miliónmi rokov rozdelil na menšie
kontinenty. Za to všetko môže chamtivá
veverička, ktorá neustále zbiera oriešky.

komediálnej skupiny Monty Python.
16. 9. | 16.00 | Madagascar 3

Marcel žije šťastne s milovanou ženou
Arlettou a trávi čas v obľúbenom bare. Do
života mu však náhle vpadne africký chlapec na úteku. Marcel sa rozhodne chlapca
ochrániť pred políciou a deportáciou…

Dve identické dievčatá, Krakovčanka
a Parížanka, sú hudobne nadané ľaváčky,
obe majú chorobu srdca, obe chodia rady
bosé. Hoci sa stretávajú len na krátky čas
a len na diaľku, ich osudy sú prepojené.
21. 9. | 16.30 | Filmový klub
mladých: Študentské filmy
FAMU Praha
21. – 23. 9. | 19.00 | Lolipop
Monster

Stredoškoláčky Ari a Oona sú odlišné typy,
ale napriek tomu sú si veľmi podobné –
riadia sa pudmi a inštinktom a majú neuveriteľnú schopnosť ničiť sa.
23. 9. | 16.00 | Lorax

3. 9. | 20.30 | Nevinnosť
4. 9. | 20.30 | Perfect Days

DIVADLO

20. 9. | 19.00 | Dvojaký život
Veroniky

11., 12. 9. | 19.00 | Post
mortem

Píše sa rok 1973. Čudák Mário pracuje ako
asistent v márnici v Santiago de Chile a je
bezhlavo zamilovaný do susedy Nancy.
Keď sa mu takmer podarí nadviazať s ňou
bližší vzťah, prepukne štátny prevrat
a Nancy zmizne. Mário sa púšťa do zúfalého pátrania s prekvapivým koncom.

od 1. 9. | Neskrotná

Mierové námestie

POSÁDKOVÝ KLUB
(bývalý Dom armády)
Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815

Od dávnych čias si horali v hradoch tajomnej škótskej vysočiny odovzdávajú mystické legendy o veľkolepých skutkoch...
od 1. 9. | Svätá štvorka

Príbeh o dvoch pároch, ktoré sa rozhodli
pomerne originálnym spôsobom vyriešiť
ubíjajúci stereotyp manželskej erotiky.
od 1. 9. | Cosmopolis

Eric Packer je nekorunovaný kráľ Wall
Street. Počas jeho jazdy po meste dôjde
v uliciach Manhattanu k záhadnej explózii
a prepukne peklo. V priebehu dvadsaťštyri
hodinovej odysey začína Ericovi dochádzať, že jeho život sa blíži ku koncu...
od 1. 9. | Lets danceRevolution

Mladá tanečnica Emily prichádza do Miami s veľkým snom, tancovať na profesionálnej úrovni.
od 6. 9. | Predvolebné sľuby

28. 9. | 19.00 | Na kus reči
s Miroslavom Donutilom

Obľúbený český herec sa predstaví v novom
programe a svojimi príhodami vás dokáže
rozosmiať, zabaviť, ohúriť, ba dokonca aj
rozplakať. Hosť – Adela Banášová
30. 9. | 16.00 a 19.00 | RND –
Šťastné konce

V najnovšej Štepkovej clivej komédii Šťastné konce sa prelínajú životné cesty a pestré
ľudské osudy veľmi svojráznych hľadačov
prvých a možno aj posledných lások...

MIEROVÉ NÁMESTIE
22. 9. | 17.00 | Túlavé divadlo
– Cyrano alebo Balábilé
o Nose

Klasický dramatický príbeh o Cyranovi,
spracovaný netradičnou humornou poetikou.

Čo spravíte, keď chce vaša životná láska
skutočný strom a na svete už žiadne skutočné stromy nie sú?

KLUB LÚČ

Mladá slúžka Saartjie sa narodila okolo
roku 1790. Ako dievča opustila rodnú Afriku a pod prísľubom bohatstva sa vydala
do Európy. Ako bizarne vyvinutý objekt
ju najskôr vystavovali v drevenej klietke
divákom londýnskeho panoptika, potom
v Paríži bavila chlípnu spoločnosť a neskôr
sa stala predmetom vedeckého bádania.

25. – 26. 9. | 19.00 |
Osamelosť prvočísel

13. – 16. 9. | Sám na javisku

14. – 16. 9. | 19.00 | Život
Briana

Príbeh začína monológom pripomínajúcim historku, ktorá sa odohrala 3. januára
1899 v Turíne, keď sa filozof Nietzsche stal
svedkom bičovania koňa, v dôsledku čoho
postupne prepadol šialenstvu.

13. 9. | 19.00 | Čierna Venuša

Rozhodnutie urobíme za pár sekúnd
a jeho dôsledky budeme možno niesť po
zvyšok života. Alice a Mattia sa pohybujú
po vlastných osiach, každý so svojou
vlastnou tragédiou.
27. 9. | 19.00 | Turínsky kôň

28. 9. | 16.30 | Filmový klub
mladých: Študentské filmy
VŠMU Bratislava
28. – 30. 9. | 19.00 | Bourneov
odkaz

Biblická fraška o nedobrovoľnom Mesiášovi Brianovi, ktorý je omylom považovaný
za Spasiteľa a skončí na mučeníckom kríži
je najčistejšou esenciou humoru britskej

Agent bez pamäti Jason Bourne nebojoval
s tajnými službami sám. Bol tu ešte jeden
muž s vražednými inštinktami, o ktorom
ale nemal ani tušenia.

Ul. kniežaťa Pribinu 2,
tel.: 0903 027 910, www.klubluc.sk
18. ročník medzinárodného festivalu divadla jedného herca.

Kongresman Cam Brady spácha pred voľbami verejné faux pax a párik mega-bohatých CEO sa rozhodne situáciu využiť,
nasadiť protikandidáta a získať tak vplyv
nad obvodom Severnej Karolíny.
od 6. 9. | The Expendables 2

Barneyss, Lee, Yin, Gunnar, Toll a Hale
spolu s najnovšími členmi tímu Billy the
Kidem a Maggie na palube sú zase spolu
po tom, čo ich Mr. Church vyhľadal pre
zdanlivo ľahkú prácu...
od 11. 9. | Babská jazda –
Druhá šanca

Milý film o manželskom páre, ktorému po
desiatkach rokov manželstva partnerský
vzťah zovšednel.

13. 9. | 18.00 | Debris
company: Soliloquy &
monologue

Celovečerná adaptácia záverečnej kapitoly
slávneho románu Jamesa Joycea Ulysses
v réžii J. Vlka a choreografii S. Vlčekovej.
13. 9. | 19.30 | Taťjana
Medvecká: Poprvé vdaná

One women show Taťjány Medveckej.
Poetická komédia rozpráva o láskach a neláskach jednej „betonářky“.
14. 9. | 19.00 | Martin
Zarzeczny (PL): Jeppe

Divadelné predstavenie.
14. 9. | 21.00 | Dragan Tešič: It
is not all in the head...

Divadelné predstavenie.

2 | KAM

kam v trenčíne

15. 9. | 18.00 | Petra
Fornayová: Všetko čo mám
rada

záštitou Rady Európy a Európskej komisie.

Divadelno-tanečné predstavenie.

a nezameniteľná tvarová výstavba, svojská autorova štylizácia, definícia povrchov
a objemov bronzových sôch, to sú základné momenty autorovej originálnej tvorby.

15. 9. | 20.00 | Arnošt
Goldflam: Pravdivé výmysly

11. 9. – 26. 9. | Dizajn nábytku
a interiéru

Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk

VÝSTAVISKO EXPO
CENTER a.s.

Výber z projektov medzinárodnej súťaže
o Cenu profesora Jindřicha Halabalu. Vernisáž 11. 9. o 17.00 hod.

1. – 2. 9. | Kôň 2012

MESTSKÁ VEŽA

6. ročník výstavy potrieb pre deti, detskej
módy, hračiek, detskej literatúry a školských potrieb.

Sládkovičova ul., tel.: 032/650 42 10
1. – 12. 9. | 10.00 – 20.00 |
ORA ET ARS vo veži

Trochu hrané, trochu rozprávané, napoly
pravda, napoly výmysel. Sčasti pripravené,
sčasti improvizované. Premiéra a derniéra
zároveň, jediné uvedenie. Pripravil, vymýšľa, hrá a trebárs i spieva – Arnošt Goldflam.

číslo 9 | ročník XIV

Výstava výtvarno-literárnych diel vytvorených počas 5. ročníka medzinárodného
výtvarného sympózia ORA ET ARS – Skalka 2012.
25. 9. – 22. 10. | Súhry

1., 2. 9. | Detský svet &
Intertoys

17. – 21. 9. | NATO EOD
Demonstrations & trials 2012

Druhý ročník výstavy NATO EOD.

CENTRUM SENIOROV
MESTA TRENČÍN
22. 9. – 11. 10. | Príbehy
z Babylonu

10. – 16. 9. | Tajuplný vesmír
17. – 23. 9. | Predstavujeme
spisovateľku Lucy Maud
Montgomerryovú

Výstava balených cukrov.

POSÁDKOVÝ KLUB
(bývalý Dom armády)
Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815

18. 9. – 3. 10. | Jozef Nemec –
olejomaľba

VÝSTAVY

Inovovanú expozíciu Miloša Alexandra
Bazovského, pripravenú pri príležitosti 40.
výročia založenia galérie, tvorí 52 malieb
a 18 kresieb.
7. 9. – 14. 10. | Igor Piačka –
V polčase

Maľba, grafika, ex libris, ilustrácia, poštová známka. Igor Piačka, žiak grafickej školy Albína Brunovského, sa venuje grafike,
maľbe kresbe, ex libris, ilustrácii a známkovej tvorbe. Vernisáž 7. 9. o 17.00 hod.
7. 9. – 14. 10. | Ján Ťapák –
Upojenie

Jedinečná, do skratiek sústredená

3. – 9. 9. | Svet v pohybe

Pod Sokolicami 16, tel.: 032/744 50 81,
www.pianoclub.sk
7. 9. | 19.00 | Zóna A, Načo
Názov, ...

Do tanca a na počúvanie hrajú: TEX,
Hattrick, The Long Road, P.L.E.J.
17. 9. | 20.00 | Tim Ripper
Owens (ex Judas Priest)

24. – 30. 9. | My už vieme
variť

ŠTÁTNY ARCHÍV
POBOČKA TRENČÍN
Kožušnícka 1
20. 9. | 10.00 – 18.00 | Trenčín
v archívnych dokumentoch

Výstava originálov privilegiálnych listín,
ktoré budú sprístupnené iba jediný deň.

KONCERTY

Ochotnícky divadelný súbor z Opatovej nad
Váhom vás pozýva na divadelné predstavenie Ferka Urbánka. Nevhodné pre deti.

PIANO KLUB

14. 9. | 20.00 | Oldies live

Mierové nám. 9 (priestory KIC)

Výstava prác detí Detského domova Lastovička.

Miloš Alexander Bazovský –
stála expozícia

Koncert hudobnej skupiny.

Hasičská 1, 1. posch.

MESTSKÁ KLUBOVŇA

1. – 10. 9. | Šikovné rúčky

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

22. 9. | 20.00 | Jerguš Oravec
3JO

Dve legendárne punkrockové kapely v jeden večer, na jednom pódiu.

Výstavky kníh pre deti alebo deti,
zoznámte sa s niečím novým

Ul. kniežaťa Pribinu 2

GALÉRIA
M. A. BAZOVSKÉHO

Klasický americký rock and roll 50. rokov
v modernom šate v štýle Elvisa Presleyho
či Buddy Hollyho.

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE
Výstava pedagógov a žiakov priemyselného dizajnu Strednej umeleckej školy
v Trenčíne. Vernisáž 25. 9. o 16.00 hod.

24. 9. – 22. 10. | Sladkých 5 g

30. 9. | 16.00 | Pytliakova
žena

22. 9. | 16.00 | The Cellmates

9. ročník medzinárodnej výstavy koní.

Autorka: Adriana Rohde Kabele – Mělník,
ČR. Vernisáž výstavy 22. 9.

KINO HVIEZDA

Koncert legendárnej poprockovej hudobnej skupiny.

Osvienčimská č. 3, tel.: 032/743 45 35

16. 9. | 19.00 | Peter Čižmár:
Nenávidím

Bezmenný hlavný hrdina žije v neustálom
strese, ktorý každodenný život iba zväčšuje.
Jeho problémom sú aj najjednoduchšie
činnosti – holenie sa, chystanie raňajok,
cestovanie električkou do práce...

21. 9. | 18.30 | Vidiek

Charizmatický chlapík, ktorý zastával post
leadera v metalovom gigante Judas Priest
urobí jedinú zastávku na Slovensku na
svojom Metal Messiah EU Tour.
21. 9. | Jazz pod hradom

XIX. ročník trenčianskeho jazzového festivalu.

POSÁDKOVÝ KLUB
(bývalý Dom armády)

MIEROVÉ NÁMESTIE

Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 / 33 38 15

7. 9. | 19.00 | II. Mariánsky
koncert

26. 9. | 17.00 | Hrajú nám pre
radosť

Koncert detí Základnej umeleckej školy
Trenčín.

20. 9. – 7. 10. | Slováci v misii
OSN UNFICYP na Cypre
a v operácii NATO ISAF
v Afganistane

Účinkujú: Andrea Čajová-Vizvári, Juraj
Nociar, Daniel Čapkovič, Dušan Jarjabek,
umelecké slovo – Jozef Šimonovič, Štátny
komorný orchester Žilina a spevácky zbor
Piarissimo.
9. 9. | 19.00 | Miroslav
Dvorský a priatelia

Opatovská 96

Výstava fotografií, publicistiky, vyznamenaní a poľnej pošty ku Dňu ozbrojených síl
SR a k 10. výročiu Vel SVaP OS SR. Vernisáž
19. 9. o 14.00 hod.

Účinkujú: Luciana La Monico (New York),
Miroslav Dvorský, Andrea Čajová-Vizvári,
Daniel Čapkovič, Dušan Jarjabek a Štátny
komorný orchester Žilina.

Výstava obrazov s vojenskou tematikou zo
zbierkového fondu Depozitára OS SR.

DELOVÁ BAŠTA
TRENČIANSKEHO HRADU
7. – 20. 9. | Stredoveká
sakrálna architektúra
Trenčianskeho kraja

Výstava pri príležitosti 21. ročníka tradičného celoeurópskeho podujatia na Slovensku s názvom Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2012, ktoré sa koná pod

KULTÚRNE STREDISKO
OPATOVÁ
16. 9. | 15.00 | Festival
dychových hudieb

21. 9. | 16.00 | Jazz pod
hradom

Koncert víťaza súťaže Festivalu mladého
jazzu v rámci 19. ročníka Trenčianskeho
jazzového festivalu.
21. 9. | 17.00 | Bonzo and
the resonators feat. Erich
a Boboš Procházka

Koncert legiend slovenskej bluesovej
scény.

Festival venovaný 30. výročiu vzniku DH
Opatovanka.

3. september 2012

kam v trenčíne
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22. 9. | 12.30 | Aura, Swt
Group, Korzo

5., 12., 19., 26. 9. | 10.30 |
Mommies English Club

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

Vystúpenie tanečných a akrobatických
skupín.

Mamy sa rozprávajú po anglicky, vedie
Wioleta Obuchová Angrot.

16. 9. | 18.00 | Koncert vážnej
hudby

4., 18. 9. | 10.00 – 12.00 |
Riekankovo

22. 9. | 14.00 | Capella
Nicopolensis

5., 19. 9. | Ateliér majstra
Galerka

Karol Daniš (husle), Iveta Sabová (klavír).

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

KLUB LÚČ

22. 9. | 15.00 | 5. ročník
detskej športovej olympiády

Súbor starej hudby a tanca – Mikolów,
Poľsko a Musica Poetica, Trenčín vystúpia
v rámci festivalu priateľstvo bez hraníc.

Tvorivé dielne pre deti a ich rodičov
v Galérii M. A. Bazovského, vedie Monika
Drocárová.

22. 9. | 18.00 | Vitajte
pri trenčianskej bráne –
komponovaný folklórny
program

7., 14., 21., 28. 9. | 10.30 |
Mami spricht Deutsch

Účinkujú folklórne súbory Poľana, Nadšenci a Záhumenkári, detské folklórne súbory Kornička a Radosť, mužská spevácka
skupina Škrupinka.

11., 25. 9. | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení

28. 9. | 10.30 – 17.30 |
3. Trenčiansky BIO jarmok

13. 9. | 16.30 | Kurz – Baby
Signs

GALÉRIA
M. A. BAZOVSKÉHO

MATERSKÉ CENTRUM
SRDIEČKO

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

Ul. kniežaťa Pribinu 2,
tel.: 0903 027 910, www.klubluc.sk
7. 9. | 20.00 | Saténové Ruky

Saténové Ruky sa považujú za nesprávnu
odpoveď na britpop a správnu odpoveď na
slovenský pop a český underground.
8. 9. | 20.00 | Skafander +
Karavana

Štart v lesoparku Brezina na detskom ihrisku MC Srdiečko – smer na Pamätník SNP.
Mapku nájdete na webe, čaká na vás nové
športovisko a nové súťaže.

VEREJNÁ KNIŽNICA M.
REŠETKU V TRENČÍNE

Koncert.

Hasičská 1, 1. posch.

21. 9. | 20.00 | Čokovoko

3. – 29. 9. | Hľadáme kráľa
čitateľov

24., 25. 9. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE

Koncert.
28. 9. | 20.00 | Warhead (JAP)
+ Fuk (UK) + White Lung
(CAN) + Heretix (SK)

Live HC koncert kapiel z troch kontinentov
a prvé európske turné veteránov japonského hardcore/punku a ich jazda s jedinou zastávkou na Slovensku.
30. 9. | 19.00 | Yowie (US, Skin
Graft)

Koncert americkej formácie zo St. Louis,
Missouri.

PRE DETI

Vyhlásenie 49. ročníka medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne v čítaní v školskom roku 2012 – 2013.

Jarmok bio a gazdovských produktov
s malou ochutnávkou. Cyklisti sú vítaní –
kto sa zaregistruje v stánku Centra environmentálnych aktivít, získa zlosovateľnú
vstupenku do cyklo-tomboly. Na podujatí
budú vyhlásené eko ceny: Biopotravina
roka 2012 a Miss kompost 2012.

MIEROVÉ NÁMESTIE

OSTROV

22. 9. | 11.30 | Divadlo
Fortissimo – Kráľ Šašo

1. 9. | 12.00 | Prebudenie
draka

3. – 29. 9. | Čítajme všetci –
čítanie je super

Pantomimické predstavenie, v ktorom Šašo
zahrá príbeh o kráľovskej rodine.
22. 9. | 15.00 | Bábkové
divadlo Animare Silva – Žabí
kráľ

Marionetová rozprávka na motívy bratov
Grimmovcov.

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE

GALÉRIA
M. A. BAZOVSKÉHO

24. 9. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

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

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).
25. 9. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

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

5., 19. 9. | 9.30 – 11.30 |
Galerkovo

Veselé tvorivé stretnutie pre deti do 6 rokov
a ich rodičov. Deti sa učia pracovať s farbou,
tvarom a rôznymi materiálmi.

Na dračích lodiach budú medzi sebou
súťažiť obce a firmy Trenčianskeho kraja.
V sprievodnom programe uvidíte SĽUK
s Marekom Ťapákom, ohňovú show
a folklórne skupiny.

VÝSTAVISKO
EXPO CENTER
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk
8. 9. | 8.00 – 12.00 | Burza
starožitností
1. 9. | 16.00 – 17.45 | Konská
show – exhibícia

Voltížne vystúpenie, vystúpenie lukostrelcov, drezúrna ukážka Furioso, jazdná polícia, ukážka drezúry na hudbu, vozotajská
ukážka...
1.–2. 9. – 10.00-18.00 | Detský
svet & Intertoys 2012

VOĽNÝ ČAS

Výstava detskej módy, hračiek, detskej
literatúry a školských potrieb.

MIEROVÉ NÁMESTIE
KLUB LÚČ
Ul. kniežaťa Pribinu 2,
tel.: 0903 027 910, www.klubluc.sk
16. 9. | 16.00 | Detský
divadelný klub: Snehulienka
a sedem trpaslíkov

Detské divadelné predstavenie podľa známej rozprávky bratov Grimmovcov.
30. 9. | 16.00 | Detský
divadelný klub: Drevené
divadlo: Rozum a šťastie

Čo ľudia viac potrebujú? Rozum alebo šťastie? Aj jedno aj druhé. Ale rozum
a šťastie sa iba zriedkakedy stretnú.

V pobočke MC v KC Stred vedie laktačná
poradkyňa Milka Hromníková.

Kurz určený pre rodičov, ktorí chcú svojmu
batoľaťu porozumieť. Je potrebné sa vopred prihlásiť v pobočke MC Srdiečko v KC
Stred. Vedie lektorka Michálková.

Kto sa stane naj čitateľom spomedzi detí,
ktoré navštevujú knižnicu? Podmienky súťaže budú zverejnené v pracoviskách s detskou literatúrou a na www.vkmr.sk.

Všetky pracoviská VKMR s literatúrou pre deti a mládež.

Mamičky sa rozprávajú po nemecky, vedie
Yvonne Poliaková v MC Srdiečko.

Deti a rodičia z MC Srdiečko si spoločne
čítajú vo Verejnej knižnici Michala Rešetku
na Hasičskej ulici 1, 1. poschodie, v pobočke na Juhu, na Dlhých Honoch v NS
Družba a 25. 9. v pobočke Kubra.
27. 9. | 16.30 | Cyklus
rodičovských diskusií
s Mgr. Veronikou Kuricovou

Téma: Ťažké chvíle s dieťaťom: zvládnutie
hnevu a efektov dieťaťa, čo sa to s mojím
dieťaťom deje, ako postupovať, čo robiť
a čo nerobiť. V pobočke MC Srdiečko v KC
Stred.
V MC Srdiečko sa otvárajú nové kurzy: masáže bábätiek, kurz cvičenia s bábätkami,
na fitlopte, kurzy angličtiny pre deti. Na
kurzy sa treba prihlásiť vopred.

TRENČIANSKY HRAD
1., 8. 9. | 20.30 a 21.30 | Nočné
prehliadky Trenčianskeho
hradu

Skupina historického šermu Wagus pozýva návštevníkov na nočnú prehliadku
ktorá bude plná šermu, streľby z palných
zbraní, strašidiel, pyrotechnických efektov. Prehliadky sa konajú aj v prípade
nepriaznivého počasia.

GALÉRIA
M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743 68 58,
www.gmab.sk
11., 25. 9. | 9.00 | Ateliér pre
seniorov

MATERSKÉ CENTRUM
SRDIEČKO

Návštevníci ateliéru sa na jednotlivých
stretnutiach bližšie venujú rôznym výtvarným technikám.

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

11., 25. 9. | 16.00 | Večerný
ateliér pre dospelých

Otvorenie celoslovenského festivalu mažoretiek, slávnostný sprievod a defilé.

4., 11., 18., 25. 9. | 18.00 –
19.00 | Joga v tehotenstve

22. 9. | 10.30 | Slávnostné
otvorenie mestského
festivalu Kráľovské dni pri
trenčianskej bráne

Vhodná v období tehotenstva pre rozhýbanie a uvoľnenie celého tela. Pobočka
MC Srdiečko v KC Stred. Vedie E. Kadlecová.

Aleliér je určený pracujúcim, ktorí sa
nemôžu zúčastňovať na dopoludňajších
podujatiach galérie. Cibria si tu svoj talent
a aktívne využívajú voľný čas.

21. 9. | 15.00 | Goonies

Vystúpenie tanečnej skupiny.
22. 9. | 9.30 | Trenčianska
palička

Účinkujú Wagus, Musica Poetica, Ishtar
dancers, deti zo školského klubu 7, SUŠ
v Trenčíne – módna prehliadka historických odevov.

5., 12., 19., 26. 9. | 17.00 |
Cvičenie pre tehotné –
profylaxia

V pobočke MC v KC Stred vedie pôrodná
asistentka Zuzana Duncová.

18. 9. | 9.00 | Arteterapia

Cieľom arteterapie je uvoľnenie, sebaprežívanie, sebavnímanie, motivácia,
sloboda, sebahodnotenie, rozvoj fantázie,
osobnosti, vnímanie a prijímanie druhých,
komunikácia, nadväzovanie kontaktov,
vytváranie vzájomnej podpory...

4 | KAM

kam v trenčíne

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE

oboznámenie sa práce s kamerou, strihom
a internetovou distribúciou videa. Pod vedením lektorov z DogDocs si vyskúšate nakrútiť a spracovať krátke video. Môžete si
doniesť so sebou kameru a počítač. Miesto
si rezervujte mailom na info@klubluc.sk.
Na toto podujatie neplatí klubová karta.

5., 12., 19., 26. 9. | 16.00 –
18.00 | Angličtina

12. 9. | 19.00 | Whiskyho
cestovateľské kino: Laos
a Thajsko

6., 13., 20., 27. 9. | 13.00
– 18.00 | Masáže (na
objednávku)

Námestie SNP 2, 032/743 42 67,
www.vkmr.sk
Z dôvodu sťahovania budú od 1. 9. oddelenia pre dospelých čitateľov na Nám. SNP
2 zatvorené do odvolania. Pozastavené
budú aj knižnično-informačné služby. Pobočky v meste fungujú bezo zmien.

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE
Hasičská 1, 2. posch.
6. 9. | 16.00 | Literárny klub
Omega

Pozvánka pre členov a priaznivcov literatúry a literárnej tvorby do klubu na čítačky a diskusie.
13. 9. | 16.00 | Obrázky
z Nepálu

Poeticko-hudobné popoludnie s videoprojekciou. Poézia v podaní autorky Judity
Kaššovicovej a interpretov zhudobnených
básní Trenčana Petra Beláka (Aurelius Q)
a Juraja Turteva.
20. 9. | 16.00 | Asertivita
a rovnosť vo vašom živote
a vzťahoch. Vaše plné právo?

Spevák Whisky, sa po rokoch cestovania po piatich kontinentoch rozhodol
vytiahnuť na svetlo sveta mnohé zážitky
a fotografie zo svojich výprav. Navštívil 53
krajín, v ktorých sa zameriaval najmä na
odľahlé oblasti s atraktívnymi prírodnými
scenériami, zachovalými pôvodnými etnikami a kultúrami bez turistického ruchu.
19. 9. | 19.00 | Rafani: 31
začiatkov / 31 koncov

Dokumentárny film o pražskej alternatívnej umeleckej skupine Rafani.
22. 9. | 16.00 | Soundwork:
Cyklus práce s audiom

Cyklus workshopov práce s audiom. Raz
mesačne budú mať záujemcovia možnosť
naučiť sa pracovať so zvukom pod vedením lektorov zo štúdia Men at sound. Celý
cyklus bude otvorený diskusii podľa požiadaviek návštevníkov.

Čo je asertivita? Ako byť asertívny a nie
agresívny? Ako posudzovať svoje potreby
a práva a pritom zohľadňovať potreby
a práva druhých? Diskutujú: PhDr. I. Červeňanová, Mgr. A. Jurásková.

24. 9. | 17.00 | Kuch-tím!

POSÁDKOVÝ KLUB
(bývalý Dom armády)

29. 9. | 19.00 | Zakázané
reklamy

Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815
4. 9. | 16.00 | Centrálny
register (povinnosti včelára)

Zimné ošetrenie včelstiev (prístroje, acetón a kalibrácia vyvíjačov).
Prednáša Ivan Štefánek.
6. 9. | 16.00 | Začiatky
športového parašutizmu
v Trenčíne

Výcvik brancov a precvičovanie záloh –
prednáška.
9. 9. | 9.00 – 12.00 | Výmenné
stretnutie zberateľov
pivných kuriozít
10. 9. | 16.00 | Pestovanie
jadrovín. Novovyšľachtené
odrody

Gastro-kulinársky cyklus večerov, na ktorých budú môcť diváci ochutnať dobroty
studenej i teplej kuchyne. Kuchtiť budú
známe osobnosti Trenčianskeho regiónu,
ale aj verejného života.

Filmové prednášky Petra Konečného.
Škodlivé prvky, za ktoré bývajú považované najmä erotika, vulgárnosť, násilie či rasizmus sa vyskytujú aj v reklame. Existuje
množstvo spotov, ktoré sa nikdy nemohli
vysielať v televíziách, ale tu sa budú.

CENTRUM SENIOROV
MESTA TRENČÍN
Osvienčimská č. 3, tel.: 032/743 45 35
Pravidelná klubová činnosť: pondelok –
piatok 9.00 – 18.00.
Denne: akupresúrne lôžko, biliard, čitáreň,
video, TV, spoločenské hry, šachy, stolný
tenis, hudobné kurzy, kurzy PC a internet.

Prednáša Ing. Cyril Boldiš.

3., 10., 17., 24. 9. | 16.30 –
18.00 | Joga pre ženy

12. 9. | 16.00 | Rozvoj
rádioelektronického boja
v letectve a PVO

3., 10., 17., 24. 9. | 9.00
– 17.00 | Pedikúra (na
objednávku)

Prednáša Ing. Cyril Boldiš.

3., 10., 17., 24. 9. | 14.00
a 17.00 | Tvorivý svet

20. 9. | 15.00 | Václavsko
– Michalské stretnutie
seniorov

Keramická dielňa.

Pripravuje Klub vojenských veteránov.

3. 9. | 16.00 – 18.00 | Bonsai
klub

20. 9. | 16.00 | Základy
faleristiky

4., 11., 18., 25. 9. | 9.45 –
11.00 | Cvičenie pre ženy

Význam stuhy vo faleristike, prednáša
Ing. Ján Dibala.

KLUB LÚČ
Ul. kniežaťa Pribinu 2,
tel.: 0903 027 910, www.klubluc.sk
1. 9. | 10.00 | Videowork I.:
Práca s kamerou, strih,
distribúcia

Jednodňový filmový workshop ponúka

5., 12., 19., 26. 9. | 10.00 |
Jednota dôchodcov
Slovenska
5., 12., 19., 26. 9. | 10.00 |
Kondičné cvičenie pre
seniorov pod vedením
trénera
5., 12., 19., 26. 9. | 15.00 –
17.00 | Diabetes – konzultácie

číslo 9 | ročník XIV

5., 12., 19., 26. 9. | 16.00 –
18.00 | Nemčina
6., 13., 20., 27. 9. | 9.30 –
11.00 | Brušné tance

7., 14., 21., 28. 9. | 9.45 –
11.00 | Cvičenie pre ženy

Prostredníctvom orientálneho tanca môže
žena objavovať svoje telo, dokáže ním stelesniť rôzne odtiene ženskosti.
3., 10., 17., 24. 9. | 18.30
– 19.30 | Fitness aerobic
s Monikou Ušiakovou
5., 12., 19., 26. 9. | 18.00
– 19.00 | Fitness aerobic
s Monikou Ušiakovou

Rytmický fitness aerobic pre ženy v každom veku. KS Juh, zrkadlová sála č. 47 na
poschodí.
Klub francúzskej konverzácie

KULTÚRNE CENTRUM
AKTIVITY
Kyjevská 3183, tel.: 032/658 26 08,
www.kcaktivity.sk
3., 10., 17., 24. 9. | 19.45 –
20.45 | Cvičenie pre ženy
s Vladom Ondrovičom

KS Juh, zrkadlová sála č. 47 na poschodí
5., 12., 19., 26. 9. | 19.15 –
20.15 | Cvičenie pre ženy
s Vladom Ondrovičom

KS Juh, zrkadlová sála na prízemí
7., 14., 21., 28. 9. | 19.00 –
20.00 | Cvičenie pre ženy
s Vladom Ondrovičom

Cvičenie pre ženy zamerané na posilňovacie cviky v intervalovom cvičení s fázami
odpočinku. KS Juh, zrkadlová sála č. 63 na
poschodí.
3., 10., 17., 24. 9. | 17.15
– 18.15 | Pilates pre
začiatočníkov s Marcelou
Holodovou

KS Juh, zrkadlová sála na prízemí.
4., 11., 18., 25. 9. | 16.45 –
17.45 | Zdravotný pilates
s Marcelou Holodovou

Cvičenie vhodné pre začiatočníkov a ľudí
s bolesťami chrbta. KS Juh, zrkadlová sála
č. 47 na poschodí.
4., 11., 18., 25. 9. | 19.30
– 20.30 | Cvičenie pilates
s Marcelou Holodovou
pre stredne pokročilých
a pokročilých

KS Juh, zrkadlová sála č. 47 na poschodí.
6., 13., 20., 27. 9. | 18.00
– 18.50 | Cvičenie pilates
s Marcelou Holodovou
pre stredne pokročilých
a pokročilých

KS Juh, zrkadlová sála č. 47 na poschodí.
6., 13., 20., 27. 9. | 19.00
– 19.50 | Cvičenie pilates
s Marcelou Holodovou pre
začiatočníkov a mierne
pokročilých

Zostava cvikov natiahne skrátené a posilní
oslabené svaly. Bližšie informácie a prihlasovanie na tel. č. 0905 705 431. KS Juh,
zrkadlová sála č. 47 na poschodí.
10., 17., 24. 9. | 18.30 – 19.30
| Brušné tance pre pokročilé
– choreografia s Miriam
Laššovou

Kurz orientálnych brušných tancov je zameraný na kombinácie prvkov a tanečné
kombinácie pre pokročilé tanečnice.
10., 17., 24. 9. | 19.30 –
20.30 | Brušné tance pre
začiatočníkov s M. Laššovou

Trojmesačný konverzačný klub s Madame
Smejkalovou je vhodný pre stredne pokročilých. Informácie a prihlášky: 032/658
26 08. KS Juh, učebňa na poschodí, č. 44.
Francúzsky jazyk začiatočníci

Trojmesačný kurz pre začiatočníkov s Madame Smejkalovou. V prípade záujmu
pokračovať v kurze, je možná príprava na
francúzske skúšky DELF. Informácie a prihlášky: 032/658 26 08. KS Juh, učebňa na
poschodí, č. 44.
Kurz angličtiny pre mierne
pokročilých a pokročilých

Kurz vedie Mgr. Daniela Hájková. Informácie a prihlášky: 032/658 26 08. KS Juh,
jazyková učebňa na poschodí č. 44.
4., 11., 18., 25. 9. | Tancujúce
tigríky – tanečné jasličky
5., 12., 19., 26. 9. | Tancujúce
tigríky
6., 13., 20., 27. 9. | Tancujúce
tigríky

Prvé tanečné jasličky pre deti od 1,5 roka
s rodičom pod vedením skúsenej lektorky
P. Pevnej. Informácie a prihlášky na t. č.
0903 783 724 alebo tancujuce.tigriky@
gmail.com. KS Juh, sála na poschodí č. 63.
4., 11., 18., 25. 9. | 15.00
– 17.00 | Klub malých
keramikárov

Tvorivé dielne pre deti od 6 – 14 rokov
s výučbou práce s hlinou a glazúrou. Kurz
vedie Mgr. Art. R. Zubčeková a M. Chorvátová. Do klubu je možné sa prihlásiť aj
počas školského roka na t. č. 0908 210 940
alebo info@kcaktivity.sk. KS Juh, ateliér
na poschodí.
7., 14., 21., 28. 9. | 15.00 –
16.00 | Tvorivé a keramické
workshopy pre deti so
zdravotným postihnutím

Aj my máme šikovné pršteky – rozvíjanie
zručností pre všetky deti. Práca nielen
s hlinou, no aj s inými materiálmi. Vedie
Mgr. Art. R. Zubčeková. Prihlášky a info na
t. č. 0908 210 940 alebo info@kcaktivity.
sk. KS Juh, ateliér na poschodí.
10. 9. | 17.30 – 20.30 | Klub
patchwork ručne šitý

Stretnutie priaznivcov klubu, ktorých
spája patchwork. V rámci klubu budú
ženám k dispozícii všetky základné pomôcky. Lektorka Hanka prinesie šablóny
a obrazový materiál z rôznych kútov sveta.
Zasadačka č. 53.
Klub keramikárov pre
dospelých

Keramický ateliér, stretnutie ľudí, ktorým
učarila tvorba s keramickou hlinou. Čas
návštevy keramického ateliéru je možné
dohodnúť na t. č. 0908 210 940.

