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Trenčín má šancu získať 
modernú hokejovú arénu

 Štadión vlani v októbri od 
Dukly prebralo mesto Trenčín. 
Primátor Richard Rybníček 
už vtedy vyhlásil, že hokejový 
stánok predstavuje pre mesto 
neprimeranú fi nančnú záťaž 
a bude hľadať spôsoby, ako 
jeho prevádzku zlacnieť. Ďal-
šou možnosťou bolo nájsť silné-
ho fi nančného partnera, ktorý 
štadión opraví a bude prevádz-
kovať z vlastných zdrojov. Pred 
štyrmi mesiacmi mesto oslovi-
la spoločnosť Altis, ktorá nielen 
na Slovensku, ale aj v Severnej 

Amerike rekonštruuje ľadové 
plochy a zefektívňuje ich pre-
vádzku.
 

Ponuka je jasná 
 Mesto má možnosť štadión 
predať za 100 tisíc eur. Investor 
sa zaväzuje, že do štadióna in-
vestuje minimálne 11 miliónov 
eur, po tri milióny ročne najbliž-
šie tri roky a následne ešte dva. 
Ako prvé vymení chladiace za-
riadenie, bez ktorého sa v Tren-
číne nemôže začať ďalšia hoke-
jová sezóna (viac na str. 4). 

Mesto garantuje  
budúcnosť hokeja
 V zmluve sa samospráva 
zaväzuje, že najbližších 15 ro-
kov bude preplácať ľad pre deti 
a mládež. Vychádza to na 200 
tisíc eur ročne. „Chcem pomôcť 
aj A-mužstvu. Najbližšie tri roky 
mesto plánuje preplatiť ich tré-

ningové hodiny na ľade. K tomuto 
kroku ma viedlo to, že mesto môže 
podporovať hokej, ale nesmie byť 
jeho generálnym sponzorom, ako 
to bolo v minulosti. Bolo by to ne-
spravodlivé voči ostatným špor-
toviskám a športovcom v meste,“ 
uviedol primátor Rybníček.
 RICHARD NEMEC

Je 12 ton čpavku 
hrozbou? 

 STR. 4

Jún bude bohatý 
na podujatia 

 STR. 8

Dobré správy
 STR. 9

Vizualizácia zimného štadióna. O vybudovanie moderného stánku v najhoke-
jovejšom meste na Slovensku prejavil záujem súkromný investor. Do budúcej 
Arény Pavla Demitru plánuje investovať 11 miliónov eur.

Osem rokov čakajú priaznivci Dukly Trenčín na ďalší extra-
ligový titul. Ešte dlhšie čaká na renováciu samotný zimný 
štadión. A to aj napriek tomu, že Dukla Trenčín, a. s. dostala 
od mesta a štátu od roku 2006 do 2010 vyše 3 milióny eur.
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Nekonečný príbeh neslávnej 
trenčianskej „jamy“

 STR. 3

Vyhrajte vstupenky
do divadla 

 STR. 2

Zvýhodňujúce značky 
muselo mesto odstrániť
 STR. 5

FOTO (JČ)



aktuality číslo 6 |  ročník XIV2 | INFO

Kotolňu na  
škole odložili

 Vyhlásenie súťaže na vybu-
dovanie kotolne na biomasu na 
Základnej škole Na dolinách 
poslanci odložili. Vyžiadali si 
správu o výhodnosti kotolne na 
biomasu v porovnaní s klasic-
kou plynovou. Zároveň vypustili 
z programu súťaž na poskytnu-
tie poštových služieb, ktorú sa 
mesto rozhodlo vyhlásiť, keďže 
Slovenská pošta stratila mono-
pol na doručovanie úradných 
zásielok. Zastupiteľstvo tiež 
neschválilo súťaž na prevádz-
ku a údržbu informačného sys-
tému mesta. Poslanci na záver 
zasadnutia uznali dlh voči SAD 
Trenčín cez 1 milión eur, ktorý 
vznikol v minulom roku, keďže 
preddavky vo vlaňajšej zložitej 

fi nančnej situácii nestačili po-
kryť reálne náklady dopravcu.

Na druhý krát 

 Mimoriadne zasadnutie mest-
ského zastupiteľstva sa muselo 
konať dvakrát. Na to prvé 24. 
mája totiž neprišiel poslanecký 
klub Smer-SD a ďalší poslanci. 

Pre nízku účasť zasdnutie nebo-
lo uznášania schopné. Poslanci 
sa ospravedlnili inými povinnos-
ťami. Pre média svoju neúčasť 
vysvetľovali tým, že nemali do-
statok času na prípravu na za-
sadnutie. 
 Z poslaneckého klubu Smer-
SD na mimoriadne zasadnu-
tie prišiel len Ján Kanaba. „Za-
sadnutie je fi nancované z peňazí 
našich občanov. Nebudem robiť 
cvičenú opicu a nebudem hlaso-
vať tak, ako povie predsedníčka 
okresnej organizácia alebo kraj-
skej organizácie. V piatok (25. 
mája, pozn. red) doručujem moje 
vystúpenie zo strany Smer-SD 
a s touto stranou končím,“ vyhlá-
sil pred médiami bez ďalšieho 
komentára Kanaba.

 RICHARD NEMEC

 Poslanci mestského zastupi-
teľstva v októbri minulého roka 
na návrh mesta schválili do zá-
sad hospodárenia to, aby primá-
tor všetky verejné obstarávania 
nad 10 tisíc eur pred ich vyhlá-
sením predkladal na schválenie 
mestskému zastupiteľstvu. Ne-
skôr poslanecký klub Smer-SD 
konštatoval, že táto podmienka 
nie je nevyhnutná a odmietli sú-
ťaže odhlasovať. 

Väčšia transparentnosť 

 V patovej situácii sa primá-
tor Richard Rybníček obrátil na 
trenčiansku prokuratúru, aby 
zásady preverila. V uplynulých 
dňoch vydala stanovisko, že 
schvaľovanie súťaží poslancami 
je zákonné, prehľadné, transpa-
rentné a teda aj vhodné. 
 Aj keď sa poslanci z posla-
neckého klubu Smer-SD naj-
skôr vyhlasovaniu súťaží bráni-
li, napokon uznali stanovisko 
prokuratúry a na mimoriadnom 
zasadnutí 29. mája schválili via-
cero súťaží. Okrem rekonštruk-
cie podchodu pri bývalom hote-
li Tatra aj súťaž na digitalizáciu 
Artkina Metro, či nákup tonerov 
a výpočtovej techniky. 
 „Najzásadnejšia vec je, že po-
slanci mestského zastupiteľstva 
pochopili význam a dôležitosť 
upozornenia prokuratúry a svojim 
hlasovaním ho uznali. Je to dôle-
žité, pretože nám mesiace stáli 
pre mesto a jeho obyvateľov dôle-
žité investičné akcie,“ uviedol pri-
mátor mesta Richard Rybníček.

Prokuratúra: Súťaže 
majú schvaľovať poslanci

 EDITORIÁL

 Počas blížiaceho sa leta sa 
Zimný štadión Pavla Demitru 
opäť stáva stredobodom pozor-
nosti. Odborníci potvrdili to, 
o čom sa doposiaľ len hovorilo. 
Chladiace zariadenie je už dlho-
dobo v zlom stave. 
 Prvoradým momentom pre 
mesto ako zodpovednú inštitúciu 
je bezpečnosť hokejového stán-
ku, a teda obyvateľov v jeho oko-
lí. Je pravda, že výsledky revíznej 
správy a civilnej ochrany som 
dostal na stôl už skôr ako v máji, 
keď sme o nich informovali. Ale 
nechcel som ísť s bubnom na za-
jace a rozhodol sa pred verejnosť 
predstúpiť až v momente, keď 
budem mať riešenie.
 Tým je prenechanie zimného 
štadióna súkromnému investo-
ri, ktorý je do troch rokov schop-
ný vykonať také investície, ktoré 
by mestu trvali možno aj dvad-
sať rokov. Pre mňa sú dôležité tri 
faktory. Po rekonštrukcii bude 
štadión bezpečný, mesto sa zba-
ví fi nančnej ťarchy a v Trenčíne 
vyrastie v poradí tretia moderná 
hokejová aréna na Slovensku.
 Funkcia primátora je o ria-
dení, o rozhodovaní. A každé 
rozhodnutie má svoje pre a pro-
ti, svojich priaznivcov a svojich 
odporcov. V tomto prípade ne-
váham, pretože nevidím žiaden 
rozumný dôvod, prečo by sme 
mali naďalej prevádzkovať šta-
dión, ktorého čistá strata je pre 
mesto mínus 400 tisíc eur ročne 
za preplatenie energií. 
 Už nie sme v boome spred 
niekoľkých rokov, kedy by sa in-
vestori možno hrnuli. Prišiel 
jeden so serióznou ponukou. 
Ochotný pristúpiť na veľmi jas-
nú a tvrdú dohodu. Som rád, že 
náš hokejový stánok má šancu 
renovácie, a to kompletnej.
 Niektorí ma obviňujú zo sna-
hy likvidovať hokej v Trenčíne. Je 
to nezmysel. Dukla Trenčín je aj 
„môj“ hokejový klub a nechcem 
nič iné len, aby sa mu darilo 
a hrával v dôstojných podmien-
kach.
 Richard Rybníček

Všetky verejné súťaže nad 10 tisíc eur budú ešte pred ich 
vyhlásením schvaľovať mestskí poslanci. Tí sa najskôr 
tomu bránili s tým, že to nie je ich kompetencia. Napo-
kon však uznali upozornenie prokuratúry. 

Mimoriadne zasadnutie mestského parlamentu 
24. mája FOTO (JČ) 

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Dve permanentky na Náhradný hudobno-divadelný 
festival, ktorý sa uskutoční 16. – 17. júna 2012 na 
Trenčianskom hrade. Pozýva naň aj súčasť mesačníka 
INFO Kam v Trenčíne.

Aký je názov nového predstavenia trenčianskeho Divadla 
Normálka, ktoré bude mať na festivale premiéru?

Svoju odpoveď posielajte do 15. júna
na info@trencin.sk.
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 Na ostatnom pojednávaní 
23. mája bol vypočutý ako sve-
dok bývalý primátor Branislav 
Celler. „Problém je v tom, že štát 
vstúpil do tejto stavby tým, že vy-
hlásil nález za národnú kultúrnu 
pamiatku, čím bola znemožnená 
investícia žalobcu. Podľa mňa je 
štát za to zodpovedný a preto by 
mal konať. Mesto nenesie žiadnu 
zodpovednosť,“ – uviedol v súd-
nej sieni bývalý štatutár mes-
ta, ktorý podpísal nielen riadne 
uznesenie mestského zastupiteľ-
stva (MsZ) o zriadení vecného 
bremena v prospech spoločnos-
ti Tatra Real, ale aj jeho opravu, 
kde ale už fi guruje Tatra Real 
Trade, a. s. 

Rozpor so zákonom  

 Pôvodný investor požia-
dal Mesto o zmenu uznesenia 
MsZ a prevod jeho práv na svo-
ju dcérsku spoločnosť. „Detaily 
si už nepamätám, ale princíp je 
taký, že o týchto záležitostiach 
nerozhoduje primátor sám. Skôr, 
ako niečo podpíše, má na to apa-
rát ľudí na úrade, aby to posúdili. 
Ja predpokladám, že aj v tomto 
prípade bol postup vykonaný zá-
konným spôsobom,“ dôvodí svo-
ju verifi káciu opravy uznesenia 
B. Celler. 
 „Opravu uznesenia považu-
jeme za rozpornú so zákonom 
ako aj s vnútornými predpismi 
mesta, nakoľko sa udiala bez ve-
domia mestského zastupiteľstva 
a bez možnosti jeho kontroly. 
Oprava v zmysle interných pred-

pisov by mala slúžiť len na opra-
vu zrejmých chýb v písaní a počí-
taní, čo tento prípad určite nie je. 
Preto spochybňujeme celú žalo-
bu,“ uvádza Peter Vachan z ad-
vokátskej kancelárie GPL, ktorá 
zastupuje Mesto a dodáva: 
 „Výpoveď bývalého primá-
tora potvrdila názor prezento-
vaný mestom Trenčín a síce, že 
výstavba podzemných garáží 
spolu s nadzemnými komerčnými 
priestormi bola výlučne súkrom-
nou investíciou a teda táto stav-
ba nemôže byť považovaná za 
stavbu, ktorá bola vybudovaná vo 
verejnom záujme, tak ako to tvrdí 
žalobca.“
 Súdne pojednávanie v tejto 
veci pokračovalo 1. júna. Do na-
šej uzávierky sme teda ešte ne-
disponovali informáciou, či súd 
v tento deň rozhodol alebo ešte 
nie. 

Ďalšia žaloba 

 Krajský súd v Trenčíne sa 
zaoberá ďalšou žalobou, kto-
rú podala spoločnosť Tatra Real 
Trade. Ide o preskúmanie zákon-
nosti rozhodnutia Mesta v zmys-
le platobného výmeru. Mesto ako 
správca dane vyrubilo spoloč-
nosti Tatra Real Trade, a. s. daň 
za užívanie verejného priestran-
stva vo výške takmer 265 tisíc 
eur. Krajský súd vydal uznesenie, 
ktorým odložil vykonateľnosť 
platobného výmeru. Exekučné 
konanie voči spomínanej spoloč-
nosti bolo prerušené.

Na ťahu je krajský  
stavebný úrad 

 Pôvodne mali byť pri býva-
lom Dome armády vybudované 
podzemné garáže a obchodná 
galéria. Dnes je na tomto mieste 

už takmer 4 roky obrovská jama. 
„Pre Mesto je to nespravodlivá 
a neprijateľná situácia. Robíme 
všetko pre to, aby sme tento stav 
defi nitívne vyriešili,“ hovorí pri-
mátor Trenčína Richard Ryb-
níček, ktorý ešte vo februári 
podpísal rozhodnutie o zrušení 
stavebného povolenia investo-
rovi. Mesto Trenčín je prvým 
stavebným úradom na Sloven-
sku, ktorý využil paragraf 127 
odsek 3 stavebného zákona. Ten 
doteraz nikdy nebol aplikovaný. 
Podľa tohto paragrafu úrad 
môže rozhodnúť o zrušení sta-
vebného povolenia, pokiaľ sa pri 
realizácii stavby objaví pamiatka 
mimoriadneho významu. A to sa 
v Trenčíne stalo. Momentálne sa 
čaká na ukončenie odvolacieho 
konania a rozhodnutie krajské-
ho stavebného úradu.
 ERIKA SÁGOVÁ, FOTO (JČ)

Do Trenčína dorazí v utorok 
5. júna Olympijská pocho-

deň. Na Mierovom námestí si 
posolstvo Hrám XXX. olympi-
ády v Londýne 2012 prevezmú 
športovci Športového gymná-
zia a základných škôl, na kto-
rých sa v ten deň budú konať 
športové olympiády. Slávnosť 
sa na námestí začne o 10.00 
hodine. Z Trenčína sa štafe-
ta presunie do Dubnice nad 
Váhom.

Fontána Vodník na Štúro-
vom námestí začala fungo-

vať 11. mája v obmedzenom 
režime iba počas víkendov. Od 
júna do augusta bude za priaz-
nivého počasia v prevádzke 
denne od 10.00 do 22.00 hod. 
Na tomto námestí sa môžu 
návštevníci osviežiť aj pri pit-
nej fontánke.

Počas Noci múzeí a galé-
rií 19. mája vystúpilo na 

Mestskú vežu celkom 1285 
návštevníkov. K celoeurópske-
mu podujatiu sa veža pripojila 
iba druhýkrát. Okrem výhľa-
du na mesto ponúkla výstavu 
maturitných prác študentov 
odboru scénická a kostýmová 
tvorba trenčianskej Strednej 
umeleckej školy a vo večer-
ných hodinách aj koncert hu-
dobnej skupiny 3DBAND. 

Od 4. do 8. júna sa 
v priestoroch Mestského 

hospodárstva a správy lesov 
na Soblahovskej ulici bude 
opäť zbierať použité oblečenie. 
V čase od 15. do 17. hodiny 
môžu ľudia nosiť okrem oble-
čenia aj obuv na leto i zimu, 
pre deti i dospelých, posteľ-
nú bielizeň, periny, vankúše, 
deky, uteráky, utierky, záclony, 
prípadne aj látky, ale s mini-
málnou rozlohou 1 m². Zbie-
rať sa budú aj hračky a do-
máce potreby, najmä hrnce, 
panvice, taniere, poháre. Vy-
zbieraný materiál bude z 90 % 
spracovaný a ďalej využitý. 
Poslúži ľuďom v núdzi i ako 
materiál k ďalšiemu priame-
mu spracovaniu. Zbierka sa 
uskutoční v spolupráci s ob-
čianskym združením Diakonia 
Broumov. Jeho poslaním je 
pomáhať ľuďom, ktorí sa z rôz-
nych dôvodov ocitli v krízovej 
životnej situácii a na okraji 
spoločnosti. 

Deň otvorených dverí u pri-
mátora Richarda Rybníč-

ka 14. mája využilo na návšte-
vu mestského úradu celkom 14 
občanov. Najbližší Deň otvore-
ných dverí bude 25. júna. 

 (EV)

Príbeh jamy sa zdá nekonečný  STRUČNE

Okresný súd v Trenčíne znova odročil pojednávanie 
medzi mestom Trenčín a spoločnosťou Tatra Real Trade. 
Firma žiada od mesta približne 2 milióny eur ako odškod-
né za to, že nemohla postaviť podzemné garáže a nad-
zemný polyfunkčný objekt pri bývalom Dome armády. 
Súd pokračoval 1. júna.

Príbeh jamy sa začal 
na jeseň v roku 2008.

Jar 2012. Príbeh sa 
ešte neskončil.
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Mesto 12 ton čpavku do zhrdzavených 
trubiek nepustí

 Mesto prevzalo štadión od 
Dukly Trenčín v októbri minu-
lého roka. Aj keď sa o nevyhovu-
júcom stave chladiaceho zaria-
denia medzi ľuďmi hovorilo, na 
štadióne sa nenašla žiadna re-
vízna správa, dokonca ani doku-
mentácia k hokejovému stánku. 
 Ešte koncom roka na štadió-
ne vykonal kontrolu Inšpektorát 
práce, po bývalom správcovi na-
šiel 58 pochybení, vrátane mno-
hých porušení zákonov. „Ka-
tastrofálny stav a nevyhnutná 
rekonštrukcia,“ píše v správe 
revízny technik, ktorý konšta-
tuje, že pokiaľ sa zistené závady 
a nedostatky neodstránia, nie je 
možné z bezpečnostných dôvo-
dov zimný štadión spustiť. 

Civilná ochrana varuje 

 Aj keď štadión zvonka, vďaka 
čiastkovým investíciám, vyze-
rá zachovalo, chladiaca techno-
lógia má 35 rokov. Časť potrubí 
už musela byť odstavená a počas 

uplynulej ho-
kejovej sezó-
ny pracovníci 
MHSL vyko-
návali malé 
opravy, aby 
Dukla moh-
la sezónu do-
hrať. 
 M o m e n -
tálne je ľad 
r o z p u s t e -
ný a 12 ton 
čpavku je 
bezpečne uložených v chladia-
cich vežiach. Mesto si na zákla-
de varovania revíznej kontroly aj 
civilnej ochrany nedovolí chla-
diace zariadenie znova spustiť, 
pretože vtedy vzniká najväčšie 
riziko havárie. 
 Odborník civilnej ochrany 
obyvateľstva a člen krízového 
štábu Miloš Kment upozorňuje, 
že len pri trojcentimetrovej die-
re v skorodovanom chladiacom 
okruhu by mohlo uniknúť až 
1,65 tony čpavku. Pásmo ohro-

V čom spočíva premena zimného 
štadióna na Arénu Pavla Demitru?

V prípade schválenia odpredaja štadióna sa investor zaväzuje 
na kompletnú rekonštrukciu zimného štadióna do piatich rokov. 
Prvým krokom je výmena chladiaceho zariadenia, úprava ľadu 
a mantinelov. V ďalších rokoch sa má zvýšiť aj komfort divákov.

Ešte počas leta sa spoločnosť zaväzuje vymeniť chladiace zariadenie,  
ľad a mantinely, pričom plocha bude upravená na rozmery IIHF, aby 
sa v Trenčíne mohli hrať aj medzinárodné hokejové turnaje.
V budúcom roku pribudne úprava interiéru, šatní, regeneračnej  
linky. 
V roku 2014 sa môžu fanúšikovia tešiť na nové tribúny, ozvučenie  
a obslužné priestory.
V ďalšom roku štadión opláštia. 
Napokon sa investor zaviazal zrekonštruovať aj okolie štadióna. 
Súčasťou zmluvy je aj to, že štadión ponesie meno Pavla Demitru. Bý- 
valý kapitán slovenskej reprezentácie bude mať pred arénou osadenú 
sochu.
Fanúšikov z „kotla“ môže tešiť fakt, že investor plánuje ponechať stá- 
tie v jeho priestoroch, aby zo štadióna nezmizla povestná trenčianska 
atmosféra.

Dukla Trenčín chce 
štadión do nájmu

S riešením prišli aj akcionári Dukly 
Trenčín. Predseda predstavenstva An-
drej Kollár a ďalši jeho členovia žiadajú 
mesto o dlhodobý prenájom. Prvou in-
vestíciou, ktorú chcú podľa Kollára ešte 
tento rok zrealizovať, je nákup novej 
svetelnej kocky.

Akcionári navrhujú prevziať štadión do  
30 ročného nájmu.
Zaväzujú sa, že v období do 10 rokov  
zabezpečia investície za 5 miliónov eur, 
pričom túto povinnosť nemusia splniť 
v prípade získania eurofondov.
Financie získané z komerčných aktivít sa  
rozdelia pol na pol pre mládež a na opra-
vy či ďalšie investície.
Z mestského rozpočtu sa majú naďalej  
platiť prevádzkové náklady štadióna, 
ktoré sú v súčasnosti 400 tisíc eur ročne.

Pásmo ohrozenia má polomer Pásmo ohrozenia má polomer 
1,2 kilometra, 39 ulíc, 1,2 kilometra, 39 ulíc, 

9935 obyvateľov 9935 obyvateľov 
Trenčína, ale aj Trenčína, ale aj 

Zamaroviec.Zamaroviec.

zenia má polomer 1,2 kilometra, 
39 ulíc, 9935 obyvateľov Trenčí-
na, ale aj Zamaroviec. 

Látanie nie je riešením 

 To, že chladiace zariadenie 
je v dezolátnom stave a potrebu-
je rekonštrukciu, potvrdila lis-
tom napokon aj Dukla Trenčín, 
ktorá prevádzkovala štadión do 
roku 2011. Vo svojom vyhlásení 
tvrdí, že za 30 tisíc eur „je možné 
zabezpečiť bezpečnú prevádzku 

chladenia minimálne na ďalšiu 
sezónu.“ 
 „Ak na vyriešenie problémov 
štadióna podľa predstaviteľov 
Dukly stačí táto suma, prečo to 
už dávno neurobili. O problé-
moch vedeli a v minulosti od mes-
ta a štátu zinkasovali vyše tri mi-
lióny eur. Mesto takéto látanie 
nepovažuje za dlhodobo udrža-
teľné. Vôbec nerieši bezpečnost-
né riziko na Sihoti,“ komentoval 
návrh Dukly Rybníček. 
 RICHARD NEMEC

Primátor Trenčína Richard Rybníček 
v máji vyhlásil, že pokiaľ sa nezrekon-
štruuje chladiace zariadenie, tak Zimný 
štadión Pavla Demitru nespustí. Neodpo-
rúča to revízny technik, civilná ochrana 
ani Inšpektorát práce. 

CHLADIACE VEŽE, FOTO (JČ)
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Zvýhodňujúce značky muselo mesto odstrániť
Na verejných komunikáciách už nebudú osádzané doprav-
né značenia, ktoré by zvýhodňovali určité skupiny ľudí.

 V meste boli v minulosti osa-
dené dopravné značenia, kto-
ré zvýhodňovali obyvateľov by-
tových domov pri parkovaní. 
Išlo napríklad o „Zákaz vjazdu 
všetkých motorových vozidiel“ 
s dodatkovým textom „Okrem 
dopravnej obsluhy, samosprávy, 
štátnej správy a bývajúcich v do-
moch č. 11, 13, 15“ na Hviezdo-
slavovej ulici, dopravné značenie 
„Zákaz vjazdu všetkých motoro-
vých vozidiel“ s tabuľkou „Okrem 
dopravnej obsluhy a bývajúcich 
v domoch“ na Inoveckej ulici aj 
na ulici K výstavisku.
 Žiadostí o takéto dopravné 
značky eviduje útvar stavebný, 
životného prostredia, dopravy 
a investícií čoraz viac. „Keďže ide 
o verejný, nie súkromný priestor, 
požiadali sme o stanovisko k tej-
to veci Výbor mestskej časti Stred 

a Komisiu životného prostredia, 
dopravy, investícií a územného 
plánovania,“ uviedla ďalej B. Ti-
chá. Ich stanoviská boli zhodné. 
Ďalšie takéto značky neosádzať 
a zrušiť už jestvujúce. Mesto po-
žiadalo o vyjadrenie Okresný 
dopravný inšpektorát, ktorý po-
tvrdil že takéto značenie nemá 
oporu v zákone. Statická dopra-
va je v Trenčíne jedným z vážnych 
problémov. V súčasnosti prebie-
ha pasportizácia všetkých parko-
vacích miest. V polovici júna by 
mali byť známe všetky aktuálne 
údaje.
 Problém s parkovaním majú 
aj obyvatelia Ulice 28. októbra, 
na ktorej parkujú zamestnan-
ci nemocnice, nakupujúci v OD 
Družba alebo návštevníci trhu. 
Rovnako aj obyvatelia ulíc Pod 
Sokolice a K výstavisku v čase ko-

nania výstav nemôžu zaparkovať 
pred svojimi bytovkami. Obyva-
telia Sihote sa sťažujú na cudzie 
zaparkované vozidlá počas ho-
kejových zápasov, na Bezručovej 
ulici parkujú zasa študenti City 
University, na Soblahovskej ulici 
návštevníci blízkych prevádzok, 

na uliciach Bernolákovej a Kolá-
rovej parkujú návštevníci centra 
mesta.
 Miestne komunikácie a par-
koviská sú však verejné, a nie ur-
čené výhradne obyvateľom danej 
bytovky. Má ich právo využívať 
každý občan. (R)

FOTO (JČ)

Mohli by ste predstaviť  
spoločnosť Altis?
 Začali sme ako výskumná a vý-
vojová spoločnosť, ktorá sa venuje 
technológiám chladenia zimných 
štadiónov už skoro 12 rokov. Naj-
skôr sme vybudovali malé labo-
ratórium, kde sme roky testovali 
rôzne zmesi, tlaky, radenia kom-
presorov. Vyvinuli sme systém, 
ktorý je výkonnejší, ale aj ekono-
mickejší. Nie len na Slovensku, 
ale aj v zahraničí začala prevádz-
kovateľov zimných štadiónov trá-
piť ich vysoká energetická nároč-
nosť. Naše riešenia a technológie 
si všimli v zahraničí. Základnou 
fi lozofi ou našej práce je udržateľ-
nosť prevádzky. To znamená, aby 
výroba ľadu natoľko zlacnela, aby 
sa štadióny dokázali uživiť.

Máte skúsenosti s rekon- 
štrukciou zimných štadiónov?
 Postavili sme areál zimného 
štadióna v Námestove, na kon-
ci roka kolaudujeme ďalší šta-
dión v Nitre. Hlavne však pôso-
bíme v Severnej Amerike, kde sa 
podieľame na rekonštrukcii viac 
ako 200 ľadových plôch. V Českej 
republike sme rekonštruovali 14 

štadiónov, napr. vsetínsky, oba 
štadióny v Brne a Plzni. Sme však 
slovenská fi rma, a to, čo úspešne 
robíme v zahraničí, chceme robiť 
aj doma. Pretože celý vývoj a vý-
skum sme robili na Slovensku, 
máme pochopiteľne záujem naše 
know-how využiť aj doma.

Prečo ste si vybrali  
Trenčín?
 Trenčín a značku Dukla vní-
mame ako jeden zo základných 
pilierov pri výchove slovenských 
hokejových talentov. Uvedomuje-
me si, že väčšina slovenských ho-
kejových hviezd vyšla pred mno-
hými rokmi práve z Trenčína. 
Mnohí sa sem budú chcieť vrá-
tiť a ďalej pokračovať v hokejo-
vej kariére ako tréneri, manažéri 
a možno aj ako investori. Túto vý-
hodu nemá na Slovensku žiadne 
mesto. Aj dnešní trenčianski ho-
kejisti si zaslúžia zlepšenie pod-
mienok. Kde inde ako v Trenčíne 
by mala vyrásť tretia hokejová 
aréna na Slovensku. Trenčín je 
do budúcnosti miestom s obrov-
ským potenciálom aj napríklad 
pre vstup do česko-slovenskej 
ligy, prípadne KHL.

Čo bude s Duklou Trenčín? 
 Bez Dukly náš zámer nemá 
zmysel. To by sme mohli postaviť 
arénu v Martine alebo inde. Tren-
čín je Dukla a Dukla je Trenčín. Je 
to symbol, ktorý musí ostať na ho-
kejovej mape. Nie je to len obchod-
ný zámer, ale aj spoločenský. Na-
vyše zo skúseností zo sveta, ale aj 
z Košíc či Bratislavy si myslíme, že 
prevádzka štadiónov musí byť od-
delená od klubov. Hokejisti vedia 
hrať hokej, našou prácou je ekono-
micky prevádzkovať štadióny.

Vaša spoločnosť sa objavila  
v médiách v súvislosti s neho-
dou na štadióne v Námestove. 
Čo sa tam stalo?
 Stretlo sa tam viac faktorov. 
V tom čase boli nezvykle tuhé 
mrazy aj cez deň. Para vznikajúca 
pri výrobe ľadu sa vďaka mrazom 
netvorila, preto sa automaticky 
nespustila ventilácia, ktorá inak 
opar nad ľadom odvádza. Opar 
sa ale vytvoril na podhľadovom 
plechu, kde namrzol a spôsobil 
zaťaženie a pomalé odlupovanie 
podhľadu. Musím zdôrazniť, že 
všetky normy boli splnené a nebo-
lo zistené porušenie technologic-
kých postupov pri montáži zatep-
ľovacieho systému. Izolácia bola 
suchá a bez známok navlhnutia. 
V každom prípade, je nám to ľúto 
a za celú vec sme sa ospravedlni-

li. Po tejto skúsenosti sme tech-
nológiu zmenili a nahradili tenký 
plech špeciálnou fóliou.
 

Z čoho chcete fi nancovať  
prestavbu štadióna Pavla 
Demitru?
 Nespoliehame sa na žiadne 
fondy. Celú rekonštrukciu plánu-
jeme fi nancovať zo súkromných 
zdrojov. Do desiatich dní od pod-
pisu zmluvy chceme začať s re-
konštrukciou. Prostriedky sú za-
bezpečené. 

V súčasnosti je na štadió- 
ne 12 ton čpavku. Bude ho po 
rekonštrukcii menej? Dokedy 
ste schopní stihnúť výmenu 
chladiaceho zariadenia?
 Pokiaľ nám mesto a mest-
ské zastupiteľstvo zámer odobrí, 
nielen chladiace zariadenie, ale 
aj ľad a mantinely sme schopní 
vymeniť do októbra tohto roka. 
Mantinely sú v súčasnej forme 
pre hokejistov nebezpečné a kl-
zisko chceme upraviť na rozmery 
IIHF, navyše niektorí ľudia asi ve-
dia, že v súčasnosti je ľadová plo-
cha nerovná. A k čpavku. Máme 
vlastnú technológiu chladenia, 
ktorá si namiesto 12 000 kilo-
gramov vyžaduje len 80 kilogra-
mov čpavku.

 EVA MIŠOVIČOVÁ

O tom, prečo chce spoločnosť Altis v Trenčíne investovať 
do štadióna milióny eur, sme sa porozprávali s Denisom 
Buzinkayom, konateľom firmy ALTIS sport pro, s. r. o., 
ktorá je dcérskou firmou Holding Altis.

Altis: Do októbra zmizne čpavok, pribudne nový ľad
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 Mladí ľudia, zastupujúci 
skupiny Mladých fi lantropov 
z Bardejova, Prešova, Nitry, 
Pezinka, Bratislavy, Banskej 
Bystrice, Modrej Torysy a Tren-
čína sa stretávajú každoročne 
vždy v inom meste. Dôvodom je, 
aby sa spoznali, predstavili svo-
ju prácu, porozprávali o svojich 
projektoch a hľadali navzájom 
inšpirácie pre ďalší rok. Stret-
nutie v Trenčíne zorganizovala 
Trenčianska nadácia. Súčasťou 
dvojdňového programu bola aj 
spoločná práca v podchode na 
Hasičskej ulici. „Už dávno sme 
chceli opraviť zničené graffi -
ti v tomto podchode,“ povedala 
správkyňa nadácie Alena Ka-
rasová. „Pôvodne vzniklo vďaka 
nápadu našich študentov počas 
Korza mladých v roku 2011. Ak 
ho mohli vytvoriť writteri z ce-
lého Slovenska, prečo by ho ne-
mohli opraviť mladí fi lantropi 
z celého Slovenska? Pripravi-
li sme všetko potrebné, obliek-
li mládežníkov do pracovných 
mundúrov a pustili sa do prá-
ce.“ Ako správkyňa dodala, títo 
mladí ľudia nechali v podchode 
odkaz pre domácich vandalov 
a veria, že ich vlastné graffi ti 
ostane nepoškodené až do ich 
ďalšej návštevy Trenčína.
 Mladí fi lantropi sú mladí 

dobrovoľníci vo veku od 16 do 
25 rokov. V rámci aktivít nadá-
cie administrujú svoj vlastný 
grantový program určený ostat-
ným mladým ľuďom v komuni-
te. Študenti stredných a vyso-
kých škôl sa takto zapájajú do 
života vo svojom meste, môžu 
v ňom ovplyvňovať drobné 
i rozsiahlejšie zmeny a pomá-
hať aktívnym skupinám obča-
nov pri ich snažení. Takto si vy-
tvárajú tiež vzťah k prostrediu, 
v ktorom žijú a k ľuďom, ktorým 
pomáhajú. Mladí fi lantropi sú 
spoločným projektom ôsmich 
komunitných nadácií združe-
ných v Asociácii komunitných 
nadácií Slovenska. (EV)

Filantropi pracovali 
v podchode
Mladí filantropi z piatich slovenských komunitných 
nadácií opravili v sobotu 19. mája zničené graffiti v pod-
chode pod Hasičskou ulicou.

Prvé kosenie mesta Trenčín bolo spustené začiatkom 
mája. Druhýkrát sa bude kosiť v závislosti od počasia 
v auguste alebo v septembri. 

Kontajnerový separovaný 
zber mesto rozšírilo o ďal-
šiu komoditu. Staré šatstvo, 
nepotrebný textil a obuv 
môžu od konca mája ľudia 
vhadzovať do označených 
kontajnerov na textil. Je 
ich desať a rozmiestnené 
sú na uliciach: 28. októbra, 
Saratovská, gen. Svobodu, 
Partizánska, Zlatovská, 
K výstavisku, Šoltésovej, 
Opatovská, Na Kamen-
ci a v Kubre na Námestí 
Dr. Prof. Hlaváča. Tento 
zber je pre mesto bezplatný. 
Zberné nádoby na základe 
zmluvy s mestom rozmiest-
nila spoločnosť REVENGE, 
ktorá ich bude pravidelne 
vyvážať a starať sa aj o čisto-
tu okolo nich. 

Kosí Marius Pedersen, Mestské 
hospodárstvo aj dobrovoľníci

 Na prvom kosení sa podieľa 
zmluvný partner mesta – spo-
ločnosť Marius Pedersen, dob-
rovoľníci a Mestské hospodár-
stvo a správa lesov (MHSL). 
Marius Pedersen kosí na sídlis-
kách Juh a Sihoť a tiež v centrál-
nej mestskej časti, dobrovoľníci 
v parku pod Juhom a na Sobla-
hovskej ulici, MHSL v Parku M. 
R. Štefánika, na Dlhých Honoch 
a Novinách, v Biskupiciach, 
Zámostí, Pod Sokolicami, Pred 
poľom, v Kubre, Kubrici, Opa-
tovej, v školách a škôlkach. 
 Ako informoval Róbert 
Buchel, poverený vedením 
MHSL, Mestské hospodárstvo 
pre daný účel rozšírilo stav svoj-
ho personálu o päť sezónnych 

zamestnancov. Štyri kosačky 
si na kosenie požičalo, pričom 
využíva už aj dve nové vlastné 
traktorové kosačky. 
 „Kosiť sa budú všetky po-
zemky patriace mestu,“ povedal 
vedúci útvaru interných služieb 
Benjamín Lisáček. Plánovaný 
termín ukončenia prvého kose-
nia, za predpokladu vhodného 
počasia, je prvý júnový týždeň. 
Do konca roka bude zrealizo-
vané ešte jedno kosenie. „Viac 
si mesto nemôže vzhľadom k ob-
medzenému rozpočtu dovoliť. 
Začiatok druhého kosenia od-
hadujeme na august až septem-
ber,“ doplnil s tým, že všetko 
bude závisieť od počasia a výšky 
trávy. (R)

TRENČÍN si TY

Tvoríme spolu mesto
www.trencinsity.sk trencinsity@trencin.sk

POZVÁNKA
Nábrežie kedysi a dnes
Verejná prezentácia dizertačnej práce
Tomáša Hanáčka na tému trenčianskeho nábrežia.

štvrtok, 28. jún 2012 – 16.00
Pódium na Mierovom námestí

Prezentácia mladého tren-
čianskeho architekta Tomá-
ša Hanáčka, ktorý ako tému 
svojej dizertačnej práce riešil 
trenčianske nábrežie. Upo-
zornil v nej na zaujímavé väz-
by a prepojenia centra mesta 
s riekou a ponúkol netradič-
né pohľady na Trenčín. Po pre-
zentácii bude nasledovať dis-
kusia a spoločná prechádzka 
na nábrežie, ktorá záujemcom 
zážitkovým spôsobom odhalí 
krásy i bariéry nášho mesta. 

Prechádzky rovnakou trasou pod názvom TRENČÍN si TY – URBAN 
WALK budú k dispozícii so sprievodcom aj v piatok 29. júna. Odchod 
z Mierového námestia (pred KIC) o 14.00, 15.00 a 16.00. K dispozícii 
bude mapka s trasou, po ktorej sa ľudia môžu vydať aj sami. Po tra-
se bude umiestnených niekoľko informačných bodov, ktoré doplnia 
všetky potrebné informácie.

Cieľom tohto podujatia je upozorniť Trenčanov na význam riešenia 
nábrežia a jeho dobrého prepojenia s centrom mesta a na prekáž-
ky, ktoré v súčasnosti bránia pohodlnému prístupu k rieke z cen-
tra mesta. Chceme podnietiť verejnosť k úvahám o funkcii rieky 
v meste, ktorá kedysi tvorila naozajstnú súčasť jeho života. Je len 
na nás, či cennú prítomnosť rieky v meste dokážeme podobne vy-
užiť aj my.

FOTO (JČ)

FOTO: ARCHÍV TNN
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 ZO ZÁPISNÍC ZASADNUTÍ VMČ

 Výbor mestskej časti Západ sa stretol 25. apríla. Na zasad-
nutí hovorili poslanci s občanmi o viacerých problémoch. Obyva-
telia upozornili na rozbité schody v podchode na Hasičskej ulici, 
chýbajúce priechody pre chodcov na viacerých miestach, zlý stav 
chodníka na pravej strane Váhu od železničného mosta po hrá-
dzi, chýbajúce chodníky, zhromaždený odpad pri kyselke v Hor-
nom Orechovom, problém s parkujúcimi autami na Vlárskej ces-
te, či polámaný asfalt na lávke pre chodcov železničného mosta.

 Zasadnutie Výboru mestskej časti Sever sa konalo 9. mája. 
Odznelo na ňom niekoľko požiadaviek poslancov i občanov. Po-
slanci upozornili na nepozametaný posyp na cestách, kopy lís-
tia a orezaných konárov, nepokosenú trávu na Sihoti, výtlky po 
zime, znečistené vpuste v časti Opatová, na prepadnutú vozovku 
na Opatovskej ulici. Občania žiadali o opravu schodov a strešnej 
krytiny na KS Kubrica, o kosenie zelene v tejto časti, upozorni-
li na rozbité oplotenie okolo cintorína, dobrovoľní hasiči žiadali 
o príspevok na opravu požiarnej zbrojnice a KS Kubrica.

 Výbor mestskej časti Stred mal verejné stretnutie 21. mája. 
Občania na ňom žiadali poslancov o pomoc pri riešení problému 
s kanalizáciou, o ktorú sa nikto nestará. Tiež žiadali odstránenie 
lavičiek pri bývalom Trenčane, rekonštrukciu prístupovej cesty 
k detským jasliam. Nozdrkovčania opätovne žiadali o opravu ces-
ty a chodníkov. VMČ navrhol zaradiť cestu do plánu opráv.

Padlo 34 gólov, vyhrali všetci
V unifikovanom futbale tvoria jedno mužstvo spoločne 
zdraví i mentálne postihnutí športovci. Medzinárodný 
turnaj v tomto športe sa konal 16. mája na trenčianskej 
Základnej škole na Veľkomoravskej ulici.

 V Trenčíne si zahrali zlože-
né družstvá z Bytče, Považskej 
Bystrice, Púchova, Kremnice, 
Zlína a domáci. Na turnaji pa-
dlo v 15 zápasoch celkom 34 
gólov. Najviac v zápase Trenčí-
na s Púchovom (6). Cenu pri-
mátora mesta Trenčín získalo 
družstvo zo Žiliny ako najsym-
patickejšie družstvo. Ocenené 
boli všetky mužstvá bez urče-
nia poradia. „Zvyčajne hrajú dve 
zdravé deti a tri hendikepované. 
Zdraví mohli dnes len nahrávať, 
góly strieľali hendikepovaní, aby 
bol zdravotne znevýhodneným 
hráčom poskytnutý čo najväč-

ší priestor na hru zo strany ich 
zdravých spoluhráčov,“ povedal 
Miroslav Šumichrast zo Základ-
nej školy na Veľkomoravskej uli-
ci, ktorá medzinárodný turnaj 
spolu so Špeciálnou základnou 
školou internátnou V. Predmer-
ského zorganizovala. Školy sú 
v unifi kovanom futbale partner-
mi už niekoľko rokov a spoločne 
žnú úspechy na turnajoch doma 
i v zahraničí. „Pre mentálne po-
stihnuté deti je to veľká príleži-
tosť zažiť niečo nové, spoznať no-
vých kamarátov. Komunikujú so 
zdravými deťmi, bariéry medzi 
nimi sa prelamujú a keď sa po-

 Trenčianska Základná ško-
la Na dolinách je jednou zo 
slovenských škôl, ktoré využi-
li možnosť vyučovať digitálne 
prostredníctvom vzdelávacie-
ho systému Planéta vedomostí. 
Žiaci majú k dispozícii tri inte-
raktívne tabule s pripojením na 
internet. Vyučovacie hodiny tak 
môžu byť inšpirujúcejšie a prí-
ťažlivejšie. „Učiteľ môže zadať aj 
domácu úlohu v digitálnej forme. 
Tak zistí presne, kedy žiak úlohu 
robil, ako dlho i koľko chýb v nej 
spravil, kým sa dopátral k správ-
nemu riešeniu,“ hovorí riaditeľka 
školy Anna Plachká. Novou ces-
tou sa škola uberá v ostatných 
troch rokoch. „Stali sme sa vzo-

rovou školou Planéty vedomostí 
a tento školský rok aj informač-
ným centrom digitalizácie škôl. 
Túto možnosť dostalo iba 20 škôl 
na Slovensku, ktoré majú vhod-
né technické vybavenie a učiteľov 
ochotných zhostiť sa úlohy lekto-
rov,“ vysvetľuje Plachká. ZŠ Na 
dolinách sídli v mestskej časti 
Zlatovce v areáli detského do-
mova. Navštevuje ju 270 žiakov 
najmä zo Zlatoviec, Záblatia, 
Bavlnárskej ulice, sídliska Kvet-
ná, ale i z iných častí Trenčína 
a okolitých obcí. Necelých 10 
percent žiakov tvoria deti z det-
ského domova. Škola o rok oslá-
vi svoje 40. narodeniny. 
 (EV)

 Väčšina problémov obyva-
teľov sídliska Juh je totožná 
s problémami veľkých sídlisk 
v slovenských mestách. Je to par-
kovanie, udržiavanie čistoty, 
rušenie nočného pokoja a bez-
pečnosť. Obyvatelia chodia na 
stretnutia Výboru mestskej časti 
a bývajú na nás nekompromisní, 
čo je dobre. Často prichádzajú 
sami s návrhmi, ako veci riešiť. 
Na májovom zasadnutí žiada-
li vyznačenie parkovacích pru-

hov na Ulici J. Halašu a riešenie 
problému s parkovaním na Ša-
fárikovej ulici. Nedostatok par-
kovacích plôch je a bude s náras-
tom automobilizmu stále väčší. 
Budeme schvaľovať nový územ-
ný plán, kde sa počíta aj s tými-
to otázkami. Každodenný život 
ľudí ovplyvňuje aj stav komuni-
kácií. Opravu potrebuje kritický 
stav chodníkov a schodov z Ulice 
gen. Svobodu k Bazovského uli-
ci, cesty poznačené zimou. Vie-

me, že peniaze nie sú, vlani sme 
ľudí vyprovokovali s kosením 
a snažili sa im poďakovať aspoň 
na stránkach mesta. Myslím si, 
že ľudia toto chápu. Sú ale také 
problémy, ktoré si žiadajú in-
vestície. Výmoly po zime, prepa-
dávajúca sa cesta, zničené scho-
dy. Pokiaľ má útvar interných 
služieb zdroje, drobné opravy 
riešime za pochodu, zložitejšie 
sa pokúsime dostať do rozpočtu 
pre budúci rok. Občania stále 
žiadajú, aby sa výbor zaoberal 
rušením nočného pokoja v okolí 
Slameného hostinca. Sme veľ-
mi nešťastní z týchto sťažností. 
Zatvoriť hostinec by bolo najjed-

noduchšie, vec to však nevyrieši. 
Zákazom by sme porušili zákon 
o slobode podnikania. Hluk čas-
to nastáva až po záverečnej. Ne-
pomáhajú ani policajné hliadky. 
Keď odídu, hluk pokračuje ďa-
lej. Možno by pomohla kamera 
a posilnenie hliadok na víkend. 
S bezpečnosťou a čistotou súvisí 
aj teraz dosť skloňovaný množ-
stvový odpad. Naše skúsenosti 
hovoria o tom, že pokiaľ na tento 
systém zberu nepristúpi celý pa-
nelák, je to kontraproduktívne. 
Nečistotu ako takú to nevyrieši. 
Možno by bolo dobré, aby ľudia 
viac využívali zberné dvory.

Čo trápi ľudí na Juhu?
Otázka pre poslanca mestského zastupiteľstva za VMČ 
Juh Milana Kováčika (SMER-SD)

Základná škola Na dolinách je vzorovou školou digitálne-
ho vyučovania a informačným centrom digitalizácie škôl.

Používajú digitálne učebnice

tom vrátia do školy, sú ostatný-
mi obletovaní pre svoje úspechy. 
Je to prínos aj pre zdravých. Do 
života to dá veľmi veľa jedným aj 
druhým. Naučia sa komunikovať 
navzájom. V hre je to jednoduch-

šie, šport všeobecne ľudí spája,“ 
povedal vedúci družstva ŠZŠI 
V. Predmerského Peter Jakubec. 
Priateľský turnaj v Trenčíne sa 
konal v rámci Európskeho fut-
balového týždňa. (EV)

FOTO (JČ)



spektrum číslo 6 |  ročník XIV8 | INFO

 Rôznorodý výber toho naj-
pozoruhodnejšieho, čo za po-
sledný rok vzniklo vo fi lmovom 
svete, snímky, ktoré sa k slo-
venským divákom dostanú po 
prvýkrát, slovenské i české no-
vinky, aj diela s exotickým nády-
chom vzdialených kontinentov 
ponúkne fi lmový festival od 16. 
do 23. júna v Trenčianskych Tep-
liciach a Trenčíne. 
 Medzinárodný fi lmový fes-
tival, ktorý už tradične priťahu-
je tisíce nadšencov fi lmu, oslávi 
okrúhle 20. narodeniny. „Tešíme 
sa, že náš festival dosiahol takéto 
jubileum. S príjemným pocitom 
môžem zdôrazniť, že Art Film 
Fest sa stal jasnou, identifi ko-
vateľnou a spoľahlivou značkou 
kvality. Nie je už potrebné k tomu 
pridávať prívlastky typu najväč-
ší, najvýznamnejší, najobľúbe-

nejší. Festival získal za posledné 
roky rozmer, ktorý sa už nemusí 
posúvať za každú cenu,” pove-
dal riaditeľ Art Film Festu Peter 
Nágel. 
 Filmové projekcie sa okrem 
Trenčianskych Teplíc budú odo-
hrávať v Trenčíne, a to na tradič-
ných miestach – v ArtKine Met-
ro, Cinemaxe a na štyri dni bude 
na Mierovom námestí k dispozí-
cii aj Kinematograf. V ArtKine 
Metro bude štandardne prebie-
hať divácky veľmi populárna sú-
ťaž krátkych fi lmov, ktoré si budú 
hostia uvádzať osobne. Okrem 
iného ponúkne tento rok aj no-
minanta na Oscara, víťaza ceny 
BAFTA a festivalu Sundance za 
najlepší krátkometrážny animo-
vaný fi lm, Ranná prechádzka/A 
Morning Stroll režiséra Granta 
Orcharda.

ART FILM FEST v Trenčíne

Areál Skalky pri Trenčíne 
opäť ožije umením

Jún bude bohatý na podujatia 

Hoci sa slávnostný ceremoniál 20. ročníka uskutoč-
ní v sobotu 16. júna večer v Trenčianskych Tepliciach, 
v trenčianskom ArtKine Metro i v dvoch sálach Cinema-
xu sa začne premietať už v sobotňajších poobedňajších 
hodinách.

Návštevníci centra mesta si v júni na Mierovom námestí 
užijú pestrý program. 

Na území starého benediktínskeho kláštora budú znova 
vznikať umelecké diela. Piaty ročník sympózia ORA ET 
ARS privíta sedemnásť umelcov.

 Milovníci folklóru by si ne-
mali nechať ujsť Trenčianske 
folklórne slávnosti či vystúpe-
nie folklórneho súboru Véna. 
Tanečné vítanie leta s orientál-
nym nádychom pripravuje sku-
pina Isthar Dancers, námestie 
roztancuje i vystúpenie taneč-
nej skupiny Aura. Na začiatku 
júna privíta Trenčín pochodeň 
Olympijských hier v Londýne. 
Pre všetkých, ktorí sa chcú ak-
tívne zapojiť do športovej ak-
tivity a súčasne prispieť na vý-
skum onkologických chorôb, 

je Tesco Beh pre život. Bežcov 
príde 9. júna podporiť patrón 
behu v Trenčíne Ľubomír Seke-
ráš, ktorý sa pripojí aj k bežcom 
na trati. Fanúšikom futbalu je 
určený 23. jún, kedy sa na Mie-
rovom námestí stretnú futbalo-
vé, hokejové hviezdy a celebrity 
v rámci podujatia Hviezdy de-
ťom. Tradičným júnovým podu-
jatím bude jubilejný 20. ročník 
festivalu Art fi lm Fest. Viac in-
formácií o pripravovaných pod-
ujatiach nájdete na www.tren-
cin.sk.

 Posledný primár nemoc-
ničného stomatologické-
ho oddelenia trenčianskej 
nemocnice MUDr. Ernest 
Csillagi sa narodil 22. janu-
ára 1938 v Trenčíne, kde po-
tom aj celý svoj život pôsobil. 
O štúdiu medicíny sníval už 
na trenčianskom gymnáziu. 
Keď ho neprijali, nastúpil ako 
laborant do nemocnice na pa-
tológiu. Sen sa mu podarilo 
splniť až po ôsmich rokoch. 
Na školu v Bratislave sa do-
stal, študoval večerne, už ako 
otec prvého z dvoch synov. 
Hneď po absolvovaní vysokej 
školy nastúpil do trenčianskej 
nemocnice, kde pracoval až 
do roku 2002. Vychoval veľkú 
časť dnešnej generácie privát-
nych zubných lekárov. Práca 
bola pre neho veľmi dôležitá. 

Kým ako lekára ho poznalo 
množstvo ľudí, o jeho záľu-
be v maľovaní vedel iba úzky 
okruh priateľov a známych. 
Maľoval rád a veľa, nie však 
pre široké publikum, púšťal 
sa dokonca aj do takzvaného 
písania ikon, ktoré podlieha 
prísnym pravidlám. Mal blíz-
ky vzťah k literatúre a umeniu 
vôbec. Sledoval dianie v ga-
lériách i vo Verejnej knižnici 
Michala Rešetku. Angažoval 
sa v skautingu, dokonca aj 
v medzinárodnom meradle. 
Z tohto sveta odišiel 8. mája 
2012 v skorých ranných ho-
dinách. Posledná rozlúčka 
s touto významnou osobnos-
ťou trenčianskej stomato-
lógie sa konala v piatok 11. 
mája v Dome smútku na Juhu 
v Trenčíne. 

 Dvanásť výtvarníkov z Čiech, Maďarska, Poľska a Slovenska 
a päť slovenských literátov sa zíde 18. júna na Skalke pri Trenčíne, 
aby vnímali jej neobyčajnú atmosféru. Možnosť tvoriť na najstaršom 
pútnickom mieste na Slovensku im dalo medzinárodné výtvarno-li-
terárne sympózium ORA ET ARS. O tom, ako na nich pôsobí, budú 
hovoriť cez svoje obrazy, sochy, básne či literárne texty. Súčasťou 
sympózia bude aj odborný seminár v refektári Kolégia piaristov 21. 
júna, určený pre študentov a odbornú i laickú verejnosť s názvom 
12 STOROČÍ, za-
meraný na dvanásť 
storočí kresťanstva 
v strednej Európe.
 Pracovná ver-
nisáž sa uskutoční 
v závere sympózia 
na Malej Skalke v so-
botu 23. júna o 15. 
hodine. Slávnostná 
vernisáž bude po-
čas tradičnej púte 
na Skalku 21. júla 
o 15. hodine v areáli 
starobylého klášto-
ra na Veľkej Skalke. 
K sympóziu bude vy-
daný katalóg a lite-
rárna príloha.

STRANU PRIPRAVILA (EV)

Zomrel Ernest Csillagi

FOTO: ARCHÍV AFF

FOTO (JČ)
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Adela Ondrejovičová je 
Majsterkou Európy

Ďakujeme chlapci!

Trenčín získal certifikát kvality

Bronz zo svetovej olympiády 
mladých vynálezcov

Medailové zavŕšenie sezóny 

V Zátoke pokoja pribudla Vážka

Trenčania úspešní na 16. AMFO

 Z európskeho šampioná-
tu vo fi tness v španielskej San-
ta Susanne si na začiatku mája 
domov do Trenčína priviezla 
fi tnesska Adela Ondrejovičo-
vá zlatú medailu. Na Majstrov-

stvách Európy v kulturistike 
a klasickej kulturistike mužov 
a juniorov, fi tness, bodyfi tness 
a bikiny fi tness junioriek vy-
hrala v bodyfi tness nad 163 cm. 
Blahoželáme! (EV)

 Jednou z najlepších správ 
uplynulých dní bol úspech slo-
venských hokejistov na Maj-
strovstvách sveta vo Fínsku. 
Nielenže si Slovensko zabez-
pečilo účasť na najbližšej olym-
piáde, ale naši hráči vybojovali 
strieborné medaily. Slovenská 
hokejová reprezentácia sa tak 
stala druhou najlepšou na sve-

te. Tento úspech opäť spojil 
celý národ a dal ľuďom príleži-
tosť na radosť. Aj Trenčania sú 
hrdí na svojich chlapcov, veď 
strieborný reprezentačný dres 
si oblieklo hneď niekoľko hoke-
jistov z nášho mesta. Ďakujeme 
chlapci za pocit, ktorý nás bude 
ešte dlho príjemne hriať.
 (ES)

 Mesto začiatkom apríla 
2012 absolvovalo recertifi kač-
ný audit Systému manažérstva 
kvality v súlade s požiadavka-
mi normy ISO 9001:2008. Sys-
tém je po novom aplikovaný 
len na útvar Klientskeho centra 
a matriky. Mesto Trenčín sa tak 

naďalej zaviazalo zlepšovať vý-
konnosť systému manažérstva 
kvality, plniť požiadavky klien-
tov, legislatívne požiadavky 
a zároveň zvyšovať spokojnosť 
všetkých klientov, nielen oby-
vateľov mesta Trenčín. Platnosť 
certifi kátu je do roku 2015. (IL)

 Jakub Malých z tren-
čianskeho klubu ILYO TA-
EKWONDO získal zlatú 
medailu v 2. kole Sloven-
ského pohára v športovom 
zápase v Taekwondo. Ako 
informovala hlavná tré-
nerka klubu Jana Ilašen-
ková, druhý májový víkend 
priniesol aj ďalšie ocene-
nia. Nikolas Teker, Marek 
Kriška, Kristína Mojžišová 
a Tomáš Šebo získali strieb-
ro, Andrej Šereš vybojoval 
bronz. V súborných cviče-
niach vybojoval zlato Juraj 
Tavali, ktorý Trenčín úspeš-
ne reprezentuje už dva roky. 
Blahoželáme! (EV)

 Aj vďaka príspevku Klubu 
darcov Trenčianskej nadácie 
pribudla v Zátoke pokoja nová 
komunitná lavička v tvare váž-
ky. Osadili ju tam 1. mája Tren-
čania združení v občianskej ini-

ciatíve „Zátoka pokoja“. Klub 
darcov prispel na lavičku sumou 
400 eur. O niekoľko dní zátoka 
opäť rozkvitne slnečnicami. Na 
Deň detí ich tam vysadili dobro-
voľníci. Ďakujeme! (EV)

 Jednu z dvoch medailí pre 
Slovensko na medzinárodnej 
olympiáde mladých vedcov zís-
kali študenti Gymnázia Ľ. Štúra 
Ján Deván a Alžbeta Devánová 
(na fotografi i so „striebornou“ 
Emíliou Petríkovou z Banskej 
Bystrice). Bronz do Trenčína 
priviezli za projekt s názvom 
„Floristický výskum vstavačo-
vitých (Orchideaceae) Kocha-
novskej a Chocholanskej doliny 
v strednej časti Bielych Karpát 
a zdokumentovanie vybraných 
morfologických znakov druhu 

Anacamptis morio“. Medzi-
národná olympiáda projektov 
mladých vynálezcov sa kona-
la v závere apríla v gruzínskom 
Tbilisi. Súťažilo na nej viac ako 
dvesto nadaných žiakov stred-
ných škôl v oblasti vedy a tech-
niky zo 40 štátov celého sveta 
so 120 bádateľskými projektmi. 
Súrodenci z Trenčína na ňu po-
stúpili ako víťazi Celoštátnej sú-
ťažnej prehliadky bádateľských 
projektov žiakov stredných škôl 
– Scientia Pro Futuro 2011. 
Blahoželáme! (EV)

 Prvú cenu vo fa-
rebnej fotografi i au-
torov nad 21 rokov 
získala na 16. roč-
níku súťaže AMFO 
Trenčianskeho kra-
ja Eleonóra Žůrko-
vá z Trenčína. Ďalší 
Trenčan, Štefan Maj-
tán získal dve tretie 
priečky – jednu v ka-
tegórii farebná fo-
tografi a a druhú za 
multimediálnu prezentáciu z halových majstrovstiev sveta v atle-
tike. Súbor Zima odchádza od Jany Veresovej z Trenčína zaujala 
porotu natoľko, že jej udelila prvú cenu v kategórii multimediál-
nych prezentácií. Súťaž amatérskej fotografi e AMFO Trenčianske-
ho kraja organizuje Trenčianske osvetové stredisko. Tento rok sa 
do nej prihlásilo 120 autorov so 485 fotografi ami a 16 multimedi-
álnymi prezentáciami. Blahoželáme! (EV)

FOTO: E. ŽŮRKOVÁ

FOTO: ARCHÍV J. D.

FOTO: K. SÚKENÍKOVÁ
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Hľadajú domov
V trenčianskej karantén-
nej stanici sú opäť noví 
obyvatelia. Ak si plánu-
jete zadovážiť psieho 
spoločníka, možno vás 
oslovia práve tieto psíky 
bez domova.

 Kým sa ročný kríženec ov-
čiaka Dingo dostal do karan-
ténnej stanice, túlal sa po uli-
ciach. Ide o psíka stredného 
vzrastu, naučeného byť na dvo-
re. Je však vhodný aj do bytu 
a vďaka svojej priateľskej a po-
kojnej povahe i k deťom a ku 
starším ľuďom. 

 Šesťročný boxer Alan žil 
v domácnosti s malou fenkou 
a mačkou. Jeho majiteľka sa 
o neho už nemohla starať, a tak 
hľadá novú rodinu, ktorá by mu 
pomohla zabudnúť na smútok 
zo straty domova. Je pokojný 
a neagresívny, priateľský k ľu-
ďom, vhodný na dvor aj do bytu, 
k deťom i k starším ľuďom.

 Psík Miško má asi dva roky. 
Jeho rasa je West Highland 
White Terrier. Pravdepodobne 
bol týraný, a preto je bojazlivý. 
Hodí sa do bytu, k deťom i star-
ším ľuďom. Je spoločenský, po-
kojný a mierumilovný.

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

Poznáte svojho policajta?

Samostatný 
inšpektor Ján 
Mihál má na 
starosti dva 
okrsky. Do 
okrsku 
s číslom 9 
patria tieto 
časti a ulice 

mesta: gen. M. R. Štefánika, 
K výstavisku, Pod Sokolice, Pred 
poľom, Súvoz, Kubranská, 
K zábraniu. Do okrsku s číslom 
10 patria: Kubra Kubranská, 
Kubrická, Pod lipami, Zelnica, 
M. Hricku, J. Derku, J. Fabu, Za 
humnami, Dubová, Dubník, 
Skalničky, Záhr. osada Volavé.
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Tel.: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 027
E-mail: msp@trencin.sk

Samostatný 
inšpektor 
Peter 
Margetín 
má na 
starosti 
okrsok 
s číslom 11. 
Do neho 

patria tieto ulice a časti 
mesta: Opatovská cesta, 
Opatová, Potočná, 10. apríla, 
Horeblatie, Mlynská, Niva, 
Mníšna, Pod driením. 
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Tel.: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 027
E-mail: msp@trencin.sk

Samostatný 
inšpektor 
Roman 
Žitňanský 
má na 
starosti 
okrsok 
s číslom 1 
v druhom 

obvode. Do jeho okrsku patria 
tieto ulice a časti mesta: Jesen-
ského, Jilemnického, Kuzmá-
nyho, Moyzesova, Kmeťova, 
Dolný Šianec, Nemocničná, 
Panenská, Električná, Legio-
nárska, K dolnej stanici.
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Tel.: 032/6400 910
Mobil: 0902 911 502
E-mail: msp@trencin.sk

 UPOZORNILI STE NÁS

Víťazi Kubranského kotlíka sú z Melčíc Lieskového

Siedmaci čistili 
lesopark

 Kubra v sobotu 19. mája 
voňala gulášom. Každé z dvad-
siatich prihlásených družstiev 
chcelo uvariť ten svoj guláš ako 
najlepšie vie. Päťčlenná porota 
profesionálnych kuchárov ude-
lila niekoľko zvláštnych cien 
– držkovému gulášu súťažia-
cich z Moravy, čisto ženskému 
družstvu, či súťažiacim z No-
vého Mesta nad Váhom, ktorí 
popri varení stihli svojou hrou 

zabávať ostatných účastníkov. 
Cenu za najlepší guláš získala 
rodina Malychová z Melčíc – 
Lieskového, druhý skončil tím 
zo Svinnej a tretie miesto získal 
guláš rodiny Dobiašovej z Kub-
ry. Ako za organizátorov pove-
dala Lenka Brezanová, o tom, 
že sa kuchárom dielo podarilo, 
svedčí aj fakt, že po vyhlásení 
výsledkov bol všetok guláš za 
45 minút aj zjedený. Súťaž vo 

varení kotlíkového guláša zor-
ganizovalo Kultúrne centrum 
Kubra v spolupráci s CK Euro-
patravel. „Drevo, pečivo, ceny do 
tomboly darovali sponzori, niek-
torí pomohli fi nanciami, dobro-
voľníci zase svojou prácou. Aj 
vďaka nim mal prvý ročník Kub-
ranského kotlíka u ľudí úspech,“ 
doplnila Brezanová.

 (EV)

 V jeden aprílový piatok sa žiaci 7.B Zá-
kladnej školy na Bezručovej ulici s ich uči-
teľkou Martou Vacuľkovou vybrali v rámci 
Mesiaca lesov a projektu Krok za krokom 
smerom k lesu na trenčiansku Brezinu. Ich 
cieľom bolo vyzbierať odpadky na trase Par-
tizánska ulica – hotel Brezina. Po ceste na-
šli štrkom a hlinou zanesené odrážky, ktoré 
by mali slúžiť na odtok vody z cesty. Napriek 
tomu, že okrem rukavíc a vriec na odpadky 
nemali žiadne náradie, vynašli sa. Použili 
improvizované náradie značky „Čo les dal“ 
a odrážky vyčistili.
 JAROSLAVA VANYOVÁ, LESNÁ PEDAGOGIČKA 
 FOTO: ARCHÍV 7.B

 Celé územie mesta Trenčín 
je rozdelené do 28 okrskov. Kaž-
dý okrsok má svojho mestské-
ho policajta. Jeho fotografi u aj 
s kontaktom nájdu občania na 
internetovej stránke mesta. Pre 

zlepšenie informovanosti foto-
grafi e okrskárov uverejňuje po-
stupne aj mesačník INFO.
 Do obvodu s číslom 1 patria 
Centrum mesta, Dolné mesto, 
Sihoť, Opatová, Kubrá a Kubri-

ca. Do obvodu s čislom 2 patria 
tieto časti mesta: sídlisko JUH 
I a II, Lesopark Brezina, Noviny, 
Trenčianske Biskupice, Nozdr-
kovce.
 (EV)
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 OZNAM

 POZÝVAME VÁS NA ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 18. 6. 2012 o 15.30 hod., vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 28. 6. 2012 o 16.00 hod., KS Záblatie

VMČ Juh 4. 6. 2012 o 18.00 hod., KC Aktivity

VMČ Sever 13. 6. 2012 o 16.00 hod., KC Opatová

O prevádzke materských škôl počas letných prázdnin
 Riaditeľstvo Školských zariadení, m.r.o. Trenčín oznamuje 
rodičom, že počas letných prázdnin bude v mesiacoch JÚL – AU-
GUST 2012, na základe rozhodnutia rodičov jednotlivých mater-
ských škôl, prevádzka vo všetkých materských školách v meste 
Trenčín podľa nasledovného harmonogramu:

V mesiaci JÚL 2012 budú v prevádzke materské školy

MŠ, J. Halašu 6.00 – 16.30

MŠ, Šmidkeho 6.15 – 16.45

MŠ, Legionárska 6.30 – 16.30

MŠ, 28. októbra 6.30 – 16.30

MŠ, Stromová 6.25 – 16.30

MŠ, Švermova 6.30 – 16.30

MŠ, M. Turkovej 6.30 – 16.30

MŠ, Považská 6.00 – 16.30 

MŠ, Opatovská 6.00 – 16.15

MŠ, Kubranská 6.30 – 16.30

MŠ, Na dolinách 6.45 – 16.15

MŠ, Pri parku 6.30 – 16.15

MŠ, Šafárikova, Východná 6.00 – 16.30

MŠ, Medňanského 6.30 – 16.30

V mesiaci AUGUST 2012 budú v prevádzke materské školy

MŠ, Niva 6.30 – 16.15

MŠ, Soblahovská 6.30 – 16.30

 Upozorňujeme rodičov, že v zmysle § 2 ods. 6 vyhlášky MŠ 
SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších pred-
pisov, cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preru-
ší najmenej na 3 týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia 
materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania 
dovolenky niektorých zamestnancov. Riadna prevádzka v mater-
ských školách sa začína v pondelok 3. 9. 2012.

Pozvánka na Beh 
trenčianskou Brezinou
Lesopark Brezina privíta v nedeľu 10.júna bežcov 
všetkých vekových kategórií z celého Slovenska. Ôsmy 
ročník podujatia je zároveň súčasťou Majstrovstiev Slo-
venska v behu do vrchu veteránov.

 Pre všetky vekové kategó-
rie mužov, žien, juniorov a ju-
nioriek je pripravená trať dlhá 
osem kilometrov s prevýšením 
380 metrov. Štart bude na Ku-
kučínovej ulici o 11.00 hodine, 
cieľ na najvyššom bode Brezi-
ny, na Kozom vrchu. Za organi-
zátorov o tom informovala Mi-
roslava Hrubová. „Pre prvých 
150 pretekárov prihlásených na 

prezentácii pri hoteli Brezina je 
pripravená pamätná medaila, 
pričom štartovné organizátori 
vyberať nebudú. Ceny bude ude-
ľovať bývalý všestranný športovec 
Peter Laco, Martin Skúpy zo Slo-
venského orla Trenčín a Miroslav 
Kováč, zakladateľ tohto behu.“ 
Minulý rok sa na štart postavilo 
145 pretekárov, z toho 38 Tren-
čanov.

 S podporou mesta Trenčín sa v sobotu 9. júna na Miero-
vom námestí uskutočnia Trenčianske folklórne slávnosti. 
V dopoludňajšom programe „Naši najmenší“ so začiatkom 
o 11. hodine sa na pódiu predstavia detské folklórne súbory 
Čajka z Hornej Súče, Bysterec z Mníchovej Lehoty, Nezábud-
ky z Drietomy, Kornička a Radosť z Trenčína. V rovnakom čase 
sa na Mierovom námestí začne Jarmok remesiel s predvádza-
ním výroby a v Art centre synagóga Výstava majstrov remesiel 
Trenčianskeho a Zlínskeho kraja. Od 17. hodiny budú folklór-
ne slávnosti na pódiu pokračovať programom GPS – „Gde Pre 
Boha Som?“ v podaní folklórnych skupín Kubra s DH Opa-
tovanka z Opatovej nad Váhom, Bukovina z Kšinnej, Lubená 
z Poluvsia, Hájiček z Chrenovca – Brusna a Chotár z Hornej 
Súče. O 18.30 hodine ich na pódiu vystriedajú folklórne súbo-
ry z Trenčína Družba, Nadšenci, Seniorklub Družba a Véna. Po 
nich o 19.30 príde na rad hosť programu folklórny súbor Kar-
paty z Bratislavy. V prípade nepriaznivého počasia sa program 
„Naši najmenší“ na Mierovom námestí neuskutoční. Popolud-
ňajšie programy sa uskutočnia v Posádkovom klube od 17. ho-
diny. Vstup je voľný. Organizátorom slávností je Trenčianske 
osvetové stredisko v Trenčíne.
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Kedy budú doručované po- 
platky za odvoz komunálneho 
odpadu a dane z nehnuteľnos-
tí? Budayová Lubica
Ján Margetín, útvar ekonomic-
ký:
 V marci sme doručovali roz-
hodnutia právnickým osobám 
z dane z nehnuteľností a v súčas-
nosti spracovávame všetky roz-
hodnutia pre občanov tak, aby 
sa doručovali v júni. 

Dobrý deň, prosím Vás  
prečo sa rozkopáva ul. Parti-
zánska a nikde ani v rubrike 
„Rozkopávky“ nie je nič zverej-
nené? Je to povolená stavba 
vôbec? Juraj 
Lenka Kontrová, útvar staveb-
ný, životného prostredia, dopra-
vy a investícií:
 Na Partizánskej ulici bolo 
vydané rozkopávkové povolenie 
pre SUPTel, s. r. o., Račianska 
155, 831 54 Bratislava, z dôvo-
du realizácie rozšírenia miestnej 
telefónnej siete na Partizánskej 
ulici v Trenčíne. Stavebné prá-
ce sú povolené v termíne od 23. 
3. 2012 do 25. 6. 2012. Celková 
povrchová úprava komunikácií 
bude vykonaná do 30. 7. 2012. 

Európsky trend je budo- 
vanie asfaltových cyklotrás 
a inline v meste a blízkom oko-
lí. Som korčuliar, no Trenča-
nia musia chodiť korčuľovať 
a bicyklovať do priemyselného 
parku. Asfalt na hrádzi popri 
Sihoti a na Ostrove je v zlom 
stave. Dala by sa urobiť krásna 
trasa Opatová-Ostrov-Noviny. 
Korčuľovanie je už masovým 
športom, no v Trenčíne akoby 
sa na to pozabudlo.
 Ivan Salz
Jarmila Maslová, útvar staveb-
ný, životného prostredia, dopra-
vy a investícií:
 Pripravujeme projekt na vy-
budovanie viacúčelového pruhu 
na Soblahovskej ulici. Časť jazd-
ného pruhu bude vodorovným 
dopravným značením pre cyk-
listov, ktorí môžu využívať aj au-
tomobily. Čo sa týka samostat-
ných cyklotrás, resp. cestičiek 
pre korčuliarov, v súčasnosti ne-
pripravujeme žiadne nové cyklo-
chodníky. 

Kde sa nahlasuje čierna  
skládka. Za garážou, ktorej 

som vlastníkom, je už asi 2 
roky skládka všeličoho z kon-
tajnerov. To všeličo tam nosí 
jedna dotyčná pani. Garáž sa 
nachádza na ulici Pred poľom 
pri obytnom dome č.19. 
 Dušan 
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný, životného prostredia, dopra-
vy a investícií:
 Nelegálnu skládku, aj so 
všetkými informáciami, ktoré by 
pomohli nájsť pôvodcu skládky, 
je potrebné nahlásiť na mestskú 
políciu.

Informovali ste, že rokuje- 
te so spoločnosťou euroAWK, 
s. r. o., o realizácii nových 
prístreškov na autobuso-
vých zastávkach. Prosím, aby 
boli nielen so strieškou, ale 
aj s bočnými (priehľadnými) 
stenami. Keď sú bez stien, tak 
ako keby ani neboli. Čakajúci 
sú po krk mokrí, lebo pri daž-
di väčšinou aj fúka vietor.
 Anna Tatíková
Jarmila Maslová, útvar staveb-
ný, životného prostredia, dopra-
vy a investícií:
 Typ prístreškov na zastáv-
kach sa vyberá aj podľa priesto-
rových možností. Pokiaľ je 
chodník 1,5 m široký a bočnice 
prístrešku majú 1,3 m, z dôvodu 
zachovania priechodnosti chod-
níka sa volí prístrešok bez boč-
níc.

Neuvažujete so semaforom  
pri Masaryčkách? Nielenže sú 
tam denne atakovaní chodci, 
ale je to neprehľadná križovat-
ka aj pre šoférov. 
 Pavol Makara
Beáta Tichá, útvar stavebný, 
životného prostredia, dopravy 
a investícií:
 Mesto Trenčín v súčasnos-
ti neuvažuje v danom priestore 
s riešením svetelnej signalizácie.

Dobrý deň, máme doma  
väčšie množstvo starého mo-
torového oleja. Kde by sme ho 
mohli legálne odovzdať?
 Ladislav Holček
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný, životného prostredia, dopra-
vy a investícií:
 Starý motorový olej je mož-
né legálne odovzdať v Zbernom 
dvore na Zlatovskej ulici za po-
platok 0,264 €/kg s DPH.

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
Na križovatke ulíc Opatov- 

ská a Žilinská je realizovaná 
výstavba nejakého objektu. 
Stavba nie je označená a čo 
je zaujímavé, všetky okolité 
domy majú najviac jedno po-
schodie, no táto má už dve. Je 
to povolené?  Štefan
Beáta Bredschneiderová, útvar 
stavebný, životného prostredia, 
dopravy a investícií:
 Na križovatke ulíc Opatov-
ská a Žilinská sa v sučasnosti re-
alizuje rekonštrukcia a nadstavba 
jestvujúceho objektu. Ide o poly-
funkčný objekt, kde v parteri bude 
obchodné miesto fi rmy Ansat a na 
poschodí obytné priestory.

 Celý objekt je vo vlastníctve 
spomínanej spoločnosti, ktorá 
ho realizuje na základe platných 
povolení. Podľa platného územ-
ného plánu je táto lokalita defi -
novaná ako nešpecifi kovaná ko-
merčná vybavenosť, kde bývanie 
tvorí doplnkovú funkciu. Výško-
vý regulatív je určený na 2 NP + S, 
čiže v tejto lokalite sú prípustné 2 
plné podlažia a podkrovie. Tento 
objekt zároveň musí rešpektovať 
navrhované dopravné väzby, kto-
ré vyplynú z modernizácie želez-
ničnej trate. Ide o okružnú križo-
vatku pri Radegaste a uvažovaný 
cestný podjazd pod železničnú 
trať na Jasnej ulici. 

Centrum voľného času pozýva 
do prázdninových táborov
 Centrum voľného času so 
sídlom na Východnej ulici 9 
pripravilo na letné prázdni-
ny dva denné a jeden pobyto-
vý tábor. Od 9. do 13. júla sa 
školáci môžu vybrať na zábav-
nú „Cestu za pokladom“. Ten-
to denný tábor je vhodný pre 
7 až 12-ročné deti. Tým, kto-
rí majú radi príbehy Harryho 
Pottera a chcú zažiť veľké dob-
rodružstvo, je určený denný 
tábor „Rokfortíkovo“. Potrvá 

od 16. do 20. júla. Určený je 
pre deti vo veku 7 až 11 ro-
kov. Na druhú polovicu júla je 
naplánovaný pobytový tábor 
v Bojniciach s názvom „Olym-
pijské hry s Asterixom a Obeli-
xom“. Vhodný je pre deti od 7 
do 14 rokov a potrvá v čase od 
22. do 27. júla. Podrobné in-
formácie, program a prihláš-
ky do všetkých táborov nájdu 
rodičia na www.cvctn.sk ale-
bo na t. č. 032/743 35 02.
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ARTKINO METROARTKINO METRO
Mierové nám. 4, tel.: 032/743 44 15, 
www.lampart.sk

16. – 23. 6. |  Jubilejný 20. 
ročník Art Film Fest

Rôznorodý výber toho najpozoruhodnej-
šieho, čo za posledný rok vzniklo vo fi lmo-
vom svete, snímky, ktoré sa k slovenským 
divákom dostanú po prvýkrát, slovenské 
i české novinky, aj diela s exotickým ná-
dychom vzdialených kontinentov, či výni-
močné tituly svetovej kinematografi e. To 
všetko a ešte oveľa viac ponúkne blížiaci 
sa Art Film Fest.

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
Kinematograf Art Film Fest

16. 6. | 22.00 |  Hugo a jeho 
zázračný objav 

17. 6. | 22.00 |  Román pro 
muže 
18. 6. | 22.00 |  Dom bláznov
19. 6. | 22.00 |  Sladké hry 
minulého leta 
20. 6. | 22.00 |  8 žien
Viac informácií na www.artfi lmfest.sk.

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

od 7. 6. |  Prometheus

Ridley Scott, režisér fi lmov Votrelec 
a Blade Runner, sa vracia so žánrom, ku 
ktorému pomáhal písať pravidlá. V Pro-
metheovi stvoril ďalší výnimočný svet, 
v ktorom napínavé pátranie po koreňoch 
našej civilizácie na planéte Zem zavedie 
skupinu prieskumníkov až do neprebáda-
ných kútov vesmíru. Práve tu budú musieť 
zviesť desivú bitku za záchranu a budúc-
nosť ľudskej rasy.

od 7. 6. |  Tigre v meste

Film Tigre v meste je skvelá zmes nezávis-
lej komédie charakterových postáv a de-
tektívneho thrilleru odohrávajúceho sa 
v Bratislave. Centrálnou postavou príbehu 
je mladý tridsiatnik, prokurátor Rudolf 
Jazvec. Aj on, ako ostatne aj my všetci, 
túži nájsť tu správnu dušu, do ktorej sa 
zamiluje. 

od 7. 6. |  Nedotknuteľní
Ochrnutý a bohatý aristokrat Philippe si 
za svojho nového opatrovníka vyberie 
Drissa, živelného mladíka z predmes-
tia, ktorého práve prepustili z väzenia. 
Inými slovami, nájde si na túto prácu tú 
najmenej vhodnú osobu. Podarí sa im 
však prepojiť nemožné. Bláznivým, zá-
bavným, silným, neočakávaným a hlavne 
nedotknuteľným sa stane ich priateľstvo. 
Komédia o tom, že človek, ktorý je nepo-
hyblivý od krku po prsty na nohách, od-
kázaný na pomoc druhých, nemusí stratiť 
zmysel života.

od 14. 6. |  Madagaskar 3
Lev Alex, zebra Marty, hrošica Gloria a ži-
rafa Melman sa stále snažia dostať domov 
do Veľkého jablka (New York). Pri tom sa-
mozrejme nesmie chýbať ani kráľ Julien, 
Maurice a banda tučniakov. 

od 14. 6. |  Krst
Dvaja niekdajší priatelia z malého 
mestečka, ktorí sa chceli dostať do veľ-
kého sveta, sa stretávajú po niekoľkých 
rokoch. Michalovi sa to podarilo, žije 
v luxusnom byte vo Varšave, podniká, má 
krásnu ženu a novorodeného syna. Janek, 
jeho niekdajší kumpán za ním prichádza 
z vojny, aby sa stal krstným otcom jeho 
dieťaťa. Kamarátovou premenou je však 
prekvapený a množstvu vecí nerozumie. 
Kedysi drsný priateľ sa premenil na citli-
vého človeka, ktorý sa rozplače aj v oka-
mihu, kedy musí nechať utratiť chorého 
psa. Nič ale nie je také, ako sa na prvý 
pohľad zdá... 

od 14. 6. |  21 Jump street
Schmidt a Jenko sa na strednej škole na 

smrť nenávideli, no neskôr sa z nich stali 
v policajnej akadémii najlepší priate-
lia. Hoci nepatria k najlepším členom 
policajného zboru, majú možnosť svoju 
povesť zmeniť vo chvíli, kedy sú pridelení 
k tajnej policajnej jednotke Jump Street. 
Namiesto zbraní a policajných odznakov 
sú vyzbrojení batohmi, aby sa zamiešali 
tajne medzi mládež. Problém je ale v tom, 
že dnešná dospievajúca mládež je celkom 
iná, než aká bola pred niekoľkými rokmi, 
a Schmidt s Jenka zisťujú, že ich predstavy 
o živote stredoškolákov, či už ide o sex, 
drogy či rock‘n‘roll, sú úplne na nič. 

od 21. 6. |  Tanec medzi 
črepinami

Dramatický príbeh o ľudskom bytí, láske, 
vzletoch a pádoch v strhujúcom a fasci-
nujúcom tanci života medzu črepinami. 
Režisér Marek Ťapák svojím fi lmom voľne 
nadväzuje na silné tradície hudobno-ta-
nečných fi lmov, ktoré v minulosti vytvára-
li legendárni slovenskí fi lmári a premieta 
ich do novospracovanej aktuálnej podoby. 
Príbeh je postavený na predstavách 
hlavného hrdinu, vynárajúcich sa z hĺbky 
pamäte. 

od 28. 6. |  Doba ľadová: Zem 
v pohybe

Pokračovanie slávnej Doby ľadovej za-
vedie diváka približne do doby pred 200 
miliónmi rokov, kedy existoval jeden veľký 
kontinent, ktorému sa hovorilo Pangea. 
Tento superkontinet, ktorý existoval v pa-
leozoika a mezozoika, sa práve približne 
v tej dobe rozdelil na menšie kontinenty, 
ktoré sú podobné tým dnešným. Autori 
si toto rozdelenie vysvetľujú tak, že za 

všetko môže chamtivá veverička, ktorá 
neustále zbiera svoje oriešky.

ARTMAX 
fi lmy pre náročného diváka každú stredu 
večer, od januára lacnejší, vstupné 3,50 €, 
s fi lm kartou 2 €. 

 DIVADLO

TRENČIANSKY HRADTRENČIANSKY HRAD
tel.: 032/743 56 57, www.muzeumtn.sk

16. – 17. 6. |  NáHradný 
festival

6. ročník tradičného festivalu na Tren-
čianskom hrade opäť prinesie zaujíma-
vé a kvalitné produkcie zo sveta hudby 
a divadla.
Sobota 16. 6.
20.30 |  Divadlo Normálka – Príbehy za 
dverami (Premiéra) 
Nedeľa 17. 6. 
15.00 | Otvorenie festivalu 
15.30 | CMD (Celkom Malé Divadlo Žem-
berovce) – Návšteva mladej dámy
16.30 | Katka Koščová s kapelou 
17.30 | Pavol „Palec“ Seriš – Chutilo vám, 
páni?
18.30 | O. B. D. Accoustic Live (Orchester 
Bronislava Dobrotu) 
20.30 | Túlavé divadlo – Cyrano, alebo 
Balábilé o nose ...

 VÝSTAVY

GALÉRIA GALÉRIA 
M. A. BAZOVSKÉHOM. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743 68 58, 
www.gmab.sk

Miloš Alexander Bazovský – 
stála expozícia
Dielo Miloša Alexandra Bazovského je 
dominantou zbierkového fondu galérie 
a patrí ku skvostom slovenského výtvar-
ného umenia. Inovovanú expozíciu Miloša 
Alexandra Bazovského, pripravenú pri 
príležitosti 40. výročia založenia galérie, 
tvorí 52 malieb a 18 kresieb.

1. – 24. 6. |  Ivan Riabič: In 
Vitro Alter Ego
Tvorba Ivana Riabiča sa vyznačuje abso-
lútnou čistotou výrazu, dôrazom na fa-
rebnú zložku diela, premyslenou tvarovou 

kino
divadlo
výstavy
koncert y
pre deti
voľný čas
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a kompozičnou skladbou, čarovným dialó-
gom línie a farby. Jeho svojrázne videnie 
krajiny, aktov, zátišia i geometrického 
tvaroslovia je plné zvláštnej senzibility 
a imaginárnosti. 

MESTSKÁ VEŽAMESTSKÁ VEŽA
Sládkovičova ul., tel.: 032/650 42 10

1. – 3. 6. |  Výstava 
maturitných prác
Práce študentov Strednej umeleckej školy 
v Trenčíne, študijného odboru Scénická 
kostýmová tvorba.

6. – 30. 6. |  Variácie farebného 
sveta a dreva Jarky Selešovej 
a Janka Hradského 
Vernisáž 6. 6. o 17.00 hod.

KATOV DOMKATOV DOM
1. – 3. 6. |  Most svetla – 
Izabela Bulková, Ľubica 
Weisová
Výstava členiek združenia výtvarníkov 
pri TNOS.

VÝSTAVISKO VÝSTAVISKO 
EXPO CENTEREXPO CENTER
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk

12. – 14. 6. |  Aqua 2012
19. ročník medzinárodnej výstavy vod-
ného hospodárstva, hydroenergetiky 
a ochrany životného prostredia, komunál-
nej techniky a rozvoja miest a obcí.

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

1. – 30. 6. |  Svet na 
pohľadniciach
Filatelisticko – fi lokartistická výstava.

1. – 30. 6. |  Kresba, maľba, 
grafika
5. ročník výstavy žiackych prác Súkromnej 
základnej umeleckej školy Gagarinova 
Trenčín.

1. – 30. 6. |  Aktivity 
panoráma
Fotovýstava zachytávajúca priebeh široko 
ladených dobrovoľníckych činností dobro-
voľníkov a sympatizantov, ktorí navštevu-
jú aktivity centra KC Aktivity, alebo inak 
spolupracujú s neformálnou skupinou 
dobrovoľníkov. 

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
Hasičská 1, 1. posch.

1. – 30. 6. | 8.00 – 17.00 |  
Výstavky kníh pre deti
4. – 9. 6. |  Zoznamujeme 
sa so spisovateľkami U. L. 
Guinová, J. Wilsonová, M. 

Cabotová a J. K. Rowlingová
11. – 16. 6. |  Príroda v lete
18. – 23. 6. |  Predstavujeme 
spisovateľov T. Brezinu, 
A. Lindgrenovú a bratov 
Grimmovcov
25. – 30. 6. |  Bezpečné 
prázdniny – ako si užiť 
prázdniny v zdraví a bez 
nehôd

CENTRUM SENIOROV CENTRUM SENIOROV 
MESTA TRENČÍNMESTA TRENČÍN
Osvienčimská č. 3, tel.: 032/743 45 35

8. – 10. 6. | 9.00 – 18.00 |  
Bonsaje a sukulenty
Ukážky úpravy a tvarovania i z prinese-
ných rastlín.

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

1. – 30. 6. |  Keramická tvorba 
Denisa Žuchu
Výstava kreatívnych výrobkov 15 ročného 
Denisa Žuchu.

ART CENTRUM ART CENTRUM 
SYNAGÓGASYNAGÓGA
Hviezdová ulica

1. – 3. 6. |  XVI. AMFO 
Trenčianskeho kraja
Súťažná výstava amatérskej fotografi e.

8. 6. – 1. 7. |  Stretnutie – 
Setkání
Družobná výstava výtvarníkov regiónov 
Trenčín a Uherské Hradište v rámci mik-
roprojetu Stretnutie – setkání – festival 
farieb a priateľstva. Vernisáž 8. 6. o 17.00.

8. 6. – 1. 7. |  Remeslo bez 
hraníc
Výstava majstrov remesiel Trenčianske-
ho a Zlínskeho kraja a jarmok remesiel 
s predvádzaním výroby. Vernisáž 8. 6. 
o 17.00.

 KONCERTY

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
1. 7. | 16.00 |  Wings of Dixie, 
kapela Leteckých síl USA

Wings of Dixie je dixielandovou sekciou 
kapely leteckých síl USA v Európe The 
United States Air Forces in Europe Band. 
Tento „americký hudobný veľvyslanec“ 
má už takmer 60 rokov a sídli na vojenskej 
základni v nemeckom Ramsteine. Po celý 
tento čas intenzívne koncertujú v celej Eu-
rópe, juhovýchodnej Ázii aj Afrike, hrávajú 
pre vojakov, pre verejnosť, ale aj pri naj-
vyšších diplomatických udalostiach.

V plnej zostave tvorí kapelu 45 členov, do-
kážu vystupovať v 9 rôznych hudobných 
formáciách, odlišných zložením aj reper-
toárom. V Trenčíne vystúpi dixielandové 
zoskupenie Wings of Dixie. Ich hudba 
predstavuje americkú tradíciu dixielandu, 
siaha od blues až po jasné tóny dycho-
vých nástrojov, pripomína horúcu a vlhkú 
malátnosť prístavu na Mississippi, kde to 
všetko začína – New Orleans.

PIANO KLUBPIANO KLUB
Pod Sokolicami 16, tel.: 032/744 50 81, 
www.pianoclub.sk

1. 6. | 19.00 |  Konflikt
The Rockefellas (ex-Devil Street 13) – roc-
k‘n‘roll, Zotrwačnosť (punk-rock).

8. 6. | 19.00 |  Oldies Live
Koncert.

KLUB LÚČKLUB LÚČ
Ul. kniežaťa Pribinu 2, 
tel.: 0903 027 910, www.klubluc.sk

1. 6. | 21.00 |  Dano Heriban + 
Pulls
Koncert.

2. 6. | 21.00 |  Herzog + Herzog 
+ Aches
Dva roky po debute inThisposition uvádza 
Herzog Herzog v produkcii Exitab Labelu 
ochutnávku pripravovaného druhého 
albumu v podobe Sitzfl eisch! EP. 

8. – 9. 6. |  Gympelrock
Tradičný hudobný festival.

13. 6. | 20.00 |  Please the 
treess 
Koncert.

15. 6. | 22.00 |  Oldschool vs. 
Newschool
David zo Senca/Radio Fm, Dj Mlady bul-
Wa, Twist, Surowo-Live BeatBox,Dj Ya.

22. 6. | 21.00 |  Staropramen 
Bestfest!
Urbánny hudobný festival. Dve pódia, 
dobrá nálada a občerstvenie. Ukončenie 
klubovej sezóny.

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

22. 6. | 18.00 |  Pieseň Lydky 
Fajtovej
Koncert venovaný 60. výročiu aktívnej 
speváckej činnosti interpretky ľudových 
piesní trenčianskeho regiónu spojený 
s krstom CD a reedíciou spevníka Trenčín 
dolinečka. Účinkujú: Lýdia Fajtová a jej 
hostia, laureáti súťaže Pieseň Lydky 
Fajtovej, dychová hudba Drietomanka, 
folklórna skupina z Omšenia, folklórne sú-
bory Radosť, Nadšenci, Seniorklub Družba 
a Trenčan.

27. 6. | 17.00 |  Hrajú nám pre 
radosť
Koncert detí Základnej umeleckej školy 
Trenčín.

GALÉRIA GALÉRIA 
M. A. BAZOVSKÉHOM. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743 68 58, 
www.gmab.sk

10. 6. | 18.00 |  Eduard Lenner 
– Klavírny recitál
Záverečný koncert sezóny Klubu priateľov 
vážnej hudby.

TRENČIANSKE MÚZEUMTRENČIANSKE MÚZEUM
Mierové námestie 46, tel.: 
032/743 44 31, www.muzeumtn.sk

2. 6. | 17.00 |  Flatus Vocis – 
Strečno
Vokálna polyfónia, hudba renesancie 
a baroka.

3. 6. | 17.00 |  ZUŠ Sv. Jur 
a Marek Spusta
Barokové sonáty pre fl autu a čembalo.

17. 6. | 17.00 |  Musica Poetica
Zobcová fl auta v období gotiky, 
renesancie a baroka.

22. 6. | 16.00 |  Drobnosti 
majstrov
Koncert starej hudby v podaní žiakov hu-
dobných kurzov KC Sihoť.

PIARISTICKÝ KOSTOL SV. PIARISTICKÝ KOSTOL SV. 
FRANTIŠKA XAVERSKÉHOFRANTIŠKA XAVERSKÉHO
Mierové námestie

10. 6. | 19.00 |  Arcus Žilina – 
Spev piatich storočí
Gregoriánsky chorál, renesančná polyfó-
nia, barokový viachlas.

 PRE DETI

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
18. 6. | 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. 
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a pobočka Juh (v KC Aktivity), pobočka Dlhé 
Hony (v OC Družba).

19. 6. | 10.00 |  Hľadáme 
stratenú rozprávku
Miesto konania: pobočka Kubra (v Kultúr-
nom centre Kubra).

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
Hasičská 1, 1. posch. a poboč-
ka Kubra (v KC Kubra)

1. 6. | 13.00 – 17.00 |  
Medzinárodný deň detí 
v knižnici
Okrem krásnych kníh čakajú na deti zaují-
mavé súťaže, tvorivé dielne, kreslenie na 
tému: Ja a deti tohto sveta, maľovanie na 
tvár, drobné sladkosti a bezplatný zápis do 
knižnice na celý rok.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
pobočky Juh (v KC Aktivity) 
a Dlhé Hony (v OS Družba) 

1. 6. | 8.00 – 18.00 |  
Medzinárodný deň detí 
v knižnici
Okrem krásnych kníh čaká na deti kresle-
nie na tému: Ja a deti tohto sveta, drobné 
sladkosti a bezplatný zápis do knižnice na 
celý rok.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
19. 6. | 16.00 |  Kadečo – piate 
cez deviate
Prezentácia najnovšej knižky Kataríny Hu-
decovej.

GALÉRIA GALÉRIA 
M. A. BAZOVSKÉHOM. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743 68 58, 
www.gmab.sk

13., 27. 6. | 9.30 – 11.30 |  
Galerkovo 
Veselé tvorivé stretnutie pre deti do 6 rokov 
a ich rodičov. Deti sa hravým a zábav-
ným spôsobom oboznamujú s výtvarným 
umením. Učia sa pracovať s farbou, tvarom 
a rôznymi materiálmi.

OC LAUGARICIOOC LAUGARICIO
Belá 7271, tel.: 032/658 53 94, 
www.laugaricio.com

30. 6. | 15.00 – 18.00 |  Hurá 
prázdniny – dovidenia škola
A je tu opäť možnosť pre detské šikovné 
ruky. Keď stíchne zvonenie, kamoši sa 
rozbehnú každý svojou stranou, v ústrety 
prázdninovým dobrodružstvám. Priprav 
sa na voľné dni a vyrob si s nami pozdrav 
z prázdnin, či miesto na adresy nových 
kamarátov.

TRENČIANSKY HRADTRENČIANSKY HRAD
1. 6. | 10.00 |  Keby som bol 
kráľom
Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže 
venovanej 600. výročiu udelenia výsad Slo-
bodného kráľovského mesta Trenčínu a 10. 
ročníka literárnej súťaže žiakov ZŠ Píšem, 
píšeš, píšeme.

MATERSKÉ CENTRUM MATERSKÉ CENTRUM 
SRDIEČKOSRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, tel.: 032/743 04 32, 
www.mcsrdiecko.sk
Otvorené: pondelok 15.00 – 19.00, 
utorok – piatok 10.00 – 19.00

12., 26. 6. | 10.00 – 12.00 |  
Riekankovo
Deti a mamy sa spoločne hrajú pri riekan-
kách v pobočke MC v KC Stred.

16. 6. | 15.00 – 18.00 |  Vodník 
párty 
7. trenčianske vodnícke stretnutie na 
„vodníckom námestí“. Stretnú sa deti 
a rodičia preoblečení do masiek vodníkov, 
víl a rôznych vodných živočíchov a budú 
súťažiť, aby získali vodnícky preukaz.

30. 6. | 10.00 – 12.00 |  
Pirátske dobrodružstvá
Súťaže a hry pre rodičov a deti. Spoločnou 
hrou dodatočne oslávime Deň otcov v po-
bočke MC Srdiečko v KC Stred.

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

1. – 30. 6. |  Tancujúce tigríky
Tanečné jasličky pre deti od 1,5 roka s ro-
dičom. Informácie na 0903 783 724 alebo 
tancujuce.tigriky@gmail.com.

1., 8., 15., 22., 29. 6. | 15.00 – 
16.00 |  Aj my máme šikovné 
pršteky 
Tvorivé a keramické workshopy pre deti so 
zdravotným postihnutím.

1., 8., 15., 22., 29. 6. | 16.30 – 
18.00 |  Džamal junior 
Orientálna tanečná skupina pre deti od 9 
do 13 rokov. 

3., 10., 17., 24. 6. | 11.00 – 
12.00 |  Baletná príprava deti
Kurz je určený deťom od 6 rokov.

5., 12., 19., 26. 6. | 15.00 
– 17.00 |  Klub malých 
keramikárov
Tvorivé dielne pre deti od 6 – 14 rokov 
s výučbou základnej práce s hlinou 
a glazúrou a inými netradičnými 
materiálmi. Do klubu je možné sa prihlásiť 
aj počas školského roka. 

6., 13., 20., 27. 6. | 17.00 – 
18.00 |  Habibti
Orientálna tanečná skupina pre deti od 4 
do 8 rokov.

25. – 27. 6. |  Spoznaj a pomôž
Poznáš potreby svojho domáceho miláčika? 
Neformálne vzdelávanie zamerané na chov 
a starostlivosť o domácich miláčikov pre 
deti ZŠ.

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

2. – 6. 7. |  Angličtina hrou cez 
biblické príbehy 
Tábor zameraný na výučbu angličtiny cez 
príbehy obsiahnuté prevažne v Biblii – Sta-
rom zákone.

9. – 13. 7. |  Angličtina hrou
Objavujeme stratené civilizácie a Dob-
rodružstvá Jacka Montanu. Budeme vy-
učovať základnú slovnú zásobu týkajúcu 
sa civilizácie. Stredne pokročilí študenti 
sa budú viacej zameriavať na konverzáciu 
a formovanie viet počas týždňa.

23. – 27. 7. |  Tanečná letná 
škola Laciho Strikea
Informácie o tábore a prihlášky: Stanislava 
Matejová, projektová manažérka, stanka@
streetdance.sk, tel.: +421 911 47 22 99.

30. 7 – 3. 8. |  Skvelé leto
Zameranie tábora: Zoznamovacia show, 
Olympiáda, Parníky, Športové turnaje, 
Zručným patrí svet, Čierna skrinka, Bingo, 
Labyrint, Domáce kino, Táborové tajomstvo, 
Turnaje v spoločenských hrách, Vyhodnoco-
vacia show.

6. – 10. 8. |  Cesta okolo sveta
Zameranie tábora: Na každý deň je pripra-
vená konkrétna tematika jedného z kon-
tinentov. Cieľom programu je predstavo-
vanie rôznych kultúr žijúcich na vybraných 
kontinentoch.
 

13. – 17. 8. |  Pohodou 
s prírodou
Zameranie tábora: Cieľom programu je 
priblížiť deťom prírodu a jej význam pre 
dnešný život i život našich predkov. Ako ľu-
dia hospodárili, vyrábali si vlastné produkty 
chovom domácich zvierat, či pestovaním 
plodín.

20. – 24. 8. |  Zábavná 
astronómia
Zameranie tábora: Realizácia programu 
bude rozdelená v rámci dopoludnia do 
dvoch skupín: poznávacia a hravá. Popo-
ludnie bude zamerané na pohyb a športy, 
poprípade samostatné astronomické 
workshopy, ak o ne budú mať deti záujem.

 VOĽNÝ ČAS

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
5. 6. | 10.00 |  Posolstvo 
k hrám XXX. olympiády 
Londýn 2012
8. 6. | 16.00 |  Folklórny súbor 
Véna
Véna je mládežnícky súbor, v ktorom 
tancujú mladí ľudia, študenti Strednej 
zdravotníckej školy v Trenčíne, ale aj iných 
stredných škôl. Repertoár súboru tvoria 
programové bloky z Trenčianska, Myjavy, 
Liptova a východného Slovenska. 

9. 6. | 11.00 |  Trenčianske 
folklórne slávnosti 

Folklórne slávnosti posúvajú ľudové 
tradície, piesne a hudbu z generácie na 
generáciu, odkrývajú svet krásy ľudového 
umenia a prispievajú k jeho zachovaniu. 
Už v poradí 32. ročník tohto tradičného 
podujatia sa uskutoční v centre Trenčína 
na Mierovom námestí. Popri vystúpeniach 
folklórnych súborov a skupín z Trenčian-
skeho kraja je pre návštevníkov 
pripravený aj bohatý sprievodný program 
a jarmok ľudových remeselníkov.

9. 6. | 15.00 |  Beh pre život
Celoslovenské charitatívne podujatie, 
ktorého výťažok bude použitý na výskum 
onkologických ochorení. V Trenčíne sa 
podujatie organizuje po druhýkrát. Beh 
pre život je akcia pre účastníkov každého 
veku a fyzickej kondície. Nemusíte byť 
športovci, dokonca nemusíte ani bežať 
štvorkilometrovú trasu. V centre miest 
môžete prejsť krok za krokom príjemnou 
prechádzkou, s kočiarom, so psom, s celou 
rodinou alebo s priateľmi.

23. 6. | 14.00 |  Hviezdy deťom 
2012
Predposledná sobota pred prázdninami 
bude nielen o turnaji futbalových a hoke-
jových osobností s hviezdami televíznych 
obrazoviek. Pre najmladších je pripravený 
detský kútik, ale aj bábkové divadlo a maľo-
vanie na tvár. Pre starších veľké puzzle, ško-
la futbalového freestylu, frisbee a kúzelník.

27. 6. | 10.00 – 19.00 |  
Človiečik, nehnevaj sa
Celodenná spoločenská hra na Mierovom 
námestí v Trenčíne so živými fi gúrkami, 
ktoré si zahrajú mimovládne organizá-
cie, zástupcovia fi riem aj verejnosti. Hra 
prebieha na veľkej hracej ploche, hádže sa 
veľkou hracou kockou, je doplnená sprie-
vodným programom a nechýba športový 
moderátor, ktorý dodáva hre súťaživú 
atmosféru.

28. 6. | 16.00 |  Rozlúčka so 
školským rokom
Vystúpenie tanečnej skupiny Aura.

30. 6. | 19.00 |  Vítanie leta 
s orientálnym tancom
Vystúpia skupiny a sólisti z celého Slo-
venska.

VÝSTAVISKO VÝSTAVISKO 
EXPO CENTEREXPO CENTER
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk

23. 6. | 8.00 – 12.00 |  Burza 
starožitností 

POSÁDKOVÝ KLUB POSÁDKOVÝ KLUB 
(BÝVALÝ DOM ARMÁDY)(BÝVALÝ DOM ARMÁDY)
Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815

5. 6. | 16.00 |  Choroby včiel
Seminárna beseda.
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7. 6. | 16.00 |  70. výročie 
atentátu na Heydricha
Činnosť skupiny Antropoid – beseda.

10. 6. | 9.00 – 12.00 |  Výmenné 
stretnutie zberateľov 
pivných kuriozít 
11. 6. | 16.00 |  Letný rez 
ovocných drevín 
Prednáška.

13. 6. | 16.00 |  Aktivity 
slovenských aeroklubov, 
športové lietanie a výcvik 
pilotov
Prednáška.

14. 6. | 15.00 |  Spoločenské 
stretnutie seniorov
Pripravuje Klub vojenských veteránov.

16. 6. | 7.00 – 12.00 |  Výmenná 
burza zberateľov mincí, 
medailí a vyznamenaní
21. 6. | 16.00 |  
Konzervácia a reštaurácia 
numizmatického materiálu
Prednáška.

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

1. – 30. 6. |  Cvičenie pre ženy 
s Vladom Ondrovičom
Cvičenie zamerané na posilňovacie cviky 
v intervalovom cvičení.

1. – 30. 6. |  Cvičenie pilates 
Cvičenie zamerané na hlboký svalový sys-
tém, podporu krížovej chrbtice a laterálne 
hrudné dýchanie. Bližšie informácie na 
tel. č. 0905 705 431.

1. – 30. 6. |  Fitness aerobic 
s Monikou Ušiakovou 
Rytmický fi tness aerobic pre ženy v kaž-
dom veku. Na cvičenie nie je potrebné sa 
dopredu telefonicky nahlasovať.

1. – 30. 6. |  Jumping 
Skupinové cvi-
čenie na paten-
tových trampo-
línach. Cvičenie 
zlepšuje fyzickú 
kondíciu jed-
noduchým 
a zábavným 
spôsobom. 
Prihlášky a in-
formácie sa na 
www.vigi.sk

1. – 30. 6. |  Klub keramikárov
Návštevu keramického ateliéru je možné 
dohodnúť telefonicky podľa vašich časo-
vých možností na 0908 210 940.

3., 10., 17., 24. 6. | 10.00 – 
11.00 |  Baletná príprava 
dospelí
Baletná príprava je základom dobrého 
zvládnutia tanca a najlepšou prípravou na 
tanec samotný.

4., 11., 18., 25. 6. | 17.30 
– 19.00 |  Klub francúzskej 
konverzácie
Trojmesačný konverzačný klub je vhodný 
pre stredne pokročilých.

4., 11., 18., 25. 6. | 17.30 – 
19.00 |  Francúzsky jazyk 
začiatočníci
Trojmesačný kurz.

4., 11., 18., 25. 6. | 19.00 – 
20.00 |  Tanečné kombinácie 
Orientu
Kurz orientálnych brušných tancov pre 
pokročilé tanečnice. 

4., 11., 18., 25. 6. | 20.00 – 
21.00 |  Orientálne tance
Prostredníctvom tanca môže žena objavo-
vať svoje telo, dokáže ním vyjadriť svoju 
povahu a dušu a stelesniť rôzne odtiene 
ženskosti. 

5., 12., 19., 26. 6. | 16.45 – 
17.45 |  Zdravotný pilates
Cvičenie vhodné pre začiatočníkov a ľudí 
s bolesťami chrbta.

6., 13., 20., 27. 6. | 18.30 
– 20.00 |  Kurz angličtiny 
pre mierne pokročilých 
a pokročilých 
Na kurz je možné stále sa prihlásiť.

6., 13., 20., 27. 6. | 17.00 
– 18.00 |  Klub anglickej 
konverzácie
Klub vedený dobrovoľníkmi, rodení hovo-
riaci z Chicaga.

27. 6. | 18.00 – 20.30 |  Klub 
patchwork 
V rámci klubu budú k dispozícii všetky zá-
kladné pomôcky (šablóny, rezák, pravítka, 
nožnice, ihly aj predpripravené látky). 

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

1., 8., 15., 22., 29. 6. | 10.30 |  
Mami spricht Deutsch
Mamičky sa rozprávajú po nemecky.

5., 12., 19., 26. 6. | 9.00 – 
9.45 |  Joga pre mamičky
Cvičenie vhodné v období po pôrode, po 
šestonedelí, môžete prísť s dieťatkom.
V pobočke MC Srdiečko v KC Stred.

5., 19. 6. | 10.00 |  Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
V pobočke MC v KC Stred vedie laktačná 
poradkyňa Milka Hromníková.

5., 12., 19., 26. 6. | 17.30 – 
18.40 |  Joga v tehotenstve
Cvičenie vhodné v období tehotenstva pre 
rozhýbanie a uvoľnenie celého tela.
V pobočke MC Srdiečko v KC Stred.

6., 13., 20. 6. | 10.30 |  
Mommies English Club
Mamy sa rozprávajú po anglicky.

6., 13., 20., 27. 6. | 17.00 |  
Cvičenie pre tehotné
V pobočke MC v KC Stred vedie pôrodná 
asistentka Zuzana Duncová.

15. 6. | 17.30 |  Úloha otca vo 
výchove dieťaťa
Diskusia s Josefom Horským – tajomní-
kom odboru pre manželstvo a rodinu v ČR.
V pobočke MC Srdiečko v KC Stred.

21. 6. | 16.30 |  Baby Signs
Porozprávajte sa s vašim nemluvniatkom. 
Kurz je určený pre rodičov, ktorí chcú 
svojmu batoľaťu porozumieť. Je potrebné 
sa vopred prihlásiť v pobočke MC Srdiečko 
v KC Stred.

23. 6. | 9.00 – 18.00 |  
Rodičovský kurz
Kurz vhodný pre budúcich rodičov, ktorí 
hľadajú odborné odpovede na otáz-
ky týkajúce sa starostlivosti o bábätko, 

o dojčení, o nových prístupoch vo výcho-
ve. Stretnutie s pediatrom, laktačnou 
poradkyňou, právničkou, psychologičkou 
Je potrebná rezervácia vopred.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
Hasičská 1, 2. posch., 
tel.: 032/743 55 50, www.vkmr.sk

6. 6. | 16.00 |  Literárny klub 
Omega
Pozvánka pre členov a priaznivcov litera-
túry a literárnej tvorby do klubu.

14. 6. | 15.00 |  Výročná 
členská schôdza Miestneho 
odboru Matice slovenskej 
v Trenčíne
Pozvánka pre všetkých členov a sympati-
zantov MS.

21. 6. | 16.00 |  Viem, že 
niekoho máš!
O extrémnych formách žiarlivosti. Je žiar-
livosť choroba? Mgr. M. Drozdová, Mgr. J. 
Suško.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
Nám SNP č.2, 1. posch.

6., 13., 20., 27. 6. | 8.00 – 9.30 
|  Babi, pošli mi to mejlom
Inštruktáž na zvládnutie základov PC 
a komunikácie prostredníctvom e-mailu 
pre seniorov. Kontakt na prihlásenie: 
032/743 42 67, kl. 3.

GALÉRIA GALÉRIA 
M. A. BAZOVSKÉHOM. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743 68 58, 
www.gmab.sk

5., 19. 6. | 9.00 |  Ateliér pre 
seniorov 
Tento obľúbený program je orientovaný 
na všetkých skôr narodených priaznivcov 
výtvarného umenia. Návštevníci ateliéru 
sa na jednotlivých stretnutiach bližšie ve-
nujú rôznym výtvarným technikám. 

12., 26. 6. | 9.00 a 16.00 |  
Arteterapia v galérii
Témy stretnutí sú zamerané na možnosť 
svojho vyjadrenia, uvoľnenia s využitím 
rôznych výtvarných techník – napr. klasic-
ká maľba, prstová maľba, techniky africkej 
batiky – maľba blatom, koláž, kresba 
a iné... Počet ľudí na jednotlivé stretnutia 
je limitovaný – 10 ľudí v skupine.

19. 6. | 16.00 |  Večerný ateliér 
pre dospelých 
Projekt je určený pracujúcim, ktorí sa prá-
ve kvôli pracovným povinnostiam nemôžu 
zúčastňovať na dopoludňajších poduja-
tiach organizovaných galériou. Pre mno-
hých návštevníkov je stretnutie s umením 
v galérii istým druhom relaxu, cibrením 
ich talentu, či jednoducho aktívnym vyu-
žitím voľného času. 

CENTRUM SENIOROV CENTRUM SENIOROV 
MESTA TRENČÍNMESTA TRENČÍN
Osvienčimská č. 3, tel.: 032/743 45 35

1., 8., 15., 22., 29. 6. | 9.45 – 
11.00 |  Cvičenie pre ženy
4. 6. | 16.00 |  Bonsaj klub
4., 11., 18., 25. 6. | 14.30 – 
18.00 |  Joga pre ženy

4., 11., 18., 25. 6. | 14.00 – 
17.00 |  Keramika – klub
5., 12., 19., 26. 6. | 9.45 – 
11.00 |  Cvičenie pre ženy
6., 13., 20., 27. 6. | 15.00 – 
17.00 |  Diabetes – konzultácie
6., 13., 20., 27. 6. | 16.00 
– 18.00 |  Angličtina pre 
seniorov
6., 13., 20., 27. 6. | 16.00 – 
17.30 |  Nemčina pre seniorov
7., 14., 21., 28. 6. | 9.30 – 
11.00 |  Brušné tance pre 
seniorov
7., 14., 21., 28. 6. | 13.00 – 
18.00 |  Masáže

SKALKA PRI TRENČÍNESKALKA PRI TRENČÍNE
18.– 23.6. |  ORA ET ARS 
Skalka 2012 

5. ročník Medzinárodného výtvarno-lite-
rárneho sympózia.

TRENČIANSKY HRADTRENČIANSKY HRAD
21. 6. | 21.00 |  Ódy módy
Prezentačná akcia, ktorú organizuje Stred-
ná umelecká škola v Trenčíne v spolupráci 
so skupinou historického šermu Wagus. 
Na módnej prehliadke sa predstavia naj-
úspešnejší absolventi školy, ktorí pôsobia 
v oblasti módy v rôznych krajinách Európy.

GRAND HOTELGRAND HOTEL
Palackého 3477

3. 6. | 15.00 – 17.00 |  Ako 
udržať harmóniu v živote – 
rytmus a striedanie cyklov
Prednášajúci: Tomáš Lajmon (redaktor 
časopisu Pre Slovensko, poradca v oblasti 
partnerských vzťahov) a Roman Mišovie 
(poradenstvo v oblasti výživy a zdravého 
životného štýlu, partnerské a vzťahové 
poradenstvo).

4 | KAM

ORA ET ARS - SKALKA 2012
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