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 Ministerstvo dopravy, Slo-
venská správa ciest a dodávateľ 
projektu (ZIPP-Strabag) sa 12. 
septembra dohodli na pokračo-
vaní stavby. Most však bude oce-
ľový tak, ako bolo pôvodne vysú-
ťažené. Konzorcium spoločností 
ZIPP-Strabag začalo stavať že-
lezobetónový most, teraz musia 
naprojektovať oceľovú variantu 
stavby. „To bude trvať minimálne 
2 až 3 mesiace. Nepredpokladá-
me nejaké zásadné predraženie,“ 
uviedol konateľ spoločnosti 
ZIPP Juraj Bacmaňák. Doteraz 
postavené časti mosta nezbúra-

jú, ale budú pokračovať podľa 
nového projektu. 
 Do 21. septembra mali sta-
vebné fi rmy predložiť predbež-
ný harmonogram prác pre oce-
ľový variant. Doba výstavby je 
podľa platnej zmluvy nastavená 
do októbra 2014. „Prepadnutia 
eurofondov sa neobávame, keďže 
Európska únia nám v súčasnom 
programovom období preplatí 
oprávnené výdavky až do konca 
decembra 2015,“ ubezpečil ho-
vorca Ministerstva dopravy, vý-
stavby a regionálneho rozvoja 
Martin Kóňa. 

 Mesto je v riešení problémov 
ohľadom výstavby mosta iba šta-
tistom. „Som rád, že sa nenapl-
ňujú žiadne tragické scenáre 
o odstupovaní od zmlúv a podob-
ne. I naďalej budem uplatňovať 
svoju jedinú právomoc v tejto veci, 
a síce intenzívne komunikovať 
a v mene Tren-
čanov apelovať 
na ministerstvo 
dopravy a Slo-
venskú správu 
ciest, aby bol 
most dostava-
ný a spojazd-
nený v termí-
ne, teda v roku 
2014,“ povedal 
Richard Rybní-
ček. 

 Výstavba mosta sa začala 
v marci tohto roku. V júni boli 
práce pozastavené. Ako v tom 
čase povedala Katarína Šimko-
vá z ministerstva dopravy, Slo-
venská správa ciest sa dohodla 
so zhotoviteľom stavby na zá-
sadnej zmene projektu bez pre-
rokovania s ministerstvom do-
pravy. Navyše hrozilo riziko, že 
Európska komisia tento projekt 
nepreplatí z eurofondov. (ES)

Žigmundovi na pamiatku

Stavba mosta bude pokračovať

Znižovať dlh sa 
mestu darí 
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V Trenčíne pribudne 
nový chrám 
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Dobré správy
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Po trojmesačnej stavebnej prestávke potvrdili všetky 
zainteresované strany, že nový cestný most v Trenčíne 
bude dokončený. Pokračovať v jeho výstavbe sa však 
bude najskôr o 2 mesiace.
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Mesto na rieke 
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Na Mierovom námestí je od 22. septembra lavička, ktorú Trenčania darovali Žig-
mundovi Luxemburskému ako poďakovanie za udelenie kráľovských výsad mestu 
Trenčín. Jej odhalenie bolo súčasťou mestského festivalu kultúry a zábavy Kráľov-
ské dni pri trenčianskej bráne. Viac sa dočítate na strane 9. FOTO (JČ)

FOTO (JČ)
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 Workshop bol súčasťou pro-
jektu Trenčín si Ty. Dlhodobá 
akcia pod gesciou hlavného ar-
chitekta mesta Martina Beďatša 
a „renovátora Hamburgu,“ Pet-
ra Gera má v roku 2014 vyvrcho-
liť medzinárodnou súťažou na 
renováciu nábrežia. 
 Cieľom workshopu bolo pri-
niesť nezávislé tvorivé študent-

ské pohľady na oživenie centra 
Trenčína ako mesta na vode. 
„V minulosti sa za zatvorenými 
dverami bez širšej diskusie uro-
bilo mnoho zlých rozhodnutí,“ 
približuje hlavný zmysel projek-
tu trenčiansky primátor Richard 
Rybníček. 
 Garantom projektu je otec 
procesu modernizácie Hambur-

Diskutovali o nábreží EDITORIÁL

 Leto sa končí a začína je-
seň. Pomaly, plynule, nená-
padne. Nedá sa tomu vyhnúť. 
A rovnako nenápadne príde 
čas, keď človeka sem-tam niečo 
zabolí, objaví sa vráska, obele-
jú vlasy. Po detstve a dospieva-
ní sa uzavrela ďalšia asi naj-
pestrejšia kapitola románu, 
ktorý ale nekončí. Je čas zúro-
čiť skúsenosti, odovzdať život-
nú múdrosť mladším, deťom 
a vnúčatám. Navyše je koneč-
ne čas splniť si túžby, venovať 
sa v oveľa väčšej miere tomu, 
čo koho zaujíma a napĺňa. Od-
dychovať, ale nezaháľať. Jeseň 
života má tiež svoje čaro. 
 V decembri 1990 bol me-
siac október vyhlásený Valným 
zhromaždením Organizácie 
spojených národov za Mesiac 
úcty k starším a 1. október za 
Medzinárodný deň starších. 
Ak platí, že ako sa my dnes 
budeme správať k starým ľu-
ďom, tak sa naše deti raz budú 
správať k nám, potom to pre 
nás nebude ľahké. Žiaľ, je-
den z najnovších európskych 
prieskumov ukázal, že Slováci 
sú menej zhovievaví voči star-
ším ľuďom ako priemerní Eu-
rópania. Až 48 percent Slová-
kov vníma ľudí nad 55 rokov 
skôr negatívne, kým opač-
ný názor má len 38 percent. 
V rámci celej Európskej únie 
je to opačne. Pozitívne vníma 
starších ľudí až 61 percent. 
 Vysúvať starých ľudí na 
okraj, či priamo ich odmietať, 
je neprípustné. Staroba nie je 
nič iné ako prirodzená súčasť 
života človeka. Ale ako ktosi 
povedal: „Starými sa stávame 
vtedy, keď sviečky na narodeni-
novej torte stoja viac ako celá 
torta.“ Dôležité je to, aby sme 
si tie sviečky mali s kým zapá-
liť. 

Peknú a pokojnú jeseň 
vám želá vaša redakcia

Študenti, ich pedagógovia a garanti z celých Čiech a Slo-
venska počas posledného septembrového týždňa navr-
hovali novú tvár centra Trenčína, ktoré naše mesto opäť 
spojí s riekou. 

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Štyri vstupenky na jesennú záhradnícku výstavu 
FLORA OLOMOUC 2012, ktorá sa koná 11. – 14. 
októbra na Výstavisku Flora Olomouc.

Odkiaľ a kam by mala viesť prvá oficiálna cyklotrasa 
v Trenčíne?

Odpovede posielajte do 9. októbra na 
info@trencin.sk. Žrebujeme troch výhercov.

 RÍMSKY NÁPIS JE OPÄŤ SPRÍSTUPNENÝ

gu Peter Gero. Práve tento vý-
znamný architekt mal na staros-
ti modernizáciu nevyužívaných 
dokov v meste a zabudnutým 
štvrtiam dal nový význam. „Pro-
jekt Trenčín si Ty je pre mňa jeden 
ukážkový prístup mesta, ako sa 
má dnes riešiť problém urbaniz-
mu a participatívneho plánova-
nia,“ povedal Gero.
 Projekt Trenčín si Ty zaujal 
aj časopis .týždeň, ktorý vo svo-
jom vydaní z konca septembra 
priniesol rozhovor s Beďatšom 
a Gerom. „Situácia v Trenčíne nie 
je ničím zvláštna. Mesto sa od-
vrátilo od rieky, ktorá v minulosti 
vždy znamenala nebezpečenstvo. 
Hamburg, Kolín, niektoré časti 
Londýna – všade je to podobné. 
Všade v týchto mestách vznikli 
v poslednom čase projekty toho, 
ako priblížiť mesto k rieke. Tren-
čín teda nie je výnimkou, a preto 
sa môže inšpirovať u iných,“ po-
vedal pre .týždeň Gero. Hlavný 
architekt k tomu dodal: „Býva-
lé vedenie mesta dalo na tento 
priestor vypracovať štúdiu pria-
mym zadaním. Teda bez súťaže. 
Tá štúdia bola z môjho pohľadu 
úplne neprijateľná, podobne aj 
z pohľadu širšej verejnosti. Je to 
podobné, ako keď architekt robí 
rodinný dom. Aby bol jeho ná-
vrh dobrý, musí spoznať rodinu, 
ktorá v ňom bude bývať a porozu-
mieť jej životu – bežnému, ale aj 
intimite a duši celej rodiny. Uží-
vateľom tohto priestoru nebude 
jedna rodina, ale celé mesto aj 
jeho návštevníci – a preto ešte 
pred vypísaním súťaže musíme 
objaviť a pochopiť dušu mesta 
a ducha prostredia.“
 Keďže sa workshop skončil 
až po našej uzávierke, výstupy 
z neho vám sprostredkujeme 
v najbližšom vydaní mesačníka 
INFO. Ak vás táto téma zaujala, 
viac sa dozviete na www.tren-
cinsity.sk.
 RICHARD NEMEC

 Po takmer dvojročnej 
rekonštrukcii bol znovuo-
tvorený bývalý hotel Tatra, 
dnes už hotel Elizabeth. 
Sprístupnený je opäť aj sláv-
ny rímsky nápis na hradnej 
skale z roku 179 nášho le-
topočtu. Verejnosť ho môže 
obdivovať počas otváracích 
hodín hotelových prevá-
dzok, teda od 8.00 do 21.00 
hod. Pre turistov, ktorí budú 
chcieť vidieť rímsky nápis 
bude slúžiť bývalý hlavný 
vchod hotela. (ES)

FOTO (EP)

FOTO (JČ)
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Počas sezóny navštívilo let-
né kúpalisko v Trenčíne 

o 10 tisíc ľudí viac ako minulé 
leto. Tržba dosiahla hodnotu 
91 444 eur. Na kúpalisku pra-
covalo 26 brigádnikov. Vďaka 
priaznivému počasiu mohlo 
byť otvorené 49 dní. Počas 
nich tu oddychovalo presne 
54 365 návštevníkov.

Mestské zastupiteľstvo 21. 
septembra jednohlasne 

schválilo uznesenie o vyjadrení 
podpory snahám trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubče-
ka o zachovanie pôvodného 
názvu. Zachovanie názvu bude 
podľa poslancov v prospech 
univerzity a rozvoja krajského 
mesta Trenčín.

Od 18. augusta premáva 
trenčianska MHD podľa 

nového skúšobného grafi ko-
nu. Občania mali mesiac na 
jeho pripomienkovanie. Do 
20. septembra bolo na adresu 
mhd@trencin.sk doručených 
176 pripomienok. Podnety 
a žiadosti o zmenu sa v súčas-
nej dobe spracovávajú a vyhod-
nocujú. Skúšobná prevádzka 
nového cestovného poriadku 
MHD Trenčín trvá do 18. októb-
ra. Všetkým občanom ďakujeme 
za spoluprácu a záujem o zlep-
šenie služieb MHD v Trenčíne.

Mestská časť Sever má 
v lokalite Kubra pri hlav-

nej ceste novú ulicu. Vznikla 
výstavbou nových domov. Jej 
názov „Na kameni“ navr-
hol výbor mestskej časti a na 
septembrovom zasadnutí ho 
schválili aj mestskí poslanci. 

Deň otvorených dverí 24. 
septembra využilo na 

návštevu primátora Richarda 
Rybníčka 31 občanov. Pri-
mátor mesta otvára pravidel-
ne raz v mesiaci dvere svojej 
kancelárie všetkým, ktorí majú 
záujem aktívne komunikovať, 
vyjadriť svoje názory, pripo-
mienky, sťažnosti a náme-
ty. Príďte a povedzte, čo vám 
v našom meste chýba a čo by 
ste zmenili. Ďalšia príležitosť 
bude v pondelok 29. októbra 
v rovnakom čase od 14. do 18. 
hodiny.

Na Soblahovskej ulici pred 
kruhovým objazdom pod 

Juhom pribudol nový priechod 
pre chodcov. Jeho existencia 
by mala výrazným spôsobom 
prispieť k bezpečnosti chod-
cov, ktorí v tomto úseku pre-
biehali cez cestu a riskovali tak 
svoje zdravie a životy.

 STRUČNE

 Z MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Mestu sa aj v kríze darí znižovať dlh

 Na konci roka 2008 bolo 
mesto Trenčín dlžné 26,5 milió-
na eur, čo v prepočte na jedného 
obyvateľa znamenalo 477 eur. 
Za rok 2009 však už každý Tren-
čan dlžil sumu 507 eur, keďže 
záväzky mesta sa zvýšili na 27,6 
milióna eur. Zadlžovanie pokra-
čovalo aj v roku 2010, a to rých-
lym tempom až do výšky 39,7 
milióna eur. Dlh na obyvateľa sa 
tak vyšplhal na 714 eur.
 Rok 2011 zaznamenal obrat. 
Prísne šetrenie zastavilo stúpa-
júcu krivku a mesto začalo výšku 
svojich záväzkov naopak znižo-
vať. K poslednému decembro-
vému dňu bol celkový dlh mesta 
29,9 mil. eur, dlh na obyvateľa 
539 eur. Na konci februára tohto 
roku bol každý Trenčan zadlžený 
sumou 515 eur, v súčasnosti je 
to 463 eur. 
 K 31. augustu bola výška zá-
väzkov mesta Trenčín na úrovni 
25,7 milióna eur. Z toho krát-
kodobé záväzky sú 3,2 milióna 
eur a dlhodobé 22,5 milióna eur. 
O fi nančnej situácii informoval 
aj na septembrovom zasadnutí 
mestského parlamentu primátor 
Richard Rybníček. „Je to infor-
mácia o tom, že sa nám všetkým 

darí naďalej konsolidovať verej-
né fi nancie mesta, aj keď je situ-
ácia naďalej zložitá. V tejto chvíli 
je dlh oproti tomu, ako sme sem 
prišli, nižší o približne 14 milió-
nov eur,“ povedal poslancom. 
 Do konca roka 2012 mesto 
očakáva kapitálové príjmy za 
predaj rodinných domov v sú-
vislosti s modernizáciou želez-
ničnej trate pre ŽSR vo výške 
1,1 milióna eur a príjmy z iných 
drobných predajov. Ďalšie príj-
my z predaja pozemkov v prie-
myselnej zóne rozpočtované vo 
výške 1,6 milióna eur ostávajú 

otvorené, keďže sa blíži koniec 
roka, musíme s nimi počítať rad-
šej až v budúcom roku. a príjmy 
z iných drobných predajov.
 Ak by prišli všetky očakávané 
kapitálové príjmy, mohli by sme 
skončiť s dlhom okolo 23 milió-
nov eur. Nakoľko sú však v tom-
to roku príjmy z predaja pozem-
kov v priemyselnej zóne otázne, 
počítame s dlhom na konci roka 
vo výške cca 25 miliónov eur. 
Mesto Trenčín zostáva aj naďa-
lej serióznym obchodným part-
nerom. Nemá takmer žiadne zá-
väzky po lehote splatnosti. K 31. 
augustu boli vo výške 14 465 
eur, kým k 31.12.2010 boli vo 
výše 3 222 886 eur.
 (EV)
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Kým k 29. februáru 2012 bol každý Trenčan zadlžený su-
mou 515 eur, ku koncu augusta to bolo 463 eur. Do konca 
roka by to mohlo byť ešte menej.

Poslanci vrátili  
kompetencie primátorovi. 
Obmedzene

 Pred štvrťrokom rozhod-
li, že nemôže sám rozhodovať 
o peniazoch mesta, okrem mi-
moriadnych prípadov. Každú 
zmenu, každý presun peňazí 
muselo odobriť mestské zastu-
piteľstvo. Dôvodom tohto kro-
ku nebola obava, že mesto vyu-

žíva peniaze nehospodárne, ale 
snaha o väčšiu informovanosť.
 Teraz tento stav na septem-
brovom zastupiteľstve poslan-
ci zmenili. Nové nariadenie 
umožňuje primátorovi úpravy 
rozpočtu, v obmedzenom reži-
me. Môže presunúť peniaze, ale 
iba v rámci jednotlivých kapitol 
rozpočtu a v rozsahu jedného 
percenta prostriedkov naplá-
novaných pre konkrétnu kapi-

tolu. Tieto úpravy má dovolené 
od poslaneckého zboru urobiť 
raz za štvrťrok.

Kaščákovú  
chcú za čestnú

 Na návrh poslanca Róber-
ta Lifku mestské zastupiteľstvo 
schválilo, že post druhého zá-
stupcu primátora bude čestnou 
funkciou. S odmenou 250 eur. 
Návrh zastupiteľa za Paliho ka-
purkovú, veselú politickú stra-
nu sa však nepozdával primá-
torovi Richardovi Rybníčkovi 
ani právnemu útvaru. Preto po 
zasadnutí zastupiteľstva vy-
hlásil, že predmetné uznesenie 
podpíše až po právnej analýze, 
ktorá preukáže, či zastupiteľ-
stvo týmto krokom nezasiahlo 
do kompetencií primátora. Či 
je predmetné uznesenie zákon-
né, sme sa do uzávierky novín 
nedozvedeli.
 (RN)
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 Z NAŠICH ŠKÔL
Rastie záujem  

o ruštinu 
 Na väčšine trenčian-
skych základných škôl sa 
vyučujú tri cudzie jazyky. 
Hlavným cudzím jazykom je 
angličtina, ktorá je povinná 
od prvého ročníka. Druhý 
cudzí jazyk si žiaci vyberajú 
v šiestom ročníku. Väčšina 
detí si môže vybrať nemec-
ký alebo ruský jazyk, v ZŠ 
na Východnej ulici ponú-
kajú žiakom aj francúzšti-
nu. Ako informovala Ľubica 
Kršáková z útvaru školstva, 
posledné dva roky zazname-
nali v školách nárast záujmu 
o ruský jazyk. „Učí sa ho 798 
žiakov, ich počet bude s pri-
búdajúcimi ročníkmi naras-
tať. Ruský jazyk sa zdá de-
ťom ľahší, lebo je podobný 
slovenčine a mnoho slov sa 
zhoduje. Navyše, písanie az-
buky sa deťom zdá zábavné,“ 
povedala. 
 

V laviciach  
sedí menej detí 
ako minulý rok
 Od 15. septembra sú 
známe presné počty žiakov 
v základných školách, kto-
rých zriaďovateľom je Mesto 
Trenčín. Oproti septembru 
2011 je ich o 24 menej, pres-
ne 4110. Prvákov je dokonca 
o 49 menej ako minulý rok. 
Podľa informácií z útvaru 
školstva v januári 2012 zapí-
sali do prvej triedy 526 detí, 
v súčasnosti je však prvákov 
iba 463. Dôvody, prečo ne-
nastúpili do školy môžu byť 
odložená povinná školská 
dochádzka alebo pobyt v za-
hraničí. Oproti minulému 
školskému roku je však vyšší 
záujem o školský klub, ktorý 
využíva 1394 detí, čo je o 57 
viac ako v septembri 2011. 
Záujem o krúžky v Centre 
voľného času má 387 zapísa-
ných detí a mládeže. O štú-
dium hudby, tanca, výtvarné-
ho či literárno-dramatického 
odboru v Základnej umelec-
kej škole K. Pádivého preja-
vilo záujem 1203 žiakov.

Mesto nespí, chce dať lávku do poriadku

 Asfalt na lávke sa rozpadá už 
niekoľko rokov. Mesto Trenčín 
viackrát žiadalo Železnice Slo-
venskej republiky (ŽSR) o ná-
pravu, avšak bez úspechu. Podľa 
ich vyjadrenia lávka na zákla-
de Hospodárskej zmluvy z roku 
1986 prešla do správy mesta. 
 Podľa vyjadrenia advokátskej 
kancelárie GARANT PARTNER 
legal s. r. o. táto zmluva nespĺ-
ňa viaceré zákonné náležitos-
ti a nie je platná. Mesto Trenčín 
nikdy nebolo vlastníkom a ani 
oprávneným držiteľom lávky pre 
chodcov na železničnom mos-
te. Ak nechce porušiť zákon, ne-
smie investovať do cudzieho ma-
jetku a teda nemôže z vlastných 
prostriedkov opraviť lávku. „Ak 
by sme tak urobili, zatvoriť ma 
za to asi nemôžu, ale ak sa niekto 
zle vyspí, môže na mňa na druhý 
deň podať trestné oznámenie za 
nehospodárne nakladanie s ma-
jetkom obce,“ hovorí trenčiansky 

primátor Richard Rybníček.
 Nájsť spôsob oddelenia láv-
ky od železničného mosta ako 
samostatného predmetu správy 
nie je ľahká záležitosť. Mesto už 
dlhší čas hľadá takéto riešenie. 
Útvar majetku a právnici na tom 
intenzívne pracujú. „Riešime 
problém, za ktorý zodpovedajú 
Železnice Slovenskej republiky,“ 
informuje vedúci útvaru inter-
ných služieb Benjamín Lisáček. 
 Medzičasom sa o lávku za-
čali zaujímať miestni aktivisti, 
ktorí navrhli, že vyhlásia zbierku 
a lávku svojpomocne opravia. 
Mesto nič proti takejto občian-

skej iniciatíve nemá, podporuje 
ju. Súhlas na opravu však dnes 
musia dať ŽSR, ktoré sú stále 
majiteľom objektu. 
 Benjamín Lisáček si myslí, 
že lokálna oprava v tomto prípa-
de nie je vhodná vzhľadom k po-
stupnému rozpadu celého povr-
chu. Prikláňa sa ku komplexnej 
oprave, ktorú predbežne vyčís-
lil na šesťtisíc eur. „Navrhova-
ný rozpočet na rok 2013 zahŕňa 
náklad na celkovú, nie lokálnu, 
rekonštrukciu lávky, ale len za 
predpokladu, že lávka prejde do 
správy mesta. Mesto sa o to veľmi 
snaží.“ (RED), FOTO (JČ)

Poškodená lávka na želez-
ničnom moste dokazuje, 
ako štát a zákony môžu 
strpčovať život obyvate-
ľov mesta. Ide o príklad 
z množstva prípadov, kedy 
má mesto zviazané ruky.

Ľudia diskutovali o prvej oficiálnej cyklotrase

Lepší je samostatný cyklochodník alebo viacúčelový 
cestný pruh? Nájsť odpoveď šitú na mieru súčasnému 
Trenčínu sa snažili prítomní diskutujúci v Klube Lúč 18. 
septembra.

 Po dlhých rokoch prehlia-
dania potrieb každodenných 
cyklistov v Trenčíne sa koneč-
ne niečo deje, vyjadril sa mode-
rátor diskusie a jeden zo spolu-
organizátorov Richard Medal 
z Centra environmentálnych ak-
tivít. Na príprave prvej ofi ciál-
nej cyklotrasy sa spojilo mesto 
s aktívnymi občanmi. Trasa by 

mala viesť z Juhu do centra mes-
ta cez Soblahovskú ulicu. Dis-
kutovalo sa o dvoch možných 
riešeniach, ich výhodách a ne-
výhodách. „V prospech samo-
statného chodníka pre cyklistov 
vybudovaného vedľa chodníka 
pre peších hovorí väčšia bezpeč-
nosť a komfort,“ povedal hlavný 
architekt mesta Martin Beďatš. 

V neprospech hovoria väčšie 
nároky na fi nancie. Cyklotrasa 
ako viacúčelový cestný pruh by 
bolo zrejme lacnejšie riešenie, 
ktoré integruje cyklistov priamo 
do premávky. Nie je to pruh iba 
pre cyklistov, ale môžu ho využí-
vať aj ostatní účastníci dopravy. 
Tak je navrhnutý aj v cykloge-
nerele. S projektom samostat-
nej cyklotrasy prišlo občianske 
združenie Fialka. Ako sa zaň vy-
jadril Marián Rendek, združenie 
fi nancuje projekt cyklotrasy Juh 
– centrum zatiaľ ako spracova-
nú dokumentáciu. Má ambície 
po schválení cyklotrasu aj reali-
zovať, pričom hľadá možnosti fi -
nancovania z eurofondov alebo 
verejnou zbierkou. Dve základ-
né riešenia trasy pre cyklistov 
mali v diskusii približne rovna-
ký počet zástancov. „Čo je naj-
dôležitejšie, stretli sa ľudia, kto-
rí sa chcú dohodnúť a vznikajú 
vďaka diskusii aj ďalšie alterna-
tívne riešenia. Výsledok diskusie 
z Klubu Lúč nie je konečný, ďal-
šie debaty pokračujú,“ zhodnotil 
stretnutie R. Medal.
 (EV), FOTO (JČ)
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 ZO ZÁPISNÍC VMČ
Zasadnutie Výboru mestskej 
časti Juh sa konalo 3. septem-
bra. Občania na ňom upozor-
nili na rušenie nočného po-
koja na všetkých ihriskách 
na Juhu. Žiadali ochranný 
náter lavičiek v okolí kosto-
la na Juhu a opravu plota na 
detskom ihrisku pri kosto-
le, opravu chodníka na Uli-
ci M. Bela, výtlkov na Ulici 
gen. Svobodu nad kostolom 
a na Liptovskej ulici smerom 
k Domovu dôchodcov. Upo-
zornili na stromy zakrývajúce 
verejné osvetlenie. 

Na stretnutí Výboru mest-
skej časti Sever 12. septem-
bra žiadali obyvatelia rieše-
nie dopravnej situácie Pod 
Sokolicami. Trápi ich parko-
vanie v čase výstav a poduja-
tí v Piano Clube i neporiadok 
po akciách v tomto klube. 
Chýba im osvetlenie pri SOŠ 
na Ulici k výstavisku, det-
ské ihrisko Pod Sokolicami, 
chodník na Ulici k výstavis-
ku a tiež zrušený priechod 
pre chodcov v mieste výťahu 
pri OC Max, kde majú chodci 
problém pri prechádzaní cez 
komunikáciu. Upozornili na 
potrebnú rekonštrukciu dol-
nej Kukučínovej ul. 

Zasadnutie Výboru mest-
skej časti Stred sa konalo 17. 
septembra. Nozdrkovčania 
žiadali na ňom opravu cesty, 
obyvatelia Partizánskej ulice 
upozornili na zaburinený po-
zemok. Občania ďalej vyjadri-
li nespokojnosť so vzhľadom 
mesta – nepokosená tráva, 
veľa buriny, vyschnuté kvety 
v kvetináčoch, tráva vyras-
tajúca spod lavičiek. Navrhli 
vyzvať vlastníkov pozemkov, 
aby urobili na nich poriadok. 
Podľa občanov je potrebné 
dať do poriadku pasáž pod 
Zlatou Fatimou, aby sa z nej 
nestával bazár. Ďalej žiadali 
opravu chodníka pri rozosta-
vanej budove na Ulici k dolnej 
stanici. Zástupca spoločnosti 
HOSS CORP, a. s., požiadal 
Výbor mestskej časti Stred 
o podporu a predstavil zámer 
golfového a plážového areálu 
v záplavovom území rieky Váh 
v časti Noviny. Spoločnosť 
žiada o dlhodobý prenájom za 
symbolickú cenu pozemkov 
mesta. Výbor mestskej časti 
hlasovaním vyjadril podporu 
tomuto zámeru. (EV)

V Trenčíne pribudne nový 
chrám, gréckokatolícky
Postaví ho gréckokatolícka cirkev na Ulici 1. mája. Predaj 
pozemku pod kostol odhlasovali poslanci na septembro-
vom zastupiteľstve ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 Podľa sčítania ľudu z roku 
2011 sa v Trenčianskom kra-
ji ofi ciálne ku gréckokatolíc-
kej cirkvi hlási 1338 obyvate-
ľov. Z toho 817 v trenčianskej 
farnosti a 242 z nich žije pria-
mo v meste Trenčín. Gréckoka-
tolícka farnosť v Trenčíne bola 
zriadená v roku 2004 na žiadosť 
miestnych veriacich. Zaberala 
celý kraj. V súčasnosti je rozde-
lená na prievidzskú a trenčian-
sku, pričom Prievidza je spravo-
vaná tiež z Trenčína. 
 Ako hovorí správca farnosti 
Igor Cingeľ, časť veriacich tvo-
ria v súčasnosti aj študenti Tren-
čianskej univerzity A. Dubčeka 
prevažne z východu a prechodne 
pracujúci v Trenčíne. Na boho-
služby využívajú rímskokatolíc-
ku kaplnku sv. Anny v Trenčíne 
a od októbra 2010 aj rímsko-
katolícku kaplnku sv. Ondre-
ja v Novom Meste nad Váhom. 
Najbližší gréckokatolícky chrám 
majú v Žiline a v Bratislave. 
 V Trenčíne chcú na pozem-
ku postaviť okrem samotného 
chrámu aj farský úrad, adminis-
tratívne a pastoračné priestory. 
Projekt budú fi nancovať z milo-
darov veriacich a ďalších zdro-
jov, ktoré cirkev má na takéto 
účely. „Správu o odsúhlasení 

predaja sme prijali s veľkým po-
tešením a zároveň zodpovednos-
ťou, že na ňom bude stáť to, čo 
je v zámere,“ povedal I. Cingeľ. 
Stavba musí byť zrealizovaná do 
dvoch rokov od vydania staveb-
ného povolenia. 

Schvaľovaniu  
predchádzala 
diskusia za a proti

 Poslanci schválili predaj po-
zemku pre gréckokatolícku cir-
kev za celkovú sumu 35 tisíc eur. 
Proti tomuto návrhu ostro vy-
stúpil poslanec Ján Kanaba (ne-
závislý). 
 „Nevidím dôvod, aby sa tento 
pozemok v tejto lokalite predával 
za smiešnych 35 tisíc eur,“ pove-
dal a navrhol tajné hlasovanie, 

ktoré však poslanci neschválili. 
Ján Babič (nezávislý) sa postavil 
za predaj pozemku tak, ako bolo 
navrhnuté. „Na tomto mieste 
by mala stáť kultúrno-cirkevná 
ustanovizeň,“ povedal. 
 O predaji malo rokovať za-
stupiteľstvo už v apríli. Vtedy 
bola navrhnutá cena za poze-
mok o výmere 631 metrov štvor-
cových 20 tisíc eur. Keďže sa po-
slancom suma nepozdávala, bod 
z rokovania vtedy stiahli. 
 „Jedna z vecí, ktorá nás 
presvedčila, je potenciál, že do 

nášho mes-
ta príde tisíc 
ľudí grécko-
katolíckeho 
v y z n a n i a , 
čo pre za-
traktívnenie 
a zviditeľ-
nenie mes-
ta ako cen-
tra kultúry 
a vzdeláva-
nia má znač-
ný prínos,“ 

povedal Pavol Kubečka (Smer-
SD).
 Aj podľa primátora Richar-
da Rybníčka bude nový chrám 
prínosom. „Považujem Trenčín 
za multikulturálne a tolerant-
né mesto. Je nádej, že bude mať 
popri židovskej synagóge, evan-
jelickom kostole a ďalších rím-
skokatolíckych kostoloch aj gréc-
kokatolícky kostol. Je to úžasné 
rozhodnutie poslancov, veľmi si 
ich za to vážim, že to urobili,“ 
povedal. (EV), FOTO (JČ)

Vyberte sa na jesennú Floru Olomouc s INFOm

 Špičková produkcia pestova-
teľov ovocia a zeleniny, gastrono-
mický festival, Dni moravských 
vín, súťaž o najlepší ovocný des-
tilát – to všetko predstaví jesen-
ná záhradnícka výstava FLORA 
OLOMOUC 2012 spolu s gas-
tronomickou Olimou. Pod zášti-
tou Ovocinárskej únie ČR a Ze-
leninárskej únie Čiech a Moravy 

sa predstavia 
najlepší domá-
ci pestovate-
lia. Súčasťou 
výstavy bude 
už tradične je-
senná súťaž 
v aranžovaní 
kvetov. Ovoc-
ným škôlkar-
skym výpest-
kom vyhradili 
usporiadatelia 
vonkajšie plo-

chy areálu výstaviska. Prehliad-
ku ovocia, zeleniny a jesenných 
kvetov doplní 17. festival gastro-
nómie a nápojov Olima. Milov-
níci regionálnych špecialít, dob-
rého jedla a pitia sa môžu tešiť 
na kvalitnú produkciu domácich 
potravinárskych fi riem, každo-
denné ochutnávky vín z jednot-
livých moravských podoblastí 

a tiež na súťaž o najlepší ovocný 
destilát Flora košt. Záhradká-
rov, chalupárov a kutilov určite 
zaujmú predajné záhradnícke 
trhy s pestrým sortimentom kve-
tov, ovocia, zeleniny, okrasných, 
ovocných drevín, drobnej zá-
hradnej mechanizácie, pomôcok 
a potrieb. Voľné chvíle si môžu 
návštevníci spestriť návštevou 
zbierkových skleníkov a bota-
nickej záhrady výstaviska Flora, 
ktoré budú otvorené zadarmo. 
Najväčšia akcia svojho druhu 
v Českej republike sa uskutoční 
11. – 14. októbra na Výstavis-
ku Flora Olomouc. Jeho brány 
budú otvorené denne od 9. do 
18. hodiny, posledný deň výsta-
vy do 17. Traja čitatelia mesač-
níka INFO majú možnosť získať 
po štyri voľné vstupenky. Súťaž-
nú otázku uverejňujeme na stra-
ne 2. (EV)
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 Brezina má jedinečnú po-
lohu. Ľudia ju často využívajú 
na odpočinok, rekreáciu i špor-
tové aktivity. Mesto však musí 
dbať na bezpečnosť návštevní-
kov a dodržiavať zákon, ktorý 
mu prikazuje spracovávať suché 
a inak poškodené stromy. Pre-
to v ostatnom období pristúpilo 
k výrubu konkrétnych stromov 
nielen v zmysle požiadaviek ob-
čanov, ale aj zákona o lesoch. 
„Odstraňovali sme poškodené, 
suché a naklonené stromy nad 
miestami obývanými a využíva-
nými obyvateľmi mesta. V tomto 
prípade šlo o oblasť nad Hviezdo-

slavovou ulicou“, upresnil Ivan 
Jančička z Mestského hospo-
dárstva a správy lesov, m.r.o. Sa-
motný výrub má všetky povole-
nia. Realizuje ho spoločnosť Di 
Mihálik, ktorá uspela v elektro-
nickej aukcii, kde mesto Trenčín 
ponúklo vyrúbané dreviny na 
odpredaj. Dodržiavanie množ-
stva stromov určených na výrub 
kontrolujú pracovníci MHSL.
 V prvej etape boli odstránené 
najväčšie poškodené stromy tak, 
aby bolo časovo čo najmenej ob-
medzené parkovanie a prechod 
obyvateľov z Hviezdoslavovej 
ulice. „Stromy rástli v strmom, 

silne exponovanom a zo spodnej 
strany nedostupnom teréne. Pre-
to sme museli použiť ťažšiu tech-
niku,“ povedal I. Jančička.
 V ďalšej fáze boli odstránené 
menšie, ponad oporný múr na-
hnuté stromy. Poslednou fázou 
bude vyrezanie ťažbou poškode-
ných stromčekov, upratanie do-
tknutej lokality a oprava poško-
deného zábradlia.
 „Čo sa týka ostatnej ťažby 
v lesoparku, vykonáva sa za úče-
lom odstránenia len tých stro-
mov, ktoré boli poškodené alebo 
vyvrátené počas nepriaznivých 
poveternostných podmienok,“ 
doplnil I. Jančička. Lesopark 
i chodníky v ňom budú po ukon-
čení prác opäť slúžiť obyvateľom 
mesta Trenčín. 

 (ES) 

 Vyjadriť sa o pocite bezpeč-
nosti v meste Trenčín a defi no-
vať konkrétne problémové ob-
lasti alebo miesta, na ktorých 
sa cítia nebezpečne, môžu ľu-
dia od 10. septembra na inter-
netovej stránke www.spectra-
perseus.sk. K aktívnej mape sa 
dostanú kliknutím na banner 
URBIS WATCH. Stránku pri-
pravil a spravuje výskumný tím 
SPECTRA Centrum Excelencie. 
 Ako informovala za vý-
skumníkov Sivia Ondrejičko-
vá, v priebehu prvého týždňa od 
spustenia aktívnej mapy svoje 
postrehy na stránke zapísalo 25 
občanov. „Ľudia sú každodenne 
konfrontovaní s miestami a situ-

áciami, ktoré im spôsobujú stres, 
pocit strachu, obavu z ohrozenia 
zdravia. Prostredníctvom Urbis 
Watchu – mestského dohľadu 
dokážu zadefi novať problémové 
miesta v Trenčíne,“ povedala.
 Podľa počiatočných ohlasov 
občania najcitlivejšie vníma-
jú výskyt asociálnych skupín, 
kolízie automobilov, cyklistov 
a chodcov, poškodené povrchy 
komunikácií a nefunkčné alebo 
nedostatočné osvetlenie.
 Výskumníci postrehy prie-
bežne pridávajú na mapu. 
Následne realizačný tím 
navštívi miesta a zabezpečí fo-
todokumentáciu. Interaktív-
na mapa je iba jednou z akti-

vít projektu Bezpečnosť ako 
kvalita priestoru. Realizuje ho 
Trenčianska nadácia a Stredo-
európske výskumné a školiace 
centrum v oblasti priestorového 
plánovania SPECTRA Centre of 
Excellence EU. 
 Ide o pilotný projekt, ktorý 
chce priniesť komplexný a jedi-
nečný pohľad na bezpečnosť sí-
delných priestorov. Mesto Tren-
čín je prvým mestom, v ktorom 
tento prístup výskumníci apli-
kujú. (EV)

Trenčania na Urbis Watch zareagovali
Počas prvého týždňa od spustenia aktívnej mapy na 
internete svoje postrehy poslalo 25 ľudí. Ako nebezpeč-
né najčastejšie uvádzali cestný most, chodníky na Ulici 
gen. M. R. Štefánika a križovatku ulíc gen. M. R. Štefáni-
ka a Kukučínova.

Výrub v Lesoparku Brezina

 Nepotrebné dámske, pán-
ske i detské oblečenie na leto 
i zimu, posteľnú bielizeň, uterá-
ky, utierky, záclony, látky (mini-
málne 1 m2, nie odrezky a zvyšky 
látok), prikrývky plnené perím 
alebo vatou, vankúše a deky, do-
máce potreby – riad, nepoško-
dené poháre, nepoškodenú obuv 
a hračky môžu ľudia nosiť do 
MHSL v čase od 15. do 17. ho-

diny počas tretieho októbrového 
týždňa. 
 Veci je potrebné zabaliť do 
igelitových vriec, aby sa ne-
poškodili transportom. Obuv 
zviazať gumičkou, aby sa páry 
nestratili. Zbierka sa uskutoč-
ní v meste Trenčín v spolupráci 
s občianskym združením Diako-
nia Broumov. Jeho poslaním je 
pomáhať ľuďom, ktorí sa z rôz-

nych dôvodov ocitli v krízovej 
životnej situácii a na okraji spo-
ločnosti. 
 Vyzbieraný materiál bude 
podľa informácií občianskeho 
združenia z 90% spracovaný 
a ďalej využitý. Poslúži ľuďom 
v núdzi i ako materiál k ďalšiemu 
priamemu spracovaniu. Zbierať 
sa nebudú chladničky, televízo-
ry, počítače a iná elektrotechni-
ka, z ekologických dôvodov mat-
race a koberce, nábytok, bicykle 
a detské kočíky (tie sa transpor-
tom znehodnotia), znečistený 
a vlhký textil.
 (EV)

V septembri sa začal výrub poškodených a suchých stro-
mov v Lesoparku Brezina. Potrvá ešte niekoľko týždňov.

Trenčania môžu od 15. do 19. októbra opäť priniesť ne-
potrebný textil, obuv a hračky do priestorov Mestského 
hospodárstva a správy lesov na Soblahovskej ulici.

Zbierka použitého oblečenia

STARÉ CHLADNIČKY 
ODVIEZLI PRIAMO 
SPRED DOMOV
Celkom 2436 kilogramov 
starých elektrospotrebi-
čov odviezli v sobotu 8. 
septembra zo 49 trenčian-
skych domácností. Po-
dobný zber plánuje mesto 
opäť na jar.

 Záujem o odvoz elektrood-
padu nahlasovali občania do 3. 
septembra na mestskom úra-
de. Potom ho stačilo vyložiť 
v deň zberu vo vchode bytového 
domu alebo za bránou rodin-
ného domu. Najviac (53) bolo 
malých domácich spotrebičov, 
ľudia sa zbavili 46 televízorov, 
20 chladničiek a mrazničiek, 
8 ostatných veľkých domácich 
spotrebičov. Celkom bolo od-
vezených 2436 kilogramov rôz-
neho eletroodpadu. Bezplat-
ný odvoz zorganizovalo Mesto 
Trenčín v spolupráci so spoloč-
nosťou ENVIDOM – združením 
výrobcov elektrospotrebičov 
pre recykláciu. Ako informovala 
Zuzana Čachová z útvaru život-
ného prostredia, ďalší mobilný 
zber by sa mal uskutočniť opäť 
na jar. „Presný dátum ešte nie je 
určený. Včas budeme o ňom in-
formovať prostredníctvom mest-
ských novín i webstránky mes-
ta,“ povedala. (EV)

PRI VÁHU NAŠLI 
TELEVÍZORY AJ 
STARÉ KRESLO
 Rybári upratovali 22. sep-
tembra na ľavom brehu Váhu. 
Ako za Mestskú organizáciu 
Slovenského rybárskeho zväzu 
informoval Z. Šťastný, odpa-
du bolo celkovo menej ako po 
iné roky. Napriek tomu ho bolo 
dosť. Naplnili 64 vriec, našli 
staré kreslo, rám postele s pru-
žinami a vyhodené televízory. 
Pri upratovaní im pomáhali aj 
miestni bezdomovci. Brigádu na 
pravom brehu Váhu mali rybári 
naplánovanú na 30. septembra.
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Harmonogram jesenného upratovania 2012

POZOR ZMENA! V tomto roku 
bude jesenné upratovanie pre-
biehať iba počas sobotných dní.
 Obraciame sa na obča-
nov, aby túto možnosť využili 
a prispeli tak k čistote nášho ži-

votného prostredia.
 Nakoľko podľa zákona platí 
zákaz ukladania biologicky roz-
ložiteľného odpadu na skládku, 
zber odpadu sa bude uskutočňo-
vať do 2 rôznych veľkoobjemo-

vých kontajnerov (VOK). Jeden 
z nich bude slúžiť výhradne na 
odkladanie biologicky rozloži-
teľného odpadu (t. j. konáre, 
odpad zo záhrad, trávnikov 
a pod.), druhý na odkladanie 
iného odpadu.
 Hádzať akýkoľvek iný od-
pad ako biologicky rozloži-
teľný je do tohto kontajnera 
PRÍSNE ZAKÁZANÉ!

 Prosíme vás, aby ste boli dis-
ciplinovaní a dodržiavali ozna-
čenie a účel kontajnerov!
 PRÍSNE SA ZAKAZUJE 
vykladať odpad po odvezení 
kontajnera. Pri porušení hrozí 
pokuta 166 € (5000 Sk).
 VOK budú umiestnené pod-
ľa nasledovného harmonogram:

Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius 
Pedersen, a. s., i v spolupráci s Mestskou políciou a ob-
čanmi vykoná na území mesta v mesiacoch september, 
október a november 2012 jesenné upratovanie. 

SOBOTA

29. 9. 

2012

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Východná ul.
– Ul. M. Bela (oproti garážam 5370 – 3795)
– Novomeského ul. (nad garážami vpravo – oproti 1/2695)
– Kyjevská ul. (pred KS – Verejná knižnica M. Rešetku)
– Šmidkeho ul. (roh uličiek – nádoba na sklo č. 8110 – oproti MŠ)

– Lavičková ul. (pri domove dôchodcov)
– Šafárikova ul. (nad garážami roh – nádoba na sklo č. 8108)
– Liptovská ul. (pri trafostanici č. 68008)
– Ul. T. Vansovej (na rázcestí s ul. Bazovského) 
– Ul. J. Halašu (pri č. 2 – 12)

SOBOTA

6. 10. 

2012

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Dolný Šianec – Krátka ul. (zákruta RD č. 1)
– Ul. 28. októbra ( na rázcestí s ulicou Dlhé Hony)
– Beckovská ul. ( na rázcestí s Ulicou 28.októbra)
– Osloboditeľov (pri Kaufl ande)
– Ul. Sama Chalupku (za RD č. 14, koniec ulice) 
– Soblahovská (pri bytových domoch 1104 – 1105)

– Soblahovská – Inovecká ul. (pred detským ihriskom) 
– Ul. P. Bezruča (pri Dele)
– Ul. pod Juhom (nádoba na plasty)
– Soblahovská ul. (bytovka pri Leoni)
– Partizánska ul. (pri cintoríne)
– Partizánska ul. (okolo domu č. 73)

SOBOTA

13. 10. 

2012

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Belá – za plotom TESCO (oproti RD č. 9/1959)
– Nozdrkovce (otoč autobusu oproti domu č. 21/1934)
– Ul. J. Zemana (2 – 4/2394 – nádoba na sklo 7998)
– Záhumenská ul. (autobusová zastávka – OTOČ)
– Karpatská – Stromová ul. (pred detským ihriskom) 

– Karpatská – Puškinova ul. (v križovatke)
– Nad tehelňou (oproti garáže nádoba na sklo č. 7097)
– Nad tehelňou – Pod Brezinou (oproti RD č. 64 – nádoba na sklo 
č. 18326)
– Električná ul. – Horný Šianec (oproti RD č. 79)
– Jilemnického ul. – oproti RD č. 16 (elektrorozvodňa)

SOBOTA

20. 10. 

2012

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Mlynská ul. (pri RD č. 40)
– Opatovská ul. (okolo č. 90 – 95)
– Sibírska ul. (bytovka 12/696)
– Niva (nádoba na papier č. 16807)
– Potočná ul. (okolo domu č. 139)

– Potočná ul. (okolo domu č. 50 – 58)
– Horeblatie (oproti domu č. 617)
– Clementisova ul. (detské ihrisko – nádoba na sklo č. 18907)
– Žilinská ul. (stanovisko nádob, oproti zber. surovín) 
– Ul. odbojárov (oproti RD 21 – 23) 

SOBOTA

27. 10. 

2012

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Jasná ul. (pri RD č. 14 – pri železnici)
– Pádivého ul. (pred bytovkou 5/686 – oproti 679)
– Považská ul. (bytovka 1708, oproti garážam 99 – 101)
– Hodžova ul. (bezbarierová bytovka – vedľa telef. búdky)
– Hurbanova ul. (bytovka č. 32 – 38)

– Ul. M. Turkovej (bytovka č. 36 – oproti škôlke)
– Ul. gen. Goliana – kpt. Nálepku (oproti zim. štadiónu) 
– Nábrežná – Študenská ul. (bytovka č. 12)
– Ul. kpt. Nálepku (pri dome 1675)
– Holubyho nám. (oproti RD 1692)

SOBOTA

3. 11. 

2012 

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Ul. M. Kišša (oproti trafostanici)
– Ul. Ľ Stárka – Piešťanská (pred zákazovou značkou)
– Veľkomoravská ul. (oproti RD 2116/10)
– Školská ul. (oproti RD č. 50)
– Zlatovská – Továrenská ul. (križovatka oproti SBD 2182)

– Kvetná ul. (pri nádobách na druh.suroviny 13590, 13594)
– Bavlnárska – Obchodná ul. (pri nádobe na KO)
– Kožušnícka ul. (oproti RD č. 40)
– Hlavná ul. (pri dome č. 90 – 100)
– Hanzlíkovská – Ul. J. Psotného (pri nádobe na sklo 18416)

SOBOTA

10. 11. 

2012 

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Kukučínova ul. – horná časť pod Brezinou (nádoba na sklo 
č. 18246 – zákruta)
– Pred poľom (za QUEENS PUB )
– Ul. k výstavisku (pri SOŠ)
– Pod Sokolice
– Kubra – námestie (oproti RD 116, pri telef. búdke)

– Kubranská ul. (okolo č. 1-6 – Súvoz – oproti RD č. 36)
– Kubrica – námestie (otoč autobusu)
– Kubranská ul. (pri Kyselke)
– Kubra – Pažítky (pri RD č. 59)
– Kubra pri kríži (pri RD č. 249)

SOBOTA

24. 11. 

2012 

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Okružná ul. (RD č. 37/V. 672)
– Detské mestečko (v objekte DM – zadná brána) 
– Záblatská – Poľnohospodárska ul. (oproti RD 100/A)
– Dolné Pažite – Rybáre (most – RD 172/4)
– Ul. pri parku (zmena nie oproti vchodu do parku – posun o ulicu)

– Majerská ul. (oproti domu č. 9)
– Kasárenská ul. (oproti domu č. 3 za rampami do ľava)
– Orechové – kaplnka (zákruta – zrkadlo)
– Horné Orechové (nádoba na sklo č. 7749)
– Súhrady – Široká ul.

 Do VOK nie je možné ukla-
dať elektroodpad, vyradené ba-
térie a akumulátory, žiarivky, že-
lezný šrot a pneumatiky. Tento 
odpad je možné vyložiť ku kon-
tajnerom, odkiaľ odvoz zabezpe-

čí Marius Pedersen, a. s.
 Aj počas upratovania sú 
otvorené oba zberné dvory – 
na Zlatovskej i na Soblahov-
skej ulici. Tu je možné odovzdať 
druhy odpadu v zmysle platného 

Všeobecne záväzného nariade-
nia č. 4/2004 O odpadoch.
 Ešte raz prosíme občanov, 
aby dodržiavali označenie kon-
tajnerov a ukladali do nich len 
určené odpady. Na disciplinova-

nosť pri ukladaní odpadu bude 
dohliadať Mestská polícia a pra-
covníci Marius Pedersen, a. s.

 (ÚSŽPDI)
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 Herec Pavol Seriš si z 32. 
ročníka Medzinárodného festi-
valu humoru a satiry Kremnic-
ké gagy priniesol Cenu Stana 
Radiča za objav roka. Trenčan 
na festivale zaujal autorskou 
divadelnou hrou „Chutilo vám, 
páni?“. Ako povedal v rozhovo-
re pre MY Trenčianske noviny, 
bola to už pätnásta repríza ko-
médie, ktorá vzišla zo spoluprá-
ce s uznávaným českým hercom 
a režisérom Arnoštom Goldfl a-
mom na Janáčkovej akadémii 
múzických umení v Brne. Na 
november pripravuje tren-
čiansku premiéru novej hry 

z prostredia zoologickej záhra-
dy. K úspechu blahoželáme!
 FOTO: JURAJ MAJERSKÝ

Ocenenie Objav roka pre 
Pavla Seriša

Firma z Trenčína dostala cenu 
za najlepšiu inováciu

Zvonky šťastia sú najlepším 
dokumentárnym filmom roka

Plagát so Žigmundom je vo 
finále prestížnej súťaže

Medzi ocenenými na Výtvarnom 
spektre je aj Trenčianka

 Jedinou ocenenou sloven-
skou fi rmou na Strojárskom 
veľtrhu v Brne bola trenčian-
ska fi rma AGI Petra Ivanku. 
Ako informovali 13. septem-
bra Hospodárske noviny, čest-
né uznanie poroty získala fi rma 

za najlepšiu priemyselnú inová-
ciu. V Čechách predstavila ino-
vatívnu konštrukciu pre CNC 
stroje a 3D tlačiarne, ktorá sa 
hodí predovšetkým pre študen-
tov a odborné školy. K oceneniu 
blahoželáme!

 Film Zvonky šťastia režisé-
rov Mareka Šulíka a Jany Buč-
ky, pod ktorého strih sa podpí-
sal Trenčan Peter Kotrha, získal 
cenu Film Europe Award za 
najlepší slovenský dokumen-
tárny fi lm roka. Rozhodla o tom 
porota a mladí európski kritici 
na 7. ročníku festivalu Cinema-
tik, ktorý sa konal 7. – 13. sep-
tembra v Piešťanoch. Film mal 
premiéru 19. júna 2012 na fes-

tivale ARTFILMFEST v Tren-
čianskych Tepliciach. Celove-
černý dokument so sociálnym 
podtextom sleduje bratran-
ca a sesternicu z rómskej osa-
dy, obdivovateľov Karla Gotta 
a Dary Rolins, ktorí sa rozhod-
nú poslať svojim idolom DVD 
s rómskou verziou ich hitu 
Zvonky šťastia. Tvorcom blaho-
želáme!
 STRANU PRIPRAVILA (EV)

 Lýdia Ivaňová z Trenčína zís-
kala čestné uznanie na celoštát-
nej postupovej súťaži neprofesio-
nálnej výtvarnej tvorby Výtvarné 
spektrum 2012. Do 49. ročníka 
súťaže zaslalo 265 autorov z ce-
lého Slovenska 475 prác. Porota 
odporučila vystaviť 212 prác od 
159 autorov a navrhla udeliť 16 
cien a 15 čestných uznaní. Oce-
nenia odovzdali autorom na ver-
nisáži výstavy v trenčianskom 
Art centre Synagóga 7. septem-
bra. Blahoželáme!  FOTO (JČ)

 Plagát 600 rokov slobod-
ného kráľovského mesta Tren-
čín od Jozefa Vydrnáka vybrala 
Medzinárodná porota do fi nále 

Trienále plagátu Trnava 2012. 
Celkovo sa do fi nále súťaže do-
stali tri plagáty od tohto autora 
(Kniha pre VKMR v Trenčíne 
a autorský plagát Hamlet). Trie-
nále plagátu Trnava je súťažná 
prehliadka svetového plagá-
tu, ktorá sa radí medzi podob-
né podujatia plagátu v Chica-
gu, Lahti a Mexiku. Podmienky 
súťaže tento rok splnilo 1240 
plagátov od 389 autorov z 30 
krajín. Medzinárodná poro-
ta vybrala do fi nále 445 pla-
gátov od 237 autorov. Plagáty 
budú vystavené a reprodukova-
né v ofi ciálnom katalógu TPT 
2012. Mená ocenených autorov 
budú zverejnené na slávnost-
nom otvorení TPT 2012 9. no-
vembra v Trnave.

Peter Ivanka (vpravo) na veľtrhu v spoločnosti veľvy-
slanca SR v ČR Petra Brňa a št. tajomník MH SR Pavla 
Pavlisa. FOTO: MÁRIA KLEINOVÁ

FOTO (RS)
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 Vo Farskom kostole 14. ok-
tóbra návštevníkov do obdobia 
renesancie prenesie vokálno-
inštrumentálne teleso Musica 
pro Sancta Cecilia z Prahy. Jeho 
členmi sú absolventi Konzerva-
tória a ladičskej školy Jana Dey-
la pre zrakovo postihnutých. 
 Vyložene barokovej hudbe sa 
venuje originálne bratislavské 
komorné združenie Tubarose. 
Predstaví sa 21. októbra v Ga-
lérii M. A. Bazovského. Vážna 
hudba v ich podaní znie netra-
dične. Jedným z dôvodov je po-
užitie najhlbšieho plechového 
dychového nástroja tuby ako 
sólového a komorného nástroja 
a tiež basovej gitary. 
 Ako za Klub priateľov vážnej 
hudby v Trenčíne povedal Vla-
do Kulíšek, najväčšou hviezdou 
jesenného festivalu bude Súbor 
pre starú hudbu Musica Aeter-

na, medzinárodnou 
kritikou zaraďovaný 
k najlepším telesám 
svojho druhu v Eu-
rópe. Na rad príde 
v tretiu festivalovú 
nedeľu 28. októbra. 
Koncert venovaný 
obdobiu klasicizmu 
bude v Refektári 
Piaristického gym-
názia. 
 V tom isto priestore sa usku-
toční aj štvrtý festivalový kon-
cert, na ktorom zaznejú skladby 
z obdobia romantizmu v poda-
ní Eufonia Duo Wien. Rakúske 
duo tvoria Shamita Achenbach-
König – violoncello a Stephan 
Achenbach – husle. Koncert sa 
koná 4. novembra. 
 Vyvrcholením festivalu bude 
komponovaný program 11. no-
vembra v Posádkovom klube. 

V „Prechádzkach hudobnou his-
tóriou“ diváci uvidia Martina 
Babjaka, Petra Michalicu, Da-
niela Buranovského, Trenčian-
sky komorný orchester, súbor 
Musica Poetica a žiakov ZUŠ K. 
Pádivého Trenčín a Trenčiansky 
spevácky zbor. Koncert zároveň 
uzatvorí cyklus podujatí, ktorý-
mi si mesto Trenčín pripomína 
600 rokov od udelenia kráľov-
ských výsad. (EV)

VIRTUÁLNE DIVADLO 
OTVORILO SEZÓNU
Po domácom divadelnom 
súbore ponúkne do konca 
tohto roka ešte dve pred-
stavenia. Do Trenčína 
pozve Slovenské národné 
divadlo a Radošincov.

 Poviedkové predstavenie 
PRÍBEHY ZA DVERAMI ve-
nované tvorbe Ephraima Kis-
hona v podaní trenčianskeho 
divadla Normálka otvorilo 29. 
septembra v kine Hviezda novú 
divadelnú sezónu projektu Vir-
tuálne divadlo. Ponúkne v nej 
celkom 12 predstavení. Ako 
informoval Branislav Hollý 
z občianskeho združenia Lam-
pART, diváci sa môžu tešiť na 
najúspešnejších predstavení 
najlepších divadiel zo Sloven-
ska i Českej republiky. 
 Najbližšie predstavenie 
bude v novembri (7. 11.). Slo-
venské národné divadlo príde 
s hrou jedného z najúspešnej-
ších a najpopulárnejších ko-
mediálnych dramatikov súčas-
nej medzinárodnej scény Petra 

Quiltera s názvom JE ÚŽAS-
NÁ! Pravdivý príbeh Florence 
Foster Jenkinsovej, najhoršej 
speváčky na svete, ktorá vedela 
s takou chuťou zle spievať sláv-
ne operné árie, až skutočne vy-
predala slávnu Carnegie Hall. 
V réžii Jakuba Nvotu v hre di-
váci uvidia Kamilu Magálovú, 
Ondreja Kovaľa, Milana Mikul-
číka, Mariána Geišberga, Boži-
daru Turzonovovú, Ivanu Ku-
xovú a Zuzanu Dančiakovú. 
 V decembri (11. 12.) po-
zve Virtuálne divadlo svojich 
návštevníkov na satirickú ko-
médiu Stanislava Štepku a Ra-
došinského naivného divadla 
LEN TAK PRIŠLI. Jej témou je 
dedičstvo po práve zosnulom 
gubernátorovi. Obidve pred-
stavenia sa budú konať v Po-
sádkovom klube. 
 Virtuálne divadlo je dl-
hodobý projekt občianskeho 
združenia LampART. Od roku 
2009 zorganizovalo viac ako 
70 divadelných predstavení 
aj vďaka podpore spoločnosti 
ENEL – Slovenské elektrárne 
a Mesta Trenčín. (EV)

Október prinesie festival Trenčianska 
hudobná jeseň 2012
Tradičný festival vážnej hudby má tento 
rok názov „Hudobné pozdravy slobodnému 
kráľovskému mestu“. Ponúkne štyri koncerty 
a záverečný galakoncert.

Mestský festival si Trenčania užili

 26. ročník festivalu Pri tren-
čianskej bráne návštevníkov tro-
cha potrápil chladným počasím. 
Telesnú teplotu si preto naprá-
vali dobrým burčiakom, peče-
nými klobáskami, zapekaným 
oštiepkom, kapustnicou či iný-
mi dobrotami. Najočakávanejší 
však bol program. Zostavený bol 
v duchu motta, že tento festival 
by mal byť „žatvou“ rôznych žán-
rov tak, aby si každý našiel svoj 
kúsok potešenia. Najtesnejšie 
sa k sebe ľudia tlačili počas piat-
kového koncertu skupiny Vidiek 
– nie však kvôli zime, ale preto, 
lebo Janka Kurica a jeho spolu-
hráčov privítalo okolo 2000 ľudí. 
Strhujúci výkon podali aj sobot-

ňajší rockandrolloví Cellmates, 
ktorý priniesli do Trenčína zá-
van legendárnej Pomády. Ako 
povedal jeden z divákov, „keby 
som bol vedel, že to bude takáto 
show, privlečiem celú rodinu aj 
nasilu“. Podľa zloženia divákov 
korzujúcich po námestí, bolo vi-
dieť, že všetky vekové kategórie 
si v programe vedeli nájsť svoje 
číslo – 6 koncertov, 4 divadlá, ta-
nečné a akrobatické predstave-
nia, mažoretkový festival, pred-
vádzanie remesiel. Len škoda, 
že vyvrcholenie večera – kompo-
novaný folklórny program – po-
kazil dážď. Napriek tomu však 
skvelé výkony viacerých súborov 
sledovali stovky fanúšikov. (JS)

SÚČASŤOU FESTIVALU 
BOLA TRENČIANSKA 
PALIČKA

 V sobotu 22. septembra sa 
konal v Trenčíne 1. ročník ce-
loslovenskej prehliadky ma-
žoretkových skupín Trenčian-
ska palička 2012. V meste, 
v ktorom zatiaľ žiadny mažo-
retkový súbor nefunguje, zor-
ganizovalo prehliadku Kraj-
ské centrum voľného času. 
„Myslím si, že položíme týmto 
základ mažoretkového špor-
tu v Trenčíne,“ povedal riadi-
teľ centra Daniel Beníček. Na 
prehliadke sa predstavili viac 
ako tri stovky mažoretiek. Sú-
ťažili v pódiových choreogra-
fi ách a pochodovom defi lé. 

FOTO ARCHÍV TUBAROSE
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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.

 Asi 11-mesačného krížen-
ca jazvečíka prehodili cez plot 
útulku 5. septembra. Ixo má 
dobrú povahu. Je to priateľ-
ský, bezproblémový a pohodo-
vý psík. Vhodný je do bytu aj 
na dvor, k deťom aj k starým ľu-
ďom.

 Kríženec špica Cody má asi 
1,5 roka. Našli ho 3. septembra 
na Ulici ku štvrtiam (pri Kauf-
lande). Je menšieho vzrastu 
bielej farby, zo začiatku trošku 
bojazlivý, inak pokojnej pova-
hy. Má rád ľudskú spoločnosť. 
Vhodný je do bytu, k deťom aj 
k starším ľuďom. Hľadá sa jeho 
pôvodný alebo nový majiteľ.

 Učenlivý kríženec labrado-
ra Black má asi 1,5 roka. Vy-
soký je 55 cm a váži 34 kg. Pre 
svoju povahu je vhodný k de-
ťom a aktívnym ľuďom, do bytu 
i na dvor. Je priateľský, posluš-
ný a prítulný.

 V prípade záujmu možno 
stanicu navštíviť osobne ale-
bo využiť telefonický kontakt 
0915 785 007. Podľa nariade-
nia, ktoré platí v Trenčíne od 
1. januára ľudia, ktorí si osvo-
ja psíka z karanténnej stani-
ce, budú oslobodení od dane 
za psa.

Poznáte svojho policajta?

Okrsok 
s číslom 3 
má na 
starosti 
samostatný 
inšpektor 
Štefan 
Žigo. Patria 
do neho 

tieto ulice a časti mesta: 
Vlárska cesta, Chotárna, 
Kvetinová, Žabinská, M. 
Kišša, Radlinského, Lesnícka, 
Na záhumní, Súhrady, 
Široká, Hrabovská cesta 
a Hrádzová.
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Mobil: 0902 911 502
E-mail: msp@trencin.sk

O okrsok 
s číslom 2 
sa stará 
samostatný 
inšpektor 
Marián 
Miškovský. 
Do okrsku 
patria tieto 

ulice a časti mesta: Istebníc-
ka, Záhradná, Ružová, 
Podjavorinskej, Medňanské-
ho, Jánošíkova, Kasárenská, 
Jahodová, Majerská a Na 
kamenci.
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Mobil: 0902 911 274
E-mail: msp@trencin.sk

Okrsok s číslom 1 majú na 
starosti dvaja samostatní 
inšpektori Miroslav Baláž 
a Marcel Kostifal. Do ich 
okrsku patria tieto ulice a časti 
mesta: v Zlatovciach Hlavná, 
Hanzlíkovská, Na vinohrady, 
Okružná, Na záhrade, Detská, 
Na dolinách, Poľovnícka, Jarná, 
Severná, K mlynisku, Malozá-
blatská a v Záblatí Dolné Pažite, 
Sigôtky, Záblatská, Rybáre, Pri 
parku, Ku kyselke a Poľnohos-
podárska.
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Mobil: 0902 911 274
E-mail: msp@trencin.sk

 Celé územie mesta Tren-
čín je rozdelené do 28 okrskov. 

Každý okrsok má svojho mest-
ského policajta. Jeho fotografi u 
aj s kontaktom nájdu občania 
na internetovej stránke mesta. 
Pre zlepšenie informovanosti 
fotografi e okrskárov uverejňu-

je postupne aj mesačník INFO. 
Pokračujeme v predstavovaní 
tretieho obvodu, do ktorého pat-
ria Záblatie, Zlatovce, Nové Zla-
tovce, Istebník a Orechové.
 (R)

Úspešný trenčiansky bežec 
oslávil šesťdesiatku

 Dlhoročný reprezentant mesta Trenčín zorganizo-
val tento rok už 8.ročník celoslovenských bežeckých 
pretekov Beh trenčianskou Brezinou a tiež organizuje 
bežecké preteky pre deti. Ako nás upozornila Miroslava 
Hrubová, v tomto roku sa v bežeckom poli zaradil do ka-
tegórie mužov nad 60 rokov. Viacročný zdravotný stav 
bez užívania akýchkoľvek „piruliek“, pravidelné trénin-
gy a rodinná podpora ho zaraďujú do poprednej skupi-
ny slovenských bežcov. Miroslava Kováča však možno 
v Trenčíne vidieť nielen v behu. Od apríla 2011 je spolu-
pracovníkom Útvaru interných služieb Mestského úra-
du. Ako povedal vedúci útvaru Benjamín Lisáček, stará 
sa o mestskú zeleň, hlavne v centrálnych častiach mesta, 
a čistotu lesoparku. Je veľkým prínosom pre mesto, čo 
je vidieť v množstve práce, ktorú pre Trenčín odviedol. 
Je usilovným, iniciatívnym a samostatným kolegom, 
ktorý sám, ale aj za pomoci vlastnej rodiny napríklad 
pri osádzaní informačných tabúľ na Brezine zveľaďuje 
naše mesto nielen v pracovnom čase, ale aj mimo neho. 
 Gratulujeme a do ďalších úspešných rokov mu želá-
me veľa zdravia a ešte veľa víťazstiev v športovom i súk-
romnom živote!

Od januára 2012 absolvoval 35 pretekov, pri-
čom 34 krát zvíťazil a raz obsadil tretie miesto. 
Miroslav Kováč sa 13. septembra dožil životné-
ho jubilea 60 rokov. 

Neprišlo vám domov INFO?
Reklamácie roznosu hláste na 032/6504 287

INFORMAČNÉ NOVINY SAMOSPRÁVY MESTA TRENČÍN

Od soboty za ne plati  nový cestovný poriadok MHD

 Mesto už koncom minulého 

roka avizovalo, že musí znížiť ná-

klady za preplatenie strát, ktoré 

verejná doprava prináša. „Opti-

malizácia liniek MHD Trenčín vy-

chádza zo súčasného stavu siete 

liniek s cieľom zníženia ubehnu-

tých kilometrov. To znamená, že 

nerieši radikálnu zmenu trasova-

ni. K takejto zmene bude musieť 

dôjsť po uvedení 2. cestného mos-

ta do prevádzky,“ uviedol vicepri-

mátor Trenčína Rastislav Kudla.

 Pôvodne sa malo ročne najaz-

diť v MHD Trenčín takmer 2,3 

milióna km. Už na jar tohto roka 

došlo k prvej úspore približne 

100 tisíc km a teraz budú zníže-

né výkony o ďalších asi 300 ti-

síc km bez výrazných obmedzení 

základnej obsluhy. „Po zavedení 

všetkých zmien predpokladáme 

úsporu fi nancií približne 400 tisíc 

eur ročne,“ povedal R. Kudla.

Dvojmesačná 
 

skúšobná prevádzka 

 „Žiadna zmena sa nedá ro-

biť len takpovediac od stola. 

Preto sme pristúpili k skúšobnej 

prevádzke nového cestovného po-

riadku, ktorá bude trvať 2 mesia-

ce. Tento čas ukáže, či cestovný 

poriadok zostane bez ďalšej zme-

ny alebo bude ešte upravený,“ 

uviedla Jarmila Maslová z mest-

ského úradu, ktorá sa spolupo-

dieľa na tvorbe nového cestovné-

ho poriadku MHD Trenčín.

 „Snahou našej dopravnej spo-

ločnosti (SAD Trenčín, a. s.) je 

maximálne profesionálne posky-

tovať verejnú službu. Snažíme sa 

byť nápomocní v daných možnos-

tiach objednávateľovi služby aj 

cestujúcej verejnosti,“ uviedol ge-

nerálny riaditeľ SAD Trenčín Ju-

raj Popluhár.

 Počas skúšobnej prevádzky 

nebudú v cestovnom poriadku 

garantované spoje, ktoré sú vždy 

prevádzkované nízkopodlažným 

autobusom, to znamená, že do-

časne nebudú vyznačené tzv. „i“ 

spoje. Zatiaľ nebudú na označní-

koch na zastávkach zmenené čísla 

liniek. Do konca letných prázdnin 

nebudú premávať spoje označené 

novým znamienkom „L2“ a, sa-

mozrejme, ani spoje označené 

znamienkom „c“. Tie premávajú 

len v dňoch školského vyučova-

nia.  

(R)

Mesto Trenčín a SAD Trenčín, a. s. pristupujú od 18. au-

gusta k zmene cestovného poriadku mestskej hromadnej 

dopravy (MHD). Cieľom je zefektívniť finančné prostried-

ky vynakladané na MHD Trenčín tak, aby to nemalo 

negatívny dopad na cestujúcich. 
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ZMENA CESTOVNÉHO PORIADKU
MIMORIADNE VYDANIE

 Mestská hromadná dopra-

va je služba verejnosti, ktorú 

pre svojich občanov zabezpe-

čuje samospráva.

 Keby mal takúto dopravu 

zabezpečovať akýkoľvek súk-

romný podnikateľ, tak budú 

v premávke iba ziskové linky. 

Vtedy by však premávalo pod-

statne menej spojov a niekto-

ré oblasti, napríklad Opatová 

a Kubrica, by neboli obslúžené 

vôbec. Verejná autobusová do-

prava má však úplne iný cieľ, 

než generovať zisk.

 Služby MHD si objednáva-

jú mestá zvyčajne u podnikov 

SAD. Priamo objednávateľ ur-

čuje cestovný poriadok a aj to, 

aké autobusy budú jazdiť, kto 

bude platiť cestovné a v akej 

výške. Mesto rozhoduje aj 

o tom, kto bude mať zľavu, prí-

padne, kto bude jazdiť úplne 

zadarmo. V praxi to zname-

ná, že ak Mesto ako objedná-

vateľ určí, že napríklad deti do 

6 rokov budú jazdiť zadarmo, 

znamená to, že za neho zapla-

tí celý cestovný lístok. Tak je to 

aj v prípade seniorov 70 a viac-

ročných, ktorí dnes cestujú 

MHD bezplatne. Mesto za nich 

platí cestovné v plnej výške. 

 Vo všeobecnosti, ak by mali 

cestujúci platiť reálne ceny, 

tak každý cestovný lístok bude 

podstatne drahší. Mestá teda 

platia za každého svojho obča-

na časť cestovného.

 Všetko je zapracované 

v zmluve medzi Mestom a do-

pravcom, kde je aj presne vy-

medzené, koľko kilometrov 

ročne autobusy MHD najazdia 

a čo všetko sa zohľadňuje v pre-

plácaní výkonov dopravcovi. 

Hovoríme o tzv. oprávnených 

nákladoch na to, aby dopravca 

mohol takúto službu zabezpe-

čovať a o regulovanom zisku. 

MHD fi nancujú mestá zo svoj-

ho rozpočtu. 
(R)

Kto a ako 

financuje MHD

MAČNÉ NOVINNYY SASAMAMMOMOSOSPSPRSPRR
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malizácia liniek MHD Trenčín vy-

chádza zo súčasného stavu siete

liniek s cieľom zníženia ubehnu-

tých kilometrov. To znamená, že 
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ni. K takejto zmene bude musieť 

dôjsť po uvedení 2. cestného mos-

ta do prevádzky,“ uviedol vicepri-
“

mátor Trenčína Rastislav Kudla.

 Pôvodne sa malo ročne najaz-

diť v MHD Trenčín takmer 2,3 

milióna km. Už na jar tohto roka 

došlo k prvej úspore približne 

100 tisíc km a teraz budú zníže-

né výkony o ďalších asi 300 ti-
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základnej obsluhy. „Po zavedení 
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prevádzke nového cestovného po-

riadku, ktorá bude trvať 2 mesia-

ce. Tento čas ukáže, či cestovný 

poriadok zostane bez ďalšej zme-

ny alebo bude ešte upravený,“
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tovať verejnú službu. Snažíme sa 

byť nápomocní v daných možnos-

tiach objednávateľovi služby aj 

cestujúcej verejnosti,“ uviedol ge-
“

nerálny riaditeľ SAD Trenčín Ju-

raj Popluhár.

 Počas skúšobnej prevádzky 

nebudú v cestovnom poriadku 

garantované spoje, ktoré sú vždy 

prevádzkované nízkopodlažným 

autobusom, to znamená, že do-

časne nebudú vyznačené tzv. „i“ 

spoje. Zatiaľ nebudú na označní-

koch na zastávkach zmenené čísla 

liniek. Do konca letných prázdnin 

nebudú premávať spoje označené 

novým znamienkom „L2“ a, sa-

mozrejme, ani spoje označené 

znamienkom „c“. Tie premávajú 

len v dňoch školského vyučova-

nia.  
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Mesto Trenčín a SAD Trenčín, a. s. pristupujú od 18. au-

gusta k zmene cestovného poriadku mestskej hromadnej 

dopravy (MHD). Cieľom je zefektívniť finančné prostried-

ky vynakladané na MHD Trenčín tak, aby to nemalo 

negatívny dopad na cestujúcich. 
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 Keby mal takúto dopravu 

zabezpečovať akýkoľvek súk-

romný podnikateľ, tak budú 

v premávke iba ziskové linky. 

Vtedy by však premávalo pod-

statne menej spojov a niekto-

ré oblasti, napríklad Opatová 

a Kubrica, by neboli obslúžené 

vôbec. Verejná autobusová do-

prava má však úplne iný cieľ, 

než generovať zisk.

 Služby MHD si objednáva-

jú mestá zvyčajne u podnikov 

SAD. Priamo objednávateľ ur-

čuje cestovný poriadok a aj to, 

aké autobusy budú jazdiť, kto 

bude platiť cestovné a v akej 

výške. Mesto rozhoduje aj 

o tom, kto bude mať zľavu, prí-

padne, kto bude jazdiť úplne 

zadarmo. V praxi to zname-

ná, že ak Mesto ako objedná-

vateľ určí, že napríklad deti do 

6 rokov budú jazdiť zadarmo, 

znamená to, že za neho zapla-

tí celý cestovný lístok. Tak je to 

aj v prípade seniorov 70 a viac-

ročných, ktorí dnes cestujú 

MHD bezplatne. Mesto za nich 

platí cestovné v plnej výške. 

 Vo všeobecnosti, ak by mali 

cestujúci platiť reálne ceny, 

tak každý cestovný lístok bude 

podstatne drahší. Mestá teda 

platia za každého svojho obča-

na časť cestovného.

 Všetko je zapracované 

v zmluve medzi Mestom a do-

pravcom, kde je aj presne vy-

medzené, koľko kilometrov 

ročne autobusy MHD najazdia 

a čo všetko sa zohľadňuje v pre-

plácaní výkonov dopravcovi. 

Hovoríme o tzv. oprávnených 

nákladoch na to, aby dopravca 

mohol takúto službu zabezpe-

čovať a o regulovanom zisku. 

MHD fi nancujú mestá zo svoj-
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ho rozpočtu. 
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Od soboty za ne plati  nový cestovný poriadok MHD

 Mesto už koncom minulého roka avizovalo, že musí znížiť ná-klady za preplatenie strát, ktoré verejná doprava prináša. „Opti-malizácia liniek MHD Trenčín vy-chádza zo súčasného stavu siete 
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úsporu fi nancií približne 400 tisíc 
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skúšobná prevádzka  „Žiadna zmena sa nedá ro-biť len takpovediac od stola. 
Preto sme pristúpili k skúšobnej 
prevádzke nového cestovného po-riadku, ktorá bude trvať 2 mesia-ce. Tento čas ukáže, či cestovný 

poriadok zostane bez ďalšej zme-ny alebo bude ešte upravený,“ uviedla Jarmila Maslová z mest-ského úradu, ktorá sa spolupo-dieľa na tvorbe nového cestovné-

ho poriadku MHD Trenčín. „Snahou našej dopravnej spo-ločnosti (SAD Trenčín, a. s.) je 
maximálne profesionálne posky-tovať verejnú službu. Snažíme sa 

byť nápomocní v daných možnos-tiach objednávateľovi služby aj 
cestujúcej verejnosti,“ uviedol ge-nerálny riaditeľ SAD Trenčín Ju-raj Popluhár. Počas skúšobnej prevádzky nebudú v cestovnom poriadku garantované spoje, ktoré sú vždy prevádzkované nízkopodlažným autobusom, to znamená, že do-časne nebudú vyznačené tzv. „i“ spoje. Zatiaľ nebudú na označní-koch na zastávkach zmenené čísla liniek. Do konca letných prázdnin nebudú premávať spoje označené novým znamienkom „L2“ a, sa-mozrejme, ani spoje označené znamienkom „c“. Tie premávajú len v dňoch školského vyučova-nia.  

(R)
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gusta k zmene cestovného poriadku mestskej hromadnej 
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ky vynakladané na MHD Trenčín tak, aby to nemalo 
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ZMENA CESTOVNÉHO PORIADKU

MIMORIADNE VYDANIE

 Mestská hromadná dopra-va je služba verejnosti, ktorú pre svojich občanov zabezpe-čuje samospráva. Keby mal takúto dopravu zabezpečovať akýkoľvek súk-romný podnikateľ, tak budú v premávke iba ziskové linky. Vtedy by však premávalo pod-statne menej spojov a niekto-ré oblasti, napríklad Opatová a Kubrica, by neboli obslúžené vôbec. Verejná autobusová do-prava má však úplne iný cieľ, než generovať zisk. Služby MHD si objednáva-jú mestá zvyčajne u podnikov SAD. Priamo objednávateľ ur-čuje cestovný poriadok a aj to, aké autobusy budú jazdiť, kto bude platiť cestovné a v akej výške. Mesto rozhoduje aj o tom, kto bude mať zľavu, prí-padne, kto bude jazdiť úplne zadarmo. V praxi to zname-ná, že ak Mesto ako objedná-vateľ určí, že napríklad deti do 6 rokov budú jazdiť zadarmo, znamená to, že za neho zapla-tí celý cestovný lístok. Tak je to aj v prípade seniorov 70 a viac-ročných, ktorí dnes cestujú MHD bezplatne. Mesto za nich platí cestovné v plnej výške.  Vo všeobecnosti, ak by mali cestujúci platiť reálne ceny, tak každý cestovný lístok bude podstatne drahší. Mestá teda platia za každého svojho obča-na časť cestovného. Všetko je zapracované v zmluve medzi Mestom a do-pravcom, kde je aj presne vy-medzené, koľko kilometrov ročne autobusy MHD najazdia a čo všetko sa zohľadňuje v pre-plácaní výkonov dopravcovi. Hovoríme o tzv. oprávnených nákladoch na to, aby dopravca mohol takúto službu zabezpe-čovať a o regulovanom zisku. MHD fi nancujú mestá zo svoj-ho rozpočtu. 
(R)

Kto a ako financuje MHD

 UPOZORNILI STE NÁS

FOTO (MH)



INFO | 111. október 2012 spektrum, inzercia

 POZÝVAME VÁS NA ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 15. 10. 2012 o 15.30 hod., vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 31. 10. 2012 o 16.00 hod., ZŠ Veľkomoravská

VMČ Juh 1. 10. 2012 o 18.00 hod., KC Aktivity

VMČ Sever 10. 10. 2012 o 16.00 hod., KS Kubra

Mesto Trenčín

vyhlasuje architektonickú 

súťaž:

ZASTREŠENIE TRHOVISKA PRI DRUŽBE

začiatok súťaže – 8. 10. 2011

koniec súťaže – 12. 11. 2012

oznámenie výsledkov súťaže – 23. 11. 2012

Viac informácií – www.trencin.sk
Súťažné podklady je možné získať od 8. 10. 2012
na ÚHA – Farská 10, Trenčín alebo na www.trencin.sk

3. VÝSTAVA OKRASNÝCH DREVÍN,
OVOCNÝCH STROMOV
A POTRIEB PRE ZÁHRADKÁROV

1. VÝSTAVA POTRIEB
PRE SENIOROV

EXPOEXPO

19. 10. od 9.00 do 17.00 h, 20. 10. do 16.00 h

Pre návštevníkov bude zabezpečená bezplatná
autobusová kyvadlová doprava

na trase Železničná stanica – Výstavisko EXPO CENTER a späť

9. 10. 2012                od 9.00 do 16.30 h
10. – 11. 10. 2012     od 9.00 do 17.00 h
12. 10. 2012              od 9.00 do 15.00 h

Výstavisko Trenčín Vás pozýva na výstavy

EXPO CENTER a.s.
Pod Sokolicami 43, 911 01 Trenčín
tel.: +421 32 770 43 20

www.expocenter.sk
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Názov periodickej tlače: INFO TRENČÍN. Vydavateľ: Mesto Trenčín, IČO: 00312037. Vychádza raz mesačne. Uzávierka čísla je vždy 20. v mesiaci. Ročník XIV. Náklad 24 000 ks. Adresa vydavateľa: INFO, 

Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín. Tel.: 032/650 42 87, fax: 032/650 42 16, e-mail: info@trencin.sk, zodpovedný redaktor: Richard Nemec, grafi k: Radoslav Jánoš. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia 

a nehonoruje. Tlač: MERKANTIL. Distribúcia: I. D. Marketing Slovensko. ISSN 1338-6832. Evidenčné číslo: EV 3517/09. Nepredajné, rozširované do schránok všetkých domácností v meste Trenčín. 

Považujete za vhodné a re- 
prezentatívne, že prechod 
cez Zlatú Fatimu pripomína 
poľské trhovisko? Pôsobí to 
odpudzujúco. Podobný predaj 
sa hodí na tržnicu, nie hneď 
vedľa námestia. Laci
Adriana Mlynčeková, útvar 
hlavného architekta:
 Pasáž Zlatá Fatima je v ma-
jetku súkromného vlastníka, 
ktorým je Coop Jednota. Mesto 
nemá dosah na dianie na súk-
romnom pozemku. Uvedomu-
jeme si však nevhodnosť a ne-
kultúrnosť predaja tohto typu 
v centre Trenčína. Vyvoláme 
rokovanie so zástupcami Coop 
Jednoty, kde budeme tlmočiť ná-
zor mesta. Veríme, že sa nám po-
darí nájsť vhodné riešenie. 

Pri výstavbe nového mos- 
ta sa v kruhovom objazde pri 
Baumaxe a popri ceste sme-
rom od Kaufl andu k OC Lau-
garicio objavila vzrastovo veľ-
ká rastlina s veľkými bielymi 
kvetmi. Nejedná sa o invazív-
nu rastlinu? Ak áno, zrealizu-
jete jej odstránenie? Emil Z.
Patrícia Omachelová, útvar in-
terných služieb:
 Ide o plochy, na ktorých sa 
realizuje rozkopávka pre budúcu 
komunikáciu (prepojenie diaľni-
ce s Juhom). Na týchto plochách 
sa navážkami zeminy vytvorili 
podmienky pre rozvoj burino-
vých porastov. Spomínaná rast-
lina je durman. Je to jedovatá 
rastlina, invazívna. Pozemky, na 
ktorých rastlina rastie, nespada-
jú pod verejnú zeleň mesta a väč-
šina nie je vo vlastníctve mesta. 
Ingrid Kuľhová, útvar staveb-
ný, životného prostredia, dopra-
vy a investícií:
 Vyzveme investora stavby 
Slovenskú správu ciest IVSC Ži-
lina na úpravu pozemku.

V rozpočte mesta Trenčín  
na rok 2012 sa píše, že mesto 
fi nančne podporí údržbu 4 
detských ihrísk a mobiliára 
sumou 1.000 EUR. Chcem 
sa opýtať, o aké ihriská ide? 
Suma sa už vyčerpala? 
 Michaela Sedláčková
Benjamín Lisáček, útvar inter-
ných služieb:
 Za údržbu 4 detských ihrísk 
– Pádivec, Považská, Obchod-
ná a Kvetná sa platí mesačný 

paušál, ktorý prevyšuje vami 
udávanú sumu a je uhrádzaný 
z programu 10 – verejná zeleň. 
Tu je zahrnuté kosenie, zbiera-
nie odpadkov, kontrola. Čo sa 
týka opráv, tie tento rok realizu-
jeme prostredníctvom Mestské-
ho hospodárstva a správy lesov, 
m. r. o., ktoré má na tento účel 
pridelené fi nancie v značne ob-
medzenom množstve. Z daného 
dôvodu vykonávajú iba najnevy-
hnutnejšie opravy predovšetkým 
tých detských ihrísk, ktoré sú 
najviac frekventované. Veľmi 
dobre vieme, že stav detských ih-
rísk je zlý, ale treba si uvedomiť, 
že hospodárime len s určitým 
objemom fi nancií. Proces tvor-
by rozpočtu je veľmi zložitý a je 
založený na kompromisoch. Na-
priek tomu sa snažíme pomôcť 
v súčasnosti stále sa zväčšujúce-
mu počtu rodičov, ktorí sa sna-
žia svojpomocne zveľadiť detské 
ihriská. Mesto v takýchto prípa-
doch poskytuje aspoň dopravu, 
demontáž, výmenu piesku a po-
dobne… V oveľa väčšej miere 
využívame aj nezamestnaných 
z úradu práce na čistenie verej-
ných priestranstiev, vrátane ih-
rísk.

Kedy mesto zrekonštru- 
uje ihrisko pre deti na ul. 28. 
októbra – „pri medveďoch“. 
Húpačky, pieskovisko sú totiž 
v dezolátnom stave, betónové 
múry sú v rozpade a ani tráva 
nie je pokosená. 
 Martina Michalcová
Benjamín Lisáček, útvar inter-
ných služieb:
 V súčasnosti komunikuje-
me s pani Mickovou, ktorá za 
pomoci rodičov iniciuje akciu 
opravy detského ihriska. Mest-
ské hospodárstvo a správa le-
sov, m.r.o. prisľúbilo pomoc pri 
výmene piesku, odvoze sutiny, 
dovoze materiálu, prípadne her-
ných prvkov a doplnenia dosiek 
na lavice.
 Mesto Trenčín doplní ešte je-
den odpadkový kôš. Tráva bude 
pokosená v rámci októbrového 
celoplošného kosenia Trenčína.

Mal by som záujem o in- 
formácie týkajúce sa dražby 
bytov, ktoré sú vo vlastníctve 
mesta alebo v osobnom vlast-
níctve, ktoré ponúka na predaj 
mesto. Vykonáva mesto v tom-

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
to období nejaké dražby bytov, 
napr. po neplatičoch? 
 Martin Sabo
Zuzana Pappová, útvar majet-
ku mesta:
 Mesto Trenčín predáva byty 
len v týchto prípadoch:
 – nájomcom bytov v dome, kde 
už byty boli odpredávané, a to 
v prípade, že nájomca o odkú-
penie požiada a nemá žiadne ne-
doplatky voči mestu na nájom-
nom,
 – verejnou obchodnou súťažou 
(VOS) odpredáva byty, ktoré 
sú právne a fyzicky voľné. Táto 
súťaž sa vyhlasuje na webovej 
stránke mesta www.trencin.sk 
v sekcii „Predaj nehnuteľností“ 
alebo samostatne „Predaj voľné-
ho bytu“.
 Mesto Trenčín v súčasnos-
ti nevykonáva dražby bytov, ale 
ich predáva verejnou obchod-
nou súťažou. 

Prečo sa svieti v podchode  
od novej polikliniky na Noviny 
aj za bieleho dňa?
 Martina Michalcová
Roman Sabadka, útvar inter-
ných služieb:
 V tomto podchode (tak ako 
aj v ostatných) sa svieti celo-
denne pre zvýšenie bezpečnosti 
chodcov.

Akú sankciu je povinný  
uložiť mestský policajt pri ne-
ustálom porušovaní platného 

VZN o premávke na pozem-
ných komunikáciách na území 
mesta Trenčín nákladným 
a špeciálnym motorovým vo-
zidlám, autobusom, obytným 
motorovým vozidlám, príve-
som a návesom, dopravným 
strojom v súvislosti s parkova-
ním a státím v čase od 21.00 
hod. do 6.00 hod.?  Klaudia
Petr Vojtěch, mestská polícia:
 Policajti Mestskej polície 
v Trenčíne za nerešpektovanie 
dopravnej značky IP 24 a Zóna 
s dopravným obmedzením, 
umiestnenej na každej prístu-
povej ceste do mesta Trenčína 
majú oprávnenie za tento prie-
stupok uložiť blokovú pokutu až 
do výšky 60 €. 

Ako je to s venčením psov  
bez vodítka. Máme tiež psa 
a vždy keď sme vonku, tak 
stretneme minimálne troch 
ľudí, ktorým pes voľne behá. 
Keď sme ich na to upozornili, 
ohradili sa, že to nenariaďuje 
zákon. Peter Ďuriš
Petr Vojtěch, mestská polícia:
 Mesto Trenčín má platné 
Všeobecne záväzné nariade-
nie (VZN) o podmienkach dr-
žania psov. V tomto VZN sa, 
okrem iného, píše: „na verejnom 
priestranstve musí byť každý pes 
vedený na vôdzke, každý nebez-
pečný pes musí mať nasadený aj 
náhubok.“
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ARTKINO METROARTKINO METRO
Mierové nám. 4, tel.: 032/743 44 15, 
www.lampart.sk

2. – 4. 10. |  Rodina je základ 
štátu
V roadmovie odľahčenej humorom, opúš-
ťa hlavný hrdina spoločne so svojimi naj-
bližšími luxusný život v českej metropole 
a vydáva sa k brehom rieky Moravy, aby 
tu našiel úkryt pred problémami moder-
nej doby.

4. 10. |  Noční jazdci 
(Spomienka na Radka 
Brzobohatého) 
Michal Dočolomanský v úlohe pašeráka 
koní a Radoslav Brzobohatý ako pražský 
colník sa v Hollého Nočných jazdcoch stre-
tli v takmer westernovej konfrontácii, za-
sadenej do neistých a dramatických rokov 
novozaloženej Československej republiky. 

5. 10. |  Filmový klub mladých: 
Filmy FAMU Praha II.
15.30 Blok animovaných fi lmov 
16.30 Blok dokumentárnych fi lmov
17.30 Blok hraných fi lmov

5. – 7. 10. |  Ironsky
Sci-fi  komédia o nacistoch, ktorým sa na 
sklonku druhej svetovej vojny podarilo 
ukryť na odvrátenej strane Mesiaca. Vybu-
dovali si tam obrovskú základňu a v roku 
2018 sa chystajú zaútočiť na pozemšťa-
nov. I

7. 10. |  Tintinove 
dobrodružstvá

Film sleduje osudy výnimočne zvedavého 
mladého reportéra Tintina a jeho verného 
psieho spoločníka Snowyho. 

9. 10. |  Svätá štvorka 
Ondra aj Vítek, ktorí sú kolegami v za-
mestnaní, majú svoje ženy úprimne radi, 
ale zároveň obaja skryto túžia po manžel-
ke toho druhého... 

10. 10. |  Bohémsky život
Spisovateľa Marcela, albánskeho emig-
ranta, maliara Rodolfa a hudobného skla-
dateľa Schaunarda spája puto priateľstva 
a vernosť múzam. Potĺkajú sa po lacných 
parížskych bytoch, niekedy trú biedu, 
niekedy si žijú v blahobyte, niekedy majú 
šťastie na pekné ženy…

 11. – 12. 10. |  Mr. Nice
Film je založený na skutočnom príbehu 

Howarda Marksa, ktorý sa stal v šesťde-
siatych rokoch hlavným dovozcom mari-
huany vo Veľkej Británii. Podarilo sa mu 
uniknúť na čas z väzenia tým, že predstie-
ral, že je agent MI6. Stal sa bojovníkom 
za legalizáciu marihuany, vďaka čomu sa 
objavil aj na kandidátke do parlamentu.

12. 10. |  Filmový klub 
mladých: Filmy VŠMU 
Bratislava II.
15.30 | Blok animovaných fi lmov 
16.30 | Blok dokumentárnych fi lmov
17.30 | Blok hraných fi lmov

13. – 14. 10. |  Chlapec na 
bicykli
Nový fi lm bratov Dardennovcov rozpráva 
príbeh dvanásťročného Cyrila, ktorého dá 
otec do detského domova. Chlapec nepre-
stáva veriť, že sa k otcovi vráti, ale ten už 
žije nový život…

14. 10. |  Autorozprávky 
Celovečerný rozprávkový fi lm je zostavený 
zo štyroch animovaných epizód a hranej 
časti, ktorá všetko spája a vytvára rámec 
príbehu. Každá z rozprávok je spraco-
vaná inou technikou a inou výtvarnou 
skupinou.

16. – 17. 10. |  Volám sa Oliver 
Tate
Oliver Tate má 15 a nezapadá do svojej 
sociálnej skupiny. Vyrastá niekde vo 
Walese v 80. rokoch, neustále premýšľa 
nad samovraždou a únikom do krajiny 
zidealizovaných predstáv. Má dva ciele: 
zachrániť manželstvo svojich rodičov 
prostredníctvom dobre premysleného 
plánu a prísť o panictvo pred šestnástymi 
narodeninami. 

18. 10. |  Filmový klub 
mladých: Ozveny festivalu 
študentských filmov IX. 
15.30 | Blok animovaných fi lmov 
16.30 | Blok dokumentárnych fi lmov
17.30 | Blok hraných fi lmov

18. – 21. 10. |  Polski film 
(Večer českého filmu)
Najnovší fi lm českého režiséra a scená-
ristu Marka Najbrta prináša na plátna 
slovenských kín nový žáner. Tvorcovia 
prichádzajú s reality fi lmom. Pohrávajú sa 
s manipuláciou, mystifi kujú a prekračujú 
hranice medzi fi kciou a realitou. 

21. 10. |  Šmoulkovia 
No nebolo by to super, keby svet na chvíľu 
zmodrel? Dobrodružstvá tejto modrej rasy 
v dobách stredoveku. Musí sa vyrovnať 
sama so sebou a tiež s ľuďmi, predo-
všetkým so zlým čarodejom, ktorý sa ich 
chce zmocniť a využiť pre svoje nekalé 
zámery.

23. – 24. 10. |  Železná lady
Režisérka Phyllida Lloyd natočila pútavý 
životopisný fi lm o najvýznamnejšej po-
litičke 20. storočia, Margaret Thatche-
rovej. Táto neobyčajná všestranná žena 

dokázala, že vysoká politika nie je len 
výsadou mužov. Ako vôbec prvá žena sa 
stala premiérkou Spojeného kráľovstva 
Veľkej Británie a Severného Írska. Svojím 
nekompromisným prístupom k politické-
mu, ale i osobnému životu, získala pre-
zývku Železná lady. 

25. – 26. 10. |  Polnoc v Paríži

Mladý pár Gil a Inez, ktorí sa majú na 
jeseň zosobášiť, prichádzajú s jej rodičmi 
do Paríža. Gil je neznámy spisovateľ, ktorý 
miluje Paríž a chcel by sa sem po svadbe 
presťahovať. Inez na rozdiel od neho jeho 
romantickú predstavu nezdieľa…

26. 10. |  Filmový klub 
mladých: Ozveny festivalu 
študentských filmov X.
15.30 | Blok animovaných fi lmov 
16.30 | Blok dokumentárnych fi lmov
17.30 | Blok hraných fi lmov

27. – 28. 10. |  Hanba
Brandon je úspešný a fi nančne zabezpe-
čený mladý muž, ktorý žije v súčasnom 
New Yorku s absolútnymi možnosťami. 
Napriek vysokému sociálnemu statusu je 
Brandonova vnútorná spokojnosť a slobo-
da deformovaná do sexuálnej závislosti 
a spoločenskej a osobnej frustrácie. 

28. 10. |  Lorax
Čo spravíte, keď chce vaša životná láska 
skutočný strom a na svete už žiadne sku-
točné stromy nie sú? 

30. – 31. 10. |  Musíme si 
pohovoriť o Kevinovi 
Eva sa kvôli svojmu synovi vzdá nádejnej 
kariéry, ale zanedlho po pôrode zistí, že 
v ich vzťahu niečo nie je v poriadku. Kevin 
sa od ranného veku voči svojmu okoliu 
vymedzuje agresívne a nenávisť k matke 
kulminuje v puberte až do najväčšieho 
zločinu – vraždy. Eva ho neopúšťa ani vo 
väzení a aj tu pokračuje vzťah plný nepo-
chopenia, sklamania, nenávisti… A lásky. 

CINEMAXCINEMAX
ZOC MAX, M. R. Štefánika 426, 
tel.: 032/741 92 40, www.cine-max.sk

od 4. 10. |  Cesta do lesa
Voľné pokračovanie fi lmu Cesta z mesta 
režiséra Tomáša Vorela. Oslava českej 
krajiny a prírodných živlov, ktoré čelia ag-
resivite miest. Honza Manák sa rozhodol 
ukončiť kariéru „itečkára“ a kúpil chalupu 
na konci malej dediny, kde sa zabýval 
so svojou rodinou. Pracuje v lese ako 

pomocný robotník, opravuje cesty, oplo-
tenia, ťaží drevo, pomáha lesníkom…

od 4. 10. |  Hotel Transylvánia 
 V Drakulovom luxusnom hoteli Transylvá-
nia sa môžu stretávať všetky najznámejšie 
svetové monštrá a byť ďaleko v bez-
pečnom prostredí bez ľudí. Drakula drží 
obyčajných smrteľníkov ďaleko od hotela 
Transylvánia aj preto, že chce ochrániť 
Mavis, svoju milovanú dcéru, ktorá práve 
oslavuje 118 narodeniny…

od 4. 10. |  Divadlo Járy 
Cimrmana – České nebe

Nález Cimrmanovej hry České nebe potvr-
dil, že stopa geniálneho autora nekončí 
v roku 1914. Dráma zachytáva dobu, keď 
vypukla 1. svetová vojna. Sledujeme ju 
z neba, kde sa dávno mŕtvi velikáni čes-
kých dejín strachujú o osud svojho ľudu. 
Česká nebeská komisia v zložení svätý 
Václav, praotec Čech a J. A. Komenský 
sa v krízovej situácii rozširuje o nových 
členov, aby vnukla národu myšlienku sa-
mostatného štátu. 

od 18. 10. |  Asterix a Obelix 
v službách Jej Veličenstva 3D
Pod vedením Júlia Cézara napadli preslá-
vené rímske légie Britániu. Jednej malej 
dedinke sa však stále darí statočne odolá-
vať, no každým dňom je slabšia a slabšia. 
Britská kráľovná preto vyšle svojho verné-
ho dôstojníka Anticlimaxa, aby vyhľadal 
pomoc u Gálov v malej dedinke vo Fran-
cúzsku, ktorá je známa svojím dômysel-
ným bojom proti Rimanom. 

od 18. 10. |  Babská jazda – 
Baby na ťahu
Becky požiada svoje tri kamarátky, aby jej 
šli za družičky, tie súhlasia, avšak svojej 
úlohy sa zhostia po svojom. Rozlúčka so 
slobodou sa im vymkne z rúk a situácia sa 
stáva mierne povedané „divokou“… 

ARTMAX 
Filmy pre náročného diváka každú stredu 
večer. Vstupné 3,50 €, s fi lm kartou 2 €. 

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

1. 10. | 19.00 |  Story of Ani Nii 
Shobo
Dokument gitaristu skupiny Para John-
nyho o medicíne z amazónskeho pralesa 
a kultúrnom dedičstve indiánov z kmeňa 
Shipibo, medzi ktorými strávil 4 mesiace. 

kino
divadlo
výstavy
koncert y
pre deti
voľný čas
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29. 10. | 19.00 |  Filmová noc
Premietanie fi lmov z oboch ročníkov 
festivalu krátkych fi lmov a fotografi í Tell 
it quick, kde sa celkovo za dva ročníky pri-
hlásilo viac ako 400 fi lmov. Pre divákov sú 
pripravené prednášky na tému – Filmové 

chyby a workshopy.

 DIVADLO

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

15. 10. | 19.30 |  Jan Kraus 
aneb Hvězdy jak je neznáte…

Obľúbená talkshow pohotového moderáto-
ra Jana Krausa. Nenechajte si ujsť unikátne 
improvizované predstavenie, ktorého mô-
žete byť súčasťou a položiť otázky ostrieľa-
nej moderátorskej špičke.

17. 10. | 18.00 |  Ôsmy 
svetadiel
Najúspešnejší muzikál Čiech a Slovenska 
na hity legendárnej skupiny ELÁN prichá-
dza do Trenčína. Hudbu najlegendárnejšej 
československej kapely všetkých čias umoc-
ňujú pútavé texty Borisa Filana a Petra 
Pavlaca pod režisérskou taktovkou Jána 
Ďurovčíka. Príbeh je voľne inšpirovaný ro-
mánom francúzskeho dramatika Alexandra 
Dumasa ml. Krása vznešeného nešťastia, 
o akom nám rozpráva spisovateľ z 19. storo-
čia, povyšuje príbeh o dáme s kaméliami na 
nadčasový príbeh lásky. 

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

15. 10. | 19.00 |  Tri tvorivé 
tvory
Večer divadelnej improvizácie.

20. – 22. 10. |  Pro – téza
Divadelný festival, ktorý paralelne prebieha 
v Bratislave, Banskej Bystrici a Trenčíne. 
Celoslovensky úspešný projekt. 

20. 10. | 19.00 |  Divadlo 
S.T.O.K.A.: Pokus (V hľadaní 
spirituality)

Videodivadelné predstavenie sa pokúša 
nájsť duchovné korene divadelnej tvorby 
v agresívnom prostredí moci, ktorej bytost-
nou podstatou je despiritualizáca človeka. 
Účinkujú: Martin Kollár, Branislav Mosný, 
Lýdia Petrušová a iní.

21. 10. | 19.00 |  Divadlo na 
peróne: Fasbuk
Ja neviem, jednoducho sme iba ľudia a ko-
niec…To je začiatok a koniec všetkého. Si 
človek, rob chyby a dovoľ si to. 

22. 10. | 19.00 |  Divadlo 
Ystfúd: Apatíáni – Genetický 
kód
Podľa stoikov je apatia prirodzená vlastnosť 
mudrca, ktorý s neohrozenou rovnováhou 
ducha vie znášať nestálosti každého druhu 
a protivenstvá života a s rovnakým pokojom 
prijíma šťastie i nešťastie, dobro i zlo. Je 
možné dnes žiť podľa týchto pravidiel? Pri-
jímať všetko so stoickým pokojom? O tom 
ale aj o inom sa dozviete pri sledovaní 
pokusu o vytvorenie komunity ľudí hľadajú-
cich šťastie v apatii.

KINO HVIEZDAKINO HVIEZDA
Ul. kniežaťa Pribinu 2

30. 10. | 19.00 |  Roman 
Pomajbo: Ocko
Byť ockom je úžasné. Byť dobrým ockom 
si však vyžaduje veľa odvahy, odhodlania 
a zručnosti a správneho chlapa, ktorý sa 
s vami rád podelí o vlastné skúsenosti a po-
radí vám, ako na to. Náš ocko má totiž skve-
lé nápady a tajné fi nty, ako prežiť šťastné 
otcovstvo. Ako dozvuk festivalu Sám na 
javisku sa predstaví v exkluzívnej one man 
show známy herec, zabávač a komik – Ro-
man Pomajbo.

 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. – 14. 10. |  Igor Piačka – 
V polčase 
Maľba, grafi ka, ex libris, ilustrácia, poš-
tová známka. Igor Piačka, žiak grafi ckej 
školy Albína Brunovského, sa venuje 
grafi ke, maľbe kresbe, ex libris, ilustrácii 
a známkovej tvorbe. Za svoju tvorbu získal 
mnoho ocenení doma i v zahraničí. 

1. – 14. 10. |  Ján Ťapák – 
Upojenie
Ján Ťapák, absolvent odboru sochárstva 
na Vysokej škole výtvarných umení v Bra-
tislave (1983 – 1989) patrí k výrazným 
a neprehliadnuteľným osobnostiam 
slovenského sochárstva. Jedinečná, do 
skratiek sústredená a nezameniteľná tva-
rová výstavba, svojská autorova štylizácia, 
defi nícia povrchov a objemov bronzových 
sôch, to sú základné momenty autorovej 
originálnej tvorby.

19. 10. – 2. 12. |  Eduard 
Ovčáček: Premeny médií 
1960 – 2012

Eduard Ovčáček sa na výstave predstaví 
svojou multimediálnou tvorbou. Ako už 

samotný názov naznačuje, návštevníci 
galérie popri klasickej maľbe, grafi ke uvi-
dia Ovčáčkove prepaľované koláže alebo 
plastiky. Slávnostná vernisáž výstavy sa 
uskutoční v piatok 19. októbra vo výstav-
ných priestoroch galérie.

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

1. – 22. 10. |  Súhry
Výstavu pedagógov a žiakov priemyselné-
ho dizajnu. 

23. 10. – 15. 11. |  Trenčín vo 
veži

Fotografi e Andreja Bočíka a Ľuboša Krajčí-
ra. Otvorené denne od 10.00 do 17.00 h. 

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

1. – 3. 10. |  Jozef Nemec – 
olejomaľba

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

1. – 7. 10. |  Slováci v misii 
OSN UNFICYP na Cypre 
a v operácii NATO ISAF 
v Afganistane
Výstava fotografi í, publicistiky, vyzname-
naní a poľnej pošty ku Dňu ozbrojených síl 
SR a k 10. výročiu Vel SVaP OS SR.

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

1. – 11. 10. |  Príbehy 
z Babylonu
Autorka: Adriana Rohde Kabele – Mělník, 
ČR. 

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

Výstavky kníh pre deti alebo deti, zo-
známte sa s niečím novým.

1. – 7. 10. |  Jeseň v prírode
8. – 14. 10. |  Predstavujeme 
slovenského spisovateľa 
Romana Brata
15. – 21. 10. |  Ja a moje telo
22. – 28. 10. S Máriou Ďuríčkovou do 
rozprávky

29. 10. – 4. 11. |  Slovenské 
povesti

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

1. – 31. 10. |  Gabriela Zigová: 
Výstava najnovších prác

Gabriela Zigová absolvovala Strednú ume-
leckú školu v Trenčíne v odbore fotografi c-
ký dizajn a fotografi i sa aktívne venuje už 
8 rokov, okrem toho vo svojej tvorbe kom-
binuje médiá interaktivity, performance 
a site specifi c art.

 KONCERTY

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

5. 10. | 20.00 |  Latino
Tradičná „latino night“ so živou hudbou 
v podaní skupín Latino a Mariachi Sin 
Fronteras (Mexico). Tanečné vystúpenia 
v réžii Zuzky Paškovej–Soukupovej.

19. 10. | 19.00 |  Tomáš Klus
Mladý nasledovník Jarka Nohavicu, český 
pesničkár Tomáš Klus vystúpi v Piane vo 
svojom 3 hodinovom koncerte.

25. 10. | 20.00 |  30 rokov 
Neřež a Katarína Koščová
Koncert je pokračovaním úspešného 
spoločného turné speváčky Katky Koščo-
vej a českej folkovej legendy Neřež. Ide 
o prierez celou tvorbou Zdeňka Vřešťála 
a Víta Sázavského od prvých spoločných 
pesničiek, cez spoluprácu s vynikajúcou 
pesničkárkou Zuzanou Navarou až po ich 
súčasnú tvorbu už pod názvom Neřež. 
Odznejú najznámejšie skladby tejto for-
mácie, akými sú určite pesničky: Tisíc dnů, 
Kočky, Na dně, Za poledne, Černá voda…

31. 10. | 20.00 |  Horkýže Slíže
Koncert známeho hudobného zoskupenia 
s predkapelou: Morta Šuppoplex

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

30. 10. | 17.00 |  Hrajú nám pre 
radosť
Koncert detí ZUŠ Trenčín.

FARSKÝ KOSTOLFARSKÝ KOSTOL
Mariánske námestie

14. 10. | 18.00 |  Renesancia 
(1400 – 1600) 
Koncert v rámci podujatia Trenčianska 
hudobná jeseň 2012. Účinkuje Musica pro 
Sancta Cecilia, Česko.

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

21. 10. | 18.00 |  Baroko (1600 
– 1750) 
Koncert v rámci podujatia Trenčianska 
hudobná jeseň 2012. Účinkuje Komorné 
združenie Tubarose.
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REFEKTÁR KOLÉGIA REFEKTÁR KOLÉGIA 
PIARISTOVPIARISTOV
Mierové námestie (vchod cez 
kaviareň Alžbetka)

28. 10. | 18.00 |  Klasicizmus 
(1750 – zač. 19. st.)
Koncert v rámci podujatia Trenčianska 
hudobná jeseň 2012. Účinkuje Musica 
Aeterna.

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

5. 10. | 22.00 |  Consistence!: 
Tibor Holoda (wilsonic.sk) & 
guests
Tibor Holoda stál pri zrode legendárnej 
relácie Ragtime, pôsobil v kultovom bra-
tislavskom klube Účko. Veľká osobnosť ta-
nečnej scény, propagátor tzv. inteligent-
nej tanečnej hudby. Organizátor festivalu 
Wilsonic, DJ a spolupracovník rádia FM. 

6. 10. | 21.00 |  Boy Wonder 
live & Dj Spank
Hip hop večer o tom, že sa Boy Wonder 
postaral o jeden z rapových návratov roku 
2012. Album Špinavý Poet nazbieral veľké 
množstvo pozitívnych reakcií zo strany 
kritikov i fanúšikov a pre mnoho ľudí sa 
stal najlepším albumom roku v krajine, 
v ktorej sa čím ďalej tým viac rap začína 
dostávať do ozajstného mainstreamu. 

11. 10. | 19.00 |  Please the 
trees + Nylon jail

Koncert.

12. 10. | 19.00 |  Reggae night: 
Vienna calling 
Exkluzívne vydanie rezidentnej akcie. 
Danny Ranks (AT), Weedbeat sound (AT), 
Roots&Culture sound.

13. 10. | 21.00 |  Xavier 
Baumaxa

Exkluzívny koncert naozaj ojedinelého 
zjavu na európskej folkovej scéne.

19. 10. | 21.00 |  Vetroplach & 
Walter Schnitzelsson 
Live koncert.

26. 10. | 20.00 |  Hardcore live 
koncert 
Attack of rage (grind core, Banovce Nad 
Bebravou), Macumba (grind/crust punk, 
Púchov), Rats Get Fat (violence hardco-
re, Žilina), Alea Iacta Est (grind/crust, 
Galanta), Downstream (hardcore punk, 
Trencin).

ZOC MAX ZOC MAX 
Gen. M. R. Štefánika 426, 
www.ocmax.sk/trencin

1. 10. | 18.00 |  Cigánski diabli

Koncert. 

29. 10. | 18.00 |  Moravanka 
v MAXe
Koncert známej dychovej hudby spojený 
s autogramiádou.

 PRE DETI

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
22. 10. | 10.00 |  Hľadáme 
stratenú rozprávku
Čítanie rozprávok pre najmenšie deti a ich 
rodičov s Materským centrom Srdiečko. 
Miesta konania: Hasičská ul. č. 1, 1. posch. 
a pobočka Juh (v KC Aktivity), pobočka Dlhé 
Hony (v OC Družba).

23. 10. | 10.00 |  Hľadáme 
stratenú rozprávku
Miesto konania: pobočka Kubra (v Kultúr-
nom centre Kubra).

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

14. 10. | 16.00 |  Detský 
divadelný klub: Branislav 
Jobus číta deťom

Branislav Jobus číta deťom výber zo svojich 
rozprávok. Diskutuje, hrá na nástroji a pre-
dovšetkým zabáva.

28. 10. | 16.00 |  Detský 
divadelný klub: Soľ nad zlato

Klasická a jedna z najznámejších sloven-
ských rozprávok má jednoduchý dej a ako 
všetky, aj táto rozprávka sa končí šťastne.

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

1. – 31. 10. |  Tancujúce tigríky 

– tanečné jasličky
Prvé tanečné jasličky pre deti od 1,5 roka 
s rodičom pod vedením skúsenej lektorky. 
Informácie a prihlášky na 0903 783 724 
alebo tancujuce.tigriky@gmail.com.

2., 9., 16., 23., 30. 10. 
| 15.00 – 17.00 |  Klub malých 
keramikárov
Tvorivé dielne pre deti od 6 – 14 rokov s vý-
učbou základnej práce s hlinou a glazúrou 
a inými netradičnými materiálmi. 

4., 11., 18., 25. 10. | 15.00 
– 17.00 |  Tvorivé dielničky – 
klub
Deti vo veku 7 až 15 rokov si môžu vyskúšať 
zaujímavé umelecké techniky. Kurz je ur-
čený pre všetky úrovne od začiatočníkov až 
po pokročilých. Prihlasovanie možné počas 
celého školského roku mailom alebo na 
0908 210 940. 

5., 12., 19., 26. 10. | 15.00 – 
16.00 |  Tvorivé a keramické 
workshopy pre deti so 
zdravotným postihnutím 
Cieľom stretávania nie je vytváranie ume-
leckých diel, ale rozvíjanie vlastnej fantázie, 
tvorivosti, estetického cítenia a spontánne-
ho prejavu detí. Tvorivé dielne nie sú zame-
rané iba na prácu s hlinou, ale aj s rôznymi 
inými materiálmi. 

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

2., 16., 30. 10. | 10.00 – 12.00 |  
Riekankovo
Deti a mamy sa spoločne hrajú pri riekan-
kách. V pobočke MC v KC Stred vedie Vlaďa 
Strmenská.

3., 10., 17., 24., 31. 10. | 9.00 – 
10.00 |  Montesory herňa pre 
všetky šikovné deti
V pobočke MC Srdiečko v KC Stred.

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

3., 17., 31. 10. | 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. 

ZOC MAX ZOC MAX 
Gen. M. R. Štefánika 426, 
www.ocmax.sk/trencin

6. 10. |  Asterix a Obelix 
v službách jej veličenstva
Deti sa môžu odfotiť pri živých postavičkách 
z obľúbenej rozprávky.

TJ SOKOLTJ SOKOL
Mládežnícka 2, www.bellydance.eu.sk, 
tel.: 0903 778 862

1. – 31. 10. |  Orientálny tanec 
pre deti od 5 rokov 
Nábor do krúžku, prihlasujte sa na 
0903 778 862.

 VOĽNÝ ČAS

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

9. – 12. 10. |  ELO SYS 2012 

18. ročník medzinárodného veľtrhu 
elektrotechniky, elektroniky, energetiky 
a telekomunikácií.

19. – 20. 10. |  JAHRADA 2012 
3. ročník výstavy okrasných drevín, ovoc-
ných stromov, potrieb pre záhradkárov 
a potrieb na výzdobu hrobov k pamiatke 
zosnulých. Celoslovenská súťaž jablko 
roka a hruška roka.

19. – 20. 10. |  SENIOR EXPO
1. ročník výstavy potrieb pre seniorov.

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

2., 9., 16., 23., 30. 10. | 18.00 – 
19.00 |  Joga v tehotenstve
Vhodný pohyb v období tehotenstva pre 
rozhýbanie a uvoľnenie celého tela.
V pobočke MC Srdiečko v KC Stred vedie 
Eva Kadlecová.

3., 10., 17., 24., 31. 10. 
| 17.00 |  Cvičenie pre tehotné 
– profylaxia
V pobočke MC v KC Stred vedie pôrodná 
asistentka Zuzana Duncová.

4., 11., 18., 25. 10. | 10.30 |  
Mommies English Club
Mamy sa rozprávajú po anglicky.

5., 12., 19., 26. 10. | 10.30 |  
Mami spricht Deutsch
Mamičky sa rozprávajú po nemecky.

9., 23. 10. | 10.00 |  Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
V pobočke MC v KC Stred vedie laktačná 
poradkyňa Milka Hromníková.

13., 14. 10. |  Jesenno – zimná 
burza
Burza detského, dojčenského, tehoten-
ského oblečenia a obutia , kočíkov a iných 
potrieb v KC Stred.

18. 10. | 16.30 |  Indická žena 
predstavuje Indiu
Rama Raja hovorí o koreninách, o oble-
čení, ochutnáte čaje a špeciálne indické 
chuťovky.

25. 10. | 16.30 |  Cyklus 
rodičovských diskusií 
s Mgr. Veronikou Kuricovou
Téma: Súrodenecká láska či nenávisť? Aký 
vekový rozdiel je najlepší, čo robiť, keď sa 
staršie dieťa začne správať čudne, ako na-
rábať s hádkami súrodencov, čo s bitkami 
a súbojmi, ako deliť lásku.
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GALÉRIA GALÉRIA 
M. A. BAZOVSKÉHOM. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743 68 58, 
www.gmab.sk

2., 16. 10. | 9.00 |  Arteterapia
Cieľom arteterapie je uvoľnenie, seba-
prežívanie, sebavnímanie, motivácia, 
sloboda, sebahodnotenie, rozvoj fantázie 
osobnosti, vnímanie a prijímanie druhých, 
ich ocenenie, komunikácia, nadväzovanie 
kontaktov, vytváranie vzájomnej podpory 
a mnoho ďalších aspektov. 

9., 23. 10. | 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. 

9., 23. 10. | 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 využi-
tím voľného času. 

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Námestie SNP 2, 032/743 42 67, 
www.vkmr.sk 

Upozornenie
Z dôvodu sťahovania budú oddelenia 
pre dospelých čitateľov Verejnej knižnice 
Michala Rešetku v Trenčíne na Nám. SNP 
2 (v parku) až do odvolania zatvorené 
a pozastavené všetky knižnično-informač-
né služby, vrátane MVS, rezervácií, rešerší 
a pod. Záujemcom ponúkame možnosť 
navštíviť pobočky knižnice v ostatných 
lokalitách mesta.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Hasičská 1, 2. posch.

4. 11. | 16.00 |  Literárny klub 
Omega
Pozvánka pre členov a priaznivcov litera-
túry a literárnej tvorby do klubu.

10. 10. | 10.00 |  Druhé 
podanie s Romanom Bratom
Beseda s obľúbeným autorom kníh pre 
deti a mládež nielen o najnovšom prírast-
ku v jeho zbierke diel, spojená s autogra-
miádiou a predajom kníh.

16. 10. | 16.00 |  Máte radi 
príbehy z kabelky? 
Pozývame vás na stretnutie s mladými 
spisovateľkami Martinou Monošovou 
a Silviou Havelkovou.

18. 10. | 16.00 |  Traumatizácia 
v detskom veku
Aký dopad majú stresujúce udalosti 
v detstve na život človeka v dospelosti? 
Diskutuje Mgr. H. Vojtová – organizované 
OZ Ars Vivendi – umenie žiť.

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

4. 10. | 16.00 |  Účasť na 
oslavách Dukla – Svidník
Výstup na Slemä pripravuje Klub vojen-
ských výsadkárov.

8. 10. | 16.00 |  Pestovanie 
kôstkovín – nové odrody
Prednáška Ing. Cyrila Boldiša.

8. 10. | 9.00 – 12.00 |  Výmenné 
stretnutie zberateľov 
pivných kuriozít 
Pripravuje Klub zberateľov pivných ku-
riozít.

10. 10. |  Vojenské historické 
múzeum Piešťany – exkurzia

Prednáška pplk. Petra Kadleca.

18. 10. | 15.00 |  Mesiac úcty 
k starším
Spoločenské stretnutie seniorov pripravu-
je Klub vojenských veteránov.

18. 10. | 16.00 |  MUDr. Karol 
Brančík a Prírodovedný 
spolok v Trenčíne
Prednáška Milana Mikuša. 

20. 10. | 7.00 – 12.00 |  
Výmenná burza 
zberateľov mincí, medailí 
a vyznamenaní
Pripravuje Klub numizmatikov.

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

3. 10. | 17.00 |  Čaj o piatej
Bývali večery, kedy sa ľudia stretli pri čaji, 
porozprávali sa a naladili na dobrú atmo-
sféru. Chceme sa vrátiť duchom k tejto 
myšlienke a preto sme pre vás pripravili 
„Čaj o piatej“. 

13. 10. | 11.00 – 15.00 |  Burza 
kníh 

Predávať sa budú knihy, časopisy, vi-
deokazety, MC kazety, CD, DVD, vinyly, 
plagáty, pohľadnice, skrátka zaujímavé 
vecičky. Zapojiť sa môže každý – môže-
te predávať hocičo. Bližšie informácie 
o spôsobe predaja, registrácia predajcov 
ondro@klubluc.sk. 

13. 10. | 16.00 |  Soundwork
Pokračovanie cyklu práce s audiom. 
Workshop zameraný na prácu s audiom 
a sample editor. Výroba slučiek, použitie 
VST instrument.

17. 10. | 16.00 |  Kuch time II.
Gastro-kulinársky cyklus večerov, na kto-
rých budú môcť diváci ochutnať dobroty 
špeciálnych receptov studenej, ale i teplej 
kuchyne. Kuchtiť budú známe osobnosti 
Trenčianskeho regiónu, ale aj iné persóny 
z verejného života.

27. 10. | 10.00 |  
Videoworkshop
Pokračovanie stretnutí, na ktorých sa 
účastníci učia pracovať s videom.

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

1. – 31. 10. |  Cvičenie pre ženy 
s Vladom Ondrovičom 
Cvičenie zamerané na posilňovacie cviky 
v intervalovom cvičení s fázami odpočin-
ku, ktorého výhodou je vysoký energetic-
ký výdaj. Výsledkom je zlepšenie ohyb-
nosti a schopnosti koordinácie, spevnené 
partie bokov, brucha, stehenných a seda-
cích svalov. 

1. – 31. 10. |  Jumping 
Skupinové cvičenie na patentových tram-
polínach, ktoré vedú vyškolení inštruktori. 
Prihlášky a informácie sa na www.vigi.sk

1. – 31. 10. |  Klub keramikárov 
– dospelí
Návštevu keramického ateliéru je možné 
dohodnúť telefonicky podľa vašich časo-
vých možností na 0908 210 940.

1., 8., 15., 22., 29. 10. | 17.15 
– 18.15 |  Pilates pre 
začiatočníkov

Cvičenie je zamerané na hlboký svalový 
systém, podporu krížovej chrbtice a late-
rálne hrudné dýchanie. Bližšie informácie 
a prihlasovanie: 0905 705 431.

1., 8., 15., 22., 29. 10. | 17.30 
– 19.00 |  Klub francúzskej 
konverzácie
Stretnutie obdivovateľov francúzskeho 
jazyka s Madame Smejkalovou.
Info a prihlášky v kancelárii KcA 
032 658 26 08.

1., 8., 15., 22., 29. 10. | 18.30 – 
19.30 |  Fitness aerobic
Rytmický fi tness aerobic pre ženy v kaž-
dom veku. Na cvičenie nie je potrebné sa 
dopredu telefonicky nahlasovať.

1., 8., 15., 22., 29. 10. | 18.30 
– 19.30 |  Brušné tance pre 
pokročilé – choreografia
Kurz orientálnych brušných tancov je za-
meraný na kombinácie prvkov a tanečné 
kombinácie pre pokročilé tanečnice. 

1., 8., 15., 22., 29. 10. | 19.30 
– 20.30 |  Brušné tance pre 
začiatočníkov
Prostredníctvom orientálneho brušného 
tanca môže žena objavovať svoje telo, 
dokáže ním vyjadriť svoju povahu a dušu 
a stelesniť rôzne odtiene ženskosti. 

2., 9., 16., 23., 30. 10. | 16.45 
– 17.45 |  Zdravotný pilates 
s Marcelou Holodovou
Cvičenie vhodné pre začiatočníkov a ľudí 
s bolesťami chrbta.

2., 9., 16., 23., 30. 10. | 17.30 
– 19.00 |  Francúzsky jazyk 
pokročilí

Trojmesačný konverzačný klub je vhodný 
pre stredne pokročilých. Info a prihlášky 
v kancelárii KcA 032 658 26 08

9., 16., 23., 30. 10. | 18.00 – 
20.30 |  Kurz patchwork ručne 
šitý 
Počas 8-týždňového kurzu sa budú 
účastníčky venovať postupne viacerým 
technikám a vzorom. V rámci kurzu budú 
k dispozícii všetky základné pomôcky 
(šablóny, rezák, pravítka, nožnice, ihly, aj 
pripravené látky). Info a prihlášky na tel. 
0917 062 936.

2., 9., 16., 23., 30. 10. | 20.00 
– 21.00 |  Cvičenie Tai chi

Staré čínske cvičenie pre dlhovekosť, zdra-
vie a dobrú náladu… Príďte si zopakovať 
skvelé formy tai-čchi, vynikajúce cvičenie 
na chrbticu.

3. 10. | 17.30 – 20.30 |  Klub 
patchwork ručne šitý 
Stretnutie priaznivcov, ktorých spája ne-
tradičná technika – patchwork. V rámci 
klubu budú ženám k dispozícii všetky zá-
kladné pomôcky (šablóny, rezák, pravítka, 
nožnice, ihly aj pripravené látky). 

3., 10., 17., 24., 31. 10. | 18.00 
– 19.00 |  Kruhový tréning 
s Monikou Ušiakovou 
Formát kruhového tréningu spočíva v sú-
bore cvikov, ktoré sú odcvičené jeden cvik 
po druhom s využitím fi tness náčinia. 
Cviky sa cvičia v jednom kruhu za sebou 
bez prestávky, sú zamerané na precvičenie 
všetkých partií tela. 

3., 10., 17., 24., 31. 10. | 18.30 
– 20.00 |  Kurz angličtiny 
pre mierne pokročilých 
a pokročilých 
Info a prihlášky v kancelárii KcA 
032/658 26 08.

4., 11., 18., 25. 10. | 18.00 
– 19.30 |  Francúzsky jazyk 
začiatočníci
Trojmesačný kurz francúzskeho jazyka pre 
začiatočníkov.
Info a prihlášky v kancelárii KcA, 
032/658 26 08.

TJ SOKOLTJ SOKOL
Mládežnícka 2, www.bellydance.eu.sk, 
tel.: 0903 778 862

3., 10., 17., 24., 31. 10. | 17.30 
– 18.30 |  Orientálny tanec 
začiatočníčky
3., 10., 17., 24., 31. 10. | 18.30 
– 19.30 |  Orientálny tanec – 
pokročilé

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

5., 12., 19., 26. 10. | 9.30 – 
10.30 |  Orientálny tanec – 
seniorky

4 | KAM
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