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 Spoločné rokovanie sa začalo 
v Uherskom Hradišti, popoludní 
pokračovalo v Trenčíne. „Za naj-
podstatnejšie považujem posun 
v spoločnom postupe pri ochrane 
národných záujmov Českej a Slo-
venskej republiky v oblasti jadro-
vej energetiky vo vzťahu k inštitú-
ciám Európskej únie,“ povedal 
slovenský premiér Robert Fico 
po skončení rokovania.
 Český premiér Petr Nečas 
vyzdvihol spoluprácu v oblasti 
energetickej bezpečnosti a ban-
kovníctva. „Hovorili sme aj o spo-
lupráci v oblasti nákladnej želez-
ničnej dopravy, vrátane možnej 

fúzie českého a slovenského do-
pravcu,“ doplnil. Rokovania sa 
ďalej týkali spolupráce v oblasti 
obrany, kabinety hovorili aj na 

tému šport. „Slovensko má záu-
jem byť spoluorganizátorom MS 
v hokeji v roku 2015 s Českou re-
publikou. Ak by to bolo možné, 
potom my ponúkneme tú istú spo-
luprácu v roku 2018 Českej repub-
like,“ povedal R. Fico. Ďalšou té-
mou bola spoločná futbalová 
liga. V Trenčíne podpísali doho-
du o dočasnom využívaní časti 
územia a majetku SR pre výstav-
bu a prevádzku stavby Predĺženie 
splavnosti vodnej cesty Otroko-
vice – Rohatec. Predsedovia vlád 
zavŕšili rokovanie podpisom spo-
ločného vyhlásenia.
 Prvé historické stretnutie 
vlád sa konalo len pár týždňov 
pred 20. výročím vzniku samo-
statných štátov a deň po výročí 
vzniku Československa. Vlády 
by sa mali v budúcnosti pracov-
ne stretávať pravidelne vždy na 
jeseň.  (EV)

Prvý sneh už v októbri

Trenčín bol miestom prvého stretnutia vlád 

ZŠ Bezručova má 
vynovenú telocvičňu 

 STR. 3

O pokračovaní modernizácie 
železnice je rozhodnuté 

 STR. 5

Na HoryZonty 
príde žraločia žena 

 STR. 9

V pondelok 29. októbra sa v trenčianskom hoteli Eliza-
beth konala druhá polovica rokovania vládnych kabine-
tov Českej a Slovenskej republiky. Stalo sa tak po prvý 
raz od vzniku samostatných štátov.
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Viceprimátorka 
odstúpila 

 STR. 2

Bude na 
Novinách golf? 

 STR. 4

Od 3. 11. platí nový 
grafikon MHD

 STR. 6

Zo soboty 28. na nedeľu 29. októbra napadol v Trenčíne prvý sneh. Kosenie na 
území mesta bolo prerušené. Pokračovať bude po skončení mrazov rovnako, ako 
odstraňovanie lístia. FOTO (JČ)

Na pôde mesta predsedov vlád i všetkých ministrov 
privítal primátor Richard Rybníček.
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 Ak nemusíte, cez Piaristic-
kú ulicu v tomto období radšej 
autom nejazdite. Už v minulom 
roku sa ukázalo nevyhnutné 
pristúpiť v tejto časti Trenčína 
k rekonštrukcii kanalizácie. Jej 
havarijný stav spôsobil prepadá-
vanie vozovky od križovatky Pia-
ristická – Súdna po križovatku 
Piaristická – K dolnej stanici. 
Pre nutnú rekonštrukciu musela 
byť rozkopaná Piaristická ulica 
po celej jej dĺžke. Dopravná situ-
ácia sa tým značne skompliko-
vala a stále vyžaduje od vodičov 
veľkú dávku trpezlivosti. 
 Z dôvodu plynulého postupu 

prác pri rekonštrukcii vodovo-
du bolo navyše nutné v termíne 
od 24. októbra do 22. novembra 
uzatvoriť Bernolákovu ulicu. Pre 
plynulosť cestnej premávky mu-
sela byť zmenená organizácia 
dopravy na uliciach Piaristická, 
Bernolákova, Kollárova a Súdna. 

Ulica je rozkopaná pre havarijný stav kanalizácie

Štátu pošlú spoločné komuniké

 EDITORIÁL

Milí čitatelia,

práve začínate listovať v no-
vembrovom vydaní mestských 
novín Info, ktoré Vás chcú opäť 
upozorniť na aktuálne dianie 
v našom meste. Udalosťou, kto-
rá sa nedá opomenúť, bolo prvé 
spoločné zasadnutie vlády Slo-
venskej republiky a vlády Českej 
republiky pri príležitosti výro-
čia vzniku Československej re-
publiky.
 Z tých praktickejších zá-
ležitostí, ktoré hýbu životom 
v Trenčíne, Vás upozorňujeme 
napríklad na ešte stále trvajúcu 
rozkopávku Piaristickej ulice, 
na zmenu dopravného značenia 
v smere zo sídliska Juh do cen-
tra mesta a pripomíname aj da-
ňovú povinnosť voči mestu.
 Na str. 4 sa venujeme téme, 
ktorá sa predstaviteľom mes-
ta pozdáva, no v niektorých 
kruhoch rozprúdila negatívne 
emócie a isté obavy. Ide o zá-
mer spoločnosti Mariána Hos-
su vybudovať na sídlisku Noviny 
v záplavovom území športovo-
rekreačnú zónu. Oslovili sme 
priamo jedného z našich najlep-
ších hokejistov, a tak sa priamo 
od neho môžete dozvedieť, do 
čoho a prečo by rád investoval 
asi milión eur.
 Ak opomenieme blížiace sa 
zasypanie jamy (do našej uzá-
vierky nebol ešte známy ter-
mín), tak na správu roka kandi-
duje aj defi nitívne rozhodnutie 
o tom, že železničná trať v úse-
ku cez Trenčín sa predsa len 
začne modernizovať. Firma, 
s ktorou Železnice SR podpísa-
li zmluvu, si už stavbu prevzala. 
Práce v teréne začnú ešte v tom-
to roku. Ono vlastne toho času 
veľa nezostáva. Hotovo musí byť 
do konca roka 2015. Mesto pri 
tom všetkom bude zohrávať vý-
znamnú úlohu. Čítajte na str. 5, 
ale pokračujte aj ďalej. Každú 
stranu Infa sme zaplnili sprá-
vami, o ktorých sa oplatí vedieť.

 Vaša redakcia

Nutná rekonštrukcia vodo-
vodných potrubí si vyžia-
dala aj zmenu organizácie 
dopravy. V prípade priazni-
vého počasia by mohla byť 
Piaristická ulica hotová do 
konca roka.

Aktuálna situácia v Trenčíne vo vzťahu k podnikateľské-
mu prostrediu bola hlavnou témou stretnutia primátora 
mesta s trenčianskymi podnikateľmi. 

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Dve vstupenky na Festival dobrodružných filmov 
HoryZonty, ktorý sa koná 15. – 17. novembra 
v priestoroch Posádkového klubu (bývalého Domu 
armády) v Trenčíne.

Dokedy musí byť ukončená modernizácia železničnej 
trate v úseku Trenčianska Teplá – Zlatovce?

Odpovede posielajte do 13. novembra 
na info@trencin.sk.

 Práce by mali byť ukončené 
do konca novembra. Potom, ak 
to počasie dovolí, bude nasledo-
vať povrchová úprava vozovky 
v celej šírke ulice. Účastníkom 
cestnej premávky ďakujeme za 
pochopenie a zhovievavosť.
 (RED), FOTO (JČ)

 Diskutovali o dlhovom zaťa-
žení mesta, ozdravných opatre-
niach, rekonštrukcii železničnej 
trate, fi nancovaní škôl, kultúry 
a športu a tiež o výkone prene-
sených právomocí zo štátu na 
mesto. 
 Hovorili aj o potenciálnych 
rozvojových zámeroch, výstav-
be cestného mosta cez Váh, do-
končení letnej plavárne, o revi-
talizácii centra mesta a nábrežia 
Váhu. 
 Ako informoval riaditeľ 
Trenčianskej regionálnej komo-
ry Slovenskej obchodnej a prie-
myselnej komory (TRK SOPK) 
Ján Václav, identifi kovali prob-

lémy spôsobené neefektívnou 
činnosťou štátnych orgánov, 
ktoré negatívne ovplyvňujú re-
alizáciu viacerých rozvojových 
projektov. S cieľom upozorniť na 
tento nežiaduci jav sa dohodli na 
vypracovaní komuniké zo stret-
nutia, ktoré bude doručené prí-
slušným štátnym orgánom.
 Išlo o prvé stretnutie orga-
nizované pod záštitou SOPK 
v spolupráci s Mestom Trenčín. 
Predseda TRK SOPK i primátor 
mesta potvrdili záujem o pravi-
delné stretnutia s podnikateľmi. 
Vytvorila by sa tak podnikateľ-
ská konzultačná platforma pre 
mesto Trenčín. (RED)

Viceprimátorka 
odstúpila
 K 31. októbru sa Renata 
Kaščáková vzdala poslanec-
kého mandátu za stranu SaS 
a zároveň odstúpila z postu 
viceprimátorky. Oznámila to 
novinárom na tlačovej bese-
de v stredu 24. októbra, kto-
rej záznam si môžete pozrieť 
na www.trencin.sk. Dôvodom 
je podľa jej slov znechutenie 
z práce mestského zastupiteľ-
stva. Pre mesto bude pracovať 
ďalej ako projektová manažér-
ka pre strategické plánovanie. 
Uvoľnené poslanecké miesto by 
mal zaujať Richard Hulín, ktorý 
skončil v komunálnych voľbách 
počtom hlasov ako ďalší v po-
radí. Poslanecký sľub by mal 
zložiť na najbližšom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva.
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Ceny Vojtecha Zamarov-
ského za trvalý prínos do 

literatúry faktu za rok 2012 
budú tento rok odovzdané 
v jeho rodisku. V Trenčíne sa 
9. a 10. novembra uskutoční 
aj tradičné stretnutie sloven-
ských a českých spisovateľov 
literatúry faktu. Zúčastniť by 
sa ho malo 25 autorov. Ceny 
odovzdajú v piatok 9. novem-
bra o 19.00 hodine v Galérii 
Miloša Alexandra Bazovské-
ho. Pôjde už o 13. ročník po-
dujatia, ktoré organizuje Klub 
spisovateľov literatúry faktu 
(člen Asociácie organizácií 
spisovateľov Slovenska). Sláv-
nostného aktu odovzdávania 
cien sa môže zúčastniť široká 
verejnosť.

Do tvorby mapy nebezpeč-
ných miest v Trenčíne sa 

v čase od 10. septembra do 
23. októbra zapojilo viac ako 
50 občanov. Identifi kovali 33 
problémových miest v meste. 
Najčastejšie uvádzali križo-
vatku Ul. gen. M. R. Štefáni-
ka s Kukučínovou, celú Ulicu 
gen. M. R. Štefánika a Vlársku 
ulicu so železničným prieces-
tím. Mapa je súčasťou projek-
tu „Bezpečnosť ako kvalita 
priestoru“. Zapojiť sa do nej 
je možné na stránkach www.
trencinsity.sk a www.spectra-
perseus.sk kliknutím na ban-
ner URBIS WATCH.

Chodcovi s bielou palicou 
pri priechode na Legionár-

skej ulici v Trenčíne zastavilo 
v pondelok 15. októbra 85 áut, 
nezastavili 15 vodiči. Doprav-
no-výchovnú akciu Deň bielej 
palice pripravila Únia nevidia-
cich a slabozrakých Slovenska 
v spolupráci s Prezídiom Poli-
cajného zboru SR. Ak chodec 
s bielou palicou stojí na prie-
chode pre chodcov a palicou 
pred sebou máva, naznačuje 
svoj úmysel prejsť na druhú 
stranu. Pokiaľ vodič nezastaví, 
porušuje zákon. 

Krajské stredisko Únie ne-
vidiacich a slabozrakých 

v Trenčíne je od 1. 11. pre-
sťahované. Nové sídlo má na 
Námestí sv. Anny 9 v budo-
ve Unidomu na 3. poschodí. 
Oproti sa nachádza Krajský 
súd a vedľa budovy Obvodný 
a Krajský lesný úrad.

V októbri otvorili v Trenčíne 
na Legionárskej ulici Ne-

frodialyzačné centrum. Toto 
neštátne zdravotnícke zaria-
denie bude slúži na prevenciu 
a liečbu ochorení obličiek.

 STRUČNE

 POZOR NA NEDOPLATKY NA DANIACH

Parkety vymenili za moderný povrch

 Na havarijný stav parketové-
ho povrchu v telocvični už v mi-
nulosti upozorňoval riaditeľ školy 
Ivan Pavlík. „Situácia sa zhoršila 
natoľko, že bolo len otázkou času, 
kedy tam dôjde k úrazu.“
 Dezolátny stav telocvične po-
tvrdil aj poslanec Výboru mest-

skej časti Stred Michal Urbánek. 
 „Spolu s kolegom, poslancom 
Emilom Košútom, sme sa rozhod-
li osloviť viacerých trenčianskych 
podnikateľov, ktorí sú zároveň ro-
dičmi detí zo ZŠ Bezručova.“
 Pôvodne mali v pláne opravu 
starého povrchu, ale „keď nám 

primátor prisľúbil, že iniciuje 
zmenu rozpočtu, rozhodli sme sa 
vymeniť parkety za nový, moderný 
povrch s PVC krytinou,“ povedal 
M. Urbánek.
 Celá investícia si vyžiada-
la 40 000 eur, z toho polovicou 
prispelo Mesto Trenčín. „Ďalších 
20 000 eur sme zaplatili my ako 
rodičia detí a zároveň podnikate-
lia. Chcem ale poďakovať aj Emi-
lovi Košútovi, ktorý túto investíciu 
tiež fi nančne podporil ako súk-
romná osoba,“ pripomenul M. 
Urbánek.
 „Ide o dôkaz toho, že ľudia, 
myslím tým vedenie mesta, po-
slancov, podnikateľov a rodičov, 
sa dokážu v prospech dobrej veci 
dohodnúť a zrealizovať ju bez 
zbytočných prieťahov. Všetkým 
patrí veľká vďaka. Deti majú ko-
nečne priestor na bezpečné špor-
tovanie,“ zdôraznil riaditeľ školy. 
Poďakovanie patrí aj spoločnos-
tiam Urbánek Mäso – lahôdky, 
Marius Pedersen, IMDK a Laug 
– Technobau. (ES), FOTO (JČ)

Telocvičňa v Základnej škole Bezručova bola ešte done-
dávna miestom, kde deťom každý deň hrozilo nebez-
pečenstvo úrazu. Parketový povrch už takmer vôbec 
nedržal pohromade. K jeho výmene prispeli spoločnou 
investíciou rodičia detí, podnikatelia a mesto.

Primátor: Verím v dohodu štátu s učiteľmi

 Učitelia na Slovensku avizo-
vali, že do štrajku za vyššie platy 
vstupujú od 26. novembra. Brá-
ny škôl ostanú zatvorené až do 
odvolania. Do dátumu ohlásené-
ho štrajku chcú rokovať s vládou 
o ich požiadavkách. V prípade, 
že sa s vládou nedohodnú, môžu 
školy ostať zatvorené aj niekoľ-
ko dní. Pre mnohých rodičov to 
bude znamenať veľký problém. 

 Mesto Trenčín je zriaďovate-
ľom deviatich základných škôl, 
stará sa o budovy a ďalšie škol-
ské priestory. Učitelia sú platení 
zo štátneho rozpočtu. Peniaze 
dostáva mesto od štátu v rámci 
prenesených kompetencií. Tren-
čiansky primátor Richard Ryb-
níček si preto myslí, že v prípade 
avizovaného štrajku ide o spor 
medzi štátom a učiteľmi. Otázku 

„Čo s deťmi?“ by mali rodičia ad-
resovať nie na mestá a obce, ale 
pýtať sa ministerstva školstva.
 „Záleží mi na dobrom a kva-
litnom živote učiteľov. Tvoria 
jednu z najdôležitejších ko-
munít v meste. Je dôležité, aby 
mohli slušne žiť a vzdelávať deti. 
Predstava, že naši učitelia pre 
nízke platy odídu za inou prá-
cou a možno aj z Trenčína, je 
pre mňa hrozivá. Preto verím, 
že dôjde k dohode,“ povedal R. 
Rybníček.
 (EV)

 Vo všeobecnosti možno ho-
voriť o dvoch skupinách nepla-
tičov. Jednu tvoria tí, ktorí jed-
norazovo pozabudnú zaplatiť. 
Druhá skupina systematicky 
odmieta platiť všetky dane a po-
platky. 
 Keďže mesto nemôže nepla-
tičov tolerovať, snaží sa upo-
zorňovať na evidované nedo-
platky a priebežne ich vymáhať 
s cieľom zníženia celkovej výš-
ky pohľadávok. K 31. decembru 
2011 Trenčín evidoval celkový 

nedoplatok na dani z nehnu-
teľností 525 170,59 eur. U súd-
nych exekútorov a v konkurz-
ných konaniach bolo z toho 
496 108,29 eur. Za komunálny 
odpad a drobné stavebné odpa-
dy bol dlh vo výške 956 043,20 
eur, pričom 421 961,36 eur 
bolo riešených súdnymi exekú-
tormi.
 Mesto má teda podstatnú 
časť, najmä väčších pohľadá-
vok, riešených súdnymi exekú-
tormi a prihlásenú v konkurz-

ných konaniach. 
 Existuje však veľký počet 
ľudí, ktorí nezaplatili, lebo po-
zabudli, mali nezrovnalosti 
v evidencii miestnych daní ale-
bo z poplatku za komunálny 
odpad a drobný stavebný od-
pad, napríklad z dôvodu ne-
správne uvedeného variabilné-
ho symbolu. Preto chce mesto 
požiadať občanov, aby si skon-
trolovali, či nezabudli na niek-
torú daň, prípadne poplatok za 
smeti. Predídu tak problémom 
a zvýšeným nákladom, ktoré 
sú spojené s vymáhaním pohľa-
dávky. (JM)

Richard Rybníček si myslí, že v štrajku učiteľov ide 
o problém štátu s učiteľmi, ktorý môže mať nepríjemné 
dopady na mestá a obce.

Koniec roka sa blíži, nezabudnite na zaplatenie miest-
nych daní a poplatku za smeti.
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Bude na Novinách golf?

 Už na jar tohto roka bol ve-
rejnosti predstavený zámer 
spoločnosti HOSS CORP, a. s., 
vybudovať na sídlisku Noviny 
v úzkom prepojení na rieku Váh 
deväťjamkové golfové ihrisko 
a plážový areál. Väčšinovým ma-
jiteľom spoločnosti, ktorá má zá-
ujem investovať približne milión 
eur, je známy hokejista Marián 
Hossa. „Rád by som dal mestu, 
v ktorom som vyrastal a plánu-
jem v ňom žiť, niečo, čo bude pre 
ľudí a prispeje k jeho ďalšiemu 
rozvoju.“ 
 V prvej etape by mal byť na 
ploche asi 10 000 m2 vybudo-
vaný plážový areál s piknikový-
mi miestami a športovo-rekre-
ačnými možnosťami pre rodiny. 
V druhej by malo pribudnúť gol-
fové ihrisko.
 Primátor Trenčína Richard 
Rybníček považuje zámer za 
zmysluplný. „Okrem toho, že 
Marián Hossa je vynikajúci ho-
kejista a slušný človek, je zároveň 
pre mňa dôveryhodným a spoľah-
livým investorom. Priestor, o kto-
rý má záujem, bol v minulosti 

veľmi schátralý a pôsobil nebez-
pečne.“
 Podporu zámeru vyjadrili aj 
poslanci výboru mestskej časti 
Stred na svojom septembrovom 
zasadnutí. Opačný postoj majú 
miestni rybári. Obávajú sa, že 
golfové ihrisko ich aj ostatnú 
verejnost oberie o bezpečný prí-
stup k rieke. 
 „Nebude porušený žiadny zá-
kon, nikto nebude nikomu zaka-
zovať prístup k vode,“ hovorí R. 
Rybníček. 
 Rybári ale ponúkli mestu na 
danom mieste spoločne vytvo-
riť relaxačno-oddychový areál, 
o ktorý by sa pravidelne starali. 
 „Kým sa neozval Marián 
Hossa so svojím zámerom, nikto 
iný neprejavil záujem skultivovať 
záplavový priestor, ktorý je roky 
zanedbaný. Preto terajšiu aktivi-
tu rybárov považujem za prekva-
pivú. Kde boli doteraz?“, reago-
val primátor. 
 Posledné slovo bude mať 
mestské zastupiteľstvo pravde-
podobne ešte v tomto roku. 
 (ES)

Priestor pri Váhu na sídlisku Noviny má šancu na rekul-
tiváciu. Územie, ktoré v ostatných rokoch chátralo, by 
mohlo byť zmysluplne využívané. 

V čom spočíva váš zámer  
investovať do územia popri 
hrádzi na sídlisku Noviny?
 „Cieľom je vybudovať malú 
akadémiu vo forme 9-jamkové-
ho golfového ihriska a moderný 
plážový areál na asi 10 000 m2 
s piknikovými miestami, detským 
ihriskom, plážovým volejbalom, 
futbalom, kyslíkovou dráhou 
a podobne. Predbežne odhadova-
ná výška investície je okolo milió-
na eur.“

Golfové ihrisko môže  
vzbudzovať obavy o bezpečný 
pohyb po hrádzi, či na vodnej 
ploche...
 „Profesionálne golfové ihris-
ko je 18-jamkové a má rozlohu 
približne 60 ha. V našom prípade 
pôjde skôr o akadémiu pre zozná-
menie sa s týmto športom a vý-
chovu nových golfi stov nielen ako 
hráčov, ale skôr pre relax. V Čes-
kej republike, v Rakúsku, v Ma-
ďarsku sú ihriská nielen vo väč-
ších mestách, ale aj v obciach.
 Dizajn ihriska bude rešpek-
tovať hrádzu ako komunikačnú 
tepnu, existujúcu zeleň a dopa-
dové zóny spĺňajú ešte kritickej-
šie normy než na veľkom ihrisku. 

Našou snahou je vybudovať čo 
najprirodzenejšie ihrisko v súla-
de s prírodou, doplnené o ďalšie 
stromy a kríky.“ 

Ako vnímate negatívne  
emócie rybárov a niektorých 
občianskych aktivistov?
 „V Trenčíne som nielen hoke-
jovo vyrastal, ale plánujem sa tu 
s rodinou usadiť aj po skončení 
hokejovej kariéry. Keďže môj ka-
marát Majo Gáborík už zimný 
štadión postavil, ja som sa roz-
hodol zainvestovať do bývalých 
mestských tenisových dvorcov. 
Dnes je z toho pekný multifunkč-
ný areál, ktorý plánujeme ďalej 
rozvíjať. Veľa návštevníkov pri-
chádzajúcich po hrádzi sa pýta-
lo, či nespravíme niečo aj v za-
nedbanom území za hrádzou, 
obývanom bezdomovcami. Pri-
šli sme s myšlienkou plážového 
a golfového areálu a ani by mi ne-
napadlo, že niekto môže byť proti 
takejto investícii v prospech mes-
ta a jeho obyvateľov. Myslím si, že 
v Trenčíne je dostatok kilometrov 
Váhu pre všetkých a priestor na 
realizáciu viacerých rôznorodých 
aktivít, ako aj pre zachovanie prí-
rody v pôvodnom stave.“ (ES)

 ROZHOVOR S MARIÁNOM HOSSOM

 Z VÝBOROV MESTSKÝCH ČASTÍ

Trenčín a Mikroregión Inovec 
by mohol spojiť cestovný ruch
Spoločne zvažujú založenie oblastnej organizácie ces-
tovného ruchu „Trenčín a okolie“. Mohli by tak žiadať 
o štátnu podporu i európske dotácie. 

 Možnosť založiť organizá-
ciu a získať prostredníctvom nej 
štátnu fi nančnú podporu majú 
iba mestá, ktoré na svojom úze-
mí vyberajú od ubytovacích za-
riadení daň za ubytovanie (tzv.
Bed Tax). Malo by ísť o spojenie 
minimálne piatich obcí, ak po-
čet prenocovaní na ich území 
dosiahol aspoň 50 tisíc za pred-
chádzajúci kalendárny rok. Iba 
v prípade, že by počet prenoco-
vaní prevyšoval 150 tisíc za rok, 
mohlo by takúto organizáciu 
založiť aj menej obcí. 
 Mesto Trenčín štatisticky vy-
kazuje v priemere iba okolo 70 
tisíc prenocovaní ročne. Oslovi-
lo susedné obce združené v Mik-
roregióne Inovec (Trenčianska 
Turná, Trenčianske Stankovce, 
Mníchova Lehota, Soblahov, 
Selec, Opatovce, Veľké Bierov-
ce a Krivosúd-Bodovka). Väčši-

na obcí už zámer vstúpiť do ob-
lastnej organizácie cestovného 
ruchu „Trenčín a okolie“ schvá-
lila vo svojich obecných zastu-
piteľstvách. Ak organizácia ces-
tovného ruchu nebude založená 
v tomto roku, nebude môcť žia-
dať o dotáciu. Navyše v novom 
programovom období 2014 – 
2020 sa mesto i obce pripravia 
o možnosť čerpať európske do-
tácie zo štrukturálnych fondov 
pre oblasť cestovného ruchu. 
Ministerstvo dopravy, výstav-
by a regionálneho rozvoja SR 
zvažuje, že oprávnenými žia-
dateľmi by už mali byť len takto 
založené organizácie. Vstup do 
oblastnej organizácie cestovné-
ho ruchu by teda malo mestské 
zastupiteľstvo v Trenčíne pre-
rokovať a schváliť ešte v tomto 
roku. 
 (EV)

 Výbor mestskej časti JUH 
mal stretnutie 1.októbra. Roko-
valo sa na ňom o zámene mest-
ského pozemku s pozemkom 
spoločnosti ZINO, ktorá chce 
stavať viacúčelovú športovú 
halu. VMČ jednohlasne odporu-
čil predložiť tento materiál až po 
schválení Územného plánu. 
 Zasadnutie Výboru mest-
skej časti STRED sa konalo 15. 
októbra. Občania z ulíc K dol-
nej stanici a Moyzesova žiada-
li o likvidáciu nelegálnej sklád-
ky vo dvore jedného rodinného 

domu. Zástupcovia Slovenské-
ho rybárskeho zväzu predložili 
projekt Oddychovo-relaxačnej 
zóny na ľavej strane Váhu pri 
stavidlách. Centrum environ-
mentálnych aktivít, ktoré sa sta-
rá o Zátoku pokoja, požiadalo 
mesto o spoluprácu pri jej čiste-
ní. Občania ďalej žiadali o opra-
vu uličnej vpuste na Kollárovej 
ul., kde dochádza po daždi k za-
plavovaniu ulice.
 Zasadnutie VMČ ZÁPAD sa 
uskutočnilo 31. októbra, až po 
uzávierke tohoto vydania INFO. 

FOTO WWW.HOSSSPORTCENTER.SK
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 Železnice Slovenskej repub-
liky 10. októbra 2012 podpísa-
li zmluvu na výstavbu moder-
nizácie trate Trenčianska Teplá 
– Zlatovce s konzorciom fi riem 
Združenie pod Brezinou pod 
vedením TSS Grade a. s. Brati-
slava. „Ministerstvo dopravy, vý-
stavby a regionálneho rozvoja SR 
ako riadiaci orgán pre Operač-
ný program Doprava súhlasilo 
s podpisom zmluvy na moderni-
záciu 12-kilometrovej železničnej 
trate pre rýchlosť 160 kilometrov 
za hodinu,“ informovala hovor-
kyňa Železníc Slovenskej repub-
liky Martina Pavlíková. 
 „Podpis zmluvy vnímam ako 
fakt. Od prvej chvíle všetko na-
svedčovalo tomu, že štát chce do-
končiť celú modernizáciu želez-
ničnej trate, vrátane úseku cez 
Trenčín. Vedeli sme teda veľmi 

dobre, že nemáme žiadnu šancu 
na zvrat situácie,“ komentoval 
aktuálny stav primátor Richard 
Rybníček a zároveň vyjadril vie-
ru, že vláda SR a vedenie Želez-
níc SR má situáciu plne pod kon-
trolou. „Verím, že sa celá stavba 
zrealizuje plynule od začiatku do 
konca. Dúfam, že počas výstavby 
nenastanú žiadne komplikácie. 
Pre mesto by to bola jedna veľká 
katastrofa.“ 
 Rozhodnutie o tom, že úsek 
železničnej trate prechádzajúci 
cez Trenčín sa predsa len bude 
v tomto programovom období 
modernizovať, znamená aj zme-
nu investičných plánov mesta na 
budúci rok. „Situácia sa zmenila 
a my si musíme veľmi dobre pre-
myslieť, ako budeme postupovať 
a do čoho budeme investovať,“ 
informoval primátor.

Trenčanov čakajú výrazné dopravné obmedzenia

Je rozhodnuté. Do 
konca roka 2015 bude 
zmodernizovaná aj 12 
kilometrov dlhá želez-

ničná trať v úseku Tren-
čianska Teplá – Zlatov-
ce. Z Trenčína sa stane 
na najbližšie dva až tri 
roky veľké stavenisko. 

Ktorá letná plaváreň bude 
v najbližšej sezóne otvore-
ná? Kto dostavia nové kú-
palisko na Ostrove? Pýtajú 
sa Trenčania v súvislosti 
s modernizáciou železnič-
nej trate. Odpovede zatiaľ 
nie sú jasné. 

 Stavba nového železničného 
mosta cez Váh predpokladá zbú-
ranie súčasnej letnej plavárne. 
Nové letné kúpalisko však nie je 
dobudované. Chýbajú inžinier-
ske siete. Alena Vaškaninová 
Buchláková z Ministerstva do-
pravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR pripomenula, že „po 
dohode z roku 2010 s bývalým 
vedením mesta bol pripravovaný 
súbor menších stavieb súvisia-
cich s preložením trate v Tren-

číne.“ Konkrétne ide o dobudo-
vanie inžinierskych sietí k novej 
letnej plavárni, opravu mosta na 
Ostrov a úpravu ciest v Opato-
vej a Zlatovciach. Táto tzv. malá 
stavba si vyžiada 6 miliónov eur 
zo štátneho rozpočtu. 
 Primátor očakáva, že to 
bude prvé, čo sa v Trenčíne za-
čne stavať. „Platí, že kým nebu-
de skolaudovaná nová plaváreň, 
nemôže sa zbúrať súčasná. Že-
leznice prejavili záujem, aby sta-
veniskom bola práve súčasná let-
ná plaváreň. Je to teda viac ako 
zložitá situácia. Zvlášť, ak dnes 
za novú nefunkčnú plaváreň bez 
vody platí mesto denne 2 200 eur, 
čo je mesačne 66 000 eur a ročne 
792 tisíc eur. Výstavbu novej let-
nej plavárne preto považujem za 
jednu z najnezmyselnejších vecí, 

ktorú som zdedil. Tých 792 tisíc 
eur ročne sme teraz mohli inves-
tovať do ciest, chodníkov, čistoty 
v meste a tak ďalej,“ zdôraznil 
Richard Rybníček.
 Na základe dohody minis-
terstva dopravy, ŽSR a mesta sa 
uskutoční počas nasledujúcich 
dvoch týždňov spoločné stret-
nutie. „Na ňom by mal byť do-
hodnutý defi nitívny časový plán 
realizácie stavieb súvisiacich 
s modernizáciou, okrem iného aj 
výstavby inžinierskych sietí na 
Ostrov. Výsledkom týchto rokova-
ní by mala byť aj písomná dohoda 
zainteresovaných strán o ich po-
vinnostiach a spôsobe fi nancova-
nia jednotlivých stavieb, vrátane 
projektovej prípravy,“ informo-
vala A. Vaškaninová Buchláko-
vá z ministerstva dopravy. (ES)

Do mesta príde  
245 miliónov

 Zhotoviteľ výstavbu úse-
ku v zmysle zmluvy zrealizuje 
približne za 245 miliónov eur 
bez DPH. „Takáto investícia je 
pre mesto povzbudením. Mesto 
sa výrazne zmení,“ povedal R. 
Rybníček. Mesto je v celom ďal-
šom procese pripravené na sú-
činnosť. Pri schvaľovacích pro-
cesoch riešení cestnej dopravy 
bude mesto ako správny orgán 
zohrávať významnú úlohu. „Te-
raz je dôležité, aby sme čím skôr 
začali riešiť otázku termínov za-
čatia výstavby a plánu organizá-
cie výstavby.“ 
 V najbližšom čase čakajú 
Mesto Trenčín náročné rokova-
nia s ministerstvom dopravy i so 
Železnicami SR. Bývalé vedenie 
mesta vyrokovalo dobudovanie 
inžinierskych sietí k novej pla-
várni, opravu mosta na Ostrov 
a úpravu ciest v Opatovej a Zla-
tovciach. „Takzvaná malá stav-
ba si vyžiada 6 miliónov eur zo 
štátneho rozpočtu. Toto je však 
vyrokované len v ústnej rovine, 
nie je k tomu žiadny písomný 
podklad. Bol by som rád, keby to 
bolo aj verejne, písomne deklaro-
vané a zrealizované,“ komentuje 
primátor. „Na druhej strane, my 
sme ešte pred rokom odovzdali 
ministerstvu dopravy, železni-
ciam a aj obom spoločnostiam, 
ktoré bojovali o túto zákazku, 
niekoľko ďalších dôležitých pri-

pomienok, ktoré by mohli zmier-
niť dopady na dopravu v mes-
te. Tu však ide o zmeny, ktoré by 
zasiahli do už schválenej veľkej 
stavby, preto nie je isté, či sa to 
podarí vyrokovať. Veľmi záleží od 
postoja investora, vlády a tiež od 
možnosti zmeny projektu, ktorý 
je fi nancovaný EÚ. Budeme za to 
bojovať.“ 

Z Trenčína bude  
stavenisko

 Okrem toho, že sa čoskoro za-
čne s modernizáciou trate, bude 
pokračovať aj výstavba mosta 
a s veľkou pravdepodobnosťou 
sa do konca roku 2014 bude sta-
vať nová autobusová stanica a re-
konštruovať železničná stanica. 
V budúcom roku sa zrealizuje 
odkanalizovanie Opatovej a Zla-
toviec. Z Trenčína sa stane jedno 
veľké stavenisko. A to bude zna-
menať značné obmedzenia pre 
obyvateľov. „V tom čase pravde-
podobne vyzvem Trenčanov, aby 
používali bicykle, autobusy alebo 
aby chodili pešo, lebo predpokla-
dám, že najbližšie dva až tri roky 
sa v Trenčíne nebude dať autom 
jazdiť. Budeme to musieť spoloč-
ne zvládnuť. Ale v konečnej fáze 
bude mesto zmodernizované, cel-
kom zmení svoju tvár,“ skonšta-
toval R. Rybníček.  (ES)

Plaváreň ustúpi novému mostu

Na Brezine sa premnožili 
líšky a diviaky
 Keďže Brezina je nepoľov-
ný revír, mesto rieši takúto si-
tuáciu žiadosťou o povolenie 
na odstrel premnoženej zve-
ri. Povolenie vydáva Obvodný 
lesný úrad, poľovačku zabez-
pečuje najbližšie poľovnícke 
združenie, v prípade Trenčí-
na je to združenie Ostrý vrch 
Soblahov. Mesto dostalo od 
Obvodného lesného úradu po-
volenie na tri poľovačky, ktoré 
sa uskutočnia do 31. 1. 2013.
 Dôvodom je nebezpečne 
premnožená diviačia a líščia 
zver, pričom hrozí častý stret 
s návštevníkmi Breziny. Líš-
ky aj diviaky strácajú priro-
dzenú plachosť a prichádzajú 
až k ľudským obydliam. Ter-
mín poľovačiek: 15. 11. 2012 
a 6. 12. 2012. Upozorňujeme 
občanov, aby v týchto dňoch 
v čase od 8. do 15. hodiny ne-
vstupovali do lesoparku. (ES)

 OZNAM
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 Vodiči, ktorí jazdili po Vý-
chodnej ulici smerom do centra, 
museli pôvodne zastaviť a dať 
prednosť vozidlám prechádza-
júcim po Ulici gen. Svobodu. 
Križovatka bola z dopravného 
hľadiska a bezpečnosti vodičov 
problematická. 
 „Vozidlá, ktoré vychádzali 
z Východnej ulice často prehlia-
dali autá idúce po Ulici gen. Svo-
bodu, a to aj napriek osadeniu 
dopravného zrkadla. Často tu 
dochádzalo ku kolíznym situáci-
ám,“ skonštatovala referentka 
pre dopravu Beáta Tichá z MsÚ 
Trenčín.

 Dopravné značenie odsúhla-
sil dopravný inšpektorát a povo-
lil cestný správny orgán. Popod 
podjazd bolo dopravné znače-
nie „Stoj, daj prednosť v jazde!“ 

zrušené. To znamená, že vodiči, 
ktorí z Východnej ulice smerujú 
do centra, nemusia dávať pred-
nosť vozidlám idúcim po Ulici 
gen. Svobodu.  (ES), FOTO (JČ)

 Skúšobná prevádzka nového 
cestovného poriadku MHD Tren-
čín začala 18. augusta. Občania 
sa mohli približne mesiac k skú-
šobnému grafi konu vyjadrovať. 
Pripomienky cestujúcich boli po-
stupne vyhodnocované. Keďže 
prispôsobovať cestovný poriadok 
rozmanitým a často protichod-
ným individuálnym požiadavkám 
nie je možné, vyhovené bolo naj-
mä požiadavkám, ktoré sa opako-
vali u väčšej skupiny cestujúcich.

Niektoré  
významné zmeny: 

Na linke č. 1 z Juhu došlo k po-
sunu ranného spoja v pracovných 
dňoch na 4.40 tak, aby bol zabez-
pečený prípoj na vlak s odcho-
dom 5.03 smer Bratislava. 
Na linkách č. 1 a 22 je zmenený 
víkendový poriadok, aby tvorili 
lepší vzájomný preklad. Na lin-
ku č. 1 je z linky č. 11 presunutý 
jeden večerný pár spojov s od-
chodom z Gen. Svobodu o 22.10. 
Všetky spoje linky č. 22 končia na 
autobusovej stanici.
Na linke č. 2 je viac spojov traso-
vaných až do Nozdrkoviec, preto 

sú upravené časy niektorých vrat-
ných spojov aj odchody niekto-
rých spojov na linke.
Linka č. 3 jazdí ako pôvodne – po 
Legionárskej ulici okolo nemoc-
nice a reštaurácie Perla a násled-
ne na zastávku Ku štvrtiam, Bau-
max (bez prejazdu po Beckovskej 
ulici).
Na linke č. 5 došlo k zmene od-
chodu niektorých víkendových 
spojov zo Zlatovskej ulice, čím 
sa vyhovelo pracujúcim v oblasti 
Zámostia.
Na linku č. 7 je zaradený ďalší 
spoj s odchodom o 12.30 zo za-
stávky Zlatovská, VOD-EKO.
Linka č. 11 je sčasti pretrasova-
ná, a to na zastávky Legionárska 
– Legionárska, nemocnica – Dlhé 
Hony – Inovecká, stred – Inovec-
ká – Ku štvrtiam, Baumax. Zme-
nili sa víkendové odchody z Kub-
rice.
Na linke č. 13 je v pracovných 
dňoch zaradený spoj s odchodom 
z autobusovej stanice o 8.20, ran-
ný víkendový spoj zo Záblatia ne-
bude odchádzať o 8.00 ale 7.20.
Linka č. 18 je sčasti pretraso-
vaná, premáva cez Soblahovskú 
a Inoveckú ulicu.

Na linke č. 19 sa menia niekto-
ré časy odchodov spojov tak, aby 
viac vyhovovali zamestnaným.
Na linke č. 23 sú zmenené najmä 
časy víkendových spojov.
Na linke č. 25 sú zmenené od-
chody večerných spojov podľa 
požiadaviek zamestnancov ob-
chodnej zóny Belá.
Linka č. 27 je pretrasovaná 
z Električnej ulice na Rozmarí-
novú, Braneckého, Legionársku 
– okolo nemocnice a reštauráciu 
Perla. Na základe požiadavky je 
zmenený čas odchodu ranného 
spoja zo Zlatoviec na 8.20.
Na linke č. 28 sú zmenené najmä 
časy odchodu víkendových spo-
jov. 
Trasa linky č. 50 má východziu 
i konečnú zastávku na Juhu II – 
Gen. Svobodu, otoč s ponecha-
ním súčasného okruhu trasy, zme-
nené je zastavovanie zo zastávky 
Inovecká na Inovecká, stred.

 Niektoré odchody spojov na 
linkách, najmä zo sídliska Juh, 
boli prispôsobované na odcho-
dy vlakov podľa grafi konu, ktorý 
začne platiť od decembra 2012. 
Keďže dochádzalo k zdržaniu, boli 
upravené jazdné doby niektorých 
liniek. Všetky zmeny sa cestujúci 
dozvedia z cestovného poriadku. 
Od 3. novembra sa do cestovných 
poriadkov vracajú aj garantované 
nízkopodlažné spoje. (JM)

Nový cestovný poriadok MHD je upravený
Od soboty 3. novembra začína platiť upravený cestov-
ný poriadok MHD Trenčín. Kompletný ho nájdete na 
www.sadtn.sk a www.trencin.sk., ale môžete si ho aj 
vytlačený kúpiť v kancelárii predpredaja a informácií 
SAD Trenčín, a. s., na Palackého ulici v Trenčíne.

Pozor na zmenu dopravného režimu
Počas posledných októb-
rových dní došlo k úprave 
dopravného režimu napo-
jenia Východnej ulice na 
Ulicu gen.Svobodu. Stalo 
sa tak na podnet občanov, 
Výboru mestskej časti Juh 
a interpelácie poslancov.

K lavičkám osobností 
pribudne lavička 
Vojtecha 
Zamarovského
Trenčianska nadácia 
predstaví verejnosti v so-
botu 10. novembra o 10. 
hodine pri rodnom dome 
Vojtecha Zamarovského 
lavičku, venovanú pa-
miatke čestného občana 
mesta Trenčín.

 Projekt Trenčianskej nadá-
cie Lavičky osobností je zame-
raný na oživenie mesta formou 
netradičných lavičiek. Okrem 
spomienky na trenčianske 
osobnosti sú zároveň miestom 
odpočinku, nabratia nových 
síl, odreagovania sa od tempa 
moderného sveta. Ľudia majú 
možnosť vrátiť sa myšlienkami 
do minulosti, niektorých inšpi-
ruje umelecky stvárnený posed 
na exkurziu do minulosti. 
 Do projektu sa môžu za-
pojiť občania mesta prispením 
do nadačného fondu určeného 
na fi nancovanie lavičiek, prí-
padne kúpou jednej lavičky ve-
novanej niekomu či niečomu. 
Nemusí to byť iba slávna osob-
nosť, môže to byť napríklad la-
vička zaľúbených, skejtbordis-
tov, témam sa medze nekladú. 
Nesmú byť urážlivé a nesmú 
byť v rozpore so zákonmi. Pr-
vých päť nadácia venuje osob-
nostiam mesta. 
 Projekt odštartovala lavič-
ka kráľa Žigmunda Luxembur-
ského. Človek sediaci na lavičke 
má aspoň na tú chvíľu „koru-
novanú hlavu“. Druhá lavička 
patrí Vojtechovi Zamarovské-
mu, ktorý sa narodil v Trenčíne 
a k mestu sa po celý svoj život 
hrdo hlásil. Venoval sa tvorbe 
literatúry faktu, dejinám staro-
vekého Egypta a antických kul-
túr. Lavičku V. Zamarovského 
predstaví Trenčianska nadácia 
verejnosti za prítomnosti spi-
sovateľov zo Slovenska a Čes-
ka počas ocenenia osobností 
literatúry faktu za celoživotné 
dielo, ktoré sa koná v Trenčí-
ne 9. a 10. novembra. V blíz-
kej budúcnosti vďaka prvému 
darcovi Rotary klub Trenčín 
pribudne dvojča tejto lavičky 
pri chystanom Zamarovského 
múzeu v Zamarovciach.
 (LA)

Na Ulici gen. Svobodu bolo dopravné značenie zme-
nené zvislým a vodorovným značením, a to znížením 
jazdného pruhu na jeden smerom do centra mesta.



2. november 2012 čisté mesto INFO | 7

Jesenné upratovanie pokračuje aj v novembri

 Na zber odpadu slúžia dva 
rôzne veľkoobjemové kontajne-
ry. Jeden je určený výhradne na 
odkladanie biologicky rozloži-
teľného odpadu (konáre, odpad 
zo záhrad, trávnikov a pod.), pri-
čom je prísne zakázané hádzať 
do neho akýkoľvek iný odpad. 

Na ten bude slúžiť druhý kontaj-
ner. Do žiadneho z kontajnerov 
nepatrí elektroodpad, vyradené 
batérie a akumulátory, žiarivky, 
železný šrot a pneumatiky. Tento 
odpad je možné vyložiť ku kon-
tajnerom, odkiaľ odvoz zabezpe-
čí spoločnosť Marius Pedersen.

 „Prosíme ľudí, aby boli dis-
ciplinovaní a dodržiavali ozna-
čenie a účel kontajnerov,“ hovorí 
vedúci útvaru stavebného, život-
ného prostredia, dopravy a in-
vestícií Ján Forgáč s upozorne-
ním, aby obyvatelia nevykladali 
odpad po odvezení kontajnera. 
„Je to prísne zakázané. Pri poru-
šení hrozí pokuta 166 eur.“ 
 Kontajnery sú od 29. sep-
tembra postupne umiestňované 
vo všetkých mestských častiach. 
Jesenné upratovanie organizuje 

Mesto Trenčín prostredníctvom 
spoločnosti Marius Pedersen, 
a. s., v spolupráci s Mestskou 
políciou a občanmi. Takto or-
ganizované jesenné upratova-
nie prebieha iba počas sobôt. 
Na disciplinovanosť pri ukla-
daní odpadu dohliada Mestská 
polícia a pracovníci spoločnosti 
Marius Pedersen. Počas uprato-
vania sú otvorené zberné dvory 
na Zlatovskej i na Soblahovskej 
ulici. 
 (EV)

Ešte posledné tri soboty zostávajú z tohtoročného or-
ganizovaného jesenného upratovania. Veľkoobjemové 
kontajnery na odpad budú podľa harmonogramu po-
stupne umiestnené aj na uliciach Zámostia a v mestskej 
časti Sever.

SOBOTA

3. 11. 

2012 

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

– M. Kišša (oproti trafostanici)
– 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 – 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 )
– 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)
– 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.

Separovať odpad sa oplatí
Mesto Trenčín dostalo z Recyklačného fondu za vysepa-
rovaný odpad 40 859 eur. Povinnosť deratizovať majú zo zákona aj bytové druž-

stvá a prevádzky podnikania. Splniť by si ju mali do 15. 
novembra.

 Za minulý rok bolo v meste 
Trenčín vyseparovaných a zhod-
notených 1 280,99 ton odpadu. 
Z toho 25,73 ton pneumatík, 
382,48 ton plastov, 0,25 ton aku-
mulátorov a batérií, 381,40 ton 
skla a 491,13 ton papiera. 
 Pri hodnovernom preukázaní 
separácie a zhodnotenia prísluš-
nej komodity môžu mestá a obce 
žiadať o poskytnutie príspevku 
z Recyklačného fondu za sepa-
ráciu odpadu. Možnosť využilo 
aj Mesto Trenčín. Správna rada 
Recyklačného fondu na základe 
týchto množstiev rozhodla o pri-
delení fi nančnej čiastky vo výške 

40 859 eur. 
 Tieto prostriedky slúžia na 
úhradu nákladov spojených so 
separovaným zberom, manipulá-
ciou, dopravou, na zhodnotenie 
vyseparovaných zložiek a podpo-
ru propagácie separovania. 
 Recyklačný fond je neštát-
ny účelový fond, ktorého funk-
ciou je z vyzbieraných fi nančných 
prostriedkov od dovozcov a vý-
robcov určených komodít podpo-
rovať projekty rozvíjajúce separo-
vaný zber a zhodnotenie odpadov 
a podporovať obce v separovaní 
odpadu a jeho odovzdávanie na 
ďalšie zhodnotenie. (EV)

 Premnoženie živočíšnych 
škodcov, predovšetkým potka-
nov, myší a krýs je sezónnym 
problémom ľudských aglome-
rácií v jarných a jesenných me-
siacoch. „Najefektívnejším spô-
sobom regulovania populácie 
živočíšnych škodcov je pravidelná 
celoplošná deratizácia v stanove-
nom časovom intervale,“ píše vo 
svojej výzve na vykonanie dera-
tizácie Regionálny úrad verej-
ného zdravotníctva so sídlom 
v Trenčíne (RUVZ).
 Mesto Trenčín zabezpečilo 
deratizáciu priestranstiev ve-
rejnej zelene v rozsahu približ-
ne 110 hektárov v termíne od 
15. do 19. októbra. V tom istom 
čase bola deratizovaná aj verej-
ná kanalizácia Trenčianskou vo-
dohospodárskou spoločnosťou, 
a. s., v lokalitách na pravom bre-
hu Váhu (Zámostie). 

 Úspešnosť deratizácie zá-
visí od synchrónneho výkonu 
a aktívneho prístupu povinných 
osôb pri jej zabezpečení. Všet-
ky bytové družstvá, bytové spo-
ločenstvá, poľnohospodárske 
družstvá, podniky, prevádzky 
podnikania a organizácie, ktoré 
spravujú objekty na území mes-
ta Trenčín, ako aj vlastníci byto-
vých domov a objektov, užívate-
lia nehnuteľností a pozemkov by 
mali zabezpečiť deratizáciu svo-
jich objektov, ich okolia a prípo-
jok kanalizácie pred objektmi 
do 15. novembra. Táto povin-
nosť im vyplýva zo zákona č. 
355/2007 Z.z o ochrane, podpo-
re a rozvoji verejného zdravia.
 Výzvu RUVZ so síd-
lom v Trenčíne nájdu obča-
nia na webovej stránke úra-
du www.ruvztn.sk i na stránke 
mesta www.trencin.sk.  (EV)

Na potkany a myši pomôže 
celoplošná deratizácia

FOTO (JČ)
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Aby bol raz Trenčín aj mestom na rieke

 Mohli si vybrať zo štyroch 
miest. Trenčín sa minul ako 
prvý. Na workshope v Art Cen-
tre Synagóga sa tak 25. sep-
tembra zišlo 35 študentov ar-
chitektúry z Brna a Bratislavy. 
Ich zmiešané tímy doplnilo ešte 
osem mladých krajinných archi-
tektov z Nitry. Absolvovali pre-
chádzky po meste, plavili sa po 
Váhu, počúvali prednášky a hľa-
dali spôsoby, ako pomôcť Tren-
čínu využiť potenciál rieky v jeho 
prospech.
 „Ďakujeme, že ste nás medzi 
seba pustili a dovolili týmto štu-
dentom prezentovať ich vízie,“ 
povedala v závere workshopu 
dekanka Fakulty arichtektúry 
STU Bratislava Ľubica Vitko-
vá. Šesť tímov predstavilo verej-
nosti na Mierovom námestí zá-
kladné myšlienky svojich prác. 
„Z hradu sme videli rieku, ale 
chýbala nám cesta, ako sa k nej 
dostať,“ povedali zástupcovia 
jedného z tímov. Podujali sa teda 
akýsi „vchod zozadu“ premeniť 
na priamy vchod do mesta.
 Ďalší sa snažili vyvážiť akti-
vity celého Trenčína, aby ľudia 
mali dôvod ísť bližšie k rieke. 
Z areálu Old Herold navrhli uro-
biť študentské centrum s uby-
tovaním, knižnicou a službami, 
atraktívne pre ľudí z iných častí 
mesta. Vytvorili nové pešie tra-
sy, navrhli plávajúci ostrov so 
zastávkami po celom plavebnom 
kanáli s funkciami, ktoré by ľudí 
do týchto miest lákali.

Bez podpory ľudí  
veci nefungujú

 Študenti hovorili o obrov-

skom potenciáli, ktorý mesto 
v rieke má, ale zatiaľ ho nevy-
užíva. Potrebuje akýsi kataly-
zátor, ktorý brehy rieky oživí, 
podľa jedného z tímov najlepšie 
kultúrny stánok. K návrhom sa 
mohli hneď po prezentáciách ľu-
dia na námestí vyjadrovať. „Po-
hľad týchto mladých ľudí je úplne 
iný, ako nás, čo tu žijeme a mno-
hé veci neregistrujeme,“ pove-
dal Trenčan Jaroslav Blaženiak. 
„Mne sa to zdá fantastické, ale 
my sa toho asi nedožijeme,“ do-
plnila ho Zlatica Kližanová.
 Workshop TRENČÍN – 
MESTO NA RIEKE sa konal 
v Trenčíne od 25. do 28. septem-
bra. Jeho cieľom je získať nezá-
vislé tvorivé študentské pohľa-
dy na oživenie centra Trenčína 
ako mesta na vode. „Ide o jed-
nu z aktivít dlhodobého projek-
tu TRENČÍN si TY, ktorý mesto 
rozbehlo ešte v roku 2011. Vy-
vrcholiť by mal medzinárodnou 
urbanistickou súťažou na cen-
trálnu mestskú zónu v Trenčí-
ne v roku 2014,“ hovorí hlavný 
architekt mesta Martin Beďatš. 
Výsledkom má byť kvalitne spra-
covaný plán centra mesta, ktorý 
nevznikne za zatvorenými dve-
rami, ale v spolupráci so širokou 
verejnosťou, ktorá s ním bude čo 
najviac stotožnená. 
 Podľa garanta projektu, urba-
nistu Petra Gera mal workshop 
aj ďalšiu úlohu – vzbudiť záujem 
a zaktivizovať obyvateľov Tren-
čína. „Aj tá najlepšia idea môže 
byť akokoľvek geniálna, no ak jej 
obyvatelia nerozumejú, tak to ne-
funguje. Takých príkladov je veľa 
a chceli by sme sa toho vyvaro-
vať,“ povedal. 

Mesto potrebuje vízie 

 Verejnosť mala otvorené 
dvere do synagógy počas celé-
ho pobytu študentov. Ako ho-
vorí krajinná architektka Milota 
Sidorová, ľudia v Trenčíne vní-
majú, že sa niečo deje. Aj v tom 
je podľa nej projekt unikátny. 
„V celej Českej republike, ani na 
Slovensku nie je takáto kampaň 
rozbehnutá. Trenčín je výnimka. 
Ľudia prichádzajú a rozpráva-
jú sa s nami bez akýchkoľvek ba-
riér. Porovnajme to so zastara-
ným modelom pripomienkovania 
územného plánu, kedy vy niečo 
spripomienkujete a nikdy sa vám 
nikto neozve, je to anonymné.“ 
 Mesto podľa Sidorovej musí 
fungovať minimálne v dvoch 
úrovniach. „Sú to operatívne veci, 
ako pokosiť trávnik a natrieť la-
vičky, s čím sa ale nikdy nedostane 
do nejakej konkurencie do budúc-
na. Mesto musí zároveň budo-
vať dlhodobý plán. Ten spraví cez 
územný plán a cez takéto vízie. Či 
príde k naplneniu, to už je otázka 
mestského zastupiteľstva.“
 Plagáty s myšlienkami štu-
dentov sú verejnosti stále k dis-
pozícii na priestorových pa-
neloch v Mestskej klubovni na 
Mierovom námestí. Svoje odka-
zy pre jednotlivé riešiteľské tímy 
môžu vložiť do priloženej červe-
nej škatule. Ak ľudia nechajú na 
seba kontakt, majú šancu vyhrať 
hodnotnú cenu. Vyžrebovanému 
výhercovi bude odovzdaná 18. 
januára 2013 na prezentácii ho-
tových študentských prác opäť 
v Trenčíne. Návrhy sú zverejne-
né aj na www.trencinsity.sk a na 
sociálnej sieti Facebook, kde ich 
ľudia môžu tak isto komentovať.
 Mesto ďakuje za pomoc pri 
organizovaní workshopu Pen-
zionu ACCOM a spoločnos-
tiam KERAMING a LEONI. 
 STRANU PRIPRAVILA (EV)

Škola 
šesťdesiatnička

 Je váženou dámou vzbu-
dzujúcou úctu a rešpekt. 9. no-
vembra 1952 bola otvorená 
ako Stredná koedukačná škola 
na Piešťanskej ulici v Trenčíne 
predchodkyňa súčasnej Základ-
nej školy na Veľkomoravskej uli-
ci. Mala 9 tried a 377 žiakov v pr-
vom až štvrtom ročníku strednej 
školy. V nasledujúcom školskom 
roku pribudli aj triedy I. stupňa 
– celkovo mala škola 579 žiakov 
v 14 triedach. Dnes má ZŠ Veľ-
komoravská 605 žiakov umiest-
nených do 27 tried. V poslednom 
čase prešla komplexnou rekon-
štrukciou. Zaznamenala úspech 
pri medzinárodnej spolupráci 
v rámci projektu SOCRATES – 
COMENIUS, mala víťaza celo-
slovenskej olympiády v biológii, 
úspešných riešiteľov predmeto-
vých olympiád na okresnej, kraj-
skej, ale i celoslovenskej úrovni. 
Veľmi dobré výsledky dosahujú 
jej žiaci pri celoslovenských tes-
tovaniach, dlhodobo škola nemá 
problémy s umiestňovaním žia-
kov na stredné školy. K výročiu 
blahoželáme!

Zlatí karatisti
 Najcennejší kov na 44. roč-
níku North Bohemia vybojovali 
hneď dvaja trenčianski karatisti. 
V kategórii športový zápas do-
rastencov do 57 kg Libor Vlček 
a v kategórii seniorov do 70 kg 
zlato priniesol domov Peter Ku-
mičík. Blahoželáme! 

Učili ich 
kórejskí majstri
 Počas druhého októbrového 
víkendu sa v Košiciach na naj-
väčšom seminári na Slovensku 
v bojovom umení Taekwondo 
pod vedením štyroch kórejských 
majstrov zúčastnil aj trenčian-
sky klub ILYO TAEKWONDO 
TRENČÍN. V súťaži na konci se-
minára klub získal dve zlaté me-
daily. Jednu vybojoval Juraj Ta-
vali a druhú Tomáš Šebo, obaja 
v seniorskej kategórii.

Plávajúci ostrov či futuristický model v strede rieky alebo 
študentské centrum v bývalom Old Herolde – aj takéto ná-
pady mali vysokoškoláci, ktorí v Trenčíne prežili štyri dni. 
Idey teraz spracovávajú v ateliéroch svojich škôl. S hoto-
vými diplomovými a dizertačnými prácami prídu v januári.

FOTO (EP)
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 Hlavný festivalový program 
ponúkne dokumentárne fi lmy 
s tematikou horolezectva, ex-
trémneho lyžovania, cyklistiky, 
jazdenia na divokej vode až po 
cestovanie a objavovanie nepo-
znanej prírody. Z dielne nášho 
najúspešnejšieho dokumen-
taristu Pavla Barabáša uvedie 
„Príbehy tatranských štítov“. 
 Úspech by mohol podľa ria-
diteľky festivalu Márie Dutko-
vej zožať aj štvordielny fi lm „Po 
stopách Džingischána“. Sleduje 
púť Austrálčana z Mongolska do 
Maďarska na koni, ťave aj pešo. 
Trojhodinový fi lm nadchol pub-
likum i porotu aj na bratislav-
skom festivale Hory a mesto. Za 
silný osobný príbeh, ponúkajú-
ci pohľad na úžasnú cestovateľ-
skú a zároveň osobnú púť, získal 
hlavnú cenu.

Popri profesionáloch  
i amatéri

 Amatérski tvorcovia sa na 
HoryZontoch budú uchádzať 
o cenu poroty a cenu divákov. 
„Do súťaže sme dostali dvadsať-
päť diel. Divákom ponúkneme 
najlepšie z nich a tiež víťazný fi lm 
zo súťaže v strihu „Cutting edi-

ting“, ktorá je festivalovou no-
vinkou,“ hovorí Dutková. „Nový 
je tiež workshop o pieskovcovom 
lezení, v sprievodnom programe 
pribudol jednokolkár, ktorý náv-
števníkom predvedie jazdu na 
monocykli a záujemcom poradí, 
ako na to.“ 

Po hmyzožrútke  
žraločia žena

 Trojdňové podujatie je prí-
ťažlivé aj zaujímavými hosťa-
mi. Na predošlých ročníkoch to 
boli horolezecké legendy Zoltán 
Demján, Ivan Fiala, Ivan Gálfy, 
entomofágička – „hmyzožrút-
ka“ z Čiech Marie Borkovcová, 
kajakári Nina a Peter Csonkov-
ci, potápač, režisér a dobrodruh 
Steve Lichtang. „Hlavným ťahá-
kom tohto ročníka bude Sloven-
ka, ktorá sa potápa so žralokmi, 
Daniela Koteková,“ prezrádza 
hlavná organizátorka. Žraločia 
žena, ako ju mnohí nazývajú, 
porozpráva divákom o plnení si 

jedného veľkého sna. Zo sloven-
ských hostí prisľúbil účasť aj pa-
rašutista Roman Dubský. 
 

Zahraniční hostia 

 Úvodný večer odštartuje 
svojou prednáškou maďarský 
horolezec Zsolt Eröss, ktorý na-
priek amputovanej pravej nohe, 
o ktorú prišiel pri zostupe vo Vy-
sokých Tatrách, zdoláva vrcholy 
osemtisícoviek. Český horolezec 
Radek Linerth priblíži záujem-
com lezenie na pieskovcových 
skalách, nebudú chýbať poľskí 
jaskyniari. 
 HoryZonty otvoria brány od 
15. – 17. novembra v priesto-
roch Posádkového klubu (býva-
lého Domu armády). Podrobné 
informácie nájdu záujemcovia 
na www.horyzonty.sk. Vstupen-
ky budú v predpredaji v Kul-
túrnom a informačnom centre, 
zakúpiť ich bude možné aj na 
mieste v čase konania festivalu.
 (BP)

otvorí Minister
Projekcia filmu ocenené-
ho tromi filmovými cena-
mi CÉZAR, otvorí v Trenčí-
ne ďalší ročník tradičného 
filmového podujatia.

 Minister dopravy Bertrand 
Saint-Jean je uprostred noci 
prebudený svojím osobným 
sekretárom. Došlo k závažnej 

dopravnej neho-
de, ktorá vyža-
duje prítomnosť 
zástupcu štátu. 
Tak sa začína 

odysea štátneho 
úradníka. Rýchlosť, 

boj o moc, chaos, ekonomická 
kríza. V šialenom slede udalos-
tí strieda jedna krízová situá-
cia druhú. Aké obete sú vysoko 
postavení muži ochotní akcep-
tovať? Film z roku 2011 pre-
mietne Artkino 
Metro na Mie-
rovom ná-
mestí v piatok 
30. novem-
bra. Otvorí 
sériu deviatich 
projekcií Festiva-
lu francúzskych fi lmov v Tren-
číne. Ide o fi lmové podujatie, 
ktoré mesto pripravuje v spo-
lupráci s Francúzskym inštitú-
tom Paríž a Bratislava a part-
nerským francúzskym mestom 
Cran-Gevrier. Festival propa-
guje čisto francúzsku kinema-
tografi u na Slovensku a koná 
sa striedavo s Festivalom eu-
rópskych fi lmov v Cran-Ge-
vrier. V Trenčíne potrvá do 4. 
decembra. Program festivalu 
bude zverejnený na www.tren-
cin.sk a www.visittrencin.sk.

Na HoryZonty príde žraločia žena
Trenčín bude po sied-
mykrát hostiť festival 
dobrodružstva, extrém-
nych športov, cestovania 
a poznania. Návštevníkov 
čakajú skvelí domáci i za-
hraniční hostia, kvalitné 
filmy z horského prostre-
dia, výstavy fotografií 
a sprievodné podujatia. 

Hudobné pozdravy slobodnému kráľovskému mestu

 Operný spevák Martin Bab-
jak, husľový majster Peter Mi-
chalica, profesor hudobného 
umenia a klavirista Daniel Bu-
ranovský budú hosťami záve-
rečného koncertu hudobného 
festivalu Trenčianska hudobná 
jeseň 2012. V komponovanom 
programe okrem nich vystúpia 
domáce hudobné telesá – Mu-
sica Poetica, Komorný orches-
ter mesta Trenčín, Trenčiansky 
spevácky zbor a žiacky orches-

ter Dolsband Zá-
kladnej umelec-
kej školy Karola 
Pádivého. 
 S l o b o d n ý m 
kráľovským mestom sa Trenčín 
stal v roku 1412. Žigmund Lu-
xeburský mu udelil výsady, kto-
ré ho zaradili medzi významné 
mestá Uhorského kráľovstva. 
Udalosť si mesto pripomínalo 
celý rok. V máji počas Noci mú-
zeí a galérií, výtvarnou literár-

nou a multimediálnou súťažou 
pre žiakov a študentov Keby som 
bol kráľom, v rámci letných Tren-
čianskych historických slávností 
i septembrovými Kráľovskými 
dňami pri Trenčianskej bráne.
 Pri príležitosti šesťstého 
výročia udelenia výsad vyda-
lo mesto kašet, ktorým si ľu-
dia môžu nechať opečiatkovať 
v Kultúrno-informačnom centre 
na Mierovom námestí listy, po-
hľadnice alebo korešpondenčné 
lístky. Tam nájdu aj najnovšiu 
publikáciu, dokumentujúcu pí-
somné poklady Trenčína. Mesto 
ju vydalo v spolupráci so Štát-
nym archívom, pobočkou Tren-
čín. (EV)

Na nedeľu 11. novembra pripravilo Mesto Trenčín 
v spolupráci s Klubom priateľov vážnej hudby záverečný 
koncert Trenčianskej hudobnej jesene. Ide zároveň o za-
vŕšenie cyklu podujatí venovaných šesťstému výročiu 
udelenia kráľovských výsad mestu.

FOTO ARCHÍV (DK)
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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.

 Približne ročná fenka krí-
ženca Sany bola nájdená na 
Biskupickej ulici. Je priateľská, 
prítulná a hravá. Vhodná je do 
bytu, k deťom i k starším ľu-
ďom. Hľadá svojho pôvodného 
majiteľa alebo nový domov.

 Nemo je asi dvojročný krí-
ženec bígla. Našli ho 20. ok-
tóbra na Východnej ulici. Je 
veľmi smutný a čaká na svojho 
pôvodného alebo nového maji-
teľa. 

 Dandy je asi 1,5 ročný krí-
ženec. Našli ho 29. septembra 
na ulici Ku štvrtiam – Deco-
dom. Je veľmi milý, priateľský, 
prítulný a aktívny. Hľadá sa 
jeho pôvodný majiteľ alebo 
nový domov. Vhodný je do 
bytu, na dvor, k deťom a aktív-
nym ľuďom.

 V prípade záujmu možno 
stanicu navštíviť osobne ale-
bo využiť telefonické kontakty 
0915 785 007, 0903 785 007. 
Podľa nariadenia, ktoré platí 
v Trenčíne od 1. januára ľu-
dia, ktorí si osvoja psíka z ka-
ranténnej stanice, budú oslo-
bodení od dane za psa.

Poznáte svojho policajta?

Okrsok 
s číslom 6 
má na 
starosti 
samostatný 
inšpektor 
Slavomír 
Heštera. Do 
okrsku 

patria tieto ulice a časti 
mesta: Továrenská, Zlatov-
ská, Bavlnárska, Kožušnícka, 
Bratislavská, Staničná, 
Školská, Kvetná, Duklian-
skych hrdinov, Hollého, 
Súťažná.

K
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T

Mobil: 0902 911 274
E-mail: msp@trencin.sk

Okrsok 
s číslom 5 
má na 
starosti 
samostatný 
inšpektor 
Róbert 
Malík. 
Patria do 

neho tieto ulice a časti 
mesta: Piešťanská, Ľ. Stárka, 
Brnianska, Zlatovská, 
Veľkomoravská, záhradkár-
ska osada Váh, záhradkárska 
osada OZETA.
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Mobil: 0902 911 274
E-mail: msp@trencin.sk

Okrsok 
s číslom 4 
má na 
starosti 
samostatný 
inšpektor 
Peter 
Počarov-
ský. Do 

okrsku patria tieto ulice 
a časti mesta: Bratislavská, 
Bavlnárska, Kožušnícka, 
Zlatovská, Brnianska, Prúdy, 
Brezová, Obchodná, 
Javorová, Višňová, Lipová, 
Jedľová, Vážska, Orgováno-
vá.

K
O

N
T

A
K

T

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)

Inovecký výbeh bol rekordný, Trenčania bodovali

 Na pomerne krátkej (1,4 
km), ale zato strmej trati, ve-
dúcej od Inoveckej chaty lyžiar-
skou zjazdovkou na vrchol Inov-
ca, museli zdolať prevýšenie 
257 metrov. Najrýchlejšie sa to 
podarilo Branislavovi Kacino-
vi z Trenčína. Trať zabehol za 9 
minút a 57 sekúnd a zaknihoval 
si tak šieste víťazstvo v histórii 
podujatia. Na druhom mieste 
v mužskej kategórii sa umiest-
nil Miroslav Michálek z Púcho-
va 10:50 pred Miroslavom Ďu-
rovcom z Dubnice nad Váhom 
11:15. 
 Kategóriu veteránov nad 
50 rokov vyhral Ervín Páleník 
z Trenčína, ktorý dosiahol dru-
hý najrýchlejší čas zo všetkých 
štartujúcich 10:22. Na stupňoch 
víťazov mu sekundovali ďalší 
Trenčania Miroslav Kováč 11:32 

a Stanislav Ďuriga 12:46. 
 V kategórii žien bola naj-
rýchlejšia Katarína Drahovská 
z Piešťan, ktorá časom 12:11 
utvorila nový ženský traťový 
rekord. Na druhom a treťom 
mieste sa umiestnili Trenčian-
ky Veronika Bakalárová 14:07 
a Brabora Doskočilová 14:25.
 Najstarším účastníkom sa 
stal sedemdesiatnik Dušan Ka-
šička z Trenčína a najmladšou 
pretekárkou bola len päťroč-

ná Eliška Drahovská z Piešťan. 
Najvzdialenejší účastník Peter 
Martikán pricestoval z Turčian-
skych Teplíc. 
 K spokojnosti účastníkov aj 
organizátorov prispelo nádher-
né slnečné počasie. Organizá-
tori pretekov z Klubu Polar Al-
pin Trenčín dúfajú, že rovnako 
priaznivé počasie bude aj na ju-
bilejnom desiatom ročníku, kto-
rý sa uskutoční 5. októbra 2013.
 JÁN CABALA, FOTO ARCHÍV KLUBU

V sobotu 6. októbra sa na 
Inovci, najvyššom vrchole 
v okolí Trenčína, uskutočnil 
9. ročník pretekov v behu 
do vrchu. Zaznamenal re-
kordných 50 pretekárov. 

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 NOVINNY Y SASAMAMMOMOSOSPSPRSPRR
TRENČÍNENČÍNÍ

TA TRENČÍN
ESTA TREN

Y MESTA 
ÁVY MESTA
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Od soboty za ne plati noový 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 

fi

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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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-

fi

ho rozpočtu. 
(R)

Kto a ako 

financuje MHD
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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 
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

 UPOZORNILI STE NÁS
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 POZÝVAME VÁS NA ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 19. 11. 2012 o 15.30 hod., vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 28. 11. 2012 o 16.00 hod., KS Záblatie

VMČ Juh 5. 11. 2012 o 18.00 hod., KC Aktivity

VMČ Sever 14. 11. 2012 o 16.00 hod., Centrum senirov Sihoť

Výstavisko Trenčín
Pod Sokolicami 43, 911 01 Trenčín
tel.: +421 32 770 43 11

e-mail: expocenter expocenter.sk@

Výstavisko Trenčín Vás
pozýva na výstavy

VINUM LAUGARICIO
29. – 30. 11. 2012
8. ročník medzinárodnej
výstavy vína, vody
a destilátov

SLOVAK FUNERAL
8. – 10. 11. 2012
Medzinárodná kontraktačno
– predajná výstava zameraná
na oblasť pohrebníctva

STREDOŠKOLÁK
15. – 16. 11. 2012
14. ročník výstavy
stredných škôl

JOB FORUM
15. – 16. 11. 2012
4. ročník medzinárodného
veľtrhu pracovných príležitostí
a vzdelávania

www.expocenter.sk

Pripomíname občanom ZŤP
Nezabudnite požiadať o výmenu označenia auta za 
parkovací preukaz. Na výmenu zostávajú už iba dva 
mesiace.

 Držitelia sta-
rých osobitných 
označení motoro-
vých vozidiel pre-
pravujúcich ťažko 
zdravotne postih-
nutú osobu či ťažko 
pohybovo postih-
nutú osobu by mali 
o ich výmenu za 
parkovací preukaz 
požiadať do 31. decembra 2012.
 Žiadať treba písomne (tlači-
vo žiadosti môže občan vypísať 
osobne pri výmene) na úrade 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
v mieste trvalého bydliska. Po-
trebné je priložiť pôvodné ozna-
čenie vozidla vydané Obvodným 
alebo Krajským úradom v Tren-
číne, občiansky preukaz a foto-
grafi u (3 x 3 cm). 
 Výmena je bezplatná, mieru 
funkčnej poruchy žiadateľa úrad 
v tomto prípade neprehodnocu-
je. Parkovací preukaz, ktorý žia-
dateľ dostane, je platný v celej 
Európskej únii.

 Výmena preukazov na Úra-
de práce, sociálnych vecí a ro-
diny Trenčín prebieha v kanc. č. 
114 – I. poschodie, blok B, telef. 
032/244 06 71.
 Súčasne s výmenou označe-
ní motorových vozidiel prebie-
ha aj výmena preukazov občana 
s ťažkým zdravotným postihnu-
tím vydaných pred 1. januárom 
2009 za preukazy s ochrannými 
známkami. Potrebné je predložiť 
pôvodný preukaz ŤZP, ŤZP/S, 
občiansky preukaz a fotografi u 
(3 x 4 cm). Lehota na výmenu 
ŤZP preukazov končí 31. de-
cembra 2013. (EV), FOTO (JČ)
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Prečo je krytá plaváreň  
v takom neutešenom stave? 
Studené šatne, čierny pruh od 
špinavej vody po celom obvode 
bazéna, minimálne rok špina-
vé zrkadlá pred bazénom, ne-
fungujúci masážny vodopád?
 Miloš Zaťko
Róbert Buchel, Mestské hospo-
dárstvo a správa lesov, m. r. o.:
 Podľa príslušnej Vyhlášky 
Ministerstva zdravotníctva Slo-
venskej republiky z 11. februára 
2008 má byť teplota v šatniach 
plavární 20 °C až 22 °C. Teplota 
v šatniach je riadená počítačom 
a nastavená na hodnotu 24 °C. 
Zároveň je archivovaná v pamä-
ti PC a dá sa spätne skontrolo-
vať. 
 Čierny pás nie je po celom 
obvode bazéna, ale len po jeho 
kratších stenách. Nie je to pás 
od špinavej vody. Fólia v bazéne 
má 13 rokov a za ten čas došlo 
k estetickej zmene na fólii, a to 
pôsobením chlóru a používaním 
čistiacich prostriedkov a možno 

v minulosti aj mechanickým po-
škodením. Tento „pás“ pravidel-
ne každý pondelok cez sanitárny 
deň čistíme špeciálnym príprav-
kom. Počas odstávky bazéna ho 
čistíme aj prostriedkami, ktoré 
nemôžeme použiť pri napuste-
nom bazéne.
 Zrkadlá, ktoré sú umiestne-
né vzadu za bazénom sú čistené 
každý pondelok. Pri veľkej tvr-
dosti vody v Trenčíne však stačí, 
keď ich plávajúci oprskajú. Ale 
ďakujeme vám za upozornenie. 
Budeme ich čistiť častejšie.
 Masážny vodopád sa zapína 
na požiadanie. Treba požiadať 
plavčíka, aby ho spustil. 

Kedy bude konečne schvá- 
lený nový územný plán mesta. 
Viem, že veľa pekných pro-
jektov čaká na schválenie, 
ale mesto Trenčín to stále len 
odkladá. A je návrh územného 
plánu z januára 2012 rovnaký 
ako teraz pred schvaľovaním? 
 Roman Horský

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
Adriana Mlynčeková, útvar 
hlavného architekta:
 Nový územný plán mesta 
je v zmysle zákona v súčasnos-
ti predmetom posúdenia Kraj-
ským stavebným úradom, čo je 
základný predpoklad pre schvá-
lenie v orgánoch mesta. Mest-
ské zastupiteľstvo bude o novom 
územnom pláne rokovať prav-
depodobne v novembri. Návrh 
územného plánu je uvedený na 
webovej stranke. V letných me-
siacoch sa ešte raz podrobil sta-
noviskám dotknutých orgánov 
štátnej správy a samosprávy, čo 
je nadštandardným riešením. 
Zároveň sa doplnili výkresy in-
fraštruktúry v plnom rozsahu. 
Územný plán po schválení v or-
gánoch mesta nadobudne plat-
nosť a účinnoť 15 dní odo dňa 
schválenia. V novembri by teda 
mohol byť už platný a účinný.

Dokedy budú vodiči na  
Soblahovskej ulici v smere na 
sídlisko Juh obchádzať kaná-

ly? Sú značne pod úrovňou vo-
zovky. Skoro všetci sa ich sna-
žia obchádzať, čím dochádza 
k nebezpečným situáciám.
 Laci
Stanislav Mičko, útvar inter-
ných služieb:
 Mesto Trenčín na svojich 
mestských komunikáciách zod-
povedá za funkčnosť a bezchyb-
ný stav uličných vpustí – mreží, 
ktoré sú umiestnené v krajnici 
cesty. V telese vozovky sú však 
umiestnené aj iné, napr. revíz-
ne okrúhle liatinové poklopy 
kanalizácie, ktorých funkčnosť 
a opravy zabezpečuje TVS, a. s. 
Trenčín. Na niektorých cestách 
bývajú aj štvorcové poklopy, pod 
ktorými sú slaboprúdové roz-
vody, tzv. telefónne spoje a roz-
vádzače. Na Soblahovskej ulici 
ide o liatinové okrúhle poklopy 
v strede vozovky patriace do 
správy Trenčianskej vodohospo-
dárskej spoločnosti. Váš podnet 
im adresujeme. 
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 KINO

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

1. 11. | 19.00 |  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… 

2. 11. | 15.30 |  Filmový klub 
mladých: Filmy FAMU Praha 
III.
15.30 |  Blok animovaných fi lmov 
16.30 |  Blok dokumentárnych fi lmov
17.00 |  Blok hraných fi lmov

2. 11. | 19.00 |  O mladých 
rodičoch 2
Premiéra nového slovenského dokumen-
tárneho fi lmu za účasti fi lmových tvorcov. 

3. – 4. | 19.00 |  Až do města Aš
Silný príbeh Dorotky z východného Slo-
venska, ktorá sa vplyvom vlastných život-
ných rozhodnutí konfrontuje s realitou 
v najzápadnejšom kúte Čiech. 

4. 11. | 16.00 |  Hop
Príbeh o zajacovi rockerovi, ktorý ide za 
svojím snom. 

6. – 7. 11. |  Svätá štvorka
Dva zdanlivo obyčajné manželské páry 
stredného veku, Máriu s Vítkom a Ditu 
s Ondrom, spája viac než len celoživotné 
priateľstvo…

8. 11. | 19.00 |  Rekviem za sen

Vdova Sara Goldfarb žije na Coney Islande 
a ľahko podlieha mámeniu televíznych 
programov. Práve teraz drží diétu, aby sa 
mohla zúčastniť jednej zo show. 

9. 11. | 16.30 |  Filmový klub 
mladých: Anime play 
Projekcia japonských animovaných fi lmov 
spojená s krátkou prednáškou.

9. – 11. 11. | 19.00 |  Líbáš jako 
ďábel
Príbeh voľného pokračovania komédie 
Líbáš jako Bůh začína vo chvíli, keď staré 
manželské zväzky sú defi nitívnou minu-
losťou a Helena s Františkom sa pokúšajú 
začať nový, spoločný život. 

11. 11. | 16.00 |  Planeta 51
Zelení obyvatelia Planéty 51 žijú spo-
kojným životom v útulných domčekoch. 
Pokojnú idylku ruší iba občasný dážď, keď 

padajú z neba kamene a strach z možnej 
mimozemskej invázie. 

13. – 14. 11. | 19.00 |  Happy 
happy
Pre Kaju je rodina tou najdôležitejšou ve-
cou na svete. Jedného dňa sa však do jej 
susedstva prisťahuje dokonalý manželský 
pár, ktorý si adoptoval sirotu z Afriky. Kaja 
sa im chce vyrovnať…

15. 11. | 19.00 |  Nech vojde 
ten pravý
Temný, hrozivý a strašidelný horor má 
vynikajúcu atmosféru, inteligentne sofi s-
tikovanú a zároveň presvedčivú zápletku.

16. 11. | 15.30 |  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

16. – 18. 11. | 19.00 |  Lovci 
hláv
Roger Brown je najúspešnejším headhun-
terom v Nórsku, je ženatý s prekrásnou 
galeristkou a vlastní úchvatný dom. Žije 
si však nad pomery a potajomky kradne 
umelecké diela… 

18. 11. | 16.00 |  Spláchnutý
Hlavným hrdinom fi lmu je rozmaznaný 
myšiak z lepšej spoločnosti Roddy St. 
James, ktorý si užíva status domáceho 
maznáčika.

20. 11. | 19.00 |  Neha
Šimon odchádza z rodičovského domu, 
aby našiel sám seba. Spoznáva Viktora 
a Máriu, ktorí ho pomaly vťahujú do svoj-
ho komplikovaného vzťahu.

21. – 22. 11. | 19.00 |  V tme
Leopold Socha, poľský špekulant a zlo-
dej z Ľvova, poskytne útočisko skupinke 
utečencov z geta. No nie zadarmo, keďže 
spočiatku celú vec vníma len ako príle-
žitosť k dobrému zárobku. No časom si 
utečencov obľúbi… 

23. 11. | 16.30 |  Filmový klub 
mladých: Anime play
Projekcia japonských animovaných fi lmov 
spojená s krátkou prednáškou. Členovia 
FKM vstup zdarma.

23. – 25. 11. | 19.00 |  Rozchod 
Nadera A Simin
Strhujúca manželská dráma zo súčasného 
Iránu prináša univerzálny príbeh o tom, 
ako fatálne dokážu ľudské osudy a rodin-
né vzťahy ovplyvniť spoločenské predsud-
ky a prísny právny systém. 

25. 11. | 16.00 |  Kliatba 
mesačného údolia
Malej Márii zomrie otec a ona zostáva 
sama len so svojou vychovávateľkou. Mu-
sia opustiť blahobyt centra Londýna a za-
čínajú nový život na vidieku u čudáckeho 
strýka Benjamina. 

27. – 28. 11. | 19.00 |  
Miestnosť samovrahov 
Dominikovi zostáva do maturity 100 dní 
a má šancu dostať sa na najprestížnejšiu 
univerzitu. 100 dní však znamená aj 100 
dní dodržiavania školských pravidiel… 

29. 11. | 19.00 |  Adamove 
jablká
Moderná náboženská bájka o viere a boji 
medzi dobrom a zlom. 

30. 11. – 4. 12. |  Festival 
francúzskych filmov

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

od 1. 11. |  7 dní hriechu
Tento príbeh sa skutočne odohral na Šum-
persku v máji 1945. Útek Agnes, nemeckej 
manželky českého poľovníka, je zahalený 
tajomstvom. Len ona vie, kto a prečo ju 
hľadá. 

od 8. 11. |  Cililing a tajomstvo 
krídiel

Cililing a Zimozelka v záhadnom Zimnom 
lese. 

od 8. 11. |  End of watch
Pri dopravnej prehliadke zabavia dvaja 
policajti zbrane a špinavé peniaze. Neve-
dia však, že patrili známemu gangu, ktorý 
ich kvôli tomuto zásahu odsúdil na smrť.

od 15. 11. |  Kríž cti
Vysoko nad drsnou nórskou divočinou sa 
po prudkom vzdušnom útoku vzájomne 
zostrelia anglickí a nemeckí piloti. Izolo-
vaní od okolitého sveta musia bojovať, 
aby prežili krutú zimu. 

od 15. 11. |  Twilight sága: 
Úsvit – 2. časť
Posledná časť úspešnej série.

od 22. 11. |  Mavericks: Na 
divokej vlne
Film natočený podľa životného príbehu 
Jaya Moriartyho, neuveriteľne talentova-
ného surfera, ktorého štýl dodnes obdivu-
jú tisícky fanúšikov divokých vĺn. 

od 29. 11. |  Argo
4. novembra 1979 obsadila skupina irán-
skych študentov americké veľvyslanectvo 
v Teheráne. Študenti zajali 52 ľudí, kto-
rých držali v zajatí 444 dní. Šiestim Ame-
ričanom sa podarilo ujsť a nájsť útočisko 
v dome kanadského veľvyslanca. 

od 29. 11. |  Legendárna 
partia
Keď sa jeden zloduch rozhodne zobrať de-
ťom na celom svete radosť zo života, dá sa 
dohromady partia superhrdinov a pokúsi 
sa ho zastaviť. 

od 29. 11. |  Návrat do Silent 
Hill 3D
Heather Mason a jej otec sú stále na 
úteku. Doteraz sa im vždy darilo udržať si 
náskok pred temnými silami… 

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

 DIVADLO

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

7. 11. | 19.00 |  Je úžasná
Dej divadelnej hry sa odohráva v polovici 
štyridsiatych rokov v New Yorku. Výstred-
ná a bohatá Florence s oduševnením re-
alizuje svoj sen predstaviť sa publiku ako 
operná diva.

Už v predaji na december:

3. 12. | 19.00 |  Tanec medzi 
črepinami
Podmanivá hudba skupiny Banda, úžasné 
zábery Pavla Barabáša, tanečné majstrov-
stvo Sľuku a autentickosť Mareka Ťapáka 
vytvárajú predstavenie s neskrotnou 
energiou. 

11. 12. | 19.30 |  RND – Len tak 
prišli

Zmena dátumu – predstavenie sa koná 
11. 12. o 19.30!
Po veľkom úspechu na Kremnických ga-
goch sa v Trenčíne opäť predstaví RND so 
satirickou komédiou „Len tak prišli“. 

17. 12. | 19.00 |  Ryba v trojke
Hrôzostrašná komédia o tom, že podceňo-
vať sluhov sa nevypláca. 

KINO HVIEZDAKINO HVIEZDA
Ul. kniežaťa Pribinu 2

18. 11. | 18.00 |  THD – Július 
Barč-Ivan: Matka 
Dielo slovenského klasika – súčasť ma-
turity. V réžii Matúša Bachynca uvidíte 
skvelé herecké výkony. 

kino
divadlo
výstavy
koncert y
pre deti
voľný čas
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23. 11. | 19.00 |  Zo ZOO
Pavol „Palec“ Seriš bez použitia rekvizít 
odohrá pestrú plejádu komických charak-
terov a zvierat a počíta s aktívnou pred-
stavivosťou diváka. 

 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 prí-
ležitosti 40. výročia založenia galérie tvorí 
52 malieb a 18 kresieb.

1. 11. – 2. 12. |  Ilja 
Holešovský: Sonda do 
ateliéru

Ilja Holešovský má veľké skúsenosti v ob-
lasti úžitkovej keramiky a keramického 
dizajnu. Z odliatkov predmetov zostavuje 
objekty blízke pop-artovej estetike, 
v ktorých originál má pôvod v každoden-
nej realite. Aj skupiny fi gúr, ktorým sa 
opakovane venuje, vychádzajú z technicky 
rozmnožiteľného vzoru či prototypu. 

1. 11. – 2. 12. |  Gabriela 
Gáspárová-Illéšová: 
Frekvencia ticha

Pôsobivé diela sochárky Gabriely Gáspá-
rovej–Illéšovej sú zatavené do neveľ-
kých kovových objektov, medailí, plakiet 
a reliéfov z bronzu, cínu a hydronália. Jej 
diela vynikajú vnútornou myšlienkovou 
presvedčivosťou a precíznym akcentova-
ním rozmanitých podôb ľudského i živo-
číšneho sveta. Autorka používa techniku 
odlievania zo strateného vosku. 

1. 11. – 2. 12. |  Eduard 
Ovčáček: Premeny médií 
1960 – 2012

Eduard Ovčáček sa na výstave predstaví 
svojou multimediálnou tvorbou. Popri 
klasickej maľbe a grafi ke to budú aj pre-
paľované koláže a plastiky. 

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

1. – 15. 11. |  Trenčín vo veži

Výstava fotografi í Andreja Bočíka a Ľubo-
ša Krajčíra.

16. – 30. 11. |  November 89

Výstava v spolupráci so Slovenským ná-
rodným múzeom – Historickým múzeom 
v Bratislave v rámci podujatia Spomienka 
na 17. november. Vernisáž výstavy 16. 11. 
o 16.30 hod.

INFORMAČNÉ CENTRUMINFORMAČNÉ CENTRUM
Mierové námestie 9

16. – 22. 11. |  Dve tváre 
socializmu
Výstava humoru a propagandy z čias 
socializmu.

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

1. – 12. 11. |  MÉTA 2012
Výstava fotografi í členov fotoskupiny 
MÉTA pri TNOS.

15. 11. – 2. 12. |  Hory a krajina 
– výstava fotografií 

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

24. 11. | 15.00 – 18.00 |  
Trenčiansky útulok ako ho 
nepoznáte
Návštevníci si budú môcť pozrieť krátke 
videá študentov Strednej umeleckej školy 
v Trenčíne 3. R triedy, venované proble-
matike opustených psíkov umiestnených 
v Karanténnej stanici v TN a výstavu infor-
mačných plagátov z dielne študentov. 

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

1. – 30. 11. |  Spoznaj a pomôž
Výstava keramických výrobkov v rámci 
dobrovoľníckeho projektu Spoznaj a po-
môž. Výrobky detí a mládeže z prázdni-
nových tvorivých workshopov, ktoré sú 
určené na priamu pomoc pre opustených 
a psíkov v Trenčianskom útulku.

1. – 30. 11. |  Neporiadok v nás
Fotovýstava zachytávajúca obraz správa-
nia sa človeka k prírode. Autormi fotogra-
fi í sú dobrovoľníci, aktivisti a ochrancovia 

prírody okolo nás, mladí ľudia zo Sloven-
ska a Európy. 

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

1. – 30. 11. |  Výstavky kníh 
pre deti alebo, deti zoznámte 
sa s niečím novým
5. – 11. 11. |  Bibiana – 
medzinárodný dom umenia 
pre deti a knižný veľtrh 
Bibliotéka
12. – 18. 11. |  Predstavujeme 
vám slovenských 
ilustrátorov
19. – 25. 11. |  Svet zvierat
26. 11. – 2. 12. |  Záhady 
a dobrodružstvo v knihách 
pre deti

 KONCERTY

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
16. 11. | 16.00 |  Simplify 
a Fluenz
Koncert hudobných skupín v rámci podu-
jatia Spomienka na 17. november.

PIARISTICKÝ KOSTOL SV. PIARISTICKÝ KOSTOL SV. 
FRANTIŠKA XAVERSKÉHOFRANTIŠKA XAVERSKÉHO
18. 11. | 16.00 |  Popelka 
Nazaretská
Benefi čný koncert Rajhradského spevác-
keho zboru. Autori: Václav Renč, Vít Petrů.

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

2. 11. | 20.00 |  Helloween 
Oldies 
Do tanca a na počúvanie hrajú: Hattrick, 
P.L.E.J., TEX.

9. 11. | 20.00 |  Amfik Party 
Winter edition
Indoorová verzia populárnej letnej párty.
DJs: Morty, Shaggy, Patrick, Thime, Chee-
ky Monkey, Afro a Knazo.

14. 11. | 20.00 |  Rasmus 
(Finland)
Legendárna kapela zavíta počas európ-
skeho turné do Piana.

19. 11. | 20.00 |  Divokej Bill
Koncert.

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

10. 11. | 19.00 |  Elán v divadle 
– akustické turné
Komorné predstavenie všetkých naj-
väčších hitov predvedú elánisti v plnej 
zostave: Jožo, Jano, Vašo, v úplne novom 
akustickom šate. 

11. 11. | 18.00 |  Hudobné 
pozdravy slobodnému 
kráľovskému mestu
Záverečný koncert Trenčianskej hudobnej 
jesene je komponovaným programom 
vážnej hudby. Účinkujú: Martin Babjak, 
Peter Michalica, Daniel Buranovský, 
Komorný orchester mesta Trenčín, Musica 

Poetica, orchester Dolsband a Trenčiansky 
spevácky zbor.

27. 11. | 19.00 |  Desmod 
a Cigánski diabli
Exkluzívna tour, v ktorej odznejú známe 
hity Desmodu, úžasné sóla Ernesta Šar-
kéziho, husľové a klarinetové sóla Cigán-
skych diablov. 

28. 11. | 17.00 |  Hrajú nám pre 
radosť
Koncert detí Základnej umeleckej školy 
Trenčín.

REFEKTÁR KOLÉGIA REFEKTÁR KOLÉGIA 
PIARISTOVPIARISTOV
Mierové námestie (vchod cez 
kaviareň Alžbetka)

4. 11. | 18.00 |  Romantizmus 
(19. storočie)

Koncert v rámci festivalu Trenčianska hu-
dobná jeseň. Účinkujú: Eufonia duo Wien, 
Rakúsko, Shamita Achenbach-König – vi-
olončelo, Stephan Aschenbach – husle.

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

2. 11. | 21.00 |  Chillout
Večer pokľudných tónov a videoobrazov 
v čase sviatočnom.

3. 11. | 21.00 |  Midi Lidi (CZ) + 
Ventolin (CZ) + Purist (SK)

Koncert.

9. 11. | 21.00 |  Shake the room
Tancom nadupaná akcia, ktorá nenechá 
nikoho na pochybách, že vlniť sa v ryt-
moch multižánrovosti uvoľnuje telo i my-
seľ. Účinkujú: Yanchi, Lion dee a Wosa.

10. 11. | 21.00 |  Swanbride + 
Bluevilla
Nezameniteľná hudba The Swan Bride 
s nádychom rockabilly, blues, post punku, 
surf rocku aj divadelného variété, v ktorej 
hudobníci šikovne kombinujú odkaz rokov 
minulých so zvukom modernej svetovej 
rock´n´rollovej scény, uspokojí fanúšikov 
kvalitne spracovanej gitarovej tvorby, 
zmysluplných textov aj priaznivcov horo-
rovej atmosféry.

   renčianska 
 hudobná 
jeseň 2012
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16. 11. | 21.00 |  Drumatique 
session!
Účinkujú: Galagha & Gabanna, Nexususs, 
Roland.

17. 11. | 21.00 |  Ink Midget + 
Dead Janitor + Pjoni + Jamka
Ink Midget vydáva svoj sólovy debutový 
album.

18. 11. | 19.00 |  Lukáš Oravec 
Quartet
Quartet slovenského jazzového trumpe-
tistu je zostavený z talentovaných hudob-
níkov tvoriacich mladú slovenskú jazzovú 
generáciu. Repertoár LOQ je založený na 
kompozíciách autorov domácej jazzovej 
scény a trumpetových velikánov formátu 
Freddie Hubbard, Tom Harrell, Cliff ord 
Brown či Woodie Shaw.

23. 11. | 21.00 |  Interior 
sounds: Foolk live! + The 
global optimistic live!
Koncert.

30. 11. | 21.00 |  Reggae night: 
Prago union + Kayaman + 
I-man
Live act jednej z najlepších formácií hip-
hopovej scény v bývalom Československu. 

 PRE DETI

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
2. – 30. 11. |  Čítajme všetci – 
čítanie je super
Vyhlásenie 49. ročníka medziškolskej 
a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne 
v čítaní v šk. r. 2012 – 2013. Kontakty na 
jednotlivé oddelenia: www.vkmr.sk

2. – 30. 11. |  Hľadáme kráľa 
čitateľov
Hľadá sa „naj čitateľ“ spomedzi detí, ktoré 
navštevujú knižnicu. Podmienky súťaže 
nájdete v oddeleniach s detskou literatúrou 
a na www.vkmr.sk. Deti, nebuďte „out“. Za-
pojte sa a ukážte, že čítanie je stále „in“!

19. 11. | 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).

20. 11. | 10.00 |  Hľadáme 
stratenú rozprávku
Miesto konania: pobočka Kubra (v Kultúr-
nom centre Kubra).

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

22. 11. | 16.00 |  Nuda ako 
výzva
Máme sa jej poddať alebo ju zaháňať? Vedie 
ku kreativite čo ľahostajnosti? Nuda a poci-
ty osamelosti. Diskutuje MUDr. D. Gažová.

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

11. 11. | 21.00 |  Detský 
divadelný klub: Aladinova 
čarovná lampa
Príbeh chudobného chlapca Aladina, ktorý 
prejde dlhú cestu plnú nástrah, posplieta-
ných zákernými úskokmi jeho falošného 

strýka čarodejníka.

25. 11. | 16.00 |  Detský 
divadelný klub: Pes prí(tulák)
Najnovšie divadelné predstavenie ELÁ 
a HOP z dielne Divadla PIKI. 

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

14., 28. 11. | 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. 

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

1. – 30.11. |  Tancujúce 
tigríky – tanečné jasličky
Prvé tanečné jasličky pre deti od 1,5 roka 
s rodičom pod vedením skúsenej lektorky 
Petry Pevnej. 

1., 8., 15., 22., 29. 11. | 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. 

2., 9., 16., 23., 30. 11. | 15.00 – 
16.00 |  Šikovné pršteky 
Tvorivé a keramické workshopy pre deti ZŤP. 

6., 13., 20., 27. 11. | 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. 

7., 14., 21., 28. 11. | 9.30 
– 10.30 a 16.00 – 17.00 |  
Tvorenie s potešením pre 
najmenších
Tvorivé popoludnie pre deti od 2 rokov 
v sprievode jedného z rodičov. Lektorka 
Mirka pripraví výtvarné techniky so zame-
raním na rozvíjanie jemnej motoriky rúk 
a tvorivého myslenia. Prihlášky a informá-
cie na 0918 561 320, info@kcaktivity.sk 
alebo osobne.

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

24. 11. | 15.00 – 18.00 |  
Spoznaj a pomôž – tvorivé 
dielničky
Tvorivé dielničky nielen pre deti, ale aj pre 
dospelých venované Trenčianskemu útulku 
pre psíkov. Príďte a budete si môcť vlastno-
ručne vyrobiť šatku, misku, menovku alebo 
magnetku pre svojho psieho miláčika. 

MATERSKÉ CENTRUM MATERSKÉ CENTRUM 
SRDIEČKOSRDIEČKO
Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2, 
tel.: 032/652 21 36

13., 27. 11. | 10.00 – 12.00 |  
Riekankovo
Deti a mamy sa spoločne hrajú pri riekan-
kách v pobočke MC v KC Stred.

26. 11. | 16.00 |  Vyrábame si 
vianočné dekorácie – vence 
na dvere, na stôl
Odporúčame aby ste si priniesli aj svoje 
drobnosti do dekorácie. V pobočke MC Sr-
diečko v KC Stred.

 VOĽNÝ ČAS

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
16. 11. | 17.30 |  Položenie 
venca a oživenie spomienok 
pri pamätnej tabuli na 
budove Mestského úradu 
Podujatie pri príležitosti podujatia Spo-
mienka na 17. november.

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

16. 11. | 18.00 |  Poďakovanie 
za slobodu
Sv. omša pri príležitosti podujatia Spo-
mienka na 17. november.

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

7. 11. | 19.00 |  Kuch-time!: 
Arabská kuchyňa
Špecialita z dielne I-MANa. Pokračovanie 
gastro-kulinárskych večerov.

17. 11. | 21.00 |  Videowork 
III.: Cyklus práce s videom
Pokračovanie cyklu práce s videom. Na-
hrávanie, strih, export, úpravy.

19. 11. | 19.00 |  To 
najbizarnejšie z filmového 
sveta

Existujú aj horšie a bizarnejšie fi lmy, ako 
tie od slávneho Eda Wooda. Ktoré sú naj-
zvláštnejšie? Tie, ktoré majú negatívne 
recenzie, alebo vyhradené prvé pozície 
v rebríčkoch Bottom 100? Čo ak sú práve 
tieto tituly tými najzábavnejšími a (ne)
chcene „podarenými“ fi lmovými kúskami? 
Sprievodcom bude šéfredaktor portálu 
kinema.sk Peter Konečný.

24. 11. | 17.00 |  Soundwork 
III.: Cyklus práce s audiom
Pokračovanie workshopu. Mixáž, equ-
alizácia, kompresia, výroba vlastných 
zvukov.

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

3. 11. | 8.00 – 12.00 |  Burza 
starožitností 
8. – 10. 11. |  Slovak funeral
Medzinárodná kontraktačno-predajná vý-
stava pohrebných a kremačných služieb.

15. – 16. 11. |  Stredoškolák 
2012
14. ročník výstavy stredných škôl.

15. – 16. 11. |  Job forum 2012
4. ročník medzinárodného veľtrhu pracov-
ných príležitostí a vzdelávania.

23. 11. | 20.00 |  2. česko-
slovenský tanečný večer pri 
dychovke
Srdečne pozývame všetkých priaznivcov 
kvalitnej dychovky na druhý ročník medzi-
národného kultúrneho podujatia. Účinku-
jú: DH Mistříňanka a DH Vlčovanka.

29. – 30. 11. |  Vinum 
Laugaricio 2012
8. ročník medzinárodnej výstavy vína, 
vody a destilátov.

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

2., 9., 16., 23., 30. 11. | 10.30 |  
Mami spricht Deutsch
Mamičky sa rozprávajú po nemecky.

8., 15., 22., 29. 11. | 10.30 |  
Mommies English Club
Mamičky sa rozprávajú po anglicky.

29. 11. | 16.30 |  Cyklus 
rodičovských diskusií
Všetko o disciplíne alebo výchova k zod-
povednosti – hranice.

MATERSKÉ CENTRUM MATERSKÉ CENTRUM 
SRDIEČKOSRDIEČKO
Pobočka v KC Stred, 
Ul. 28. októbra 2, tel.: 032/652 21 36

6., 20. 11. | 10.00 |  Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
Vedie laktačná poradkyňa Milka Hrom-
níková.

6., 13., 20., 27. 11. | 18.00 – 
19.00 |  Joga v tehotenstve
Vhodný pohyb v období tehotenstva pre 
rozhýbanie a uvoľnenie celého tela.

7., 14., 21., 28. 11. | 9.45 – 
10.45 |  Montessori hodinka
7., 14., 21., 28. 11. | 17.00 |  
Cvičenie pre tehotné – 
profylaxia
Vedie pôrodná asistentka Zuzana Dun-
cová.

9., 16., 23., 30. 11. | 8.45 – 
9.45 |  Montessori hodinka
15. 11. | 16.30 |  Časový 
manažment
Prednáška o tom, ako zvládnuť nielen čas, 
ale aj seba.

22. 11. | 16.30 |  Rodinný 
rozpočet
Prednáška o tom, ako získať prehľad 
a kontrolu nad príjmami a výdavkami 
v rodine.
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GALÉRIA GALÉRIA 
M. A. BAZOVSKÉHOM. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743 68 58, 
www.gmab.sk

6., 20. 11. | 9.00 |  Ateliér pre 
seniorov 
Priaznivci výtvarného umenia sa na 
jednotlivých stretnutiach bližšie venujú 
rôznym výtvarným technikám. 

6., 20. 11. | 16.00 |  Večerný 
ateliér pre dospelých 
Projekt je určený pracujúcim, ktorí sa 
nemôžu zúčastňovať na dopoludňajších 
podujatiach organizovaných galériou.

9. 11. | 19.00 |  Slávnostné 
odovzdanie cien Vojtecha 
Zamarovského
Organizuje Klub spisovateľov literatúry 
faktu a Mesto Trenčín.

13., 27. 11. | 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. 

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 sú oddelenia pre do-
spelých čitateľov Verejnej knižnice Michala 
Rešetku v Trenčíne na Nám. SNP 2 (v parku) 
od 1. 9. 2012 až do odvolania zatvorené 
a pozastavené všetky knižnično-informač-
né služby, vrátane MVS, rezervácií, rešerší 
a pod. Záujemcom ponúka knižnica navští-
viť pobočky v ostatných lokalitách mesta.

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

8. 11. | 16.00 |  Literárny klub 
OMEGA
Pozvánka pre členov a priaznivcov litera-
túry a literárnej tvorby.

16. 11. | 10.00 |  Studňa sa 
tajne s dažďom zhovára
Slávnostné vyhodnotenie 20. ročníka ce-
loslovenskej literárnej súťaže Jozefa Bra-
neckého, za účasti spisovateľov J. Rezníka, 
M. Ivaničkovej a J. Maršálka.

27. 11. | 10.00 |  Piata loď 
Moniky Kompaníkovej
Stretnutie a beseda so spisovateľkou, ví-
ťazkou súťaže Anasoft litera 2011.

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

12. 11. | 16.00 |  Ošetrovanie 
pôdy, vápnenie a hnojenie
Prednáša Ing. Šikuda.

15. 11. | 16.00 |  Jozef Branecký 
– život a dielo 
Prednáša: Ing. Miroslav Bulko.

22. 11. | 15.00 |  Jesenné 
spoločenské stretnutie 
seniorov
Pripravuje Klub vojenských veteránov.

24. 11. | 8.30 |  Extraliga 
v šachu – 3. kolo – Trenčín – 
Slovan BA

25. 11. | 8.30 |  Extraliga 
v šachu – 4. kolo – Trenčín – 
Doprastav BA

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

1. – 30. 11. |  Cvičenie pre ženy 
s Vladom Ondrovičom 
Cvičenie zamerané na posilňovacie cviky 
v intervalovom cvičení s fázami odpočinku. 

1. – 30. 11. |  Cvičenie pilates 
Cvičenie zamerané na hlboký svalový 
systém, podporu krížovej chrbtice a late-
rálne hrudné dýchanie. Bližšie informácie 
a prihlasovanie poskytne lektorka na tel. 
č. 0905 705 431.

1., 8., 15., 22., 29. 11. | 18.00 
– 19.30 |  Francúzsky jazyk 
začiatočníci
Trojmesačný kurz francúzskeho jazyka. 
V prípade záujmu pokračovať v kurze je 
možná príprava na francúzske skúšky 
DELF.

1., 8., 15., 22., 29. 11. | 20.00 
– 21.00 |  Cvičenie Tai Chi

Tai-či pochádza zo starého bojového ume-
nia, ktoré bolo vytvorené pre umenie vnú-
torného boja. Cvičiaci sa naučí kultivovať 
svoj vnútorný svet, pracovať s energetikou 
tela, priblížiť sa k sebe a spojiť sa so sebou. 

2., 9., 16., 23., 30. 11. | 17.00 
– 19.00 |  Kurz točenia na 
hrnčiarskom kruhu
Kurz je určený tým, ktorých priťahuje 
umenie hrnčiarskeho remesla a ne-
mali možnosť vyskúšať si túto krásnu 
prácu s hlinou. Info a prihlášky na tel. 
0908 210 940 a info@kcaktivity.sk.

5., 12., 19., 26. 11. | 17.30 
– 19.00 |  Klub francúzskej 
konverzácie
Stretnutie obdivovateľov francúzskeho 
jazyka. Trojmesačný konverzačný klub je 
vhodný pre stredne pokročilých.
Info a prihlášky v kancelárii KcA 
032/658 26 08

5., 12., 19., 26. 11. | 18.30 
– 19.30 |  Brušné tance pre 
pokročilé
Kurz je zameraný na kombinácie prvkov 
a tanečné kombinácie pre pokročilé taneč-
nice v choregrafi i Miriam Laššovej. Kurz je 
vhodný pre tanečnice, ktoré už absolvovali 
základné kurzy brušného tanca. 

5., 12., 19., 26. 11. | 18.30 – 
19.30 |  Aerobic
Aeróbna hodina s prvkami dance aerobiku 
spojená s posilňovaním a strečingom. 
Na cvičenie nie je potrebné sa dopredu 
nahlasovať.

5., 12., 19., 26. 11. | 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. 

6., 13., 20., 27. 11. | 17.30 
– 19.00 |  Francúzsky jazyk 
pokročilí
Stretnutie obdivovateľov francúzskeho 
jazyka. Trojmesačný konverzačný klub je 
vhodný pre stredne pokročilých.
Info a prihlášky v kancelárii KcA 
032/658 26 08

6., 13., 20., 27. 11. | 18.00 – 
20.30 |  Kurz patchwork 
Počas 8-týždňového kurzu sa budú účast-
níčky venovať postupne viacerým techni-
kám a vzorom. V rámci kurzu budú k dis-
pozícii všetky základné pomôcky (šablóny, 
rezák, pravítka, nožnice, ihly aj predpripra-
vené látky). Kurz vedie lektorka Hanka Ne-
korancová. Pre inšpiráciu prinesie šablóny 
a obrazový materiál z rôznych kútov sveta. 

6., 13., 20., 27. 11. | 18.00 – 
19.30 |  Joga v dennom živote
Cvičenie jogy podľa systému Joga v den-
nom živote. Sú navrhnuté pre postupný 
a trvalý rozvoj človeka a je otvorený voči 
všetkým. Cena: 2,20 Eur/lekcia, platí sa na 
trimester dopredu.

7. 11. | 17.30 – 20.30 |  Klub 
patchwork ručne šitý 
Stretnutie priaznivcov, ktorých spája ne-
tradičná technika – patchwork. 

7., 14., 21., 28. 11. | 18.00 – 
19.00 |  Kruhový tréning
Formát kruhového tréningu spočíva v sú-
bore cvikov, ktoré sú odcvičené jeden cvik 
po druhom s využitím fi tness náčinia. 
Na cvičenie nie je potrebné sa dopredu 
nahlasovať.

7., 14., 21., 28. 11. | 18.30 
– 20.00 |  Kurz angličtiny 
pre mierne pokročilých 
a pokročilých 
Info a prihlášky v kancelárii KcA 
032/658 26 08.

20. 11. | 17.00 – 19.00 |  
Anjelské meditácie 
s J. Frtúsom
Meditačné stretnutie a prednáška.

24. 11. | 9.00 – 13.00 |  Voľne 
rastúce liečivé rastliny 
v okolí Trenčína
Stretnutie zberateľov a pestovateľov lieči-
vých rastlín a prednáška spojená s ochut-
návkou bylinkových čajov.

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

7., 14., 21., 28. 11. | 17.30 
– 18.30 |  Orientálny tanec 
začiatočníčky
7., 14., 21., 28. 11. | 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. 11. | 16.30 – 
18.30 |  Vianočné dielničky
Príďte si vlastnoručne vyrobiť vianočný 
darček pre svojich blízkych: adventné 
venčeky, keramické výrobky a ozdoby na 
stromček, vianočné dekorácie. Prihlášky 
a info: 032/7434 535, 0904 339 401, kcsi-
hot@gmail.com.

Pravidelné aktivity

2., 9., 16., 30. 11. | 9.45 – 
11.00 |  Cvičenie
5., 12., 19., 26. 11. | 16.30 – 
18.00 |  Joga
5., 12., 19., 26. 11. | 14.00 – 
17.00 |  Keramika
5., 12., 19., 26. 11. | 9.00 – 
18.00 |  Pedikúra
5. 11. | 16.00 |  Bonsaj klub
6., 13., 20., 27. 11. | 9.45 – 
11.00 |  Cvičenie
6., 13., 20., 27. | 14.00 – 
17.00 |  Jednota dôchodcov 
Slovenska
7., 14., 21., 28. 11. | 9.00 – 
12.00 |  Jednota dôchodcov 
Slovenska
7., 14., 21., 28. 11. | 10.00 – 
11.30 |  Kondičné cvičenie pre 
seniorov
7., 14., 21., 28. 11. | 15.00 – 
17.00 |  Diabetes – konzultácie
7., 14., 21., 28. 11. | 16.00 – 
18.00 |  Angličtina
7., 14., 21., 28. 11. | 16.00 – 
17.30 |  Nemčina
8., 15., 22., 29. 11. | 9.30 – 
11.00 |  Brušné tance
8., 15., 22., 29. 11. | 13.00 – 
18.00 |  Masáže
8., 15., 22., 29. 11. | 16.30 – 
19.00 |  Keramika – kurz

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

18. 10. | 16.30 |  Prírodná 
história Slovenska, vznik 
pohorí a riek – RNDr. Ján 
Lacika
Ján Lacika pôsobí v Geografi ckom ústave 
SAV ako geograf a geomorfológ. Známy 
je ako cestovateľ a účastník viacerých 
expedícií. Je autorom desiatok kníh a pub-
likácií. Venuje sa krajinárskej fotografi i 
a tvorbe máp. Vstup voľný.

KINO HVIEZDAKINO HVIEZDA
Ul. kniežaťa Pribinu 2

7., 14., 21., 28. 11. | 18.15 – 
19.15 |  Tance sveta
Kurz kolektívnych a párových tancov. Pri-
hlášky: 0910 196 456.

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ MESTSKÁ ŠPORTOVÁ 
HALAHALA
Mládežnícka 1

1. 30. 11. |  Detský tanečný 
klub Bambula
Cvičenie pre bábätká na Fit loptách, ang-
ličtina pre deti 1 – 3 roky a tancovanie 
pre detičky 1 – 3 roky a 4 – 7 rokov. Viac 
informácii na tel.č. 0903 449 732.

1. 30. 11. |  Cvičenia pre 
dospelých
FIT lopty, step aerobik, bosu, port de bras, 
pilates, body work, zumba. Viac informácii 
na tel.č. 0903 449 732.

4 | KAM
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