INFORMAČNÉ NOVINY SAMOSPRÁVY MESTA TRENČÍN

5. júl 2013 | mesačník | ročník XV | číslo 7
Zmluva jje p
podpísaná,
p
, siete
k plavárni dobudujú ŽSR

Primátor odvolal
svojho zástupcu

Ihrisko na Brezine je
obnovené

STR. 3

STR. 4

STR. 6



Z OBSAHU

Poslanci schválili úver
STR. 5

Trenčania sa postarali
o Dobré správy
STR.8 – 9

NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
Posledný rok v materskej škole ukončili predškoláci MŠ Niva slávnostne. Im aj ostatným budúcim prvákom želáme bezstarostné leto a od septembra veľa úspechov
v škole.
FOTO: ALENA ŠEPTÁKOVÁ

Reklamácie roznosu
hláste prosím do utorka
9. júla 2013 najneskôr
do 14.00 hodiny na číslo
032/6504 287.

Na námestí pôjde o ruku princeznej
Témou ôsmeho ročníka Trenčianskych historických slávností bude tento rok rozprávka o boji dobra a zla. Mierové námestie ožije príbehom o troch bratoch a drakovi
29. júla.

Päťdielny príbeh plný napínavého deja sa začne odohrávať
v pondelok (29. 7.) po otvorení
historických slávností. „Po niekoľkých rokoch budeme mať opäť
na námestí kone a už v prvý deň
bude vyhlásený turnaj o ruku
princeznej,““ hovorí Ladislav
Sekerka zo Skupiny historického šermu (SHŠ) Wagus, ktorá
slávnosti organizuje s ﬁnančnou
a technickou podporou mesta
Trenčín.
Stred námestia obsadí kolbisko s 90 tonami piesku. Spolu s členmi skupiny Wagus sa

v programe predstavia rytieri
na koňoch zo skupiny Normani
z Trenčína a skupina Memento
Mori z Uherského Ostrohu. Počas celého týždňa bude na námestí od 10. do 20. hodiny remeselný jarmok s ukážkami
remesiel. Historický sprievod sa
pohne mestom denne o 17. hodine a od 18. bude už opäť pokračovať rozprávkový príbeh.
Výnimkou bude streda, kedy
sa dej posunie k dobytiu dračej
jaskyne so začiatkom až o 19.
hodine. V tento deň čaká návštevníkov stretnutie s drakom

v životnej veľkosti a množstvo
pyrotechnických
efektov.
Od utorka
do štvrtka sa
v čase od 14.30
do 16.00 budú
na
námestí diať hry pre
deti o vstupenky na hradné
slávnosti, dospelí budú môcť o tieto vstupenky hrať od 17.30 do 18.00.
Z piatka na sobotu sa SHŠ Wagus premiestni na Trenčiansky
hrad, aby o 10.00 otvorili 20.
ročník Trenčianskych hradných
slávností. „Na hrade budeme

mať niekoľko nových atrakcií najmä pre deti a novinky budú aj
v programe,““ hovorí L. Sekerka. Prekvapením bude obnovené
úspešné predstavenie wagusákov z roku 1995.
TEXT (EV), FOTO (JČ)
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EDITORIÁL

Milí čitatelia,
vážení Trenčania,
leto začalo a vy sa možno chystáte na dovolenku, či aspoň malý
výlet. Nezabudnite si do batožiny, okrem všetkých nevyhnutných vecí, pribaliť aj nové Info.
Júlové vydanie mestských novín
sumarizuje najdôležitejšie udalosti z predchádzajúceho mesiaca. A bolo ich viac ako dosť.
Veľmi pozitívnou správou je
fakt, že zmluva medzi Železnicami SR a mestom Trenčín bola
obojstranne podpísaná a siete
k plavárni, rekonštrukciu mosta na Ostrov i ďalšie dopravné
úpravy zabezpečia Železnice.
Dočítate sa aj o júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva,
ale aj o tom, čo je nové na Brezine a o mnohých ďalších aktualitách zo života v našom meste.
Jún bol mesiacom významných
úspechov trenčianskych športovcov. Pre obmedzený priestor
v novinách nebola možnosť vymenovať úplne všetky, no blahoželáme k ziskom medailí na domácej a medzinárodnej scéne.
Navyše, toto leto oslavujú hokejoví fanúšikovia zisk jednej trofeje za druhou. Najskôr Dominik Graňák priviezol Gagarinov
pohár a vzápätí bolo rozhodnuté, že Marián Hossa ukáže
Trenčanom opäť po roku Stanleyho pohár (pravdepodobne
koncom mesiaca). A potom tiež
bývalý hráč Dukly, odchovanec
Dubnice Tomáš Tatar nielenže
získal v AHL Calderov pohár,
ale bol vyhlásený aj za najužitočnejšieho hráča play-off a ako
prvému Slovákovi v histórii udelili Jack A. Butterﬁeld Trophy.
Aj vo futbale sa dejú veci. Hráč
AS Trenčín Stanislav Lobotka
zaznamenal vo svojej kariére
výrazný skok. Odchádza na ročné hosťovanie do Ajaxu Amsterdam s opciou na ďalší prestup.
Leto bude teda o oslavách, ale
aj o Pohode, ktorá sľubuje zase
množstvo nielen hudobných
zážitkov a ktorá už roky robí
nášmu mestu skvelú reklamu.
Čakajú nás aj historické slávnosti a kultúrne leto na námestí
a pre najmenších nedeľné divadelné predstavenia pod vežou.
Zostáva dúfať, že leto bude slnečné a že nám dovolí si užiť poslednú sezónu na „starej“ letnej
plavárni.
Dávajme si všetci na seba pozor
a prežime pekné prázdninové
dni.
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Priecestím v Opatovej autá už neprejdú
Práce na modernizácii železničnej trate v Trenčíne postupujú. Od 4. júla je v užívaní nový nadjazd v Opatovej
a tiež preložená Opatovská ulica.

Túto mestskú časť čaká
ďalšia, už deﬁnitívna zmena.
Od pondelka 8. júla bude natrvalo uzavreté súčasné úrovňové priecestie v Opatovej. Vodiči
budú musieť na Sihoť prechádzať po novom nadjazde, prípadne využiť iné z existujúcich
priecestí. Chodci a cyklisti budú
môcť cez železnicu naďalej prechádzať, v miestach súčasného železničného priecestia bude
pre nich riešená dočasná trasa
do vybudovania podchodu.

Otvorením Opatovskej ulice
došlo k ukončeniu obchádzky liniek MHD a k deﬁnitívnej zmene
trasovania liniek č. 4, 21 a niektorých spojov linky č. 6, ktoré
končia pri Poľnohospodárskom
družstve v Opatovej.
Linka č. 21 opätovne zastavuje aj na zastávkach Opatovská, Radegast; Opatovská, ihrisko Pádivec a Opatovská, Sihoť
IV. Natrvalo ale zostáva zmena
trasovania v Opatovej.
Linky č. 4 a 21 už nezastavujú

na zastávke Opatovská, Poľnohospodárske družstvo a v rámci Opatovej majú okružnú trasu
s novými zastávkami Opatovská, Horeblatie a Opatová, Maják. Natrvalo je zrušená zastávka
Opatovská, Nová Kubra. Nahradila ju novovybudovaná zastávka na znamenie za nadjazdom,
na ktorej zastavujú spoje linky
č. 6, predĺžené až k poľnohospodárskemu družstvu. Na linke č. 6
dochádza aj k posunu odchodov
týchto spojov z ostatných zastávok. Aktuálny cestovný poriadok
je na www.sadtn.sk, www.trencin.sk a tiež na výveskách na zastávkach MHD.
(RED)

Pre práce bude uzatvorený Čierny mostek
Doposiaľ modernizácia železnice ovplyvňovala najmä
život obyvateľov Opatovej a Sihote. Cez letné prázdniny
čakajú prvé výraznejšie obmedzenia aj ľudí v Zámostí.

Od polovice júla až do konca
augusta sú plánované prekládky inžinierskych sietí na uliciach
Istebnícka, Žabinská, Michala

Kišša a Radlinského. Tieto práce si vyžiadajú úplné uzatvorenie podjazdu na Žabinského ulici, ľuďmi nazývaného aj Čierny

mostek. Po preložení inžinierskych sietí budú práce pokračovať výstavbou železničnej trate,
ktorej trasa povedie čiastočne
cez Istebnícku a Žabinského
ulicu. Uzatvorenie Čierneho
mosteka bude preto deﬁnitívne.
(RED)

V týchto dňoch možno pozorovať stavebný ruch aj v koryte Váhu pri železničnom
moste. Súvisí s výstavbou
nového železničného mosta.
Vozidlá stavby prechádzajú
do koryta Váhu cez hrádzu.
Chodci a cyklisti by preto mali
hrádzou popri Radlinského
ulici prechádzať so zvýšenou
pozornosťou alebo sa tomuto
úseku úplne vyhnúť. FOTO: EV

Vodiči pozor, zmena dopravného režimu na ulici Halalovka
Ulica Halalovka bude smerom od križovatky s Východnou ulicou po novom jednosmerná. Zjednosmernená
bude od Východnej ulice nahor a v úseku okolo Polikliniky
JUH. Dopravný režim na tejto
ulici bol z hľadiska bezpečnosti

vodičov problematický, často
dochádzalo ku kolíziám vozidiel prichádzajúcich z hornej časti Halalovky a smerom
od polikliniky. Na základe podnetov občanov a Výboru mestskej časti Juh Mesto Trenčín
dalo vypracovať projektovú

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Vyhrajte dve vstupenky pre dve osoby na 20. ročník Trenčianskych
hradných slávností, ktoré sa uskutočnia v sobotu 3. a v nedeľu 4.
augusta 2013 na Trenčianskom hrade.
Ktorý zo slovenských hokejistov privezie do Trenčína Stanleyho pohár?
Odpovede posielajte do 22. júla na info@trencin.sk

dokumentáciu, ktorá vyriešila
zjednosmernenie ulice. Zmena
dopravného značenia si vyžiada zvýšenú pozornosť vodičov.
K zjednosmerneniu Halalovky dôjde pravdepodobne
v polovici júla, až po oprave výtlkov na vozovke.
(RED)
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Siete k plavárni dobudujú Železnice SR V
Náročné rok a pol trvajúce rokovania primátora mesta
Richarda Rybníčka s vedením Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) vyústili do zmluvy. Jej obsah 13. júna odsúhlasili aj poslanci mestského parlamentu. Štát uvoľní pre
Trenčín 6,5 milióna eur.

Primátor mesta R. Rybníček podpisuje zmluvu medzi
Mestom Trenčín a ŽSR.

Železnice SR sa zaviazali zabezpečiť dopravný prístup
do mestských častí Záblatie a Zlatovce, vybudovať infraštruktúru
k novej letnej plavárni, vrátane sietí



NA OKRAJ

Štát vyhlásil súťaž na dodávateľa stavby v roku 2009.
Ukončená bola až v jeseni
2012. Vtedy sa začali prípravné práce a na jar 2013 aj samotná modernizácia železničnej trate. Počas celého procesu
mesto rokovalo s vlastníkmi
stavbou dotknutých rodinných domov, bolo súčinné
pri náhradnej výstavbe nových rodinných domov, pri realizácii investície do infraštruktúry územia, do výstavby
rodinných domov, novej letnej
plavárne a podobne.

a rekonštrukcie mosta na Ostrov.
„Bolo to veľmi ťažké. Ale to,
že sa Železnice SR už aj zmluvne zaviazali, že uvoľnia zo štátneho rozpočtu 6,5 milióna eur



na takzvanú malú stavbu v meste, považujem za silný záväzok.
S rekonštrukciou sa začne už
na jeseň tohto roka,““ uviedol primátor, ktorý absolvoval od roku
2011 množstvo vážnych rokovaní s vedením ŽSR a ministerstvom dopravy.
Mesto Trenčín bude súčinné
pri územnom i stavebnom konaní. Ide o realizáciu tzv. malej
stavby, ktorá priamo súvisí s veľkou stavbou modernizácie železničnej trate.
„Bolo to ako na hojdačke.
Obdobie odmietania a neistoty,
striedala nádej, došlo aj k výmene vlád a museli sme začínať odznova, ale dnes som naozaj rád,
že v roku 2015 bude môcť byť
nová letná plaváreň otvorená.“
Ak by došlo počas stavby
k prekročeniu nákladov, nebudú
ŽSR požadovať od mesta v súvislosti s plnením tejto zmluvy
žiadnu náhradu. Po dokončení
malej stavby bude tento majetok
prevedený do správy mesta.
TEXT (ES), FOTO (E. P.)

T

renčianski poslanci sa pokúsili na júnovom zastupiteľstve prelomiť primátorovo veto. Richard Rybníček
nepodpísal uznesenie z májového rokovania MsZ, v ktorom
sa poslanci zbavili možnosti
sobášiť. V júni chýbal poslancom na prelomenie veta jeden
hlas. Poslanci budú naďalej
poverovaní sobášiť.

FINANČNÉ VZŤAHY MESTA TRENČÍN A ŽELEZNÍC SR

Príjem
j
mesta: 11 567 270 €
Predaj pozemkov pre fyzické
osoby na výstavbu nových rodinných domov: 257 905 €
Príjem mesta za novopostavené rodinné domy nad
rámec: 68 044 €
Príjem mesta
od ŽSR: 11 241 322 €
z toho výkup plavárne:
4 372 701 €, výkup pozemkov
pod stavbu MŽT 1 144 040 €
a výkup rod. domov s pozemkami 5 724 580 €

Nákladyy mesta: 13 900 259 €
Nákup pozemkov pre výstavbu nových rodinných domov
a plavárne: 1 496 683 €
Výstavba nových rodinných
domov prostredníctvom
mesta: 1 401 750 €
Výstavba letnej plavárne, vrátane kolaudačnej zábezpeky
a stráženia: 6 700 000 €
Finančné vyrovnanie nových
rodinných domov: 4 001 826 €
Vybavenosť územia a inžinierske siete: 300 000 €

Rozdiel v neprospech mesta: 2 332 989 €

K modernizácii v Zámostí budú stretnutia s občanmi
Primátor Richard Rybníček bude v súvislosti s modernizáciou železničnej trate v tomto a v budúcom roku
osobne komunikovať s občanmi Zámostia tak, ako tomu
bolo aj v Opatovej.

Na zasadnutí Výboru mestskej časti Západ 26. júna vedúci Útvaru stavebného, životného
prostredia, dopravy a investícií
Ján Forgáč, vedúci Útvaru hlavného architekta Martin Beďatš
a referentka pre koncepciu dopravy Jarmila Maslová občanom
vysvetlili, akým spôsobom bude
modernizácia železničnej trate

STRUČNE

stredu 12. júna podvečer
našli v Hniezde záchrany
vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne odložené dieťa. Dievčatko
s mierami 3130 gramov a 49
centimetrov je prvým dieťaťom, ktoré odložili do trenčianskeho hniezda od jeho
vzniku v roku 2010. Veronika
sa má k svetu a o niekoľko týždňov by už mala byť v adoptívnej rodine.

prebiehať a ako sa dotkne života
Trenčanov v Zámostí.
Na jeseň, keď bude známy
harmonogram prác, sa s občanmi stretne aj primátor, zástupcovia investora, realizátora
stavby, zástupcovia policajného
zboru i SAD Trenčín. „V tomto
i v budúcom roku budeme hovoriť
s občanmi z mestskej časti Západ

veľmi často,““ avizuje primátor
Richard Rybníček s tým, že ak
to bude možné, vyjde mesto občanom v ústrety, podobne ako
v Opatovej.
Tam boli akceptované viaceré požiadavky ľudí. Napríklad
pôvodný plán zjednosmerniť
celú ulicu Niva sa upravil tak,
aby Opatovčania mohli doviezť
svoje deti do materskej školy.
Primátor rozhodol aj o predĺžení
trasy autobusu MHD č. 13.
(ES)

V

Trenčíne sa 19. júna
na pôde Trenčianskej univerzity A. Dubčeka konal 4.
ročník Malej vedeckej konferencie. Svoje ročníkové práce
na nej obhajovali žiaci základných škôl s inteligenčným
kvocientom nad 130 z celého
Slovenska. Špeciálne triedy
pre takéto deti fungujú na 25
školách. V Trenčíne sa mimoriadne nadaným deťom venuje
Základná škola na Kubranskej
ulici.

P

očas júnového Dňa otvorených dverí (DOD) prijal
primátor mesta Richard Rybníček vo svojej kancelárii 24
návštev. Najbližší DOD bude
v septembri.
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Odvolanie pre manažérske
zlyhanie
Neprofesionálne plnenie si manažérskych povinností
v oblastiach, ktoré mal na starosti, bolo dôvodom odvolania viceprimátora Rastislava Kudlu. Primátor mesta
tak urobil 20. júna.

Vývoj udalostí okolo
modernizácie železničnej trate
Modernizácia železničnej trate v úseku Nové Mesto n/
Váhom – Púchov na rýchlosť do 160 km/h je súčasťou
medzinárodných dohôd ako verejnoprospešná stavba.



ROK 2002
Železnice SR predložili
mestu štúdiu modernizácie železničnej trate – tzv. variant 1.
Mesto ju odmietlo.
Po zmene vedenia mesta sa
znova začala preverovať možnosť realizácie variantu 1, ktorý
uvažuje s novým premostením
rieky, asanáciou letnej plavárne,
asanáciou rodinných domov atď.

pracovať špeciálna komisia zložená zo zástupcov Reming Consult, a. s., mesta Trenčín, ŽSR.
Decembrová
záverečná
správa konštatovala, že požiadavky mesta nie sú riešené
v projektovej dokumentácii, nie
je možné ich ﬁnancovať v rámci
modernizácie a sú považované
za neoprávnené.



ROK 2009
V júni bola vydaná zmena
územného rozhodnutia na uzol
Vlárska – podjazd pri Old
Herolde a v novembri v uzle
Brnianska.

ROK 2011
Od februára do mája pracovala terajším primátorom zriadená pracovná skupina, ktorú
tvorila odborná verejnosť a zástupcovia mestského úradu,
vrátane primátora. Sformulovala požiadavky na úpravu projektu modernizácie trate – tzv.
Rybníčkov balíček. Ten obsahoval 8 požiadaviek – rozšírenie
podjazdu Mládežnícka, úprava
technického riešenia Mládežnícka, estakáda, podchod pod
Chynoranskú trať v mieste súčasného podchodu, priecestie
cez Chynoranskú trať k starému železničnému mostu, predĺženie tzv. čierneho mosteka aj
pod novú trať – Žabinská, predĺženie oporného múru na Chynoranskej trati, úprava výškového vedenia Chynoranskej
trate.
Pokračovali rokovania primátora so ŽSR a ministerstvom. S vtedajším vedením ministerstva dopravy sa hľadalo
riešenie, ktorým by bolo možné
stavbu MŽT upraviť. Pre zmenu
vlády k tomu nestihlo dôjsť.
Po predčasných voľbách
nové vedenie ministerstva dopravy vylúčilo akúkoľvek zmenu veľkej stavby.







ROK 2003
V máji bola mestu doručená
petícia občanov proti tranzitnej
rýchlodráhe.
V septembri bolo vydané
územné rozhodnutie na modernizáciu, a to aj na základe záväzného stanoviska mesta z 24.
júla.
V decembri zriadilo mestské
zastupiteľstvo Komisiu pre posúdenie postupov modernizácie
železnice.



ROK 2004
V júni komisia odporučila mestskému zastupiteľstvu
schváliť variant 1.



ROK 2005
V septembri bolo vydané
územné rozhodnutie na novú
plaváreň.
V decembri bola vydaná
zmena územného rozhodnutia na trase v úseku Zlatovce –
Trenčianska Teplá.



ROK 2010
V júni odoslalo mesto Železniciam SR stanovisko, v ktorom
zadeﬁnovalo nedoriešené otázky – tzv. malá stavba. Začína

ROK 2013
Výsledkom takmer dvojročných rokovaní je zmluva, ktorú
13. júna predložil primátor R.
Rybníček poslancom.

Zástupcom primátora mesta Trenčín bol poslanec Rastislav Kudla od 1. mája minulého
roku. Na funkciu ho nominoval najsilnejší poslanecký klub
v mestskom parlamente SMER-SD. Poslanec za tento klub
a predseda Finančnej a majetkovej komisie Pavol Kubečka
na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva 13. júna
2013 pri informovaní o Záverečnom účte mesta za rok 2012
podrobil kritike, okrem iného,
aj obidve oblasti, ktoré mal viceprimátor na starosti – mestskú hromadnú dopravu i sociálnu oblasť.
„O 330 tisíc bolo menej prepravených pasažierov v našich
autobusoch, duplované spoje,
neefektívne prevážanie vzduchu
po Trenčíne,““ upozornil na výsledky v MHD. Ďalej poukázal
na slabé využívanie Centra seniorov na Sihoti a tiež terénnej
opatrovateľskej služby v byte
(viac vo videozázname z MsZ
na www.trencin.sk).
Dlhodobo nespokojný s výsledkami práce svojho zástupcu
bol aj primátor mesta Richard

Rybníček. „Napríklad pri rokovaniach o MHD nás zástupcovia spoločnosti po niekoľkých
týždňoch požiadali, aby sme
to riešili my, lebo viceprimátor
nedokázal zaujať k tak dôležitým rozhodnutiam žiadne stanovisko. Plat viceprimátora je
2 337 eur mesačne. Očakáva sa
od neho lojalita k mestu a schopnosť zvládať koordináciu riešenia zverených úloh na požadovanej úrovni,““ povedal k dôvodom
odvolania svojho zástupcu.
Predseda poslaneckého klubu SMER-SD Daniel Beníček
si ale myslí, že žiadny dôvod
na odvolanie nebol. Sám Rastislav Kudla je presvedčený, že
pravým dôvodom je to, že odmietol prijať pozíciu poslíčka
informácií (celé jeho vyjadrenie
je na www.trencin.sk).
Na výber nového zástupcu
má primátor 60 dní. Nevylúčil, že to môže byť aj poslanec
najsilnejšieho
poslaneckého
klubu. Jeho šéf to však rezolútne zamietol. „Ak by niekto zo
Smeru ešte funkciu prijal, nemá
v klube čo robiť,““ povedal D. Beníček.
(RED)

Primátorovi opäť obmedzili
kompetencie
Poslanci sa rozhodli opäť siahnuť na kompetencie primátora pri zmenách v rozpočte. Rozsah 1 percenta prostriedkov, ktorými mohol podľa nutnosti raz za štvrťrok v rámci jednotlivých programov bežného rozpočtu
hýbať, znížili na 0,25 percenta.

Návrh predniesol predseda
Finančnej a majetkovej komisie Pavol Kubečka (SMER-SD):
„Na základe analýzy sme dospeli
k záveru, že 0,25 percenta je dostatočná miera pre zmenu rozpočtu a vyjadrenie dôvery poslancov voči pánovi primátorovi.“
Poslanca Jána Kanabu (nezávislý) tento návrh prekvapil.
„Po znížení dlhu mesta o polovicu sa zrazu objavil takýto
návrh. Čo je príčinou?,““ žiadal
o zdôvodnenie. „Primátor má
dostatočný priestor, aby mohol
robiť zmeny rozpočtu,““ reagoval P. Kubečka. (celú diskusiu
k téme nájdete na www.trencin.

sk vo videozázname z MsZ
z 13.6./II. časť/0:11:30).
Už pred rokom v júni mestský parlament znížil kompetencie primátorovi na návrh
poslanca Milana Kováčika
(SMER-SD). Bez súhlasu zastupiteľstva nesmel rozhodovať o peniazoch mesta. Poslanci
v septembri svoje rozhodnutie
zmenili a primátorovi umožnili
presúvať peniaze v rámci rozpočtu bežných výdavkov daného programu štvrťročne v rozsahu 1 percenta.
„Aktuálne rozhodnutie poslancov akceptujem,““ povedal
R. Rybníček.
(RED)
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Do priemyselného
parku mieria
ďalšie dve firmy

Poslanci schválili úver
Z neho mesto zaplatí napríklad prekrytie tržnice, nový
cintorín, chodníky, rekonštrukcie striech škôl a ďalšie
investičné akcie naplánované na rok 2013.

Jeden milión dvesto tisíc eur
si mesto požičia od Slovenskej
sporiteľne. Peniaze musí vyčerpať do konca tohto roka, splácať
ich začne v januári 2014.
„Úver prijímame z toho titulu, že sme už v decembri schválili rozpočet na rok 2013 tak,
že určité aktivity budeme kryť
investičnými úvermi,““ povedal

na júnovom zastupiteľstve poslanec a predseda Finančnej
a majetkovej komisie Pavol Kubečka (SMER-SD).
Z úveru bude ﬁnancované
prekrytie tržnice pri nákupnom
stredisku Družba, nový cintorín
Bočkove sady, schody a chodníky na Juhu, vstup do nemocnice,
chodníky na Kukučínovej ulici,

Jedna sa zameriava na informačné a komunikačné
technológie, druhá sa zaoberá stavebno-obchodnou
činnosťou. Do mestskej
kasy prinesú viac ako 180
tisíc eur za predaj pozemkov a ďalší príjem z dane
z nehnuteľností.

cesta Zelnica, chodník a priechod pre chodcov na Biskupickej ulici, rekonštrukcie striech,
kúrenia a schodov v materských
a základných školách podľa
schváleného rozpočtu, rekonštrukcia strechy na krytej plavárni a ďalšie investičné akcie naplánované v rozpočte na rok 2013.
Veľmi dobré úverové podmienky, ktoré mestu banka
poskytla, súvisia aj s tým, že
Trenčín znižuje svoje dlhy a je
tak opätovne dôveryhodným
partnerom.
TEXT (EV), FOTO (JČ)

Nové uznesenie o odmenách preverí prokurátor
Mestskí poslanci budú poverovaní nielen sobášením, ale
aj účasťou na občianskych obradoch, za čo budú dostávať
odmenu. Toto júnové rozhodnutie zastupiteľstva sa primátorovi nepozdáva, preto ho dá preveriť prokurátorovi.

S návrhom, aby poslancom prináležala odmena nielen za sobášenie, ale aj za účasť
pri vítaní detí do života, jubilejných sobášoch, či rozlúčkach
so zosnulými prišiel poslanec
Milan Kováčik (SMER-SD).
„Odmeny sa nám mierne zvýšia,““ povedal.
Na druhej strane navrhol,

aby sa za neúčasť na plánovaných zasadnutiach poslancom
odmena znížila o 10 percent.
„Pri neospravedlnenej účasti odmena nebude vyplatená,“
uviedol.
„Sobášenie vám vyplýva
priamo zo zákona a z mandátu. Ale, napríklad vítanie detí je
slávnosť, podobne ako kladenie

vencov alebo odovzdávanie medailí. To máte robiť zadarmo.
Ak si to dáte do odmeňovania,
bude to protizákonné,““ upozornil poslanecké plénum primátor mesta Richard Rybníček.
(celú diskusiu k téme si môžete pozrieť na www.trencin.sk vo
videozázname z MsZ z 13.6./I.
časť/1:15:00)
Zastupiteľstvo však návrh
poslanca M. Kováčika podporilo. Primátor uznesenie podpísal, ale dá jeho zákonnosť preveriť prokurátorovi.
(ES)

Mesto vyčistí
krajnice od buriny

Orezávanie sakúr na Soblahovskej
Na impulz SAD Trenčín, keď konáre nakláňajúce sa nad
vozovkou komplikovali prejazd autobusov, ale aj napríklad zásobovacích áut, pristúpilo mesto k orezávaniu
stromov na Soblahovskej ulici. V takomto rozsahu sa
naposledy sakury v tejto aleji orezávali pred 10 rokmi.

Odstraňovali sa nielen nakláňajúce sa konáre nad vozovkou, ale aj oschnuté, poškodené
a zhnité konáre. Na stromoch
sa prerieďovala celá koruna zo
všetkých strán, aby bola vyvážená a dotvarovaná.
Orezy sa realizovali za vegetácie z dôvodu lepšieho kalusenia rán. „Nechceli sme to robiť zo začiatku vegetácie, vtedy

je prúdenie miazgy najsilnejšie
a tiež sme nechceli obrať občanov
o krásny pohľad na zakvitnutú
alej,““ tvrdí správkyňa mestskej
zelene Patrícia Omachelová.
Plody sú len na semenáčoch, nie na ušľachtilých odrodách. „Minimálne 10 z nich bude
asanovaných a nahradených novými stromami – sakurami. Rany
nebudeme ošetrovať, lebo vo

V obidvoch prípadoch ide
o trenčianske ﬁrmy. TnTEL sa
zaoberá informačnými, komunikačnými a bezpečnostnými
technológiami. Na trhu pôsobí
viac ako 10 rokov. Jedným z budúcich zámerov podnikania
v novom objekte je i vybudovanie centrálnej serverovej farmy a internetového pripojenia
s vlastnou optickou štruktúrou.
AGROTREND
SLOVAKIA sa venuje administratívnym službám a stavebnej činnosti. V priemyselnom parku
chce vybudovať sídlo ﬁrmy,
administratívne a skladové
priestory, vrátane parkovacích
a manipulačných plôch.
Predaj pozemkov pre obe
ﬁrmy schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 13. júna. „Som rád, že sa
nám podarilo získať do priemyselného parku ďalšie dve ﬁrmy. Každá z nich potrebuje pre
svoj zámer niečo viac ako 3 tisíc
štvorcových metrov, za ktoré zaplatí viac ako 90 tisíc eur. Navyše, spolu vytvoria rádovo desiatky nových pracovných miest,“
povedal primátor mesta Richard Rybníček.
(EV)

vegetácií to dokážu stromy samé.
S orezmi na hlavných konároch
už máme skúsenosti, keď stromy vytvorili bohatú novú korunu. V prípade Soblahovskej nerobíme veľmi radikálny rez, koruny
sa zo spiacich pukov znovu obnovia,““ doplnila P. Omachelová.

Chemicky a mechanicky začne odstraňovať burinu z krajníc už v najbližších
dňoch. Pôjde o mestské cesty
a chodníky v celom centre mesta, jeho širšom okolí a na týchto uliciach: Piaristická, Súdna,
1. mája, K dolnej stanici, Jilemnického, Jesenského, Karpatská, J. Zemana, Dolný Šianec,
Legionárska, Kragujevackých
hrdinov, Železničná, Horný
Šianec, Soblahovská, Inovecká, Dlhé Hony. Následne budú
odburinené hlavné ťahy v ostatných mestských častiach.
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Trenčín spravuje mestské
lesy už 20 rokov
Na prelome rokov 2012 a 2013 uplynuli dve desaťročia
od času, kedy sa mesto Trenčín rozhodlo prevziať svoj
takmer 700 hektárový lesný majetok po štyridsiatich
rokoch užívania štátom opäť do svojho užívania.

Zriadilo vtedy organizáciu
Správu mestských lesov, ktorá
napriek niekoľkým transformáciám je dnes súčasťou Mestského hospodárstva a správy lesov,
m. r. o. a našťastie stále spravuje
lesný majetok mesta Trenčín.
V roku 1993 Správa mestských lesov pod vedením Jaroslava Baláža začínala v skromných
podmienkach.
Počas
pätnástich rokov existencie
sa podarilo vybudovať a najmä udržiavať 200 hektárový lesopark, aký nám závidelo nejedno mesto na Slovensku. Bola
zrekonštruovaná lesná cestná
sieť, areál horárne v Soblahove a udržiavané prírodné prostredie pre rozvoj rekreačných

aktivít občanov mesta a priľahlých obcí nielen v lesoparku Brezina, ale aj v Soblahove.
Okrem toho sa mestskí lesníci podieľali na zachovávaní technických pamiatok, ako bol most
v Dolinách v Soblahove na trase
bývalej lesnej železnice Selec-Trenčín a tiež na zachovávaní
tradičných zvyklostí v obci Soblahov. Vo výchove detí a mládeže boli priekopníkmi lesnej pedagogiky na Slovensku.
Úlohu informovania návštevníkov lesa plnili dva náučné chodníky a infotabule, ktoré
správa mestských lesov osádzala v spolupráci s inými odbornými organizáciami. V réžii
správy mestských lesov bola

Dobrodružstvo
na lanách

Mesto obnovilo ihrisko pri kiosku

Už niekoľko týždňov je
na trenčianskej Brezine
možné zažiť aj adrenalínovú aktivitu. Ponúka ju
pre dospelých i deti lanový park Tarzánia.

Vybudovala a prevádzkuje ho súkromná spoločnosť,
ktorá má pozemok v prenájme od apríla 2012 na 10 rokov s tým, že ho musí udržiavať v čistote a pravidelne kosiť.
Navyše, na tomto pozemku
pribudne aj verejné detské ihrisko.
(ES), FOTO (JČ)

Trenčianski mestskí lesníci boli priekopníkmi lesnej
pedagogiky na Slovensku.

aj starostlivosť o pamätníky
na Brezine, budovanie a údržba
ohnísk a ich pravidelné zásobovanie drevom, a tiež údržba kyseliek v Kubre, Záblatí, Zlatovciach a Orechovom.
Správa v roku 1997 usporiadala celoslovenskú konferenciu
o rekreačných lesoch a na pôde
mestských lesov boli prijímané
domáce aj zahraničné delegácie.
Žiaľ, mestské lesy počas

Pekné prázdninové chvíle, príjemné prostredie, možnosť
občerstviť sa i vyblázniť na zrekonštruovaných i nových
atrakciách ponúka pre celé rodiny priestor pri kiosku
na Brezine.
Mesto investovalo do obnovy
a rekonštrukcie všetkých poškodených
prvkov detského ihriska, do nového náteru, pribudli aj dve
nové lanovky a postupne sa doplnia
ešte ďalšie atrakcie.
Od 29. júna

svojej existencie museli čeliť
snahám o „ukrajovanie““ lesa,
snahám o ich predaj, hospodárskej kríze a v istom období aj nevôli vedenia mesta ďalej ich zveľaďovať. Verme, že sa
aj z takýchto silných rán spamätajú a budú slúžiť pre radosť
a oddych nás všetkých.
TEXT A FOTO:
JAROSLAVA VANYOVÁ,
AUTORKA JE LESNÝ PEDAGÓG

je návštevníkom k dispozícii aj
občerstvenie v bývalom bufete Kiosk od pondelka do štvrtka popoludní od 13.00 do 19.00
hod. V piatok a cez víkend je bufet otvorený od 11.00 do 20.00
hod., v prípade potreby i dlhšie.
V blízkosti je umiestnené aj nevyhnutné a doteraz chýbajúce
mobilné WC.
Návštevníci už v plnej miere
využívajú aj neďaleké upravené
ohniská na opekanie a grilovanie. Drevo k ohniskám zabezpečuje Mestské hospodárstvo
a správa lesov, m.r.o.
TEXT (ES), FOTO (I.J.)

Miesto po jame čoskoro rozkvitne
Do vytvorenia deﬁnitívnej
podoby priestranstva na mieste bývalej jamy pri Ode vzniká
sčasti trávnatá a sčasti lúčna plocha s jednoročnými odrodami
lúčnych bylín a s provizórnymi
miestami na sedenie a pestovanie byliniek. Ide o návrh iniciatívnej skupiny mladých architektov a krajinárov (L. Barteková,
I. Kodajová, B. Andel). Dokončenie celej plochy do zamýšľanej

podoby, vrátane vegetácie, sa
očakáva do konca júla. Po festivale Pohoda priestranstvo obohatia
umelecké diela vytvorené na festivale a po dohode mesta s organizátormi budú zdobiť toto miesto
po celý zvyšok leta.
Architektonickú súťaž na tento priestor vypíše Mesto Trenčín v lete 2013. Zadanie bude
zohľadňovať výsledky prieskumu verejnej mienky a verejných

diskusií. Do konca prázdnin sú
vo vestibule Centra rozvoja mesta na Farskej ulici k dispozícii občanom aj práce študentov fakulty architektúry STU, ktorí riešili
tento priestor v rámci svojho bakalárskeho štúdia. Vystavené námety môžu Trenčania študentom
oznámkovať, prípadne k nim pridať svoj názor.
(RED)
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Vyhlásili Detské osobnosti roka 2012/13
Aj tento ročník bol dôkazom, že mesto Trenčín má
množstvo mimoriadne
talentovaných detí. V obradnej miestnosti odovzdal
20. júna primátor mesta
Richard Rybníček celkom 21
ocenení.

Družstvo gymnastov Adam
Makara, Adam Pandoš, Patrik Chromiak, Róbert Ambrož
a Filip Minárik (ZŠ, L. Novomeského) vyhralo v uplynulom
školskom roku okresné aj krajské kolo v gymnastickom štvorboji a postúpilo na majstrovstvá
SR, kde obsadili 5. miesto.
V gymnastickom štvorboji sa
darilo aj dievčatám. V kategórii
A Marcela Hagarová, Ella Bartošíková, Natália Brezanová,
Ľubica Capáková a Petra Paulínyová (ZŠ, Hodžova) získali 2.
miesto na Školských majstrovstvách Slovenska. V kategórii
B rovnakú školu v tejto súťaži
reprezentovali Michaela Mokošová, Nasťa Vrábelová, Klára Paulínyová, Ema Stachová,
Klaudia Lehmanová a Michaela Hagarová. Obsadili tretiu
priečku.
Športová gymnastka Marcela Hagarová (ZŠ, Hodžova)
zakončila úspešnú sezónu víťazstvom v kategórii jednotlivkýň
na Školských majstrovstvách
Slovenska v gymnastickom
štvorboji a stala sa tak školskou
Majsterkou Slovenska.

Družstvo ﬂorbalistovv starších žiakov (ZŠ Hodžova) získalo v tomto školskom roku titul
Majster Slovenska.
Futbalisti AS U12 (ZŠ, L.
Novomeského) absolvovali viacero medzinárodných previerok
a prezentovali sa kvalitnou hrou
a úspešnými výsledkami. K najlepším patrilo 1. miesto na medzinárodnom turnaji v Brne.
Hokejbalisti (ZŠ, Hodžova)
po úspešnom absolvovaní zápasov v základnej skupine postúpili do semiﬁnále a do ﬁnále Majstrovstiev Slovenska, kde získali
2. miesto.
Bedmintonisti Oliver Kožár
a Matúš Meliš (ZŠ, Kubranská)
skončili na Majstrovstvách SR
strieborní.

Mesto Trenčín
má aj mimoriadnu
detskú osobnosť
Deviatačka zo ZŠ Dlhé
Hony Paulína Podskubová má na konte päť Naj...
– Najlepší matematik,
Najlepší geograf, Najlepší
biológ, Najlepší olympionik
v dejepise a Najlepší rétor.

Zúčastnila sa takmer všetkých predmetových olympiád a v každej súťaži dosiahla
umiestnenie v krajskom, ba aj
v celoslovenskom kole. K jej
najväčším tohtoročným úspechom patrí 1. miesto v celoslovenskom kole olympiády
z dejepisu, 3. miesto v celoslovenskom kole súťaže Rétorický

Zvolen, 3. miesto v celoslovenskom kole geograﬁckej olympiády, 1. miesto v krajskom kole
matematickej olympiády, či 2.
miesto v krajskom kole biologickej olympiády. Keďže odchádza študovať na strednú
školu, prajeme jej veľa študijných aj osobných úspechov.

Družstvo žiakov Viktor
Škultéty, Martin Šulek a Martin Vatrt (ZŠ, Na dolinách) dosiahli cez poľnom behu 1. miesto
v krajskom kole.
Karatistka Simona Prpičová (ZŠ, Na dolinách) patrí medzi 80 najúspešnejších mladých
športovcov SR, ktorí sa vďaka európskemu projektu môžu
pochváliť titulom „talent novej
Európy“. V tejto sezóne sa stala
celkovou víťazkou slovenských
pohárov 2012 – 2013, 2. miesto
MSR kumite, 3. miesto MSR
kata, 1. miesto MSR kata team,
1. miesto Grand Prix Hradec
Králové.
Družstvo hádzanárok 5.
– 8. ročníka (ZŠ, Hodžova)
vyhralo okresné aj regionálne
kolo a v krajskom kole skončilo
na 2. mieste. Na Majstrovstvách
SR starších žiačok obsadili 3.
miesto.
Najlepším výtvarníkom je
Tadeáš Cimprich (ZUŠ K. Pádivého), ktorý v tomto školskom
roku získal Čestné uznanie
v medzinárodnej súťaži Bohúňova paleta a na ďalšej medzinárodnej súťaži v Uherskom Brode
„Týká se to také tebe“, 1. miesto
za prácu Dve podoby tigra. V tej
istej súťaži prispel svojím dielkom v kategórii kolektívne práce
Zátišie, kde získal pre školu 2.
miesto.
Najlepším inštrumentalistom je Ondrej Valach (ZUŠ K.
Pádivého). V uplynulom školskom roku na celoslovenskej súťaži v hre na saxofón získal suverénne 1. miesto.
Titul Najlepší tanečníci
patrí štvorici Andrea Ševčíková, Mária Beňová, Alexandra
Šestáková, Denisa Hertlová

(ZUŠ K. Pádivého) za popredné
miesta na viacerých celoslovenských tanečných súťaží aj s medzinárodnou účasťou.
Najlepším Slávikom Slovenska v II. kategórii je Emma
Ďuríková (ZŠ, Dlhé Hony) víťazka okresného i krajského kola
súťaže v speve ľudových piesní
Slávik Slovenska.
Najlepším Slávikom Slovenska v III. kategórii je Sára
Steiningerová
(ZŠ,
Dlhé
Hony), víťazka okresného kola
a strieborná v krajskom kole Slávik Slovenska.
Najlepším recitátorom je
Gréta Olexíková (ZŠ, Bezručova), víťazka okresného aj krajského kola Hviezdoslavovho
Kubína.
Najlepším chemikom je Daniel Beďatš (ZŠ, Veľkomoravská), víťaz krajského kola chemickej olympiády.
Najlepšími
technikmi
v technickej olympiáde sú Marcel Zverbík a Jakub Varta (ZŠ,
Bezručova), víťazi okresného
kola a strieborní v krajskom kole
technickej olympiády.
Najlepšími olympionikmi
v anglickom jazyku sú Karolína Bystrická (ZŠ, Dlhé Hony),
víťazka celoslovenského kola
olympiády v anglickom jazyku
v kategórii 1C, anglicky hovoriacich a Laura Žilinčanová (ZŠ,
Bezručova), víťazka okresného
a krajského kola v kategórii 1B.
Najlepší fyzik a najlepší
olympionik v nemeckom jazyku je Ján Hunák (ZŠ, Dlhé
Hony), víťaz krajskej fyzikálnej
olympiády a víťaz okresného
a krajského kola olympiády v nemeckom jazyku.
(RED), FOTO (JČ)
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Juniori ŠK 1. FBC Trenčín
sú opäť Majstri Slovenska
Titul Majstra Slovenska vo
ﬂorbale v kategórii juniorov sa
Trenčanom podarilo obhájiť,
keď vo ﬁnálovom stretnutí porazili favorita turnaja ATU Košice
3:2. Celkovo sa tak môžu tešiť

zo štvrtého zlata v rade v tejto
kategórii. Juniorský šampionát
sa uskutočnil v Mestskej športovej hale 14. – 17. júna. K zisku titulu blahoželáme!

Trenčianka bodovala
v stolnom tenise
Nečakaného úspechu
dosiahla hráčka Keraming
– Kubran Trenčín Monika
Marousková na Majstrovstvách Slovenska. V kategórii mladšie žiačky pod
vedením trénera Dušana Zelmana vybojovala so
svojou spoluhráčkou Paulou Čermákovou z ŠKST
Karlova Ves bronzovú medailu vo štvorhre dievčat.
Právo štartu na Majstrovstvách Slovenska má najlepších 24 dievčat na základe výsledkov bodovacích
turnajov Slovenského pohára mládeže. Monika je
v konečnom celoslovenskom rebríčku deviata.
Blahoželáme!

Júnové úspechy
nádejí AS Trenčín
Výber mladých futbalistov
do deväť rokov na prvom ročníku Sparta Brno Cup 2013
obsadil v konkurencií 24 družstiev prvé miesto. Družstvo
AS Trenčín do dvanásť rokov

FOTO: WWW.ASTRENCIN.SK

Krásna bodka za sezónou
trenčianskych karatistiek
FOTO: ARCHÍV M.M.

Trenčianski hokejbalisti
na výbornú
Počas víkendu 25. – 26.
mája sa konal v Banskej Bystrici najväčší hokejbalový turnaj v Európe Országh Cup
2013 za účasti 32 tímov z celého Slovenska. Výber hráčov
Trenčianskej hokejbalovej ligy
pod názvom Slovenský Orol
Trenčín sa na 4. ročníku turnaja
predstavil po prvýkrát a hneď
v premiérovom vystúpení sa im

si na záver sezóny vybojovalo
druhé miesto na turnaji Pannonia Cup v rakúskom Eisenstadte. Blahoželáme!

podarilo prebojovať až do ﬁnále, v ktorom získali 2. miesto
a strieborné medaily. Výborné
výkony trenčianskych hráčov si
všimli aj organizátori turnaja,
keď sa rozhodli udeliť im aj dve
individuálne ceny. Najlepším
hráčom turnaja do 20 rokov sa
stal Tomáš Nechala a najlepším
útočníkom Milan Vozár.
FOTO: ARCHÍV SOTN

Posledná súťaž AUSTRIA
JUNIOR OPEN 2013 v Rakúskom Salzburgu 22. – 23.
júna priniesla Trenčiankam,
ktoré štartovali vo farbách Národného tímu Slovenska, medailové umiestnenia.
Veronika
Kadlečíková,
Klaudia Mičková a Simonka
Prpičová (ŠK Real Team Trenčín) sa tešili zo zlatých medailí v Kata Team female U18.
Emma Kubišová (Europa Trenčín) vybojovala striebro v Kata
Individual Female U12, Simona
Prpičová (ŠK Real Team) bronz
v Kata Individual Female U14.

Miroslava Kopúňová (Ekonóm
Trenčín) získala zlato v Kumite Individual female U21 Open
a Veronika Kadlečíková (ŠK
Real Team) bronz v Kumite Individual female U18 – 48. Slovenský národný tím sa tak aj
vďaka nim stal najúspešnejším
tímom z 88 zúčastnených krajín a oddielov. Blahoželáme!
Emme Kubišovej navyše ešte
aj k zisku titulu vicemajsterky
Európy, ktorý získala 15. júna
na 1. majstrovstvách Európy
Shito Ryu karate federácie detí,
kadetov, juniorov a seniorov
v Nových Zámkoch.

Poznáme najrýchlejších
Trenčanov
Celkom 65 chlapcov a dievčat si 21. júna zmeralo sily
v šprinte na 60 metrov. Ako
prví cieľom prebehli Richard
Plevka (ml. žiaci), Michaela Pavleová (ml. žiačky), Lukáš Pavle (prípravka A), Adrián Niko (prípravka B), Petra
Hanuliaková (prípravka A)

a Tereza Chromiaková (prípravka B). Atletickú súťaž
o najrýchlejšieho chlapca a najrýchlejšie dievča mesta zorganizovalo občianske združenie
Jednota SOKOL Trenčín v spolupráci so Športovým gymnáziom Trenčín a s ﬁnančnou podporou mesta Trenčín.
STRANU PRIPRAVILA (EV)

5. júl 2013
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Pozývame na slávnostnú vernisáž

ORA ET ARS – SKALKA 2013
Na 6. ročníku medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA
2013 sa zúčastnilo 22 umelcov
a historikov z Poľska, Španielska, Maďarska, Čiech a Slovenska. Diela, ktoré vytvorili,
budú prezentovať v sobotu 20.

júla v areáli starobylého kláštora na Veľkej Skalke. Začiatok
slávnostnej vernisáže je o 15.00
hodine. Pre návštevníkov bude
pripravený už aj aktuálny Katalóg sympózia a Literárno-historická príloha OKNO.
FOTO: PAVOL OBST

Pohoda bude vo veži aj na námestí
Výnimočný hudobný zážitok poskytne v nedeľu 14. júla
o 16.00 hodine na Mierovom
námestí kanadská skupina The
Lemon Bucket Orkestra, ktorá si odskočí z festivalu Bažant
Pohoda, aby zabavila aj ľudí
v centre mesta. Hrajú skvelý
mix divokých hudobných štýlov
od balkánu po klezmer, ktoré
spájajú neuveriteľnou energiou
a nadšením z každého jedného vystúpenia. Aj keď existujú
len necelé tri roky, majú za sebou množstvo vypredaných

Športovali na Patrovci



V piatok 14. júna usporiadal Kolektívny člen Ligy proti
rakovine SR, OPCHCH Trenčín Športový deň na Patrovci.

Akcie sa zúčastnilo 120
členov a sympatizantov tejto
organizácie.
Podujatie
podporilo
Mesto
Trenčín.
Organizácia
postihnutých
chronickými chorobami trenčianskeho regiónu združuje
v Trenčianskom kraji cca 500

členov. Sídli na Hodžovej ulici
2201/94 v Trenčíne, organizuje zdravotné besedy, prednášky,
rekondičné pobyty, poznávacie
zájazdy, športové dni, posedenia pri živej hudbe, účasť na celoštátnych zbierkach.

koncertov a skvelé ohlasy hudobných kritikov. V Mestskej
veži a Mestskej klubovni majú
do 18. júla návštevníci a obyvatelia Trenčína možnosť zaspomínať si na niekoľko uplynulých
ročníkov najväčšieho multimediálneho festivalu Bažant Pohoda. Fotograf Eduard Genserek, ktorý je jedným z jeho
oﬁciálnych fotografov, predstaví sériu najlepších fotograﬁí,
ktorými počas ôsmich ročníkov
zdokumentoval atmosféru tohto festivalu.
(RED)

CELOSLOVENSKÝ ÚSPECH NAŠICH ZBORISTOV

Detský spevácky zbor pri ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne sa tento rok prebojoval do celoslovenskej súťaže detských speváckych
zborov Mládež spieva, ktorá sa konala 14. – 16. júna v Prievidzi.
Nielenže sa do tejto súťaže ako jediný zbor z trenčianskeho
okresu zapojili, ale odniesli si domov aj krásne ocenenie v podobe umiestnenia v striebornom pásme. Ako jediný zo zborov
pracuje na základnej škole, kým ďalších 11 súťažných zborov
na základných umeleckých školách. Zbor vedie Miroslava Kaliňáková. Blahoželáme!
(RED)

(RED)

Školské časopisy súťažili
Do súťaže v tvorbe školských časopisov sa tento rok
prihlásilo 13 základných škôl okresu Trenčín. Osem
z trenčianskych a päť z mimotrenčianskych škôl.

Podmienku súťaže – vydanie dvoch čísel školského časopisu s rozsahom najmenej
10 strán – splnilo 12 z nich.
Vyhodnotenie redakčných tímov spojené s odborným hodnotením sa uskutočnilo 26.
júna v ZŠ, Kubranská. Do Zlatého pásma boli zaradené ZÁŠKOLÁČIK (ZŠ, Bezručova),
NONSTOP (ZŠ, Kubranská)
a ŠKOLÁK (ZŠ s MŠ Soblahov). Strieborné pásmo patrí
časopisom KOCKA (ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta),

CHOCHOLÚŠIK (ZŠ Chocholná – Velčice), DOMINO (ZŠ,
Veľkomoravská), ÚLET (ZŠ,
Východná), ŽIRAFA (ZŠ Dlhé
Hony), STUDNIČKA (ZŠ,
Mníchova Lehota), ÚSMEV
(ŠZŠI
V.
Predmerského).
Do bronzového pásma boli zaradené KOLOTOČ (CVČ Trenčín) a FAJN (ZŠ s MŠ J. Smreka
Melčice-Lieskové). 18. ročník
súťaže zorganizoval Útvar školstva MsÚ v Trenčíne v spolupráci so ZŠ na Kubranskej ulici.
(RED)



V ŠKOLE DAROVALI KRV

Sviatok všetkých detí oslavovali 3. júna v ZŠ na Potočnej ulici naozaj netradične. Pozvali rodičov a všetkých dobrých ľudí,
aby prišli k nim do školy darovať krv. „Sme hrdí na všetkých, ktorí prišli a darovali vzácnu tekutinu,““ píše sa na stránke školy.
Z 26 odberov bolo 7 prvodarcov.
(RED)
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Hľadajú domov

Leto na kúpalisku začalo 29. júna
Letné kúpalisko na Mládežníckej ulici v Trenčíne
začalo svoju poslednú sezónu. V prevádzke zostane
do 1. septembra 2013, kedy
bude musieť uvoľniť cestu
výstavbe novej železničnej
trate.

Otvorené je v prípade pekného počasia bez dažďa, keď teplota vzduchu vystúpi nad 25°C.
V júli od 9. do 19. hodiny počas
pracovného týždňa, cez víkend
do 20.00. V auguste v pracovných

Dunčo je asi dvojročný kríženec jazvečíka. Našli ho 31.
mája na Bratislavskej ulici. Nemal na sebe obojok ani žiadnu identiﬁkáciu. Vhodný je
na dvor k deťom i k starším ľuďom. Má pokojnú povahu a je
poslušný.
V prípade záujmu možno
stanicu navštíviť osobne alebo využiť telefonické kontakty
0915 785 007, 0903 785 007.
Ľudia, ktorí si osvoja psíka
z karanténnej stanice, budú
oslobodení od dane za psa.

Vstup
po 15.00 hod.

Permanentka
na 5 vstupov

2,50 €

2€
zdarma
1,20 €
1,60 €
1,20 €
zdarma

10 €

1,50 €
2€
1,50 €

dňoch od 10. do 18. hodiny, počas víkendu do 19. hodiny. Počas
búrky sú návštevníci kúpaliska
povinní opustiť priestory bazénov a priestory pod stromami.

6€
8€
6€

Mestská krytá plaváreň bude
z dôvodu pravidelnej údržby
od 8. do 28. júla pre návštevníkov zatvorená. V prevádzke bude
opäť v pondelok 29. júla 2013.

Rekreačný areál v mestskej časti Trenčína zažíva čulý
prázdninový ruch. Pre verejnosť je otvorený počas celého týždňa zdarma.

Okrem oddychu pri vode ľudia využívajú ohniská na opekanie, letnú terasu s rýchlym
občerstvením, parkovanie zdarma, najmä deti láka obora s vysokou zverou. Kúpanie v nádrži
je na vlastné riziko.
Ako potvrdil Milan Tiburák
zo spoločnosti, ktorá sa o areál
stará, nádrž bola naposledy vyčistená v polovici júna.
Nie je oﬁciálnym prírodným kúpaliskom. Navštevuje ju ale väčšie množstvo ľudí,
a tak hygienici kvalitu vody v nej

monitorujú. Odber vzoriek podľa webstránky Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva
urobia v júli a v auguste.
Voda
vyviera
priamo v jazere.
„Keďže je tam zabezpečený sústavný prítok a odtok,
jazero sa čistí aj
samé,““ povedal M.
Tiburák. V areáli od návštevníkov
nevyberajú žiadne poplatky a ako

povedal, ani s tým neuvažujú. Celý týždeň je pre verejnosť
otvorený. Jedinou výnimkou je
čas po 21. hodine, keď sa pre zabezpečenie nočného pokoja pre
ubytovaných klientov snažia,
aby bol prázdny.
TEXT (EV), FOTO (RS)

Poznáte svojho policajta?
Mesto Trenčín je pre potreby mestskej polície (MsP) rozdelené do troch obvodov a 28
okrskov. Každý okrsok je pridelený konkrétnemu príslušníkovi MsP. Kontaktné údaje

aj s fotograﬁami jednotlivých
okrskárov sú zverejnené na webstránke mesta. Postupne ich
uverejňuje aj mesačník INFO.
V predstavovaní pokračujeme
obvodmi s číslom 2 (sídlisko

JUH I a II, Lesopark Brezina,
Noviny, Trenčianske Biskupice,
Nozdrkovce) a 3 (Záblatie, Zlatovce, Nové Zlatovce, Istebník,
Orechové).

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

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

Okrsok s číslom
1 má na starosti
samostatný
inšpektor
Marcel
Kostifal.
Do jeho okrsku
patria tieto
ulice a časti
mesta: v Zlatovciach Hlavná,
Hanzlíkovská, Na vinohrady,
Okružná, Na záhrade, Detská,
Na dolinách, Poľovnícka, Jarná,
Severná, K mlynisku, Malozáblatská a v Záblatí Dolné
Pažite, Sigôtky, Záblatská,
Rybáre, Pri parku, Ku kyselke
a Poľnohospodárska.

Mobil: 0902 911 502
E-mail: msp@trencin.sk

Mobil: 0902 911 502
E-mail: msp@trencin.sk

KONTAKT

Približne dvoj až trojročný psík Silver bol nájdený bez
obojka 6. júna na Bratislavskej
ulici. Pre zlé skúsenosti s ľuďmi bol spočiatku nedôverčivý.
Je však veľmi prítulný, poslušný a znášanlivý, má hygienické
návyky. Je pokojnej povahy, tak
je aj vhodný k starším ľuďom.
Na vôdzke chodí ukážkovo.

Celodenný
vstup

Letná sezóna v Opatovej je v plnom prúde

KONTAKT

Kríženca yorkshira našli
13. júna na Bazovského ulici.
Približne ročný psík Benyy nemal obojok ani žiadnu identiﬁkáciu. Je veľmi prítulný, pokojný a poslušný. Vhodný je
na dvor, k deťom i k starším ľuďom. Čaká na svojho pôvodného alebo nového majiteľa.

Dospelý
Dieťa do 5 r.
Dieťa od 5 – 15 r.
Študenti a dôchodcovia
ZŤP
ZŤPS so sprievodcom

KONTAKT

V trenčianskej karanténnej stanici sú opäť noví
obyvatelia. Ak si plánujete zadovážiť psieho
spoločníka, možno vás
oslovia práve tieto psíky
bez domova.
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Mobil: 0902 911 274
E-mail: msp@trencin.sk
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1P
2U
3S
4Š
5P
6S
7N
8P
9U
10 S
11 Š
12 P
13 S
14 N
15 P
16 U
17 S
18 Š
19 P
20 S
21 N
22 P
23 U
24 S
25 Š
26 P
27 S
28 N
29 P
30 U
31 S

JÚL
Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2
FIRMY
Sklo 3
Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4
Nádoby 4

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4

BIO

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

BIO

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4

BIO

Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2
FIRMY
Sklo 3

DECEMBER
1N
2P
3U
4S
5Š
6P
7S
8N
9P
10 U
11 S
12 Š
13 P
14 S
15 N
16 P
17 U
18 S
19 Š
20 P
21 S
22 N
23 P
24 U
25 S
26 Š
27 P
28 S
29 N
30 P
31 U

1Š
2P
3S
4N
5P
6U
7S
8Š
9P
10 S
11 N
12 P
13 U
14 S
15 Š
16 P
17 S
18 N
19 P
20 U
21 S
22 Š
23 P
24 S
25 N
26 P
27 U
28 S
29 Š
30 P
31 S

AUGUST
Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4
Nádoby 4

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4

BIO

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

BIO

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4

BIO

Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2
FIRMY
Sklo 3
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4 Sklo 4

Plasty
Vrecia 1
Vrecia 2
Vrecia 3

BIO

Nádoby 1
Nádoby 2
Nádoby 3
Nádoby 4
FIRMY
Bioodpad
Bio od 1. 6. – 30. 9.
Bio od 1. 10. – 31. 5.

Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2
FIRMY
Sklo 3
Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4
Nádoby 4

FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4
Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4

BIO

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

BIO

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4

BIO

Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2
FIRMY
Sklo 3
Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4
Nádoby 4

Nádoby 1

BIO

1U
2S
3Š
4P
5S
6N
7P
8U
9S
10 Š
11 P
12 S
13 N
14 P
15 U
16 S
17 Š
18 P
19 S
20 N
21 P
22 U
23 S
24 Š
25 P
26 S
27 N
28 P
29 U
30 S
31 Š

OKTÓBER
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4

1P
2S
3N
4P
5U
6S
Papier 2 Nádoby 1
7Š
Papier 3 Nádoby 2
8P
Papier 1
9S
Papier 4 Nádoby 3
10 N
Nádoby 4
11 P
12 U
13 S
Vrecia 1 Nádoby 1
BIO 14 Š
Vrecia 2 Nádoby 2
15 P
FIRMY
16 S
Vrecia 3 Nádoby 3
17 N
Nádoby 4
18 P
19 U
20 S
Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1
21 S
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2
22 P
FIRMY
Sklo 3
23 S
Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4
24 N
Nádoby 4
25 P
26 U
27 S
Nádoby 1
BIO 28 Š
Nádoby 2
29 P
FIRMY
30 S
Nádoby 3

NOVEMBER
Nádoby 4

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4

BIO

Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2
FIRMY
Sklo 3
Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4
Nádoby 4

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4

BIO

Lokalita

Zlatovce, Orechové, Horné Orechové, Istebník, Záblatie,
Zámostie
Noviny, Biskupice, Soblahovská ulica a okolie, Centrum,
Dolné mesto
Opatová, Kubrá, Kubrica, horná a dolná časť Kukučínovej
ulice
Juh, Belá
Sihoť, Zámostie
Noviny, Biskupice, Pod Sokolice, Centrum
Dolné Mesto, Soblahovská, Dlhé Hony
firmy

každý týždeň v pondelok v lokalitách s BIO nádobami
každý nepárny týždeň v pondelok v lokalitách s BIO
nádobami

periodicita

deň

28 dní

pondelok

28 dní

utorok

28 dní

štvrtok

týždenne
týždenne
týždenne
týždenne
14 dní

pondelok
utorok
štvrtok
piatok
streda

v texte
v texte

Papier

FIRMY

individuálna bytová výstavba – Sihoť, Hodžova, Noviny,
Zlatovce
Juh, Belá
Sihoť, Zámostie, Opatová, Orechové, Istebník, Záblatie
Pod Sokolice, Centrum, Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny,
Kubra, Kubrica
firmy

Sklo
Sklo 1
Sklo 2
Sklo 3
Sklo 4

Mesto TN
Mesto TN
Mesto TN
Mesto TN

Papier 1
Papier 2
Papier 3

Nádoby 1
Nádoby 2

SEPTEMBER
1N
2P
3U
4S
5Š
6P
7S
8N
9P
10 U
11 S
12 Š
13 P
14 S
15 N
16 P
17 U
18 S
19 Š
20 P
21 S
22 N
23 P
24 U
25 S
26 Š
27 P
28 S
29 N
30 P

Vysvetlivky:

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4
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Papier 4

28 dní

streda

14 dní
14 dní

pondelok
utorok

14 dní

štvrtok

28 dní

streda

28 dní
28 dní
28 dní
28 dní

pondelok
utorok
streda
štvrtok
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Spomínali na Gaba Zelenaya
Spomienke na známeho športového komentátora
Gabriela Zelenaya a jeho syna Romana bol venovaný
9. ročník Behu trenčianskou Brezinou.

V nedeľu 2.júna sa na štart
8,2 km trate s prevýšením 320
metrov postavilo 140 pretekárov, z toho 36 Trenčanov. Z nich
sa najviac darilo Dagmare Kubinskej (na fotograﬁi v kategórii
žien do 35 rokov dobehla prvá),
Lucii Bacovej (v kat. do 35 rokov

tretia), Jitke Hudákovej (v kat.
nad 35 rokov tretia) a Miroslavovi Kováčovi (v kat. mužov
nad 60 rokov prešiel cieľom ako
prvý). Beh bol zároveň 3.kolom Slovenského pohára v behu
do vrchu.
(RED)

Máte doma mimoriadne nadané dieťa?
... o všetko sa zaujíma, je hyperaktívne, dáva prednosť
komunikácii s dospelými, je ťažšie prispôsobivé, je
perfekcionalista s vlastnými názormi ...

Vedenie základnej školy Vám oznamuje,
že pre školský rok 2013/14 dopĺňame žiakov do tried pre
všeobecne intelektovo nadané deti v ročníkoch:

I. stupeň: 2. a 3. ročník, II. stupeň: 5. ročník
Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín
Mgr. Marta Kákošová, riaditeľka školy
tel. škola:0902 911 082, tel.psychológ: 032 7436 152
e-mail: pytagoras@centrum.sk

Cyklošovia opäť v akcii
KRÁSNA ELIZABETH ROZŠÍRILA RADY
HISTORICKÝCH HOTELOV SLOVENSKA
Asociácia historických hotelov Slovenska je viac ako skupina hotelov
v zámkoch, kaštieľoch a historických budovách na Slovensku.

Asociácia historických hotelov Slovenska prezentuje tradície a históriu
hotelov s výnimočným dejinným pozadím, ale i jedinečným luxusom a pohostinnosťou.
Cieľom HHS je poskytnúť nielen ubytovanie, ale aj vytvorenie zážitkov z
každého momentu, ktorý ľudia strávia v niektorom z členských hotelov.
To, že hotel Elizabeth do tejto asociácie právom patrí, dokazuje aj jeho
bohatá história.
Prezidentka asociácie HHS Daniela Gloss sa o novom členovi vyjadrila:
„V hoteli Elizabeth sa snúbi história s modernosťou, 111-ročný hotel pod historickým hradným bradlom dostal ocenenie najlepšieho mestského hotela na
Slovensku. Veľmi ma teší, že do rodiny našich historických hotelov pribudol
hotel, ktorý osloví nielen výškou investície, architektúrou a rozsahom a kvalitou služieb, ale aj spojitosťou s hradnými príbehmi, pobytom rímskych légií
v Laugariciu či kopaním studne lásky pre Fatimu.”
Celoeurópska asociácia historických hotelov združuje viac ako 600 výnimočných hotelov v 20 krajinách Európy.
www.hotelelizabeth.sk

Počas víkendu 15. – 16. júna sa žiaci zo ZŠ Na dolinách z cykloturistického krúžku „CYKLOŠOVIA““ zúčastnili cyklovýletu na hrad
Brumov v ČR. Trasu dlhú 110 km prešli na bicykloch bez defektu.
Navštívili aj hrad v Lednici a športové letisko Slávnica.



ROKOVANIA VMČ

VMČ Sever

10.7.2013 o 16.00 v Centre seniorov Sihoť

Rokovania ostatných výborov mestských častí sa v júli nebudú konať.



OZNAM

MHSL, m.r.o., Trenčín má záujem prenajať nebytové priestory
na 1. poschodí v objekte Krytej plavárne na Mládežníckej ulici
v Trenčíne za účelom poskytovania občerstvovacích služieb. Bližšie info: Ing. Šumichrast 0902911040, www.trencin.sk /predaj
a prenájom majetku mesta.
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KINO

CINEMAX
ZOC MAX, Ul. gen. M. R. Štefánika 426,
032/741 92 40, www.cine-max.sk
od 4. 7. | Osamelý jazdec

Tvorcovia trháku Piráti z Karibiku prichádzajú s dobrodružnou komédiou
z divokého západu. Legendárny hrdina
je tentokrát vykreslený ako indiánsky
bojovník Tonto (Johnny Depp) z kmeňa Apačov. Jedného dňa zachráni život
neohrozenému mužovi zákona Johnovi
Reidovi, ktorému banditi zabili všetkých
spoločníkov. Keď sa uzdraví, rozhodne
sa vziať spravodlivosť do vlastných rúk
a pomstiť najbližších priateľov. V boji proti
chamtivosti a korupcii mu bude pomáhať
aj tajomný indiánsky bojovník.
od 4. 7. | Ako malí chlapci

júl 2013
na seba narazili vo Francúzsku. Teraz majú
j
štyridsať a doputovali do Grécka. Úderom
polnoci sa opäť stávame svedkami ich netradičného spojenia. Režisér Richard Linklater už po tretíkrát pokračuje v očarujúcom príbehu o náhodnom stretnutí dvoch
cudzích ľudí, ktorých pohľady na svet,
postoje, skúsenosti a povinnosti sa menia
každým ďalším dlhodobým odlúčením
a sú konfrontované vo vzájomných nekončiacich rozhovoroch.
od 11. 7. | Stážisti

V novej komédii Stážisti sa pred kamerou
po prvý raz od filmu Ako uloviť družičku
stretávajú Vince Vaughn a Owen Wilson,
aby sa ako dvaja kamaráti a zároveň kolegovia, ktorí prídu o prácu, pokúsili získať
miesto v spoločnosti Google. Svoje sily si
ale budú musieť zmerať nielen so svojimi
biednymi počítačovými znalosťami, ale
najmä s nadupanými a ambicióznymi
absolventmi, ktorí rozhodne nehodlajú
vysnívané miesto prenechať týmto dvom
starnúcim kreatúram.
od 11. 7. | Ohnivý kruh

Thomas sa práve zasnúbil. S vyhliadkou
krásneho rodinného života sa stretáva
s otcom svojej nastávajúcej a dúfa, že mu
dá svoje požehnanie. OMYL! Gilbert má
pocit, že vďaka svojmu tridsaťročnému
manželstvu prišiel o časť mladosti. Prehovára Thomasa, aby si nebral jeho dcéru
Lolu, všetko zanechal a začal si s ním užívať život. Obidvaja sa ponoria do svojho
nového divokého života ako malí chlapci...
od 4. 7. | Ja, zloduch 2

Super zloduch Gru sa vracia, aby spoločne
so svojimi Mimoňmi zažil veľa nových
dobrodružstiev. Môže byť napravený zloduch vôbec ešte zábavný? Keď rozpráva rozprávky na dobrú noc? Keď sa bojí
o nevinnosť svojej najstaršej dcéry? Keď
už sa mu nechce kradnúť? Gru našťastie
neskončí ako obyčajný civil, pretože sa
v ňom stále ukrývajú schopnosti, ktoré by
hocikto rád využil. Ako napríklad šéf mocnej Antizlodušskej ligy, Silas.
od 11. 7. | Pred polnocou

Celine a Jesse. Prvýkrát sa náhodou stretli
pred osemnástimi rokmi vo vlaku smerujúcom do Viedne. O deväť rokov neskôr

a slávy sa dostáva viac a viac pod jeho
vplyv. Liberaceov život bol plný šampanského, kaviáru, šperkov, výstredného
oblečenia. Zároveň bol vynikajúcim pianistom, ktorý na udržanie svojho publika
bol ochotný urobiť všetko.
7. 7. | 16.00 | Krúdovci

Dobrodružná animovaná komédia rozpráva príbeh prvej pravekej rodiny na svete.
Tatko Grug miluje a chráni svoju rodinu.
Riadi sa svojráznou filozofiou pre prežitie: Strach je dobrý, zmena zlá. Drží sa
jej až do chvíle, keď dôjde k zničeniu ich
rodinnej jaskyne, kde dosiaľ spokojne
bývali. Grug je nakoniec nútený uznať, že
lepšie než tu len prežívať, je začať znova
skutočne žiť niekde inde. A tak Krúdovci
podniknú cestu do neznáma, ohromujúci výlet do krajiny plnej najrozličnejších,
neuveriteľných a niekedy aj poriadne nebezpečných stvorení.
9., 10. 7. | 19.00 | Kauza
Cervanová

Dokumentárna tragédia o práve na spravodlivosť je osemročnou detektívnou
výpravou režiséra Roberta Kirchhoffa
do temných hlbín dodnes neuzatvoreného
a medializovaného prípadu únosu, znásilnenia a vraždy mladej medičky.
10. 7. | 15.30 | Filmový klub
mladých: Filmy VŠMU
Bratislava VI.

Z mora sa vynoria obrovské príšery Kaiju
a pustia sa do vojny s ľudstvom, ktorá si
vyžiada milióny životov. Pre boj s Kaiju
bola vyvinutá špeciálna zbraň: masívni
roboti nazvaní Jaegers, ktorí sú simultánne ovládaní dvomi pilotmi, ktorých mozgy
sú prepojené neurálnym mostom. Lenže
aj títo roboti sa tvárou v tvár nezničiteľným Kaiju zdajú byť takmer bezmocní.
Na pokraji porážky nakoniec sily brániace
ľudstvo nemajú inú možnosť než obrátiť
svoju nádej smerom k dvom nečakaným
hrdinom: bývalému pilotovi (Charlie Hunnam) a neskúsenému nováčikovi (Rinko
Kikuchi), ktorí sa dajú dohromady, aby
spoločne riadili slávneho, avšak zároveň
zjavne zastaraného Jaegera. Spoločne
budú čeliť hroziacej apokalypse.
ARTMAX

Filmy pre náročného diváka každú stredu
večer, vstupné 3,50 €, s film kartou 2 €.

ARTKINO METRO
Mierové nám. 4, 032/743 44 15,
www.lampart.sk
5. – 7. 7. | 19.00 | Liberace!

Sedemnásťročný Scott Thorson začína
pracovať ako šofér pre slávneho pianistu
menom Liberace. Zároveň sa stáva na šesť
rokov milencom tohto 57-ročného umelca
a súčasťou jeho prepychovo-gýčového
života. V opojnom svete hudby, bohatstva

15.30 | Blok animovaných filmov.
16.30 | Blok dokumentárnych filmov.
17.30 | Blok hraných filmov.
17., 18. 7. | 19.00 | Divoký Django

Dej sa odohráva dva roky pred americkou
občianskou vojnou Severu proti Juhu.
V hlavnej úlohe s Jamie Foxxom ako otrokom Djangom, ktorý sa pod vplyvom nemeckého lovca ľudí doktorom Schultzom
v podaní Christophera Waltza, sám stane
krutým lovcom ľudí za odmenu. Schultz je
na stope vražedným bratom Brittlovým,
ku ktorým ho môže priviesť iba a len
Django. Neortodoxný Schultz získava
Djanga
j g s prísľubom
p
vyslobodenia
y
ho zo
služieb bratov. Či už mŕtvých alebo živých.

vôbec nič ukradnúť? Gru našťastie neskončí ako obyčajný civil, pretože v jeho
vnútri sa stále ukrývajú schopnosti, ktoré
by hocikto rád využil.
23., 24. 7. | 19.00 | Superclasico

Obchodník s vínom, ale najmä veľký smoliar Christian v uplynulom roku celkom
vážne uvažoval nad tým, že sa zastrelí.
Bol podráždený, otrávený a mrzutý, až ho
napokon manželka vymenila za argentínsku futbalovú hviezdu Juana Diaza.
Christian sa so synom Oscarom vydá pod
zámienkou rozvodu do Buenos Aires.
V skutočnosti sa však chystá vyhrať späť
srdce svojej ženy.
25., 26. 7. | 19.00 | Marie Kroyer

Príbeh Marie Kroyerovej, považovanej
v tých časoch za najkrajšiu ženu v Dánsku.
Medzinárodne uznávaný filmový režisér
Bille August sa vo svojej poslednej snímke
vracia po 25. rokoch opäť do rodného
Dánska a divákom prináša intímny príbeh
ženy zo začiatku 20. storočia, inšpirovaný
skutočnými udalosťami.
26. 7. | 15.30 | Filmový klub
mladých: Filmy FAMU Praha
VI.

15.30 | Blok animovaných filmov.
16.30 | Blok dokumentárnych filmov.
17.30 | Blok hraných filmov.
27., 28. 7. | 19.00 | Veľký Gatsby

Príbeh budúceho spisovateľa Nicka Carrawaya, ktorý cestuje z amerického stredozápadu do New Yorku. Je jar 1922 a éra
uvoľnených mravov, iskriaceho jazzu, nelegálneho obchodu s alkoholom a do nebies siahajúcich akcií. Nick si chce splniť
svoj vlastný Americký sen a na burze
zarobiť nejaké peniaze. Usadí sa v susedstve tajomného zbohatlíka Jaya Gatsbyho,
neďaleko svojej sesternice Daisy a jej aristokratického záletníckeho manžela Toma
Buchanana. Nick sa v ich spoločnosti dostáva do pútavého sveta superbohatých,
ich ilúzií, lásky a podvodov.
28. 7. | 16.00 | Kraľovstvo
lesných strážcov

19. – 21. 7. | 19.00 | Neriadené
strely

Príbeh rodiny, ktorá vlastní továreň na výrobu cestovín v oblasti Salento. Je príbehom dvoch bratov, snažiacich sa o to, aby
ich rodina na čele s otcom akceptovala
takých, akí naozaj sú.
21. 7. | 16.00 | Ja, zloduch 2

Roztomilo prihlúpli krpci sa vracajú
do kín. V plnom nasadení a v sprievode
svojho „tatka“, polepšeného superzloducha Grua, ktorý začal sekať dobrotu,
potom, čo mu na krku ostali tri osirelé
slečny. Môže byť napravený zloduch ešte
vôbec zábavný? Keď rozpráva rozprávky
na dobrú noc? Keď sa bojí o nevinnosť
svojej najstaršej dcéry? Keď už nechce

Kráľovstvo lesných strážcov je príbehom
večného boja dobra, ktoré chránia prírodu, a silami zla, ktoré chcú prírodu zničiť.
Keď sa jedného dňa malá teenagerka
náhle prebudí v podivnom a tajuplnom
svete, musí sa spolu s partiou zelených zábavných postavičiek pokúsiť zachrániť ich
tajný svet. Vlastne aj náš svet…

2 | KAM

kam v trenčíne

30., 31. 7. | Miznúce vlny

moderný svet techniky prepojený s aktuálnym svetom ľudí.

Erotická sci-fi romanca Miznúce vlny
rozpráva príbeh mladého informatika
Lukasa, ktorý sa zúčastní kontroverzného
medzinárodného experimentu – vstúpi
do mysle mladej ženy Aurory, ktorá je
v kóme. Má jej prinavrátiť vedomie. Namiesto toho sa však zapletá do osídiel
ženiných vášní a fantázií, čo úplne naruší
reálny život jeho samého. Prepadne „milostnému romániku v hlave zdroja experimentu“ a v spojení s mozgom mladej
ženy prežíva dramatický príbeh plný sexu,
ale aj naturalisticky vyobrazeného násilia.

MESTSKÁ VEŽA
Sládkovičova ul., 032/650 42 10
1. – 18. 7. | FotoPohodaFestival

Výstava fotografií Eduarda Gensereka.
19. 7. – 18. 8. | Nebo, peklo, raj
– Marcel Kubinský, výber
z tvorby
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KONCERTY

MIEROVÉ NÁMESTIE

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE

Orchester žiakov ZUŠ Karola Pádivého
v Trenčíne pod vedením Ludvíka Soukupa.

15. 7. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku
p

7. 7. | 16.00 | Vojenská hudba
Banská Bystrica

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).

Slávnostný koncert pri príležitosti otvorenia Trenčianskeho kultúrneho leta –
pochody, tanečné populárne a filmové
melódie.
Koncert jazz fusion hudobnej skupiny.

5. 7. | 21.30 | Probudím se včera

14. 7. | 16.00 | Lemon bucket
orkestra

10. 7. | 21.30 | Denník
nymfomanky
17. 7. | 21.30 | Gainsbourg

Mierové námestie 9
1. – 18. 7. | FotoPohodaFestival

31. 7. | 21.30 | Polnoc v Paríži

Koncert dychovej hudby, obľúbené slovenské dychové melódie.

18. 7. | 21.30 | Probudím se včera
20. 7. | 21.30 | Muži v nádeji

28. 7. | 21.30 | Vo štvorici
po opici 2



VÝSTAVY

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

26. 7. | 19.00 | Rico baby band

Výstava fotografií Eduarda Gensereka.

POSÁDKOVÝ KLUB
1. – 15. 7. | Maľba a kresba

Výtvarné dielka detí Základnej umeleckej
školy v Dubnici nad Váhom.
1. – 31. 7. | Jakub Cíbik – Obrazy
z Bielych Karpát II.

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE

ÁTRIUM KOLÉGIA
PIARISTOV
5. 7. | 19.00 | Komorný
orchester mesta Trenčín

Ponuka rôznych aktivít pre žiakov ZŠ
počas letných prázdnin v pracovné dni.
Prečítame Ti rozprávku a Ty sa zahráš
na ilustrátora. Spolu si potom v knižnici vytvoríme výstavu všetkých ilustrácií.
„Kamarát slovník v akcii“ – alebo píšeme
príbehy vždy len na jedno písmeno z abecedy. Dokážete táboriť a prežiť v prírode?
Poradia vám knižky...
y Súťaž o najlepšieho
j p
„Čitateľa leta 2013“. „ Zahrajte sa na knihovníčky“ – súťaž o najvtipnejšiu informačnú hodinku o práci a dianí v detskom
oddelení knižnice. Tvorivé dielne – kreslenie, strihanie, lepenie, stavanie, riešenie...

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE
Pobočka Juh (v KC Aktivity).
3., 10., 17., 24. 7. | 10.00 – 12.00 |
Knihy
y – hry
y – internet

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

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE
Pobočka Kubra (v Kultúrnom centre Kubra).

Výstava fotografií.

Slávnostný koncert pri príležitosti 1150.
výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda
na naše územie.

2. – 20. 7. | Internet –
elektronický
ý zdroj informácií

GALÉRIA A KAVIAREŇ
VÁŽKA

28. 7. | 19.00 | Samaria verses
band a Bernardet kiss

3., 10., 17., 24. 7. | 13.00 – 14.00 |
Z rozprávky do rozprávky

Mierové námestie 34

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

30. 7. – 25. 8. | Ján Mikuška:
Obrazy

1. 7. – 1. 9. | Vodné hladiny –
Hladiny duše

1. – 31. 7. | Výstava detských
výtvarných prác

Súborná výstava po prvý raz predstaví v galérii tvorbu mladého sochára
(ročník 1975), absolventa bratislavskejj
VŠVU. Umelecký svet Ondreja 4. Zimku je

Koncert dychovej hudby, ľudové melódie.

Hviezdoslavova 16, 0960 333 815

2. – 28. 7. | Radoslav Jarábek:
Po potope

1. 7. – 1. 9. | Ondrej 4. Zimka

Jazzové štandardy.
28. 7. | 16.00 | Bučkovanka

Miloš Alexander Bazovský –
stála expozícia

Námetovo i obsahovo zaujímavá výstava prinesie prezentáciu tvorby mladej
generácie slovenských autoriek, v ktorej
dominuje téma živlu vody v rôznych interpretáciách.

19. 7. | 19.00 | Fascination band

21. 7. | 16.00 | Trenčianska
dvanástka

LETNÉ KINO NA JUHU

27. 7. | 21.30 | Líbáš jako ďábel

Divoký a veselý koncert 15-člennej kanadskej skupiny z festivalu Pohoda v štýle,
ktorý sami označujú za Balkan-Klezmer-Gypsy-Punk-Super-Party-Band.
Koncert populárnych melódií svetových
šlágrov, skladby v štýle swing, latinsko-americký bequine, klezmery, slow-fox,
klasika a rómske piesne.

26. 7. | 21.30 | Vo štvorici
po opici 2

25. 7. | 21.30 | Babel

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

1. – 31. 7. | 10.00 – 15.00 |
Prázdninové leto v knižnici pre
čitateľov a ich kamarátov

Špeciálny pedagóg Marcel Kubinský pracuje aj ako horský sprievodca a dobrovoľný horský záchranár. Vo voľnom čase
vyrezáva a maľuje pohyblivých panákov
a obrázky, ktoré môžete na výstave vidieť.

MESTSKÁ KLUBOVŇA

21. 7. | 21.30 | Gainsbourg

16. 7. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne,
ODM, Hasičská 1, 1. posch.

19. 7. | 21.30 | Muži v nádeji
24. 7. | 21.30 | Líbáš jako ďábel

PRE DETI

4. 7. | 16.00 | Dolls band

12. 7. | 19.00 | Jazzvec

LETNÉ KINO NA OSTROVE



Rozprávkové popoludnia pre menšie deti.

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE
Pobočka Dlhé Hony (v OC Družba).

Vernisáž sa uskutoční 30.7. o 17.00 hod.

2., 9., 16., 23., 30. 7. | Deti,
zabavte sa – nenuďte sa

CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská 3, 032/743 45 35

VÝSTAVNÉ PRIESTORY TSK
Ul. K dolnej stanici
1. – 31. 7. | Milan Malast –
Modlitba dreva

Výstava fotografií pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy.

Ponuka pre žiakov ZŠ.

Hudba Šamorínskych veršov, v duchu
world music – od blues ppo balkánske
rytmy. Účinkujú: Juraj Turtev, Andor
Buják, Judita Kaššovicová, Zoltán Zumi
Bohus, Peter Belák a Kristián Buják.

GALÉRIA A KAVIAREŇ
VÁŽKA
Mierové námestie 34
5. 7. | 20.00 | Colored People –
Lenka Novotná a Juraj Holoda

Brazílsky večer so sambou, jazzom a ďalšími svetovými melódiami.

Čaká vás svet rozprávok – čítačky z kníh
Rozprávkový poklad, Maťko a Kubko,
Bambuľkine dobrodružstvá, Veselé príbehy o zvieratkách, Grázlik Gabo a zúbková
víla, Zázračná zmrzlinka a pod.
4., 11., 18., 25. 7. | Deti, zabavte
sa – nenuďte sa.

V knižnici vám ponúkame „Knižné nápady
na hryy a aktivity“
y – kreslenie, maľovanie,
vystrihovanie. Super relax: Čo je Tangram?
ako vyrobiť suveníry, maľovanie kameňov,
pieskové tváre, ozdob si veci – šablóny
podľa tvojho výberu.

5. júl 2013
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BÝVALÉ LETNÉ KINO
POD MESTSKOU VEŽOU

Prihlášky a informácie: info@kcaktivity.sk
a 0918 561 320.

7. 7. | 15.00 | Klaun hudobníkom
– Teáter Komika, Adrián
Ohrádka (Bánov)

Jazykové tábory
8. – 12. 7. | Angličtina hrou

Z denníka tínedžera veľkého Tima. Interaktívne hry ako aj celý učebný program
bude postavený na udalostiach z denníka
slabošského tínedžera Tima, ktorý sa
v priebehu času stane obdivovaným a silným mladým mužom Big Timom.



VOĽNÝ ČAS

MIEROVÉ NÁMESTIE
29. 7. – 2. 8. | Trenčianske
historické slávnosti

Najväčší open-air festival na Slovensku.
26., 27. 7. | BeeFree

Festival BeeFree, ktorý je najväčšou tanečnou akciou na Slovensku, sa toto leto
uskutoční už po pätnásty raz. Dejiskom
jubilejného ročníka bude letisko Trenčín,
kam sa akcia presťahuje z Piešťan. Vstup
na festival bude opäť zadarmo a ponúkne
vystúpenia viac ako 150 dídžejov na piatich pódiách. Tie budú rozdelené podľa
žánrov drum and bass, house, trance,
techno a techhouse.

Tématické tábory

Klaun Adyno žongluje, skáče a smeje sa
v jednom kuse, presne tak ako v ozajstnom cirkuse. Stále si hrá, spieva a pesničky skladá – počujete ho? To je paráda!

Zaži spolu
p s nami obdobia najväčšej
j
j slávyy
nášho mesta. Čakajú ťa: rímske mýty, rytierske skúšky, veľa zábavy, súťaže, tvorivé
a poznávacie aktivity.

14. 7. | 15.00 | Rozprávka pri
flašinete – Divadlo v kufri,
Tomáš Plaszky (Košice)

29. 7. – 2. 8. | Letná klasika

Smutný verklikár hrá smutne verklík. Veď
si miesto neho vezmi flašinet! Ten bude
veselší – to ti doteraz nepovedal nik? Hraj
s nami flašinet! Decká, silno sa držte, to
bude dlhý let!
21. 7. | 15.00 | Soľ nad zlato
– Harry Teater, J. Haruštiaková,
A. Krestianová (Banská
Bystrica)

Pravá prázdninová táborová pohoda. Pridaj sa k nám a preži týždeň plný zábavy,
športových, vodných, tvorivých a súťažných aktivít.
29. 7. – 2. 8. | Návrat k prírode –
Eko kreatívne leto

Dobrovoľnícky mládežnícky tím pri Kc
Aktivity o. z. pripravil pre deti od 6 – 14
rokov zábavný prázdninový týždeň zameraný na prírodu, zábavné kreatívne
recyklovanie už použitých vecí. Samozrejme nebudú chýbať
ý súťaže, kvízyy a hry.
y
Čaká na Vás aj zábavný deň Žiť energiou.
Prihlášky a informácie: info@kcaktivity.sk
a 0908 210 940, 0918 561 320.
5. – 9. 8. | Hókusy – pokusy

V krajine, kde sa voda sypala a piesok sa
lial, býval jeden kráľ. Ten zlato, bohatstvo
a moc rád nadovšetko mal. No prostý
život bez soli, vyviedol ho kruto z omylu
– a odvtedy bez soli – ani na chvíľu…
Všetci mu to schválili.
28. 7. | 15.00 | Postrach Samko
– Teatro Neline, Petronela
Dušová (Budmerice)

Táborové prázdninové laboratórium.
Zvedavosť a zatajený dych, keď sa zrazu
stretneme s niečím novým a nepoznaným.
Príroda a svet okolo nás je plný tajomstiev.
Poďme spolu objavovať tajomstvá prírody,
magnetizmu,
g
elektriny,
y astronómie i života. Čakajú ťa pokusy na každý deň, z ktorých mnohé si budeš môcť sám vyskúšať
a tvorivé workshopy, kde nadobudneš nové
zručnosti a potešíš seba a svojich blízkych.

KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08,
www.kcaktivity.sk
9., 11., 16., 18., 23., 25., 30. 7.
| 8.30 – 11.30 | Letné tvorivé
dielničky

Séria prázdninových tvorivých dielní
a workshopov
p ppre deti na tému spoznajte
p
j
krásu krajín Afriky a Číny. Pre deti je počas
workshopov zabezpečený pitný režim,
bohaté občerstvenie vo forme desiaty,
chlebík, zelenina a ovocie. Na jednotlivé workshopy je potrebné prihlásenie.

20. 7. | 12.00 | Stallion festival

5-dielna rozprávka s dejom plným šermu,
rytierov na koňoch, divadla a pyrotechnických efektov, remeselný jarmok.

Hudobný festival.

TRENČIANSKY HRAD

1. – 31. 7. | 9.00 – 19.00 | Letné
kúpanie

6., 20. 7. | 20.30 a 21.30 | Nočná
prehliadka Trenčianskeho
hradu

Pozývame vás na prehliadku Trenčianskeho hradu, ktorá bude plná šermu, streľby
z palných zbraní, strašidiel v podzemí,
pyrotechnických efektov a samozrejme
nebude chýbať ani výstup na Matúšovu
vežu.
3., 4. 8. | Trenčianske hradné
slávnosti 2013

Cesta za letným dobrodružstvom a s nimi
tá najlepšia pirátska párty, akej sa môžeš
počas letných prázdnin zúčastniť. Objav
spolu s nami stratený ostrov pokladov,
vylúšti záhadu kapitána Silvera a odhaľ
jeho tajomstvo. Zahraj si hry, súťaže
a programy v jedinečnom tábore s pirátskou tematikou.

Denný astronomický tábor pre malých aj
veľkých astronómov a astronómky. Deti
budú rozdelené do dvoch skupín podľa
veku a vedomostí. Poznávacia skupina
– Slnečná sústava, Planéta Zem, Slnko
a život hviezd, Tajomstvo
j
hmotyy a Galaxie,
Ďaleký vesmír a život v ňom, Orientácia
na oblohe a pozorovateľné javy. Hravá
skupina – Postavme si vesmír, Za chvostom kométy, Mimozemské mesto, Ufoniáda, Vesmírny ples, Cesta ku hviezdam,
Vesmírny labyrint.

OC LAUGARICIO
Belá 7271, 032/658 53 94,
www.laugaricio.com
27. 7. | 15.00 – 18.00 | Vo farbách
mora – tvorivé dielničky

Spoločne sa vydáme po stopách morepplavcov, inšpirujeme
p j
sa morským
ý svetom,
oceánom a pobrežím. Že sa nechystáte
na dovolenku k moru? Nevadí, príďte sa
osviežiť na naše tvorivé dielničky.

LETNÉ KÚPALISKO

Letné kúpalisko bude otvorené v prípade
pekného počasia, t. j. teplota vzduchu nad
25°C bez dažďa. Cez víkend otvorené do
20.00 hod.

GALÉRIA A KAVIAREŇ
VÁŽKA
Mierové námestie 34
7. 7. | 19.00 | Július Bruna, Juraj
Mišák

Trenčianski architekti v Číne a Alžírsku –
prezentácia s besedou.
12. 7. | 20.00 | Aurelius Quintet

Posedenie pri hudbe.

12. – 16. 8. | Ostrov pirátov

19. – 23. 8. | Zábavná
astronómia

Neposedný Samko, neposedel v kľude. Čo
len z toho chlapca bude? Pýtali sa všetci
známi a čakali, kým im to sám oznámi.
A dočkali sa. Hyperaktívne dieťa? To sa
predsa časom vylieči aj samo! A nemusí to
byť len Samo.

AUTOCAMP OSTROV
TRENČÍN

15. – 19. 7. | Cesta do stredoveku
– Laugaricio

26. 7. | 19.30 | The Erbetes
Quartet

20. ročník Trenčianskych hradných slávností. Na deti čakajú chvíle plné dobrodružstiev, dobové súťaže, jazda na koni,
či možnosť zastrielať si z luku, kuše
a z rôznych palných zbraní. Sú pokračovaním Trenčianskych historických slávností.

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE
Hasičská 1, 2. posch.
18. 7. | 16.00 | Predstavujeme
literátov Trenčianskeho kraja

Prezentácia knihyy Most nad riekou Liffey,
y
rodáčky z Trenčianskych Teplíc, žijúcej v Írsku, Marty Gergelyovej.

LETISKO TRENČÍN
11. – 13. 7. | Bažant Pohoda 2013

Posedenie pri hudbe.

MC SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32,
www.mcsrdiecko.sk
4., 11., 18., 25. 7. | 10.30 |
Mommie's English Club

Mamy sa rozprávajú po anglicky a deti sa
pri nich hrajú.
12., 19., 26. 7. | 10.30 | Mami
spricht Deutsch

Mamičky sa rozprávajú po nemecky a deti
sa pri nich hrajú.
13. 7. | 9.00 – 13.00 | Kurz prvej
pomoci pre rodičov

Vedie lektor z RZP-Asistenčné služby
s.r.o. Prosíme, vopred sa prihláste v MC
Srdiečko.
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MC SRDIEČKO

Outdoorové cvičenie s kondičným trénerom. Vopred sa prihláste na č. tel.
032/641 00 13.

VÝSTAVISKO
EXPO CENTER

1., 8., 15., 22. 7. | 14.00 – 17.00 |
Keramika – klub

Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk

POSÁDKOVÝ KLUB

6. 7. | 7.00 – 12.00 | Burza
starožitností

1., 8., 15., 22. 7. | 9.00 – 17.00 |
Pedikúra

Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2,
032/743 04 32.
2., 9., 16., 23., 30. 7. | 10.00 |
Podporná skupina mamičiek
v dojčení

Hviezdoslavova 16, 0960 333 815

Stretnutie vhodné aj pre tehotné ako príprava na dojčenie.

2. 7. | 16.00 | Zdravotná
problematika

3., 10., 17., 24., 31. 7. | 17.00 |
Cvičenie pre tehotné
– profylaxia.

Letné preliečenie na báze prírodných produktov. Prednáša Jaroslav Karcol.
8. 7. | 16.00 | Poradenská služba

Vedie pôrodná asistentka.

Prednáša Ing. Boldiš.

9., 16., 23., 30. 7. | 18.30 – 20.00 |
Joga v tehotenstve

IHRISKO TJ OPATOVÁ

Vhodný pohyb v období tehotenstva pre
rozhýbanie a uvoľnenie celého tela.
15., 22., 29. 7. | 18.30 – 20.00 |
Jemná Viny asa Jóga

Cvičenie vhodné pre všetkých – ženy, mužov; najmä pre začiatočníkov. Cvičenie je
v pomalšom tempe s pomôckami.
16., 23., 30. 7. | 9.00 – 9.45 | Joga
pre mamičky

Cvičenie vhodné pre mamičky už 6 týždňov po pôrode. Vezmite dieťa so sebou
a príďte.

HOSS SPORT CENTER
Karpatská 7537
8., 15., 22., 29. 7. | 8.30 – 10.30 |
Outdoorové cvičenia rodičov
s deťmi

Za priaznivého počasia môžete používať
rôzne cvičebné pomôcky.
12., 19., 26. 7. | 8.30 – 9.30 |
Mamičky späť do kondície

14. 7. | 14.00 | Exhibičné
stretnutie medzi TJ Jednota
Trenčín – TJ Opatová

číslo 7 | ročník XV

Burza starožitností, zberateľských predmetov a zaujímavostí.

2., 9., 16., 23. 7. | 9.45 – 11.00 |
Cvičenie pre ženy

7. 7. | 7.00 – 12.00 | Chovateľská
burza

2., 9., 16., 23. 7. | 14.00 – 17.00 |
Jednota dôchodcov Slovenska
č.05

Burza exotického vtáctva, holubov, hrabavej a vodnej hydiny, králikov, akváriových
a teráriových živočíchov a ďalších druhov
zvierat.

SKALKA PRI TRENČÍNE
20. 7. | 15.00 | Sympózium
Skalka 2013

2. ročník exhibičného stretnutia pri príležitosti založenia klubu TJ Jednota Trenčín.

KC AKTIVITY

3., 10., 17., 24. 7. | 16.00 – 17.00 |
Nemčina

2., 9., 16., 23. 7. | 16.50 – 17.50 |
Cvičenie pre ženy

4., 11., 18., 20., 25. 7. | 9.30 –
11.00 | Cvičenie pre ženy

Cvičenie na posilňovacie cviky v intervalovom cvičení s fázami odpočinku, ktorého
výhodou je vysoký energetický výdaj.

Slávnostná vernisáž diel zo sympózia.

4., 11., 18., 20., 25. 7. | 11.00 –
16.00 | Masáže

2., 9., 16., 23. 7. | 16.50 – 17.50 |
Pilates

CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská 3, 032/743 45 35

4., 11., 18., 20., 25. 7. | 15.00 –
17.00 | Taroky a kartové hry

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

1., 8., 15., 22. 7. | 9.30 – 12.00 |
Spevácka skupina Sihotiar

7., 14., 21., 28. 7. | 9.30 – 12.00 |
Spevácka skupina Sihotiar

1., 8., 15., 22. 7. | 9.30 – 11.00 |
Cvičenie pre ženy

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

1., 8., 15., 22. 7. | 16.00 – 17.00 |
Joga pre ženy

K U LT Ú R N E

D I VA D E L N É

L E TO

L E TO

júl 2013

júl 2013

MIEROVÉ NÁMESTIE
DOLLS BAND

DIVADIELK A POD MESTSKOU VEŽOU
7. 7. 15.00

orchester žiakov ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne pod vedením Ludvíka
Soukupa

7. 7.

16.00

19.00

14. 7. 15.00

JAZZVEC (Trenčín)
koncert jazz fusion hudobnej skupiny

14. 7.

16.00

19.00

FASCINATION BAND (Trenčín)

21. 7. 15.00

koncert populárnych melódií svetových šlágrov, skladby v štýle swing,
latinsko-americký bequine, klezmery, slow-fox, klasika a rómske piesne

21. 7.

16.00
19.00

RICO BABY BAND (Trenčín)
jazzové štandardy

28. 7.

16.00

BUČKOVANKA
koncert dychovej hudby, ľudové melódie

TRENČIANSKE HISTORICKÉ SLÁVNOSTI

29. 7. – 2. 8.

Soľ nad zlato – Harry Teater, J. Haruštiaková,
A. Krestianová (Banská Bystrica)
V krajine, kde sa voda sypala a piesok sa lial, býval jeden kráľ. Ten zlato, bohatstvo
a moc rád nadovšetko mal. No prostý život bez soli, vyviedol ho kruto z omylu –
a odvtedy bez soli – ani na chvíľu… Všetci mu to schválili.

TRENČIANSKA DVANÁSTKA
koncert dychovej hudby, obľúbené slovenské dychové melódie

26. 7.

Rozprávka pri flašinete – Divadlo v kufri, Tomáš
Plaszky (Košice)
Smutný verklikár hrá smutne verklík. Veď si miesto neho vezmi flašinet! Ten bude
veselší – to ti doteraz nepovedal nik? Hraj s nami flašinet! Decká, silno sa držte, to
bude dlhý let!

LEMON BUCKET ORKESTRA (Toronto, CA)
divoký a veselý koncert 15-člennej kanadskej skupiny z festivalu Pohoda
v štýle, ktorý sami označujú za Balkan-Klezmer-Gypsy-Punk-Super-Party-Band

19. 7.

Klaun hudobníkom – Teáter Komika, Adrián Ohrádka
(Bánov)
Klaun Adyno žongluje, skáče a smeje sa v jednom kuse, presne tak ako v ozajstnom
cirkuse. Stále si hrá, spieva a pesničky skladá – počujete ho? To je paráda!

VOJENSKÁ HUDBA BANSKÁ BYSTRICA
slávnostný koncert pri príležitosti otvorenia Trenčianskeho kultúrneho leta –
pochody, tanečné populárne a filmové melódie

12. 7.

3., 10., 17., 24. 7. | 15.00 – 17.00 |
Diabetes – konzultácie

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

DETSKÉ

16.00

3., 10., 17., 24. 7. | 10.00 – 11.30 |
Brušné tance

3., 10., 17., 24. 7. | 16.00 – 17.00 |
Angličtina

TRENČIANSKE

4. 7.

3., 10., 17., 24. 7. | 9.00 – 12.00 |
Jednota dôchodcov Slovenska
č. 27

28. 7. 15.00

Postrach Samko – Teatro Neline, Petronela Dušová
(Budmerice)
Neposedný Samko, neposedel v kľude. Čo len z toho chlapca bude? Pýtali sa všetci
známi a čakali, kým im to sám oznámi. A dočkali sa. Hyperaktívne dieťa? To sa
predsa časom vylieči aj samo! A nemusí to byť len Samo.

5-dielna rozprávka s dejom plným šermu, rytierov na koňoch, divadla
a pyrotechnických efektov, remeselný jarmok

ÁTRIUM KOLÉGIA PIARISTOV
5. 7.

19.00

KOMORNÝ ORCHESTER MESTA TRENČÍN
slávnostný koncert pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda
na naše územie

28. 7.

19.00

SAMARIA VERSES BAND A BERNARDET KISS
(Šamorín, SK a Pécs, HU)
hudba Šamorínskych veršov, v duchu world music – od blues po balkánske
rytmy. Účinkujú: Juraj Turtev, Andor Buják, Judita Kaššovicová, Zoltán Zumi
Bohus, Peter Belák a Kristián Buják

Zmena programu vyhradená. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatia nekonajú.

Zmena programu vyhradená. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatia nekonajú.

Organizátor Detského divadelného leta je

