INFORMAČNÉ NOVINY SAMOSPRÁVY MESTA TRENČÍN

4. október 2013 | mesačník | ročník XV | číslo 10
Primátor odmieta ďalšie
uťahovanie opaskov

Strechu tržnice podoprú
konštrukcie zo stanice

Záblatie má nový
obecný rozhlas

STR. 3

STR. 4

STR. 5

Pri Trenčianskej bráne 2013



Z OBSAHU

Harmonogram jesenného
upratovania
STR. 7

Jesenné novinky
v Artkine Metro
STR. 9

NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
Hlavnou hviezdou 27. ročníka mestského festivalu dobrej nálady bola slovenská
skupina POLEMIC, ktorá v piatok 20. septembra roztancovala ľudí na burčiakom
a lokšami voňajúcom Mierovom námestí.
FOTO: RADOSLAV JÁNOŠ

S hlavou plnou nápadov
Sociálne zariadenia na Piaristickej a Lavičkovej ulici majú
pre svojich klientov novinku. K bezplatnému pripojeniu
na internet pomocou WiFi pribudli internetové kútiky.

Dožadovali sa ich samotní
seniori. „Mali sme trochu obavy,
či to nebola z ich strany len akási kratochvíľa, že to možno ani
nebudú využívať. Ale oni išli ešte
ďalej. Chceli aj počítače, aj školenie, ako s nimi pracovať“, hovorí
riaditeľ Sociálnych služieb mesta Trenčín Ladislav Pavlík.
Mnohí seniori žijú vzdialení
od svojich detí a vnúčat. Vďaka
internetu môžu s nimi komunikovať a získavať množstvo užitočných informácií. Vlastné notebooky majú iba niektorí a tak
sa v prvých októbrových dňoch
do zariadení dostali nepotrebné počítače z mestského úradu.

V pláne je aj kurz na ich ovládanie priamo v zariadeniach.
Okrem internetu prišli seniori aj s ďalšími nápadmi. „Požiadali sme ich, nech sami povedia, čo by chceli. Vychrlili
množstvo nápadov. Tie reálne sa
snažíme postupne realizovať,“
hovorí riaditeľ. Sociálne služby
mesta si zobrali do správy pozemok susediaci so zariadením
na Lavičkovej ulici, kde po sadových úpravách vznikne oddychová zóna s chodníkmi a lavičkami, s altánkom i terasou
s východom priamo z jedálne.
Chcú ďalej vyčleniť miestnosť na bicykle. Málo využívané

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

k l u b o v é
miestnosti na každom
poschodí zariadiť
tak,
že z jednej
bude knižnica, z druhej
internetová klubovňa,
z tretej miniﬁtness centrum primerané
veku
klientov.
Tomu sa
Nie všetci klienti majú svoj vlastný
prispôsobunotebook.
je zariadenie
na Lavičkovej ulici aj rekon- upravené budú kúpeľne, poschoštrukciou prvého poschodia. die bude mať 24 hodinovú sta„Seniori, ktorí sú u nás už doma rostlivosť,““ hovorí L. Pavlík. Práviac rokov, nám pomaly star- ce na rekonštrukcii poschodia
nú, a tak bude celé poschodie by mali byť ukončené do konca
prispôsobené potrebám imobil- októbra.
ných klientov. Rozšírime dvere,
(RED), FOTO (JČ)
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Milí čitatelia,
vážení Trenčania,
opäť po mesiaci máte možnosť
listovať v mestských novinách,
ktoré sumarizujú septembrové udalosti a naznačujú dianie
v najbližších dňoch a týždňoch.
Október bude totiž v znamení
ďalších investičných akcií. A nebude ich málo. Okrem opravy
schodísk, ciest a chodníkov poputujú mestské peniaze do škôl
a predškolských zariadení
na vyriešenie najvážnejších
problémov. Ale začnú sa aj práce na rozšírení cintorína pod
Juhom a aj na zastrešení trhoviska. O nových investíciách
mesta informujeme na str. 5.
Okrem toho sa ľudia z domov za Smažienkou po dlhých
rokoch dočkali rekonštrukcie
kanalizácie. Niektorí z nich
navštívili so svojím problémom
primátora na Dni otvorených
dverí a urobili dobre. Práce sa
už začali a keďže spôsobia isté
obmedzenia, chodci i vodiči
budú musieť byť trpezliví.
Jeseň v našom meste bude
aj o novinkách v Artkine Metro, kde si prídu na svoje seniori,
mamičky na materskej dovolenke, deti i tínedžeri aj fanúšikovia futbalového AS Trenčín.
V októbri začína aj jesenná
časť tradičného festivalu vážnej
hudby, ktorá ponúkne päť kvalitných koncertov. No a športová hala privíta európsku špičku
na ﬂorbalovej lige majstrov, kde
bude mať svoje zastúpenie aj
ŠK 1. FBC Trenčín. Viac sa dočítate v aktuálnom Infe, s ktorým môžete opäť súťažiť.
Október je však aj o inom.
Predovšetkým je venovaný úcte
k starším a ak sa naplní predpoveď celkom pekného babieho
leta, môže to byť milý a príjemný mesiac.
Vaša redakcia
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Rekonštrukcia kanalizácie
pri Smažienke sa začala
Pohyb chodcov i vodičov je pre práce obmedzený. Tento
stav potrvá do konca novembra.

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. obnovujú verejnú sieť, ktorá odvádza odpadové
vody z bytových domov na uliciach Dlhé Hony, 28. októbra,
Inoveckej a tiež z materskej školy a jaslí na Ulici 28. októbra.
Rekonštruované budú dve
vetvy kanalizácie. Každá z nich
sa začína v jazdnom pruhu
na Ulici Dlhé Hony a pokračuje popri Smažienke (po oboch
stranách) do priestoru medzi

bytovými domami až k parkovisku pri areáli materskej školy.
V októbri bude realizovaná
prvá vetva, ktorá sa nachádza
bližšie k Ulici 28. októbra. Prístup je možný cez druhú vetvu,
bližšie k Inoveckej ulici.
V novembri sa situácia vymení. Rozkopaná bude druhá
vetva, prejsť sa bude dať cez komunikáciu, ktorá vedie priamo k
materskej škole.
(RED)

Detská pohotovosť je
od 1. októbra presťahovaná
Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast je od 1. októbra 2013 presťahovaná do priestorov
Fakultnej nemocnice Trenčín.

Ako informuje nemocnica
na svojej webstránke, lekársku
službu prvej pomoci pre deti
a dorast pre zdravotný obvod
Trenčín a Ilava bude poskytovať
Klinika pediatrie a neonatológie Fakultnej nemocnice Trenčín
v príjmovej ambulancii kliniky,
ktorá sa nachádza na prízemí
pediatrického pavilónu.

Tel.: 032/656 66 09
Detská pohotovosť ordinuje v pracovných dňoch od 15.30
do 7.00 hod., cez víkendy a sviatky od 7.00 do 7.00 hod.
Ambulancia na Legionárskej
ulici bude naďalej poskytovať lekársku službu prvej pomoci pre
dospelých.
(RED)

Trhovisko bude dočasne
presťahované
V pondelok 7. októbra sa
začnú práce na prekrývaní tržnice na Ulici 28. októbra pri
nákupnom stredisku Družba.
Trhový deň utorok 8. októbra
bude preto zrušený. Prevádzka

trhoviska bude znovu obnovená v piatok 11. októbra s tým, že
stánky budú umiestnené na parkovacej ploche medzi NS Družba a objektom Národnej banky
Slovenska.

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Vyhrajte voľné vstupenky na 4. výstavu ovocia, okrasných drevín,
ovocných stromov a potrieb pre záhradkárov JAHRADA, ktorá sa koná
25. – 26. októbra 2013 na Výstavisku Trenčín. Vstupenky platia zároveň aj
na 2. Výstavu potrieb pre seniorov SENIOR EXPO.
Bývalá samostatná obec Opatová nad Váhom, dnes časť mesta Trenčín,
oslavovala nedávno výročie prvej známej písomnej zmienky o obci. O koľké
výročie ide?
Odpovede posielajte do 17. októbra na info@trencin.sk

NEZABUDNITE
NA ZAPLATENIE
DANÍ
Mesto Trenčín ku koncu
roka 2012 evidovalo nedoplatok na dani z nehnuteľnosti
viac ako 755 tisíc eur. U súdnych exekútorov a v konkurzných konaniach bolo z toho
takmer 707 tisíc eur. Za komunálny odpad a drobné stavebné odpady bol dlh vo výške
viac ako 925 tisíc eur, pričom
445 tisíc eur bolo riešených
súdnymi exekútormi a v konkurznom konaní.
Podstatnú
časť,
najmä väčších pohľadávok, má
mesto riešenú súdnymi exekútormi a prihlásenú v konkurzných konaniach.
Existuje však veľký počet
ľudí, ktorí nezaplatili, lebo
pozabudli alebo mali nezrovnalosti v evidencii miestnych
daní alebo z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, napríklad z dôvodu nesprávne uvedeného
variabilného symbolu.
Preto chce mesto požiadať
občanov, aby si skontrolovali,
či nezabudli na niektorú daň,
prípadne poplatok za smeti.

UPOZORNENIE
NA UZAVRETIE
CHODNÍKA
Od 7. októbra bude uzavretý chodník spájajúci ulice Saratovská a Partizánska.
Dôvodom je budovanie kanalizačnej prípojky pre rodinný dom na Saratovskej
ulici. Uzávierka bude trvať do 30. októbra. Prosíme
chodcov o zhovievavosť.
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Primátor Rybníček odmieta
ďalšie uťahovanie opaskov
Keď vláda SR vyzvala mestá a obce k memorandu o spolupráci, primátori a starostovia túto výzvu prijali. Už menej boli spokojní, keď vláda na posúdenie stavu financií
vybrala metodiku, ktorá sa im nepozdáva.

ako prvý ohradil
primátor
Richard Rybníček. K nemu
sa pridali aj
ďalší
primátori na Rade
Združenia
miest a obcí
Slovenska 28.
septembra
v Košiciach.
„My sme nešetrili preto, že
by sa nám to páčilo, ale preto,
že sme boli na hranici nútenej
správy,““ povedal R. Rybníček.
„Mesto Trenčín konsolidovalo
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Mesto Trenčín sa podľa tejto metodiky po Bratislave stalo
druhým najmenej konsolidujúcim mestom na Slovensku.
Voči takémuto hodnoteniu sa

tri roky, teda v časoch, keď nás
k tomu nikto nevyzýval. Za tú
dobu sme dokázali znížiť dlh
mesta o 47 percent. Napriek
tomu sme sa podľa metodiky,
ktorá zohľadňuje iba rok 2012,
ocitli medzi najmenej konsolidujúcimi mestami.
„Ak podľa metodiky nešetrím, chcem vám povedať priamo
do očí, že nebudem už robiť nič,
lebo viac sa už nedá,““ povedal
na Rade ZMOS R. Rybníček.
Primátor Bratislavy Milan
Ftáčnik slová trenčianskeho primátora ešte priostril. „Jeden rok
je málo, ten opasok sa už viac
utiahnuť nedá. Pravda je v tých
troch rokoch. Mali by sme zrozumiteľným hlasom povedať, že
odmietame sankcie,““ povedal.
Primátori a starostovia budú ﬁnancovanie miest a obcí riešiť
na mimoriadnej Rade ZMOSu
už v najbližších dňoch.
(RED)

Trenčín zostane zrejme bez viceprimátora
V čase neprítomnosti primátora bude môcť zvolať
a viesť mestské zastupiteľstvo Pavol Kubečka alebo
Rastislav Kudla. Toto septembrové rozhodnutie trenčianskeho parlamentu naznačuje, že naše mesto bude až
do volieb bez viceprimátora.

Po júnovom odvolaní svojho
zástupcu Rastislava Kudlu nevyužil primátor Richard Rybníček
šesťdesiatdňovú lehotu na vymenovanie viceprimátora. „Stále však zostávam otvorený voči
prípadným návrhom mestského
zastupiteľstva. Pravdou však je,
že hocikoho nebudem akceptovať,““ upozornil R. Rybníček.
Poslanec Pavol Kubečka tvrdí, že súčasný stav je nevyvážený. Preto predložil návrh, ktorý
by mal zabezpečiť neohrozenú

budúcnosť rokovaní mestského zastupiteľstva. „Ak nebude
prítomný alebo odmietne zvolať,
otvoriť a viesť rokovanie mestského zastupiteľstva primátor, urobí
to iný poslanec poverený zastupiteľstvom,““ povedal P. Kubečka.
Poslanci podporili jeho návrh
a poverili predkladateľa Pavla Kubečku v prvom rade a bývalého viceprimátora Rastislava Kudlu v druhom rade (obaja
SMER-SD).
Návrh Jána Babiča, aby bol

Ďalšie správy zo zastupiteľstva
Poslanci sa 19. septembra
p
zišli na svojom
j
riadnom
rokovaní. Videozáznam z neho si môžete v plnej dĺžke
pozrieť na www.trencin.sk.

 Mestské
zastupiteľstvo
schválilo 19. septembra zámer vyhlásiť verejné obstarávania na rekonštrukciu okien
na budove ZUŠ Karola Pádivého s predpokladanou hodnotou maximálne 50 tisíc eur bez
DPH a na rekonštrukciu fasády
na budove základnej umeleckej
školy s predpokladanou hodnotou maximálne 105 tisíc eur
bez DPH. Výsledkom verejných
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obstarávaní bude uzavretie
zmlúv o dielo.
 Primátor v zmysle zákona
o petičnom práve predložil poslancom petíciu občanov mesta
za pomenovanie priestoru pred
Posádkovým klubom Trenčín
na Námestie sv. Cyrila a Metoda.
Občania žiadali o prerokovanie
podpísanej petície v mestskom
zastupiteľstve. Svoju požiadavku na pomenovanie priestoru

jedným z poverených poslancov
Leo Kužela (nezávislý), zastupiteľstvo odmietlo.
Iniciatívu najsilnejšieho poslaneckého klubu SMER-SD
vníma primátor pozitívne. „Je
to zákonné a konštruktívne riešenie, ktoré vzniknutej situácii môže pomôcť do budúcnosti.
Preto návrh vítam. Možno sa to
mohlo takto urobiť už na prvom
zasadnutí nášho spoločného volebného obdobia,““ povedal primátor. „Tento krok poslancov je
za danej situácie jasnou deklaráciou mestského zastupiteľstva,
že nevyužije svoje právo navrhnúť
a vymenovať zástupcu primátora,““ dodal R. Rybníček.
(RED)

odôvodňuje vyše dvetisíc ľudí aj
tým, že rok 2013 je rokom 1150.
výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Mestské zastupiteľstvo zobralo informáciu
o doručení petície na vedomie, no
nerozhodovalo. V čase pred voľbami do vyšších územných celkov sa nesmú pomenovávať verejné priestranstvá. „Občania sa
zaujímajú o tento priestor. Okrem
tejto petície evidujeme aj list občianskeho združenia Rovnosť,
bratstvo, sloboda s návrhom, aby
priestranstvo pri bývalom Dome
armády nieslo meno Alexandra
Dubčeka. Všetko je teda ešte otvorené,““ povedal primátor.



STRUČNE

V

pondelok 2. septembra
nastúpilo do mestských
základných škôl 454 prvákov,
čo bolo o 9 menej ako v minulom školskom roku. Počet
všetkých žiakov, ktorí navštevujú základné školy v pôsobnosti mesta je oproti minulému školskému roku vyšší o 24.
Ich celkový počet je 4124.

R

ada starších, zložená
z predsedov všetkých klubov dôchodcov organizovaných na území mesta, sa 19.
septembra zišla s primátorom
mesta Richardom Rybníčkom.
Hlavnou témou boli aktuálne problémy seniorov. Ďalšie
stretnutie bude v novembri.

J

ubilejný 10. ročník Inoveckého výbehu sa koná
v sobotu 5. októbra. Prezentácia pretekov v behu
do vrchu z Chaty pod Inovcom na vrchol Inovca bude
od 9.00 do 9.45 na Chate pod
Inovcom, štart o 10.00. Viac
informácií na 0905 723 975,
0905 162 841.

B

iopotravinou roka 2013 sú
špaldové celozrnné penne
Biomila. Výsledky spotrebiteľského hlasovania vyhlásili
na Trenčianskom BIOjarmoku
v piatok 27. septembra. Festival chutí, vôní a radostí života
v súlade s prírodou na Mierovom námestí zorganizovalo
Centrum environmentálnych
aktivít v spolupráci s Mestom
Trenčín a Národnou sieťou
rozvoja vidieka.

C

hcete sa zadarmo naučiť
posunkovú reč? Trojdňový
bezplatný kurz posunkového
jazyka sa uskutoční v Trenčíne od piatka 18. do nedele 20.
októbra. Treba sa však vopred
prihlásiť, najneskôr týždeň
pred kurzom. Prihlášku a viac
informácií nájdete na www.
nadaciapontis.sk.
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Strechu tržnice
podoprú konštrukcie
zo železničnej stanice
Tržnica na Dlhých Honoch pri obchodnom dome Družba
sa do konca roka dočká zastrešenia. Mesto do zveľadenia investuje 180 tisíc eur. Pôvodne očakávané náklady
sa vďaka invenčnému prístupu mesta znížili takmer
o polovicu.

So znížením nákladov je
spokojný aj predseda Komisie
životného,
prostredia,
dopravy, investíciíaúzemného plánu
pri Mestskom
zastupiteľstve v Trenčíne Emil Košút. Trh pravidelne navštevujú
obyvatelia zo všetkých kútov
Trenčína, predavači ovocia, zeleniny a ďalších produktov, dochádzajúci z celého Slovenska.
Najmä cez víkendy je v okolí
čulý ruch.
Nekrytá tržnica však počas nepriaznivého počasia spôsobuje návštevníkom nechcenú oblievačku z provizórnych
striech. „Podobné tržnice ako je
tá trenčianska, som videl prekryté aj v iných mestách v zahraničí. Preto už v roku 2012 sme
v rozpočte mesta odsúhlasili ﬁnančné prostriedky na projektovú dokumentáciu a následne
vypísali architektonickú súťaž,“
hovorí šéf investičnej komisie
E. Košút.



LACNEJŠIE RIEŠENIE

Návrhy, ktoré zo súťaže
vzišli, boli podľa jeho slov veľmi
zaujímavé, no ﬁnančne náročné
a presahovali limit naplánovaný na investičné akcie pre rok
2013. „Napriek tomu sme jeden
vybrali. Hlavný architekt mesta
Martin Beďatš prišiel s návrhom
použiť na novú tržnicu nepotrebné konštrukcie zo železničných
nástupíšť, ktoré zostanú po modernizácii železnice. Celý náklad
by sa tak mal znížiť z pôvodne
plánovaných 360 tisíc na 180 tisíc eur. Na druhej strane by to
mohla byť pre Trenčín zaujímavá
stavba,““ hovorí E. Košút.



ZASTREŠENIE
DO KONCA ROKA

Tržnica bude mať len prekrytie, boky ostanú voľné. Snahou
architektov je zachovať jej súčasnú atmosféru. Ako podpera strechy bude slúžiť pôvodná oceľová
konštrukcia z renovovaných nástupíšť trenčianskej železničnej
stanice. „Samotná konštrukcia
je z hľadiska architektonického

Poškodené schodiská na most sú opravené

Cestou po schodoch na cestný most už nehrozí nebezpečenstvo
úrazu. Dve najviac poškodené schodiská na Ulici kniežaťa Pribinu (pri parkovisku) a pri Ulici Ľ. Stárka sú opravené. V najbližších
dňoch budú na moste vyčistené krajnice, odvodňovače a na podnet
mesta bude odstránená aj jama na chodníku pre cyklistov.

veľmi kvalitnou ukážkou práce
remeselníkov svojej doby, bolo by
na škodu ju zlikvidovať bez ďalšieho využitia,““ myslí si hlavný
architekt mesta M. Beďatš.
Podľa slov vedúceho útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií Jána

Forgáča je začiatok prác naplánovaný na október. Ako hovorí,
celá stavba by mala byť dokončená do konca roka. Tržnica do tej
doby nájde útočisko na priestranstve medzi obchodným domom
Družba a budovou Národnej banky Slovenska.
(RED)

Upozorňujeme na povinnosť deratizovať
Majú ju zo zákona aj bytové družstvá a prevádzky podnikania. Splniť by si ju mali do 31. októbra.

Premnoženie živočíšnych
škodcov, predovšetkým potkanov, myší a krýs je sezónnym
problémom ľudských aglomerácií v jarných a jesenných mesiacoch. „Najefektívnejším spôsobom regulovania populácie
živočíšnych škodcov je pravidelná celoplošná deratizácia v stanovenom časovom intervale,“
píše vo svojej výzve na vykonanie deratizácie Regionálny úrad
verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne.
Mesto Trenčín zabezpečuje
deratizáciu priestranstiev verejnej zelene v rozsahu približne 110 hektárov v termíne od 1.
do 15. októbra. Verejná kanalizácia bude deratizovaná Trenčianskou vodohospodárskou
spoločnosťou, a. s., v termíne

od 14. do 31. októbra. Deratizáciu svojich objektov, ich okolia
a prípojok kanalizácie pred objektmi by mali zabezpečiť do 31.
októbra všetky bytové družstvá,
bytové spoločenstvá, poľnohospodárske družstvá, podniky,
prevádzky podnikania a organizácie, ktoré spravujú objekty
na území mesta Trenčín, ako aj
vlastníci bytových domov a objektov, užívatelia nehnuteľností a pozemkov. Táto povinnosť
im vyplýva zo zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia.
Výzvu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so
sídlom v Trenčíne nájdu občania na webovej stránke úradu
www.ruvztn i na stránke mesta
www.trencin.sk.
(RED)
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Nevyhnutné opravy
budú pokračovať
Po tom, ako sa v septembri opravili ďalšie komunikácie,
zrekonštruovali sa dve frekventované zastávky MHD,
opravila sa strecha na krytej plavárni a zdigitalizoval sa
rozhlas v Záblatí, bude mesto pokračovať v investíciách
aj najbližšom období. Rekonštrukcie a nevyhnutné úpravy smerujú do škôl, ciest a chodníkov, cintorína i tržnice.

Primátor Richard Rybníček považuje za dôležité pokračovať v investíciách predovšetkým do miestnych komunikácií
a do škôl a predškolských zariadení. „Minulý rok som navštívil
všetky základné školy. Hoci som
si vedomý, že nie je možné vo všetkom vyhovieť, to najnevyhnutnejšie riešime,““ povedal primátor
Richard Rybníček.
Už v septembri boli vymenené okná v Materskej škole
na Ulici 28. októbra a nové okná
má aj MŠ na Stromovej ulici.
Ukončená je rekonštrukcia elektrických rozvodov v MŠ na Soblahovskej ulici. V kuchyni ZŠ
Dlhé Hony je všetko pripravené
na umiestnenie konvektomatu.
„V týchto dňoch rekonštruujeme
strechy na MŠ Opatovská a ZŠ
Východná, riešime havarijný
stav kuchynskej časti budovy ZŠ
na Kubranskej ulici,““ uviedol R.

Rybníček s tým, že v najbližších
dňoch budú opravené aj schody
a oporný múr pri vstupe do ZŠ
na Potočnej ulici. Do konca mesiaca chce mesto začať s budovaním samostatných kotolní
v ZŠ a MŠ Na dolinách.
V októbri mesto opraví ďalšie cesty. Zrekonštruované budú
komunikácie na uliciach Janka Kráľa, Na kamenci, Zelnica,
parkovisko pred predajňou Balla na Dlhých Honoch a chodníky na Legionárskej ulici v Biskupiciach a na Orechovskej ulici
v Orechovom. „Okrem toho bude
rozšírená križovatka Dlhé Hony
– Legionárska, upravíme vstup
do nemocnice a dokončíme kompletnú opravu jedenástich schodísk na Juhu,““ uviedol primátor.
Mestské zastupiteľstvo sa
zhodlo na tom, že ešte v tomto
roku je potrebné opraviť strechu
na Kultúrnom stredisku Dlhé

V Záblatí bol vymenený obecný rozhlas. Použila sa
najnovšia bezdrôtová ozvučovacia technika s digitálnym kódovaním. Do budúcna je možné rozhlas rozširovať o rôzne moduly používané ako výstražné zariadenia pri povodniach, únikoch škodlivín do ovzdušia
a podobne. Nový systém je možné zapojiť aj do siete
Slovenského integrovaného záchranného systému.
FOTO (JČ)

Hony, prestrešiť tržnicu, začať
a, ak počasie dovolí, dokončiť
rozšírenie cintorína pod Juhom.
V súvislosti s modernizáciou železničnej trate pribudnú tento
mesiac aj nástupné ostrovčeky
na nových autobusových zastávkach v Opatovej.
Jednou z najväčších investícií bude rekonštrukcia budovy
ZUŠ K. Pádivého. „Za takmer

200 tisíc eur získa škola nové
okná i fasádu. Našu ZUŠ navštevuje vyše 1 200 detí, v tomto roku
sme presťahovali do jednej budovy všetky odbory. Je namieste sa
o ňu postarať. Verím, že ak bude
dobré počasie, všetky práce dokončíme ešte v tomto roku,““ tvrdí
primátor Richard Rybníček.
(ES)

INVESTIČNÉ AKCIE, KTORÉ ZAČNÚ V OKTÓBRI

Priestor po jame bude zatrávnený
Počas letnej sezóny vyplnili priestor pri bývalom Dome armády bylinky a lúčne kvety. Extrémne suché počasie nedovolilo, aby
v centre mesta rozkvitla lúka v plnej kráse. Nápad mladých Trenčanov bol napriek tomu výnimočný. Začiatkom októbra pracovníci
mestského hospodárstva toto územie vyčistili, pokosili. V budúcom
roku tu bude trávnatá plocha s možnosťou piknikov a posedenia.
„Pôjde o dočasné riešenie. Isté je, že v tomto priestore nebude umiestnená žiadna stavba,““ zdôraznil primátor Richard Rybníček.
(ES), FOTO (JČ)

















MK Janka Kráľa
MK Na kamenci
MK parkovisko oproti ZŠ Dlhé hony pred obchodom Balla
MK Zelnica
MK križovatka Dlhé Hony – Legionárska
MK vstup do Fakultnej nemocnice
MK chodník na Legionárskej ulici v Biskupiciach
MK chodník v Orechovom na Orechovskej ulici
Vybudovanie kotolní pre ZŠ a MŠ Na dolinách
Rozšírenie cintorína na Juhu – Bočkove sady
Prestrešenie tržnice na Dlhých Honoch
ZUŠ – kompletná výmena okien a rekonštrukcia fasády
Kompletná rekonštrukcia schodov na sídlisku JUH
Kompletná rekonštrukcia strechy na KS Dlhé hony
Zabezpečenie MHD v Opatovej v súvislosti s rekonštrukciou
železnice
 Rekonštrukcia strechy na MŠ na Opatovskej ul.
 Oprava schodov a múra na ZŠ na Potočnej ul.
 Rekonštrukcia strechy na ZŠ na Východnej ul.
INVESTÍCIE V SEPTEMBRI










Oprava strechy na krytej plavárni
Digitalizácia rozhlasu v MČ Záblatie
Kompletná rekonštrukcia zastávky MHD na Legionárskej ul.
Kompletná rekonštrukcia zastávky MHD na Braneckého ul.
Súvislá oprava najviac poškodených častí Západnej ul.
Súvislá oprava najviac poškodených častí ul. J. Halašu
Súvislá oprava najviac poškodených častí Šmidkeho ul.
Kompletná výmena okien na MŠ na Ul. 28. októbra
Výmena okien na MŠ na Stromovej ulici (všetky pavilóny, kde sú
deti)
 Rekonštrukcia elektrických rozvodov v MŠ na Soblahovskej ul.
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Mestské zásahy
Trenčín zaujali
Pod Mestskou vežou na pár dní vyrástol trávnik, teraz sa
ním zelená priestor pod sochou J. Nepomuckého na Farskej ulici. Môže za to Trenčan Richard Ščepko, ktorý v našom meste zorganizoval projekt Mestské zásahy.

„Som rád, že to aspoň trochu prispelo k víkendovej pohode v meste,““ hovorí R. Ščepko.
Ľudia, ktorí sa počas prvého
septembrového víkendu vybrali
do centra, zostali pri Mestskej
veži prekvapení. Priechod pod
klenbou bol vystlaný trávnikom.
Niektorí sa vyzuli a prechádzali po tráve bosí, iní dovolili deťom ľahnúť si na zelený koberec
a skúšať jeho mäkkosť. „Cieľom
bolo ukázať, že zeleň do mesta
patrí a ak je udržiavaná, znižuje
prašnosť, hluk a má aj ďalšiu, estetickú funkciu,““ vysvetľuje autor nápadu, ktorý chcel zároveň

v duchu projektu Mestské zásahy, ktorého je v Trenčíne organizátorom, ukázať, že aj malá zmena vo verejnom priestore môže
zlepšiť jeho kvalitu a atraktivitu.



ĽUDIA O NÁVRHOCH
DISKUTUJÚ

Trávnik bol zároveň živou
pozvánkou na výstavu návrhov Mestských zásahov, ktorú
otvorili v sobotu 7. septembra
na Mierovom námestí. Prezentovala všetkých 37 návrhov, ktoré do projektu odovzdali ľudia.
Brožúru s ich popisom poslal

Richard Ščepko všetkým poslancom mestského zastupiteľstva. Návrhy sú zverejnené
na www.mestskezasahy-tn.sk.
Postupne ich predstavuje aj internetová stránka www.trencin.
sme.sk, kde sa ku každému návrhu ľudia vyjadrujú v diskusii.
Predseda komisie životného
prostredia, investícií, dopravy
a územného plánovania, poslanec mestského zastupiteľstva
Emil Košút iniciatívu Richarda
Ščepka privítal. „Keď ma oslovil,
že chce pripraviť túto akciu, príjemne ma to prekvapilo. Považujem za veľmi dôležité, že v meste
máme ľudí, ktorým výzor mesta
nie je ľahostajný. Vážim si aj ich
námety ako sa niektoré veci dajú
vyriešiť pri nízkych ﬁnančných
nákladoch.“
Autori venovali svoje nápady bez nároku na honorár, iba s cieľom zmeniť niečo
v meste k lepšiemu. Ako hovorí hlavný architekt mesta Martin Beďatš, návrhy bude mesto

vyhodnocovať. „Niektoré sa
dajú zrealizovať za málo peňazí
bez dlhého povoľovania. Niektoré
okrem balíka peňazí potrebujú aj
stavebné povolenie a projektovú
prípravu, ktorá tiež niečo bude
stáť,““ hovorí M. Beďatš a dodáva „považujem projekt za veľmi
dobrý počin, jeho výsledky za veľmi dobré a prínosné. Myslím si,
že zopár ich je takých, že si isto
zaslúžia realizáciu.“
Podľa Emila Košúta by sa
niekoľko z predložených návrhov mohlo začať realizovať už
v ďalšom roku. „Ja osobne, ale
určite aj moji kolegovia poslanci,
podporíme niektoré projekty v závislosti od ﬁnančných prostriedkov na rok 2014. Myslím si, že
aj za menej peňazí sa dajú robiť
pekné veci, ktoré budú prospešné pre ľudí. Na jednej strane ide
o iniciatívu občanov a na druhej
strane je to aj záujem nás poslancov a vedenia mesta,““ vysvetľuje
svoj postoj.
(RED), FOTO (JČ)

TRENČÍN si TY
POZVÁNKA
Komplexné riešenie trenčianskeho nábrežia
prierezová odborná diskusia, zhrnutie poznatkov a tvorba záverečných odporúčaní
Termín: 23. október 2013 (streda) / od 10.00 hod.
Miesto: Hotel Elizabeth – konferenčná sála, Trenčín
Diskusia je poslednou
lednou z cyklu odborných p
podujatí k téme trenčianskeho nábrežia.
ia. V apríli diskutovali odb
odborníci na tému ekologické aspekty riešenia trenčianskeho náb
nábrežia – vzťah rieky
a mestského prostredia.
tredia. V máji riešili problem
problematiku všetkých druhov dopravy a ich vplyv na dané územie, rozoberali
rozob
tiež ekonomické aspekty rozvoja
a centrálnej mestskej zóny a na záver aj pamiatkové aspekty a hisstorický potenciál.
Všetky doterajšie
šie poznatky zhrnie posledn
posledná, prierezová diskusia. Pozvaní sú zástupcovia
tupcovia diskutérov z každe
každej zo štyroch doterajších debát. Cieľom
m je predstaviť a spoločne p
prediskutovať výsledný návrh filozofie zadania
dania urbanistickej ssúťaže Trenčín – mesto
na rieke, ktorá bude vyhlásená
lásená v januá
januári 2014, a sformulovať spoločné odporúčania. Na diskusii,
usii, kto
ktorá bude po ukončení pracovnej časti približne o 14.00, je vít
vítaná aj verejnosť.

Pozvaní odborníci:
Krajina, ekológia a ochrana vodných tokov | Prof. Ing. Viliam Macura, PhD. – vedúci Katedry vodného
hospodárstva krajiny STU BA, Ing. Peter Pasečný – krajinný architekt
Pamiatková starostlivosť | PhDr. Eva Gazdíková – riaditeľka KPÚ Trenčín, Ing. arch. Jozef Múdry – hlavný radca KPÚ Trenčín, PhDr. Martina Veselá – riaditeľka NPÚ ÚOP Telč (ČR)
Ekonómia a verejné priestory | Ing. arch. Drahan Petrovič – Inštitút urbánneho rozvoja, Ing. Viktor
Nižňanský, PhD. – expert na komunálny rozvoj, Mgr. Branislav Machala – doktorand, Katedra sociálnej
geografie a sociálneho rozvoja, Karlova univerzita Praha
Doprava | Ing. Peter Rakšányi, PhD. – Katedra dopravných stavieb STU BA, Ing. Adolf Jebavý – Alternatívne dopravné štúdio – ADOS Brno, Ing. František Matečný – ObÚ Trenčín, PhDr. Mária Kociánová – vedúca
oddelenia dopravného inžinierstva a životného prostredia, Alfa 04 Bratislava, Ing. Michal Lešinský – dopravný projektant, Keramoprojekt Trenčín
Za Mesto Trenčín | Ing. Peter Gero, Ing. arch. Martin Beďatš, Ing. arch. Dušan Šimun, Mgr. Renata Kaščáková a ďalší členovia pracovného tímu Trenčín si Ty
Moderátorom stretnutia bude Ing. Miroslav Švec – konzultant projektu Trenčín si Ty v oblasti výskumov
verejnej mienky.

www.trencinsity.sk
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Harmonogram jesenného upratovania 2013
Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius
Pedersen, a. s., v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi vykonáva na území mesta v mesiacoch september,
október a november jesenné upratovanie.

POZOR! Aj v tomto roku bude
jesenné upratovanie prebiehať
iba počas sobotných dní.
Obraciame sa na občanov,
aby túto možnosť využili a prispeli tak k čistote nášho životného prostredia. Nakoľko podľa
zákona platí zákaz ukladania
biologicky rozložiteľného odpadu na skládku, zber odpadu sa
bude uskutočňovať do 2 rôznych
veľkoobjemových kontajnerov
(VOK). Jeden z nich bude slúžiť

SOBOTA
5. 10.
2013

SOBOTA
12. 10.
2013

SOBOTA
19. 10.
2013

SOBOTA
26. 10.
2013

SOBOTA
9. 11.
2013

SOBOTA
16. 11.
2013

SOBOTA
23. 11.
2013

výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu
(t. j. konáre, odpad zo záhrad,
trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu.
Hádzať akýkoľvek iný odpad
ako biologicky rozložiteľný je do
tohto kontajnera PRÍSNE ZAKÁZANÉ!
Prosíme vás, aby ste boli disciplinovaní a dodržiavali označenie a účel kontajnerov!

PRÍSNE SA ZAKAZUJE vykladať odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta 166 € (5000 Sk).

VOK budú umiestnené podľa
nasledovného harmonogramu:

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Soblahovská – Krátka ul. (oproti parkovisku)
– Bezručova – pri dele
– Pod Juhom (oproti č. 12)
– Soblahovská ul. (bytovka pri Leoni)
– Partizánska ul. (pri cintoríne)
– Partizánska ul. (okolo domu č. 73)

– Dolný Šianec – Krátka ul. (zákruta RD č. 1)
– Ul. 28. októbra (na rázcestí s ulicou Dlhé Hony)
– Beckovská ul. (ku kotolni)
– Družstevná ul. (pred dom č. 1)
– Sama Chalupku (za RD č. 14, koniec ulice)
– Soblahovská ul. (pri bytových domoch 1104 – 105)

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Karpatská – Stromová ul. (pred detským ihriskom)
– Karpatská – Puškinova (v križovatke)
– Nad tehelňou (oproti garáže nádoba na sklo č. 7097)
– Nad tehelňou – Pod Brezinou (oproti RD č. 64)
– Jilemnického ul. (oproti RD č.16 – elektrorozvodňa)

– Belá – za plotom TESCO (oproti RD č. 9/1959)
– Nozdrkovce (otoč autobusu oproti domu č. 21/1934)
– J. Zemana (2 – 4/2394 – nádoba na sklo 7998)
– Zahumenská ul. (autobusová zastávka – otoč)
– Električná – Horný Šianec (oproti RD č. 79)

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– 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)

– Kukučínova – horná časť pod Brezinou (nádoba na sklo č.
18246 – zákruta)
– Pred poľom (oproti garážam na rázcestí za domom č. 11)
– K výstavisku (pri SOŠ)
– Pod Sokolice (pri č. 17/514)
– Kubra – námestie (oproti RD 116, pri telef. búdke)

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

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

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

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

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

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

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

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

– 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)

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

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

– 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)

Do VOK nie je možné ukladať elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot a pneumatiky. Tento
odpad je možné vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ odvoz zabezpe-

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

Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2004 o odpadoch.
Ešte raz prosíme občanov,
aby dodržiavali označenie kontajnerov a ukladali do nich len
určené druhy odpady. Na dis-

ciplinovanosť pri ukladaní odpadu bude dohliadať Mestská
polícia a pracovníci Marius Pedersen, a. s.
(ÚSŽPDI)
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V Opatovej krstili
knihu o sebe
Obsiahlu a fotografiami bohato ilustrovanú publikáciu
o dávnej i novšej minulosti bývalej samostatnej dediny
Opatová nad Váhom – Z minulosti našej obcee najmä pre
svojich rodákov pripravil Stanislav Vančo.

„Najlepšá voda na oči je
nyšt,““ hovorievali opatovské
babky vnúčatám a kedysi aj
pastieri šarvancom v chotárnom
Zajárčí a po okolí Mníšnej cesty.
A v septembri akurátne onou liečivou čerstvou vodou z prameňa
Nyštu – studničky Na žlábku –
symbolicky krstili v Trenčíne –
Opatovej knihu. Opatovčania ju
dostali do rúk na oslavách 775.
výročia prvej známej písomnej
zmienky o obci.
„Mal som víziu, že sa podarí
otvoriť oči i pamäť čitateľov. Editoval som knihu s očakávaním,

že obsah a námety jednotlivých
kapitol podnietia záujem o ďalšie
objavovanie opatovskej minulosti a povedú napríklad k zápisom
spomienok najstarších spoluobčanov, mladších možno aj k štúdiu archívnych prameňov. Chceme podnietiť nielen miestopisný
a archeologický výskum v chotári, rovnako i budúce kultúrne aktivity v tejto časti Trenčína. Veď
hlavy máme dobré, v análoch nejednej rodiny je písomností habadej, vnímavých a schopných ľudí
tiež dosť, len činiť sa nám treba,“
povedal hlavný autor, redaktor

Nový školský cyklo rekord

i zostavovateľ publikácie v jednej osobe Stanislav Vančo.
Bez obetavosti kolektívu nezištných autorov textu a fotograﬁí, opatovských nadšencov,
spomeňme aspoň Martina Basilu, Alina Lišku či Petra Ďuriša,
ani bez dôvery sponzorov by sa
toto knižné dielo nepodarilo.
Krst knihy Opatová nad Váhom – Z minulosti našej obce
sa stal ozdobou osláv historického jubilea dediny, na ktorých

sa zúčastnili stovky obyvateľov
a desiatky ich hostí. Krstným
otcom knihy bol primátor Trenčína Richard Rybníček a nie náhodou v opatovskom kroji. Pri
krste sa vyznal z osobného vzťahu k bývalej samostatnej obci.
Tá pred stáročiami vzišla z trenčianskeho hradného panstva,
aby sa napokon prinavrátila späť
do Trenčína.
TEXT: ANDREJ STAVAN,
FOTO: ANTON NOVOTNÝ

Úspešný úvod sezóny
Výber futbalistov AS Trenčín do jedenásť rokov pokračuje aj
pod vedením nových trénerov Miroslava Karasa a Michala Vereša v získavaní trofejí. Začiatkom augusta triumfovali v Prievidzi,
následne vyhrali v Petržalke a v septembri priniesli druhé miesto
z turnaja Domino Cup vo Vítkoviciach. Informovala webstránka
futbalového klubu. Blahoželáme!

V septembri zaznamenali
v ZŠ Na dolinách nový školský
cyklo rekord. Na akcii cykloturistického krúžku CYKLOŠOVIA sa zúčastnilo 29 detí a 7 dospelých. „Za krásneho slnečného
počasia sme absolvovali trasu
dlhú 42 kilometrov, počas ktorej sme navštívili ranč Uhliská

v Trenčianskej Závade. Nakŕmili sme tam koníkov a pozorovali
zvieratká vo výbehoch. Chceme
veľmi pekne poďakovať všetkým
účastníkom, ktorí uprednostnili pohybovú aktivitu pred leňošením doma,““ informoval pedagóg
Roman Bakoš.
(RED)

Tri zlaté pre zápasníkov z Trenčína
V sobotu 21. septembra
sa klub ILYO TAEKWONDO
TRENČÍN zúčastnil medzinárodného turnaja TIGER CUP
v Snine. Na zápas postavil troch
zápasníkov a všetci vybojovali
zlatú medailu. Andrej Šereš získal
ocenenie najúspešnejšieho juniora na súťaži. Peter Patka a Jakub
Malých súťažili v seniorských

kategóriách. Tento rok budeme
v športovom taekwondo zápase
reprezentovať Trenčín ešte v Košiciach na medzinárodnej súťaži
ILYO CUP a v Rimavskej Sobote na Majstrovstvách Slovenska.
Blahoželáme a držíme palce!
Na fotograﬁi zľava Peter
Patka, Andrej Šereš a Jakub
Malých.

4. október 2013

kultúra

INFO | 9

Filmová jeseň v Artkine Metro bude plná noviniek
Špeciálne premietania pre seniorov, futbalisti AS Trenčín a filmy o futbale, špeciálne projekcie pre mamičky
na materskej či ďalšie tematické filmové balíky prinesie
nová programová štruktúra kina.



HITY, DOKUMENT
AJ FUTBAL

„Cyklus s názvom POPCORN NIGT mapuje najväčšie ﬁlmové hity, ktoré budú často
dramaturgickým
protipólom
k zavedenej klubovej produkcii.
Koncom septembra sa začal aj
vzdelávací cyklus z dejín ﬁlmu

s názvom Príbeh ﬁlmu: Odysea.
Projekt Marka Cousinsa v pätnástich dieloch dokumentuje
kompletnú ﬁlmovú históriu. Vo
Veľkej Británii sa stal ﬁlmovou
udalosťou roka. Na Slovensku
je obohatený o lektorské úvody
Martina Cieľa.
V októbri prídu na rad ďalšie
špeciálne projekcie. V spolupráci s futbalovým klubom AS Trenčín pripravilo kino premietania na tému futbal na ﬁlmovom
plátne, ktorých sa vždy zúčastní
niektorý z hráčov a funkcionárov futbalového klubu. Súčasťou
bude diskusia s divákmi nielen
o aktuálnom ﬁlme.



DO KINA S KOČÍKOM

Výlučne mamičkám na materskej dovolenke bude určený ďalší ﬁlmový cyklus, ktorý

Témou festivalu bude
inšpirovaná hudba

trenčianska
trenčianska
hudobná
hudobná
jeseň
jeseň 2013
2013

Trenčianska hudobná jeseň 2013 ponúkne päť koncertov. Od 13. októbra vždy v nedeľu o 18.00 hodine.

Jesenný festival v Trenčíne
chce priniesť vo svojej dramaturgii hudbu, ktorá je o niečom.
„Veríme, že jednotlivé hudobné
príbehy prinesú poslucháčom
nielen hlbšie porozumenie, ale
aj intenzívnejšie vnímanie interpretovaných skladieb a z koncertov si odnesiete ešte krajšie umelecké zážitky,““ hovorí
dramaturg festivalu František
Pergler. Trenčiansku hudobnú

jeseň 2013 organizuje Klub
priateľov vážnej hudby s podporou Mesta Trenčín a Ministerstva kultúry SR. Festival
otvorí klavírny recitál Idy Černeckej v Galérii M. A. Bazovského a uzavrie koncert Archi di
Slovakia – sláčikového orchestra ŠKO Žilina a Daniely Belancovej (organ) v Evanjelickom
kostole. Podrobný program nájdete v KAM v Trenčíne.
(RED)
Organizátori:
Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne
Autor projektu THJ: Mgr. František Pergler D. Art
Grafická úprava: Radoslav Jánoš
Technické zabezpečenie koncertov:
Umelecká agentúra KVART, tel.: 032/658 23 63,
http://www.kulisek.slovanet.sk

Otvorili stálu divadelnú scénu

V sobotu 14. septembra pokrstilo občianske združenie
Kolomaž v trenčianskom Klube Lúč Prvú komornú divadelnú scénu v Trenčíne.

Stalo sa tak po divadelnom
predstavení SAM v podaní českého herca Karla Rodena v kine
Hviezda, ktoré bolo dejiskom
19. ročníka festivalu jedného
herca Sám na javisku. Na rekonštrukciu vnútorných priestorov Klubu Lúč, kde komorná
scéna sídli, použilo združenie aj
peniaze z verejnej zbierky, ktorú

vyhlásilo v júli tohto roku. Scénu môžu podľa vyjadrenia Kamila Bystrického z o.z. Kolomaž využiť aj ochotnícki herci
či tanečníci na komornejšie vystúpenia. Mesto vznik prvej stálej komornej divadelnej scény
víta a verí, že úspešne zapadne
do mozaiky pestrého divadelného života v meste.
(RED)

na Slovensku zažije svoju premiéru. Už nemusíte hľadať babysittig, ak chcete isť do kina! –
mohol by znieť základný slogan
tohto projektu. Najnovšie ﬁlmy
si mamičky budú môcť pozrieť
spoločne so svojimi malými deťmi na špeciálnych dopoludňajších projekciách so zníženou
hladinou zvuku a čiastočným
osvetlením. Kočiar s dieťaťom
môžu mamičky zaparkovať priamo v sále, počíta sa aj s kŕmením
a prebaľovaním vo vyhradenej
miestnosti.



renčianska Hudobná Jeseň 2013

Po digitalizácii, ktorá sa kinu
podarila v tomto roku, prichádza Metro s ﬁlmovými cyklami pre rôzne vekové skupiny.
„V septembri sme odštartovali prvý s názvom SENIOR BIO,
venovaný najstarším návštevníkom. Premietame každý druhý
štvrtok v popoludňajších hodinách špeciálne vybraté ﬁlmy
za zvýhodnené vstupné,““ hovorí
za Artkino Metro Branislav Hollý (OZ Lampart).

PROJEKT 100

Artkino Metro uvedie všetkých 13 ﬁlmov zaradených
do 19. ročníka najväčšej slovenskej ﬁlmovej prehliadky Projekt

100, ktorá ponúka svetové ﬁlmové klasiky i najnovšie ﬁlmové
trendy. S podtitulom veľké ﬁlmy
na veľkom plátne potrvá prehliadka netradične do januára
2014, kedy v špeciálnej premiére
uvedie dlho očakávaný ﬁlm Lars
von Triera Nymfomanka.
Návštevníci Metra sa ďalej môžu tešiť na pravidelné nedeľné detské predstavenia, ﬁlmový klub mladých pod novým
názvom Teenage so zameraním
na japonské anime a študentské ﬁlmy či festivaly Jeden svet
a Alternatívne Vianoce, ktoré sa
uskutočnia v novembri a decembri tohto roku. Aktuálny rozpis
projekcií nájdete na www.lampart.sk a www.visittrencin.sk.
(RED), FOTO (JČ)

Sezónu štartujú obnovenou premiérou
Trenčianske hradné divadlo
otvorí novú sezónu v sobotu 5.
októbra o 19.00 v kine Hviezda
uvedením komédie VŠETKO
O ŽENÁCH, hranej aj na Broadway v New Yorku. Brilantný prienik do ženskej psychiky odhaľuje autor Miro Gavran

v piatich príbehoch hlavných
postáv. Účinkujú: Anna Maršalová, Jana Majčíková, Slávka Cvrková, Veronika Lišková,
Monika Barboráková, Zuzana
Mišáková a Lucia Souhradová.
(R), FOTO: RADOVAN STOKLASA
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Hľadajú domov
V trenčianskej karanténnej
stanici sú opäť noví obyvatelia.

spektrum
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Trenčín privíta európsku
florbalovú špičku
Od stredy 9. do nedele 13. októbra sa v Mestskej športovej hale na Sihoti uskutoční 21. ročník druhej najprestížnejšej klubovej súťaže v Európe EUROFLOORBALL CUP
2013.

Lusyy je asi štvormesačná
fenka kríženca, ktorú našli 22.
augusta medzi domami na Soblahovskej ulici. Je veľmi prítulná, poslušná a hravá. Vhodná
do bytu i na dvor, k deťom i k starším ľuďom.

Na Hlavnej ulici v Zlatovciach bol 12. septembra nájdený asi dvojročný kríženec Colin.
Mal na sebe biely kožený obojok
bez známky a nebol začipovaný. Je pokojnej povahy, vhodný do bytu aj na dvor, k deťom
i k starším ľuďom.

Florbaloví majstri piatich
krajín sa spoločne so štyrmi
slovenskými celkami stretnú
v boji o právo štartovať na elitnom Champions Cupe 2014
v Lotyšsku, ktoré získajú víťazi
podujatia.
Mužskej časti turnaja sa zúčastnia tímy z Nórska, Lotyšska, Estónska a Ruska. Slovensko budú zastupovať domáci ŠK
1. FBC Trenčín a Grasshoppers
Žilina.
Najväčším
favoritom

už od stredy (9.10.) môžu tešiť
na zaujímavé, napínavé zápasy, plné súbojov a prekrásnych
gólov.
Organizátorom šampionátu je Medzinárodná ﬂorbalová federácia (IFF), Slovenský
zväz ﬂorbalu a Športový klub 1.
FBC Trenčín. Pre trenčianskych
ﬂorbalistov to bude zároveň
prvé veľké a významné podujatie, ktoré odohrajú na domácej
palubovke.
Presný rozpis zápasov nájdete na www.1fbctrencin.sk. (RED)

Trénovali
s majstrami
sveta
Jubilejné 20. letné sústredenie prežili mladí karatisti
z klubu Laugaricio Trenčín
v Nízkych Tatrách.

Podľa slov trénera a prezidenta klubu Dušana Hajmacha si športovci užili bohatý
program, ktorého súčasťou boli
okrem viacfázových tréningov aj
loptové hry, nočný pochod, jazda
na koňoch, streľba zo vzduchovky, túra na Chopok a mnohé iné.
Desať dní prinieslo nečakané
zážitky hlavne najmenším karatistom. Vzácne bolo stretnutie
s majstrami sveta Pavlom a Evou
Tulejovcami z najúspešnejšieho
klubu na Slovensku Rapid Bratislava, s majsterkou sveta a úradujúcou majsterkou Európy Máriou Černou z Banskej Bystrice,
Na dobrého majiteľa čakajú
psí bratia Willy a Billy. Majú asi
4 mesiace. Našli ich 10. septembra pred obchodným domom
Laugaricio. Sú to hravé a milé
krížence. V dospelosti budú
stredného vzrastu.
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.

na postup na budúcoročný
Champions Cup je viacnásobný nórsky majster Slevik IBK,
druhým ašpirantom na postup je
skúsený lotyšský tím Lekrings.
V ženskej časti sa predstavia
celky z Lotyšska, Nórska, Poľska
a Ruska. Slovenské farby budú
hájiť ŠK 98 Pruské a NTS FK-ZŠ Nemšová.
Finálové
zápasy
sú
na programe v nedeľu (13. 10.)
o 13. hodine ženy a o 16. hodine
muži. Priaznivci ﬂorbalu sa však

s majsterkou Európy a niekoľkonásobnou majsterkou Českej
republiky Luciou Benešovou
z Ústí nad Labem. V tréningových blokoch sa mladé nádeje
oboznamovali s metodikou nácviku, hostia hodnotili ich doterajšiu prípravu a spoločne ladili

športovú formu na nasledujúcu,
21. sezónu 2013/2014. Klub
v októbri opäť zapisuje nových
členov. Všetky potrebné informácie nájdu na www.laugaricio-karate.eu.
(RED), FOTO: ARCHÍV KLUBU

Odišiel kronikár trenčianskeho basketbalu
Basketbalové srdce Rastislava Mikolaja dotĺklo 14. septembra vo veku 89 rokov.

Dlhoročný rozhodca vo federálnej basketbalovej lige bol
skvelým školiteľom. Jeho rukami prešli všetci špičkoví slovenskí rozhodcovia. Basketbalu sa venoval viac ako 50
rokov na rôznych pozíciách.

Ako tréner, prvoligový rozhodca a komisár cestoval víkend
čo víkend po celej bývalej Československej republike a Slovensku. Basketbal mal skutočne rád. V Trenčíne dlhé roky
písal kroniku trenčianskeho

basketbalu a nevynechal žiaden
zápas. Posledná rozlúčka s legendou slovenského basketbalu Rastislavom Mikolajom sa
konala 18. septembra v Dome
smútku na trenčianskom cintoríne na Juhu.

ZDROJ: WWW.TRENCINBASKET.SK
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OZNAM

Mesto Trenčín obnovuje tradičné Trenčianske vianočné trhy
so spotrebným tovarom a textilom, ktoré sa budú konať v centrálnej mestskej zóne od 9. 12. 2013 do 23. 12. 2013 na uliciach
Jaselská a Hviezdoslavova pred Posádkovým klubom (ODA).
Oznamujeme záujemcom, že prihlásiť sa môžu do 10. 11. 2013
zaslaním prihlášky, ktorej predtlač je zverejnená na www.trencin.sk – Transparentné mesto – Mestské organizácie – Mestské hospodárstvo a správa lesov – Prihláška na Trenčianske
vianočné trhy. V prípade záujmu vám bližšie informácie poskytne
Ing. Dobiaš na t. č. 0902 911 047.

Mesto Trenčín v zmysle § 4 zákona NR SR č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona NR
SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľ Základnej školy, Veľkomoravská 12, Trenčín
riaditeľ Základnej školy, Potočná 86, Trenčín
Kvalifikačné predpoklady:
 získanie profesijných kompetencií podľa § 7 a 34 zákona NR SR
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §
1 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa stanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov
 minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
Ďalšie požiadavky a kritériá:
 bezúhonnosť v zmysle § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z.
 zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z.
 ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z.
 znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti
a komunikatívnosť
Požadované doklady uchádzačov:
 písomná prihláška do výberového konania
 štruktúrovaný životopis
 overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, o vykonaní 1.
atestácie a v prípade absolvovania funkčného vzdelávania podľa
§ 34 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. aj doklad o jeho ukončení
 návrh koncepcie rozvoja školy
 výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely
výberového konania
 lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu
k výkonu činnosti
Uzávierka prihlášok: ZŠ, Veľkomoravská 21. 10. 2013, ZŠ, Potočná
25. 10. 2013. Prihlášky posielajte na adresu: Mestský úrad Trenčín
– útvar školstva, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín. Obálku
označte „Výberové konanie, Základná škola, Veľkomoravská
12, Trenčín““ alebo označte „Výberové konanie, Základná škola,
Potočná 86, Trenčín.“



ROKOVANIA VMČ

VMČ Stred

21. 10. 2013 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 30. 10. 2013 o 16.00 v KD Zlatovce
VMČ Juh

7. 10. 2013 o 18.00 v KC Aktivity

VMČ Sever

9. 10. 2013 o 16.00 v KS Opatová

oznamy, inzercia
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Mesto Trenčín vyhlasuje v súlade s § 9a
zákona č. 138/1991 Zb. verejnú obchodnú
súťaž na
Predaj nehnuteľností:









Administratívna budova Farská ulica
Pozemok na Soblahovskej ulici pri Villa parku
Pozemky v k. ú. Trenčianske Biskupice
Pozemok v k. ú. Orechové
Pozemok 1 Východná ulica
Pozemok 2 Východná ulica
Pozemok 3 Východná ulica
Predaj voľného bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín

Bližšie informácie sú zverejnené na www.trencin.sk, v sekcii
Transparentné mesto/Predaj a prenájom majetku“
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otázky a odpovede

Rubrika Otázky a odpovede
pomáha riešiť problémy v meste


Ako bude riešená cyklodoprava cez nový most?
PETER POLÁČIK

Jarmila Maslová, útvar
stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií:
Na novom moste bude
jeden chodník riešený v parametroch pre cyklistov
a z neho budú aj príslušné
zjazdy.



Kedy bude spustené
verejné osvetlenie popri
novej opatovskej ceste
smerom k novému nadjazdu v Opatovej?
ANTON

Roman Sabadka, útvar interných služieb:
Osvetlenie
na
novom nadjazde v Opatovej
a na priľahlej komunikácii nie je majetkom mesta Trenčín, takže mesto
ho neprevádzkuje. Podľa

dostupných informácií je
kolaudácia zhotoviteľom
plánovaná koncom roka, až
následne môže byť riešené
odovzdanie majetku mestu
a jeho následné prevádzkovanie mestom.

 Akým spôsobom sa dá
zabezpečiť orezanie stromov na sídlisku. Bránia
presvetleniu do bytov.
JANA REPOVÁ

Patrícia
Omachelová,
útvar interných služieb:
Na webovej stránke
mesta je k dispozícii tlačivo – žiadosť o orezanie
stromov. Stačí ho vyplniť
a adresovať na útvar interných služieb MsÚ Trenčín.
Uskutoční sa obhliadka,
na ktorú občan bude pozvaný. Tam sa zváži stav stromov a navrhne riešenie.
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Spomienka na Kubalovcov
Vychovali celé generácie tanečníkov, spevákov a hudobníkov.
Tí sa dnes podujali zmapovať ich celoživotné dielo a v piatok
18. októbra ponúknu verejnosti prvý diel – spomienky najstaršej generácie.

Eleonóra
Kubalová a Ferdinand
Kubala
založili
v roku 1949 na trenčianskom gymnáziu folklórny súbor
Trenčan. On bol organizačným vedúcim súboru a hral v ľudovej hudbe
na kontrabas, ona umeleckou vedúcou a choreografkou. Vďaka ich
neúnavnému pôsobeniu dosiahol
FS Trenčan množstvo úspechov.
Doteraz sa v ňom vystriedalo vyše
1200 členov, pričom prví sú dnes
už na dôchodku. Mnoho tanečníkov
pôsobilo a pôsobí vo folklórnom
hnutí na Slovensku v popredných
súboroch.
Vzdať hold mimoriadnemu
manželskému páru dnes už nežijúcich stredoškolských profesorov sa ich nasledovníci rozhodli

prostredníctvom
scénických audiovizuálnych programov. Prvé dva uvedú
v piatok 18. októbra
v Posádkovom klube v Trenčíne.
O 16. hodine
pôjde o program venovaný nielen staršej generácii s názvom NIKDY NEZABUDNI NA POĎAKOVANIE. O 19. hodine sa začne
komponovaný program 1. NEZABUDBUTEĽNÉ STOPY KUBALOVCOV. V oboch programoch nebudú na pódiu chýbať FS Trenčan,
detské folklórne súbory z Trenčína
a Bratislavy, trenčianske mládežnícke folklórne súbory, bratislavské
i domáce seniorské súbory. Večerný program bude navyše obohatený
o vyznania a spomienky množstva
slovenských osobností.
(RED)
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KINO

CINEMAX
ZOC MAX, Ul. gen. M. R. Štefánika 426,
032/741 92 40, www.cine-max.sk
od 3.10. | Gravitácia

Oscarová Sandra Bullock a George Clooney
sa predstavia v hlavných úlohách dych berúceho thrilleru, ktorý vás zavedie do nekonečných a neúprosných hlbín vesmíru.
od 3.10. | Najvyššia ponuka

Virgil Oldman je uznávaný znalec v oblasti
výtvarného umenia a starožitností. Vo
svojom osobnom živote je však uzavretým
samotárom. Nikdy sa nedokázal zblížiť
s iným človekom. Až v deň jeho šesťdesiatych tretích narodenín príde nečakaný telefonát od neznámej ženy, ktorá ho naliehavo žiada o pomoc pri odhade a predaji
zdedenej rodinnej umeleckej zbierky.
od 3.10. | Oblačno, miestami
fašírky 2

Vynálezca Flint Lockwood má osud ľudstva vo vlastných rukách a vydá sa na nebezpečne delikátnu misiu.

október 2013
Medveď Ernest a myška Celestína putujú
za miestom, kde môžu získať mnoho čokolády, bonbónov a iných sladkostí.
8., 9. 10. | 19.00 | Zázrak

Malá Ela sa prvý večer v polepšovni podrobí tzv. verejnej spovedi.
9. 10. | 17.30 | Príbeh filmu:
Odysea: Epizóda 2

Cate Blanchett, ako Jasmína, predstavuje
očarujúcu manželskú “trofej” bohatého
a šarmantného podnikateľa, žijúceho
v New Yorku.

15.30 | Blok animovaných filmov
16.30 | Blok dokumentárnych filmov
17.30 | Blok hraných filmov
10. 10. | 19.00 | Superclasico

Cyklus projekcií na tému futbal na filmovom plátne. Po filme neformálma diskusia
nielen o aktuálnom filme.
11., 12. 10. | 19.00 | Revival

Komédia o štvorici bývalých muzikantov,
ktorí sa rozhodli pre veľkolepý comeback.
11. – 13. 10. | My sme Millerovci
13. 10. | 16.00 | Šmolkovia 2

Čarodejník Gargamel vytvorí skupinu zlomyseľných darebákov podobných šmolkom, aby získal všemocnú, šmolkovskú
esenciu.
15., 16. 10. | 19.00 | Hirošima,
moja láska

ARTKINO METRO
Mierové nám. 4, 032/743 44 15,
www.lampart.sk
4. – 6. 10. | 19.00 | Pena dní

Jedného dňa Colin stretne svoju osudovú
lásku Chloé. Krehká Chloé však ochorie
na záhadnú chorobu a bezstarostný svet
milencov to fatálne zasiahne.
5. 10. | 17.00 | My sme Millerovci

David Burke je podradný dealer trávy, ktorý nie práve najpríjemnejším spôsobom
zistí, že žiadny dobrý skutok nezostane
nepotrestaný.
6. 10. | 16.00 | O myške
a medveďovi

24. 10. | 15.30 | Teenage: Filmy
FAMU X

15.30 | Blok animovaných filmov.
16.30 | Blok dokumentárnych filmov.
17.30 | Blok hraných filmov.
25. 10. | 16.30 | Teenage: Anime
play
25. – 27. 10. | 19.00 | Donšajni

Operný súbor v malom meste sa rozhodne
uviesť Mozartovho Dona Giovanniho.

17. – 19. 10. | Post tenebras lux

Film je radikálnou autorskou výpoveďou
o vzťahu muža a ženy, o rodičovskej láske
a o démonoch v každom z nás.

Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
16. 10. | 16.30, 19.30 | Jááánošííík
p
po tristo rokoch

Jááánošííík po tristo rokoch alebo Štedrý
jánošíkovský večer.
20. 10. | 18.00 | Štúdio L+S: Ani
za milión!

27. 10. | 16.00 | Kráľovstvo
lesných strážcov

31. 10. | 19.00 | Rivali

Niki Lauda a James Hunt – dokonalý profesionál versus neodolateľný playboy.



Čo má spoločné spustnutý strážca majáku
s madam z najvyššej francúzskej spoločnosti? No predsa vôbec nič! Napriek
tomu spolu strávia deň a noc na bohom
zabudnutom mieste, bojujú o holý život,
majú spoločné tajomstvo, ktoré navždy
spojí ich životy.
24. 10. | 19.00 | Na kus reči
s Miroslavom Donutilom

DIVADLO

KINO HVIEZDA
Ul. kniežaťa Pribinu 2
5. 10. | 19.00 | Všetko o ženách

Obľúbený český herec sa opäť predstaví vo
svojom programe, v ktorom vám rozpovie
nové príhody.

18. 10. | 18.00 | Skoro úplně
vymyšlený film

Samotársky spisovateľ Henry sa vracia
z ďalekých ciest a pred svojím prahom nachádza hromádku milostných listov.

PRVÁ KOMORNÁ
DIVADELNÁ SCÉNA

19. 10. | 20.00 | Veľký Gatsby

Príbeh budúceho spisovateľa Nicka Carrawaya, ktorý cestuje z amerického stredozápadu do New Yorku.

POSÁDKOVÝ KLUB

Thomas sa práve zasnúbil. S vyhliadkou
krásneho rodinného života sa stretáva
s otcom svojej nastávajúcej a dúfa, že mu
dá svoje požehnanie. OMYL!

Herec Ashton Kutcher vo svojej možno
životnej úlohe stvárnil spoluzakladateľa
spoločnosti Apple Steva Jobsa.

Dokumentárna tragédia o práve na spravodlivosť.

Bude sa dať zasmiať na bizarných osudoch
celkom obyčajných ľudí, ktorých do psychiatrického ústavu dohnalo zdanlivo
banálne pochybenie? Bude!

25., 26. 10. | Ako malí chlapci

29., 30. 10. | 19.00 | Jobs

17. 10. | 16.00 | Kauza
Cervanová

13. 10. | 18.00 | Skupinová
terapia

23., 24. 10. | 19.00 | Jasmínine
slzy

Rodinný film Kráľovstvo lesných strážcov
je nabitý originálnym svetom fantázie
a jedinečným humorom.

Filmová báseň o láske a jej zmarení,
o večnej sile citu a o neodvratnosti zabudnutia.

Na festivale A. Jurkovičovej získala hra
cenu za postavy.

Film zachytáva udalosti na konci druhej
svetovej vojny a sleduje rodinu pacháteľov
holokaustu.

10. 10. | 15.30 | Teenage:
Študentské filmy VŠMU IX

od 10. 10. | Kandidát

filmy pre náročného diváka každý utorok
večer, vstupné 3,50 €, s film kartou 2 €.

20., 22. 10. | 19.00 | Lore

23. 10. | 17.30 | Príbeh filmu:
ODYSEA: Epizóda 3

Denzel Washington a Mark Wahlberg sa
predstavia v úlohách agentov, ktorí sa
spoločne ocitnú na úteku pred zákonom.

ARTMAX

Oggy zachráni Londýn od katastrofy 20.
storočia tým, že sa mu podarí odhaliť nehanebné úmysly švábov!

Je päťnásťhodinová dokumentárna
snímka, ktorá navštevuje kľúčové miesta
histórie filmu od Hollywoodu po Bombaj,
od Hitchcockovho Londýna po dedinu.

od 10. 10. | 2 Guns

Cynický thriller s prvkami čiernej komédie. Dej je situovaný na Slovensku, kde
prebieha kampaň na prezidenta republiky.

20. 10. | 16.00 | Oggy a šváby

Ul. kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910
Obnovená premiéra výbornej komédie.

5. 10. | 19.00 | Tri tvorivé tvory

Večer divadelnej improvizácie.

2 | KAM

kam v trenčíne

11. 10. | 20.00 | Teatr Neandrtal:
Podivíni na diváne

o 16.00 hod.

Komédia o stretnutí dvoch podivínov, ktorí sa dlho nevideli a majú si čo povedať.

30. 10. – 14. 11. | Ferdinand
Rybníček – Môj Trenčín

26. 10. | 20.00 | Jan Budař

Prvá komorná divadelná scéna privíta
Jana Budařa. Pre väčšinu „bežných“ divákov známy určite z filmu Nuda v Brně, kde
bravúrne zvládol úlohu Standu. Za túto
úlohu si vyslúžil Českého leva. Zaujímavé
je, že k filmu zložil aj hudbu a podieľal sa
aj na scenári.



VÝSTAVY

11. 10. | Rock me fest

12. 10. | 20.00 | Nultý deň tour
2013

Trenchtown Battle. Príležitosť pre začínajúce kapely!!!

18. 10. | Richard Müller &
Fragile Turné „HLASY“

Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
Koncert.
19. 10. | 20.00 | Iné Kafe

Výstava fotografií.

13. 10. | 18.00 | Ida Černecká –
klavírny recitál

GALÉRIA A KAVIAREŇ
VÁŽKA

Koncert v rámci festivalu Trenčianska hudobná Jeseň.

1. – 20. 10. | Milan Struhárik:
Sochy

26. 10. | Rock me fest
semifinále.

1. – 13. 10. | Erik Šille: Stratégia
g

22. 10. – 3. 11. | Ján Tluka: Cesty
svetla

Vernisáž sa uskutoční 22. 10. o 17.00 hod.

Príležitosť pre začínajúce kapely, ktoré
sa svojím vystúpením zapoja do súťaže
o atraktívne ceny.

CENTRUM SENIOROV

27. 10. | Dan Bárta
a Illustratosphere

Štefánia Gajdošová – Sikorska. Výstava
obrazov výtvarníčky poľského pôvodu
z Košíc.

CHE CAFÉ

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE

1. mája 5
12. 10. | 19.30 | Alica v krajine
zázrakov

1. – 30. 10. | Výstavky kníh pre
deti – alebo, deti zoznámte sa
s niečím novým

POSÁDKOVÝ KLUB

Sládkovičova ul., 032/650 42 10
14. – 28. 10. | Igor Ševčík
– maľba, kresba, grafika

Predstavujeme literárne dielo spisovateľa
Ľubomíra Feldeka * 9. 10. 1936.



KONCERTY

GALÉRIA A KAVIAREŇ
VÁŽKA

Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
10. 10. | 17.00 | Galakoncert
Repete – návraty

Repete vám ponúka hudobno – zábavný
program divácky populárnych pesničiek
a nestarnúcich šlágrov stredného kantilenového prúdu pre všetky vekové kategórie
poslucháčov a pamätníkov.
30. 10. | 16.00 | Hrajú nám pre
radosť

Mierové námestie 34

Koncert detí Základnej umeleckej školy.

17. 10. | 16.00 | Vernisáž: Pieseň
Lydky Fajtovej

5. 11. | 19.00 | Lúčnica

Verejná nahrávka piesní.
25. 10. | 19.00 | Colored People

Večer s brazílskou hudbou, sambou, jazzom a ďalšími svetovými melódiami.

PIANO KLUB
Pod Sokolicami 16, 032/744 50 81,
www.pianoclub.sk
4. 10. | 20.00 | La Grande House

Koncert.
Výstava pri príležitosti 10. výročia úmrtia
výtvarníka. Vernisáž sa uskutoční 14. 10.

Mierové námestie 46, 032/743 44 31,
www.muzeumtn.sk

Koncert v rámci festivalu Trenčianska hudobná Jeseň.

Výstava priblíži rozsah od knižného dizajnu (ilustrácií a prebalov) až po voľnú
tvorbu – digitálnu grafiku ako médium,
poskytujúce iné a nové výrazové možnosti
ako klasické techniky a umožňujúce rýchlejší prenos a zaznamenanie myšlienok.

MESTSKÁ VEŽA

TRENČIANSKE MÚZEUM

1. – 31. 10. | Hodvábna cesta –
Droga
g jjedwabna

Koncert.

Slovenský spolok Detvan v Prahe.

Koncert v rámci festivalu Trenčianska hudobná Jeseň.

27. 10. | 18.00 | Dychové trio
ŠKO Žilina

Hasičská 1, 1. posch.

1. – 18. 10. | Detvan

20. 10. | 18.00 | Jela Špitková –
husle, Samuel Bánovec – klavír

Osvienčimská 3, 032/743 45 35

18. – 31. 10. | Peter Grísa: Hmyz

K dolnej stanici

Voľný večer v znamení ľubovoľného výberu hudby podľa vášho želania. Príjemná komorná atmosféra vo vynovených
priestoroch Klubu Lúč. Zapneme gramofóny, online stream hudby. Večer ako stvorený pre pokojné počúvanie a rozhovory
medzi priateľmi.

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

7. 10. –10. 11. | Kostoly
Slovenska – Trenčiansky kraj

Výstava Slovenská keramika dnes bilancuje aktuálny stav keramickej tvorby
a súčasne reflektuje aktivity Združenia
keramikov za posledné roky.

VÝSTAVNÉ
PRIESTORY TSK

Hudobný koncert.

GALÉRIA
M. A. BAZOVSKÉHO

Výstava o histórii čs. zahraničného vojenského odboja v 2. svetovej vojne.

Koncert.

K mesiacu fotografie pripravovaná výstava významného českého umelca Jana
Pohribného verejnosti predstaví neznáme
magické a snové krajiny, v ktorých dominantnú úlohu zohráva svetlo.

18. 10. | 20.00 | Pipes and pints

23. 10. | 19.00 | Namixuj

Mierové námestie 34

18. – 31. 10. | Ján Pohribný

Koncert hudobných skupín Before the
Zero Day a Crea Cage v rámci ich slovenského turné.

Koncert.

Výstava fotografií pri príležitosti nedožitých 70. rokov. Vernisáž sa uskutoční 30.
10. o 16.00 hod.

4. – 29. 10. | Československé
vojsko na Strednom východe
a v Severnej Afrike 1940-1943

V tradičnom médiu závesného obrazu Šille
pracuje so súčasnými výrazovými prostriedkami populárnej kultúry, buduje si vlastnú
ikonografiu, ale aj remixuje, cituje a osvojuje si už existujúce vizuálne formy a touto
cestou sa vyjadruje k aktuálnym témam.

TNT crew event.

23. 10. | 20.00 | Midi lidi +
Monikino kino

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

1. – 13. 10. | Slovenská keramika
dnes VI.

11. 10. | 22.00 | Consistence!

Koncert.

POSÁDKOVÝ KLUB

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.

– hop, ale o tanečnú akciu nabitú energiou a emóciami.

12. 10. | Rock oldies live

GALÉRIA
M. A. BAZOVSKÉHO
Miloš Alexander Bazovský –
stála expozícia
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5. 10. | Kali a Peter Pan...

Exkluzívna párty, kde nepôjde len o hip

Program je výberom najúspešnejších
programov Lúčnice a reprezentuje najcharakteristickejšie folklórne oblasti.

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

Audiovizuálna koláž: koncert skupiny
LaPuPu, Silent Movie Music Band k nemému filmu Alica v krajine zázrakov (1915).
Vstup voľný.



PRE DETI

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE
14. 10. | 10.00 | Hľadáme
p
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).
15. 10. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

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

4. 10. | 21.00 | AMO Sony Xperia
Tour 2013

PRVÁ KOMORNÁ
DIVADELNÁ SCÉNA

Rok 2013 je Rok Nula. Rok 2013 je 10. rok
skupiny AMO. Rok 2013 je rok, kedy vyjdú
na spoločnom CD single Zlaté časy, Doma
i novinka Femme Fatale. Rok 2013 je rok,
kedy treba povedať dobrej hudbe AMO…

13. 10. | 16.00 | Detský
divadelný klub: Janko Hraško

Ul. kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910

Bábková rozprávka o malom – veľkom
hrdinovi z rodu Hraškovie. V prekrásnej

4. október 2013
farebnej kompozícií a marionetovom
prevedení Vám vyrozprávame príbeh odvahy a vynaliezavosti. Janko, o nič väčší
ako hrášok, sám predvedie, že sa nebojí
a nemá hneď plné gate.
27. 10. | 16.00 | Detský
divadelný klub: Zlatá priadka

V našej krajine, v jednej dedine, žila raz
jedna mamka so svojimi tromi dcérami.
Katka a Marka boli dievčence šikovné,
pracovité, no najstaršej Hanke akoby
všetko od rúk odpadávalo. Od roboty bočila, praslicu ani poriadne do ruky chytiť
nevedela a večne len za pecou postávala.
Pútavé spracovanie
p
klasickejj rozprávky
p
M.
Ďuríčkovej. Uvádza Divadlo Žihadlo.

ZŠ, DLHÉ HONY
1., 8., 15., 22., 29. 10. | 17.00 |
Cvičenie detí s rodičmi

TJ SOKOL
Mládežnícka 2
2., 9., 16., 23., 30. 10. | 17.00 |
Cvičenie detí s rodičmi

GALÉRIA
M. A. BAZOVSKÉHO

KAM | 3

kam v trenčíne
KC AKTIVITY

JEDNOTA SOKOL TRENČÍN

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

Mládežnícka 2, 0907 487 559

1. – 31. 10. | Tancujúce tigríky

Prvé tanečné jasličky pre deti od 1,5 roka
s rodičom pod vedením skúsenej lektorky Petry Pevnej. Informácie a prihlášky
na 0903 783 724.
1. – 31. 10. | Tanečná škola
Goonies

Tanečná škola moderného tanca pre
deti od 5 rokov. Informácie a prihlášky
na 0915 101 051.
1. – 31. 10. | Tanečná škola Aura
dance

Tanečná škola moderného tanca pre deti
od 6 rokov do 15 rokov. Informácie a prihlášky na 0908 731 125.
1. – 31. 10. | SZUŠ Trenčín –
Tanečný odbor

Tanečná škola moderného tanca pre deti
od 4 – 18 rokov. Informácie a prihlášky
na 0948 644 660.
1., 3., 8., 10., 15., 17., 22., 24., 29.,
31. 10. | 14.00 – 20.00 | Gitara
– kurz

1., 8., 15., 22., 29. 10. | Ľahká
atletika – deti
7., 10., 14., 17., 21., 24., 28., 31. 10.
| Gymnastika – deti

OC LAUGARICIO
Belá 7271, 032/658 53 94,
www.laugaricio.com
26. 10. | 15.00 – 18.00 | Čo
priniesla pani jeseň – tvorivé
dielničky

Pozor starší! Pripravte sa s nami na Halloween. Chystáte strašidelnú party pre
kamarátov alebo sa len radi bojíte? Príďte
na dielničky plné tekvíc, netopierov
a strašidiel.
26. 10. | 16.00 | Vystúpenie
tancujúcich tigríkov



VOĽNÝ ČAS

POSÁDKOVÝ KLUB

hmota: Náramok a náušnice

Vyrobíme si originálny náramok a náušnice podľa vašich predstáv z polymérovej
hmoty, kurz je vhodný aj pre začiatočníkov.
9. 10. | 17.00 – 19.30 | Pletenie
z papiera: Dekoračné srdiečka
s jesennou ozdobou

Kurz vhodný pre začiatočníkov, naučíme
sa základný postup pri výrobe paličiek
z papiera a následne si vyrobíme dekoračné srdiečka s jesennou dekoráciou vhodné
na zavesenie na dvere alebo nad krb.
16. 10. | 17.00 – 20.00 |
Háčkovanie: Čiapka na jeseň

Naučíme vás uháčkovať si čiapku pre
dospelého alebo väčšie dieťa. Kurz je rozdelený na dva dni.
23. 10. | 17.00 – 20.00 |
Servítková technika
+dvojkrokové krakelovanie +
patinovanie

Vyrobíme si obraz s rozmermi 30 x 30 cm
podľa vlastnej fantázie, dodáme mu patinovaním a dvojkrokovým krakelovaním
nádych nostalgie.

Hviezdoslavova 16, 0960 333 815

30. 10. | 17.00 – 19.30 | Výroba
glycerínových mydielok

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

1., 3., 8., 10., 15., 17., 22., 24., 29.,
31. 10. | 15.00 – 20.00 | Klavír
– kurz

9. 10. | 16.00 | Premietanie
filmov s leteckou tematikou

3. 10. | 16.00 | Výpravy
za umením

2., 7., 9., 14., 16., 21., 23., 28., 30.
10. | 14.00 – 19.00 | Klavír – kurz

13. 10. | 8.00 – 14.00 | Výmenné
stretnutie zberateľov pivných
kuriozít

Tento kurz bude zameraný na výrobu
mydielok rôznych tvarov, farieb a vôní.
Vhodný aj pre väčšie deti.

Výpravy za umením Hravé spoznávanie
výtvarného umenia pre deti od 6 rokov
a ich rodičov. Tvorivé prechádzky po aktuálnych výstavách.

1., 8., 15., 22., 29. 10. | 15.00
– 16.30 | Klub keramikárov

Spoločenské stretnutie seniorov pripravuje Klub vojenských veteránov.

9., 23. 10. | 9.30 – 11.30 |
Galerkovo

17. 10. | 16.00 | Život a dielo Ľ. V.
Riznera – 100. výročie úmrtia.

Veselé tvorivé stretnutie pre deti do 6
rokov a ich rodičov. Deti sa hravým a zábavným spôsobom oboznamujú s výtvarným umením. Učia sa pracovať s farbou,
tvarom a rôznymi materiálmi.
27. 10. | 14.00 | Farebná nedeľa

Tvorivé popoludnie pre deti a ich rodičov.

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne,
ODM, Hasičská 1, 1. posch.
4. 10. | 17.00 | Papučková noc
v knižnici s detektívkou

Noc strávená v priestoroch knižnice plná
hier a prekvapení pre žiakov ZŠ. Kontakt:
na tel. č. 032/7460715 alebo deti@vkmr.
sk – obmedzený počet miest.

Tvorivé dielne pre deti a mládež s výučbou
základnej práce s hlinou a glazúrou a inými netradičnými materiálmi.
1., 8., 15., 22., 29. 10. | 10.00 –
11.00 | Tvorenie s potešením

Tvorivé dopoludnie pre deti od 2 rokov
v sprievode jedného z rodičov.
8. 10. | Vymaľujeme si meno.
15. 10. | Princezná alebo čarodejnica?
22. 10. | Haloweenská čarodejnica.
29. 10. | Halloweenske strašidielka.

ZOC MAX

8. 10. | 10.00 | Vanessa Jóriová
Za múrom

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

Autorská beseda so začínajúcou mladou
autorkou knihy pre deti a mládež v žánri
fantastickej literatúry. Kontakt na tel. č.
032/7460715 alebo deti@vkmr.sk – počet
miest je obmedzený.

13. 10. | 14.00 | Festival zvierat

1. 10. – 30. 10. | Tanečný klub
Bambula deti 4 – 6 rokov
8., 15., 22., 29. 10. | 17.00 |
Tanečný klub Bambula deti 3
roky

Informácie na tel. č. 0903 449 732.

Ak máš doma akéhokoľvek domáceho
miláčika (psíka, mačičku, papagája, korytnačku, hada, pavúka, opičku, morča,
škrečka, myšku alebo potkana...), môžete
ho priniesť so sebou k nám do centra Max
Trenčín a prihlásiť do súťaže.

3., 10., 17., 24., 31. 10. | 10.00 |
Mommie's English Club

Mamy sa rozprávajú po anglicky a deti sa
pri nich hrajú.
4., 11., 18., 25. 10. | 10.30 | Mami
spricht Deutsch

18. 10. | 16.00 | Nikdy nezabudni
na poďakovanie

Mamičky sa rozprávajú po nemecky a deti
sa pri nich hrajú.

Scénický audiovizuálny program s úvahami, spomienkami a vyznaniami
na tému Nezabudnuteľné stopy Kubalovcov, gymnaziálnych profesorov, ktorí celý
život zasvätili vznešenému poslaniu vzdelávať a vychovávať
y
umením.
Účinkujú: FS Trenčan, DFS Radosť, FS
Véna, DFS Dolina, SS Rodokmeň, Tanečnice z Lúčnice – seniorky, FS Hájiček, Štefan
Sadovský, Ida Rapaičová.

MC SRDIEČKO
Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2,
032/743 04 32.
1., 8., 15., 22., 29. 10. | 9.00 –
9.45 | Joga pre mamičky

Cvičenie vhodné pre mamičky už 6 týždňov po pôrode.

18. 10. | 19.00 | Nezabudnuteľné
stopy
py Kubalovcov

1., 8., 15., 22., 29. 10. | 10.00 |
Podporná skupina mamičiek
v dojčení

Účinkujú: FS Trenčan, DFS Čečinka, DFS
Dolina, DFS Kremienok, Tanečnice z Lúčnice – seniorky, SS Rodokmeň, Senior
klub Družba, FS Nadšenci, Dorota a Ondrej
Mišíkovci z DFS Kornička, FS HÁJIČEK, Ida
Rapaičová.

2., 9., 16., 23., 30. 10. | 17.00 |
Cvičenie pre tehotné
– profylaxia

KS OPATOVÁ

3., 8., 15., 22., 29. 10. | 18.30 –
20.00 | Joga v tehotenstve

17., 18. 10. | Burza detského
ošatenia a vecí pre deti do 15
rokov

Mládežnícka ul.

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

Prednáša PhDr. Jozef Karlík.

Opatovská 96

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ
HALA
1. 10. – 30. 10. | Tancujúce
detičky 1-3 roky

17. 10. | 15.00 | Mesiac úcty
k starším

MC SRDIEČKO

Zber prebehne 17. 10. od 13.00 – 19.00
a predaj 18. 10. od 8.00 – 19.00. Predávajúci si donesie 2 x zoznam vecí, ktoré
sú čisté a nepoškodené. Viac informácií
na 0917 06 36 54.

M&G CENTRUM

31. 10. | Halloween

Nám. sv. Anny č. 9, 2.
poschodie, 0905 238 617

Program pre deti.

2. 10. | 17.00 – 20.00 | FIMO

Cvičenie vhodné aj pre tehotné ako príprava na dojčenie.

Vhodný pohyb v období tehotenstva pre
rozhýbanie a uvoľnenie celého tela.
7., 14., 21., 28. 10. | 18.30 –
20.00 | Jemná Vinyasa Jóga

Cvičenie v pomalšom tempe s pomôckami
vhodné pre všetkých, najmä pre začiatočníkov.
10. 10. | 16.30 | Cyklus
rodičovských
ý diskusií

Štvrtý až šiesty rok v živote dieťaťa – tvorí
sa malý muž a malá žena a iné špecifiká
pred vstupom do školy.
12., 13. 10. | Jesenno-zimná
burza

4 | KAM

kam v trenčíne

Burza detského, dojčenského, tehotenského oblečenia a obutia, kočíkov a iných
potrieb.

Pozývame všetkých, ktorí chcú vzlietnuť
k nebesiam na svojich šarkanoch, aby prišli prevetrať svojho tátoša na školský dvor.
Kto vyletí najvyššie, dočká sa odmeny.

1. – 31. 10. | Cvičenie pilates
pokročilí

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

VÝSTAVISKO
EXPO CENTER

11. 10. | Lietajúci
j
chlapci
p

1., 8., 15., 22., 29. 10. | 16.45 –
17.45 | Zdravotný pilates

Cvičenie vhodné pre začiatočníkov a ľudí
s bolesťami chrbta.

Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk
15. – 18. 10. | ELO SYS 2013

19. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií.
25., 26. 10. | Jahrada

4. ročník výstavy ovocia, okrasných drevín,
ovocných stromov a potrieb pre záhradkárov.
25., 26. 10. | Senior EXPO

2. ročník výstavy potrieb pre seniorov.
25., 26. 10. | Ezoterika
26., 27. 10. | Laugaricio cup

Súťaž v spoločenských tancoch.

CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská 3, 032/743 45 35
1., 8., 15., 22., 29. 10. | 9.45 –
11.00 | Cvičenie pre ženy
1., 8., 15., 22., 29. 10. | 14.00
– 17.00 | Jednota dôchodcov
Slovenska č.05
2., 9., 16., 23., 30. 10. | 9.00 –
12.00 | Jednota dôchodcov
Slovenska č.27
2., 9., 16., 23., 30. 10. | 10.00 –
11.30 | Brušné tance
2., 9., 16., 23., 30. 10. | 15.00 –
17.00 | Diabetes konzultácie
2., 9., 16., 23., 30. 10. | 16.00 –
18.00 | Angličtina
2., 9., 16., 23., 30. 10. | 16.00 –
17.00 | Nemčina
3., 10., 17., 24., 31. 10. | 9.30 –
11.00 | Cvičenie ženy
3., 10., 17., 24., 31. 10. | 11.00 –
18.00 | Masáž
3., 10., 17., 24., 31. 10. | 15.00 –
18.00 | Taroky – kartové hry
4., 11., 18., 25. 10. | 9.30 – 12.00 |
Spevácka skupina Sihotiar
4., 11., 18., 25. 10. | 9.45 – 11.00 |
Cvičenie pre ženy
7., 14., 21., 28. 10. | 9.00 – 12.00 |
Spevácka skupina Sihotiar
7., 14., 21., 28. 10. | 9.30 – 11.00 |
Cvičenie pre ženy
7., 14., 21., 28. 10. | 16.00 – 18.00 |
Joga pre ženy

Lietajúci chlapci BMX CVČ a šikovní chlapci
na lietajúcich kolobežkách a skákajúcich
bicykloch vás pozývajú na svoje vystúpenie. Kto si chce zmerať sily, nech príde so
svojou kolobežkou alebo bicyklom a ukáže, čo vie.
18. 10. | 15.00 – 20.00 | Detský
bazár

Príďte kúpiť i predať detské oblečenie,
detskú obuv, detské autosedačky, detské dopravné prostriedky, hračky – nie
plyšáky a rôzne potreby pre deti. Prihlásiť sa môžete na tel. č. 0911 886 007
do 11. 10. 2013.
30. 10. | 16.00 | Strašidelný
večer v CVČ

Dnes máte možnosť zažiť strašidelné
veci, vstúpiť do sveta čarodejníc a kúziel,
a popri tom si môžete vyrezať a vyzdobiť
tekvičky, alebo si vytvoriť jesenný venček
plný prírodnín.

KLUB LÚČ

4. 10. | 15.00 | Šarkaniáda

2., 7., 9., 14., 16., 21., 23., 28., 30.
10. | 17.30 – 19.00 | Francúzsky
jazyk III. ročník

Príprava na skúšky DELF.
2., 9., 16., 23., 30. 10. | 17.00 –
19.00 | Systema – Tréningy
ruského bojového umenia

Nácvik prirodzených reflexov, reálnych bojových situácií na ulici pri prepade, obrana
proti viacerým súperom a ozbrojeným
útočníkom.

Formát tréningu spočíva v súbore cvikov,
ktoré sú odcvičené jeden cvik po druhom
s využitím fitness náčinia.

Jednodňový celoslovenský festival národnostných menšín Slovenska. Premietanie
filmu Zvonky šťastia. Mariena a Roman sú
bratranec a sesternica. Napriek tomu, že
majú každý svoju rodinu, deti a každodenný život, v osade, v ktorej žijú, sú exotmi.
Spája ich spoločná vášeň, ktorá má
s každodenným životom málo spoločného – obdiv k speváckym hviezdam Karlovi
Gottovi a Dare Rolins…

3., 10., 17., 24., 31. 10. | 19.00
– 19.50 | Cvičenie pilates
pre začiatočníkov a mierne
pokročilých

JEDNOTA SOKOL TRENČÍN
Mládežnícka 2, 0907 487 559

3., 10., 17., 24., 31. 10. | 19.00 –
20.00 | Funkčné posilňovanie
a aerobic
7., 14., 21., 28. 10. | 17.15 – 18.15 |
Pilates pre začiatočníkov
7., 14., 21., 28. 10. | 18.30 – 19.30 |
Brušné tance pre pokročilé

1., 2., 4., 8., 9., 11., 15., 16., 18.,
22., 23., 25., 29., 30. 10. | Karate

7., 14., 21., 28. 10. | 19.30 – 20.30 |
Brušné tance pre začiatočníkov

1., 4., 8., 11., 15., 18., 22., 25., 29.
10. | Stolný tenis – muži

7., 14., 21., 28. 10. | 18.30 – 19.30 |
Aerobic

1., 8., 15., 22., 29. 10. | Joga
2., 7., 9., 14., 16., 21., 24., 28., 31.
10. | Volejbal muži aj ženy
3., 7., 10., 14., 17., 21., 24., 28., 31.
10. | Zdravotná gymnastika
3., 7., 10., 14., 17., 21., 24., 28., 31.
10. | Aerobik
7., 9., 14., 16., 21., 23., 28. 10. |
Kalanetika

KC AKTIVITY
1. – 31. 10. | Flyfit – cvičenie
v hojdacích plachtách

ZŠ Východná

1., 8., 15., 22., 29. 10. | 17.30 –
19.00 | Francúzsky jazyk I.
ročník

19. 10. | 20.00 | Pestré
Slovensko – Deň
národnostných menšín

7. 10. | 16.00 | Bonsaj klub

CENTRUM
VOĽNÉHO ČASU

Cvičenie jogy navrhnuté pre postupný
a trvalý rozvoj človeka, otvorené voči všetkým – bez ohľadu na vek a fyzickú kondíciu. Vhodné aj pre začiatočníkov.

2., 9., 16., 23., 30. 10. | 18.00 –
19.00 | Kruhový tréning

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

28. 10. | 9.00 | Ukážky pletenia
košíkov z novinového papiera
– Akupáž

1., 8., 15., 22., 29. 10. | 18.00 –
19.30 | Joga v dennom živote

Ul. kniežaťa Pribinu 2,
0903 027 910, www.klubluc.sk

7., 14., 21., 28. 10. | 15.00 – 19.00 |
Klub keramikárov
22. 10. | 15.00 | Psychické
problémy seniorov

číslo 10 | ročník XV

Cvičenie spája funkčný tréning, strečing
a rôzne výdržové cviky na dosiahnutie rovnováhyy a stabilizácie celého tela. Cvičenie
výborne pôsobí na chrbticu, kĺby a vnútorné orgány tela. Na cvičenie je potrebné sa
dopredu telefonicky nahlasovať u lektorky
na 0915 692 154.
1. – 31. 10. | Cvičenie pre ženy

Cvičenie zamerané na posilňovacie cviky
v intervalovom cvičení s fázami odpočinku.

Hodina s prvkami dance aerobiku spojená
s posilňovaním a strečingom.

15. 10. | 16.00 | Tak som to
chcela

Prezentácia ďalších „Príbehov z kabelky“ autorky Eriky Hornákovej – cyklus
„Predstavujeme literátov Trenčianskeho
kraja“ a jej hosťa – spisovateľky Gabriely
Revickej.

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE
Hasičská 1, 2. posch.
3. 10. | 16.00 | Poznávame
Trenčanov

Prezentácia kníh Oľgy Nemcovej – Košeckej s názvami Tak plynie čas a Kým kvitnú
ruže, dobre je... a zborníka literárnych
prác členov LK Omega Deje a nádeje.
8. 10. | 16.00 | Perly a perličky
Svätej zeme

Beseda s videoprojekciou cestovateľky
Antónie Dvoranovej o potulkách v Izraeli
a Jordánsku.
17. 10. | 16.00 | Ľudská
prirodzenosť a páchanie zla

Zlo vo forme obmedzovania slobody,
spôsobovania bolesti, vyvražďovania...
Diskutuje MUDr. J. Hašto, PhD.
29. 10. | 16.00 | V závetrí

Prezentácia najnovších básní a epigramov
K. Hudecovej za prítomností hostí Z. Laurinčíkovej a speváčky S. Martausovej.

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE
Nám SNP č. 2, 1. posch.
2., 9., 16., 23., 30. 10. | 8.00 –
9.30 | Babi, pošli mi to mejlom

Inštruktáž na zvládnutie základov PC a komunikácie prostr. e-mailu pre seniorov.
Kontakt na prihlásenie: 032/770 83 14.

GALÉRIA A KAVIAREŇ
VÁŽKA
Mierové námestie 34
13. 10. | 17.00 | Tajomstvo krásy

Prednáška Janky Janíkovej, odborníčky
v oblasti kozmetiky a vizáže.
26. 10. | 17.00 | Janko Tluka „60“

25., 26. 10. | Mimi a mami
bazárik

Pásmo poézie, hudby a rozprávania k jubileu fotografa a básnika.

Čo nepotrebuje už Vaše dieťatko, poslúži
niekomu inému. info@kcaktivity.sk,
0902 435 454.

GALÉRIA
M. A. BAZOVSKÉHO

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ
HALA
Mládežnícka ul.
1. – 30. 10. | 9.00 – 20.00 |
Centrum pohybu a tanca

Cvičenie pre deti od 5 mesiacov, mládež
a dospelých – Step aerobik, Bosu, Fitlopty, PortDeBras, Body Work... Informácie
na 0903 449 732.

OC LAUGARICIO
Belá 7271, 032/658 53 94,
www.laugaricio.com
1., 3., 8., 10., 15., 17., 22., 24.,
29., 31. 10. | 17.30 – 19.00 | Vo
farbách jesene

Tvorivý ateliér pre dospelých.

Palackého 27, 032/743 68 58,
www.gmab.sk
1., 15., 29. 10. | 9.00 – 11.30 |
Ateliér pre seniorov

Návštevníci ateliéru sa na jednotlivých
stretnutiach bližšie venujú rôznym výtvarným technikám. Oboznamujú sa so
základnými výtvarnými postupmi, farbou,
tvarom a materiálom.
1., 15., 29. 10. | 16.00 – 18.30 |
Večerný ateliér pre dospelých

Ide o projekt, ktorý sa zameriava na tvorivé stretnutia pre všetkých priaznivcov
výtvarného umenia. Na jednotlivých
stretnutiach sa bližšie venujú rôznym výtvarným technikám.
25. 10. | 14.00 | Príbehy umenia

Rozprávanie o dejinách výtvarného umenia, témach v umení či aktuálnych výstavách pre seniorov.

