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Mesto opravuje svoje cesty síce pomalšie, ale dôslednejšie. Na Opatovskej uli-
ci bolo použitých vyše 200 ton asfaltu. Opravy výtlkov pokračujú aj v júni. Viac 
na strane č. 4.

Miesto po jame získava novú tvár
Kým súťaž rozhodne o definitívnej podobe priestoru pri býva-
lom Dome armády, vyrastie tam trávnik, lúčne kvety, miesta
na sedenie a v kvetináčoch z drevených paliet aj bylinky. 

 Mesto prijalo za svoj nápad 
troch mladých krajinných ar-
chitektov, ktorí takto navrhli do-
časne upraviť zasypanú jamu. 
„Na jednej z diskusií, ktoré mesto 
organizovalo s rôznymi záujmo-
vými skupinami v rámci projektu 
Trenčín si Ty, sme sa zúčastnili 
aj my,“ hovoria Lucia Barteková “
a Ivana Kodajová.

„Je to pre nás príležitosť vy-
skúšať si vo verejnom priestore 
urobiť niečo viac ako trávnik, nie-
čo, čo v meste chýba.“ Svoj pro-“
jekt nazvali „Jednoročná archi-
tektonická mestská alternatíva 
– jama“. 

 Plochu s mestskými aktivač-
nými pracovníkmi upravili, roz-
delili na menšie zóny, vysiali trá-
vu a kvitnúce jednoročné byliny.
V súčasnosti čakajú na vyradené
drevené palety. Z nich podľa ná-
vrhu Branislava Andela vzniknú
miesta na sedenie a kvetináče
na bylinky.

„Branislav pôsobí v Belgic-
ku, no na stretnutí bol, naše 
mesto ho zaujíma. V zahraničí 
vidí, že aj z odpadového materi-
álu sa dajú robiť pekné veci, tak 
sa toho nebál,“ hovoria krajinné “
architektky.
 Trojica vytvorila projekt,

oslovila ďalších 
dobrovoľníkov, 
našla fi rmu, 
ktorá poskyt-
ne nepotrebné 
drevené palety 
a rozbehla prá-
ce bez nároku 
na honorár.
Mesto zaplatí 
osivo trávy a jednoročných kvit-
núcich bylín a byliniek. Hlavný 
architekt mesta Martin Beďatš
to považuje za vtipné a lacné rie-
šenie. „Za minimálne náklady tu 
vznikne niečo, čo dočasne maxi-
málne poslúži svojmu účelu.“
 Podľa koordinátorky projek-
tu Trenčín si Ty Renaty Kaščáko-
vej by tam mohlo byť aj improvi-
zované minipódium pre drobné

kultúrne podujatia a požičovňa
kníh. „Po Pohode sa sem ešte pre-
sťahujú aj výtvarné diela vytvore-
né umelcami počas festivalu.“
Architektonickú súťaž na defi -
nitívnu podobu priestranstva
mesto vyhlási v tomto roku. Re-
alizovať sa bude podľa fi nanč-
ných možností mesta, možno už
z budúcoročného rozpočtu.
 (EV)

FOTO: EDUARD POLIAK
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  EDITORIÁL

Milí čitatelia, vážení 
Trenčania,

vyšlo júnové vydanie mestských
novín Info a my vám želáme, 
nech sa vám dobre číta.
Tentoraz sme sa podrobnejšie 
zamerali na servis informácií 
o opravách a čistení miestnych 
komunikácií či kosení verejnej 
zelene. Venujeme sa aj témam,
ktoré zaujali celé Slovensko. 
Kto bude v Trenčíne sobášiť? 
A ako je to s mandátmi poslan-
cov, ktorí podpísali s mestským 
úradom dohody o pracovnej 
činnosti? Čiastočné odpovede 
na tieto otázky dávajú články
na strane 3, no defi nitívne roz-
uzlenie prinesú až ďalšie dni. 
Isté je, že pokračujú obmedze-
nia súvisiace s modernizáciou
železničnej trate. Stále platí 
– vydržať. Všetci musíme byť 
trpezliví a zhovievaví.
Náročné obdobie čaká aj Tren-
čiansku univerzitu A. Dubčeka.
Viac nám v rozhovore povedal 
jej nový rektor Jozef Habánik.
Športovci opäť zabodovali a pre 
svoje kluby a mesto Trenčín
získali ďalšie cenné úspechy.
Plná strana dobrých správ má 
číslo 8.
Pozitívne je aj to, že územie 
po bývalej jame sa už čoskoro 
zazelenie a rozkvitne. Pribud-
nú tu aj lavičky a ľudia si budú
môcť priamo v centre mesta od-
dýchnuť v príjemnom priestore. 
O tomto dočasnom riešení píše-
me na titulnej strane.
Aby toho nebolo málo, do Tren-
čína putuje Európska cena
umenia. Získala ju folklórna 
skupina Kubra. Čítajte na stra-
ne 9.
Mimochodom, naše mesto bude 
v júni dejiskom viacerých uda-
lostí. Presne o nich informujeme 
v Infe a zvlášť v KAM v Trenčí-
ne. Spomeňme aspoň Trenčian-
ske hradné slávnosti, ArtFilm, 
NáHradný festival, Hviezdy 
deťom, Vodnícke stretnutie,
cyklistické preteky Okolo Slo-
venska, Beh pre život... Dosť 
dobrých dôvodov na rodinný
výlet do mesta.
Na záver ešte informácia, že 
najbližšie vydanie Infa vyjde 
5.júla. Dovtedy nech sa vám
všetkým dobre darí. 

Vaša redakcia

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Vyhrajte dve vstupenky na siedmy ročník NáHradného festivalu 2013 ,
ktorý sa uskutoční v piatok 21. a v sobotu 22. júna 2013 na Trenčianskom
hrade.

Kto organizuje tento festival? 

Odpovede posielajte do 18. júna na info@trencin.sk

Informujeme o zmenách v hromadnej doprave
Modernizácia železničnej trate uzavrela 15. mája Opatovskú ulicu pre všetku dopravu.
Prispôsobiť sa musela mestská hromadná doprava aj prímestská doprava. 

  DOČASNÉ ZMENY V MHD
 V čase uzávierky Opatovskej ulice linky MHD
Trenčín č. 4 a 21 úplne vynechávajú zastávky 
Opatovská, Radegast; Opatovská, ihrisko Pádi-
vec; Opatovská, Sihoť IV; Opatovská, Nová Kub-
ra a Opatovská, družstvo. Tieto zmeny potrvajú
do 15. júna 2013.

  TRVALÉ ZMENY V MHD
 Od 15. mája sú v Opatovej linky MHD trvalo 
pretrasované a premávajú len v jednom smere. 
Linka č. 21 so zastávkami Opatovská, Niva; Opa-
tová, námestie; Potočná, ZŠ; Opatovská, Horebla-
tie a Opatová, Maják. 
 Linka č. 4 má v Opatovej takmer totožnú tra-
su, iba nezachádza na zastávku Potočná, ZŠ. Ces-
tovný lístok na linke č. 21 v smere z Juhu platí až 
po zastávku Opatová, Maják.

  NOVÉ ZASTÁVKY
 Zastávka Opatovská, Niva je presunutá o pri-
bližne 200 m bližšie k železničnému priecestiu 
a v smere na obec Dobrá je na Opatovskej ulici 
nová zastávka. Nové zastávky v Opatovej (presu-
nutá Opatovská, Niva a úplne nová zastávka Opa-
tovská, Horeblatie) sú dočasne zrealizované len 
prenosným označením. Vybudované aj s nástupiš-
ťami budú v druhej polovici roka 2013.

  ZMENY V PRÍMESTSKEJ DOPRAVE
 Spoje linky 309 421 číslo 5 a 28 v úseku Tren-
čín – Dubnica nad Váhom – Lieskovec, ktoré pre-
mávajú cez Sihoť i Opatovú, počas uzávierky Opa-
tovskej ulice zastavujú na zastávkach autobusová 
stanica, BILLA a Opatová, Maják. Zastávky Opa-
tová, PD a nákupné stredisko budú zrušené na-
trvalo a zastávky Trenčín, Konštrukta a Sihoť III, 
dočasne do 15. júna 2013.

  Od 15. mája je uzavretá Opatovská ulica 
v časti od posledných rodinných domov na Si-
hoti IV, vrátane železničného priecestia Kub-
ra, až po prvé rodinné domy v Opatovej. Ob-
chádzková trasa je vyznačená po ceste I/61.
Chodci a cyklisti by však mali z dôvodu vlast-
nej bezpečnosti radšej použiť MHD alebo, po-
kiaľ je to možné, ísť z Opatovej do Trenčína
po hrádzi. Uzávierka je plánovaná do 15. júna
2013.

  Od 27. mája je uzavretá časť ulice Pred po-
ľom od cesty I/61 až po detské ihrisko. Začali
sa tam stavebné práce na podjazde, ktorý pre-
pojí sídlisko Sihoť s cestou I/61 a sídliskom
Pred poľom. Prístup je možný len z Kubran-
skej ulice. Zavretá je aj obslužná komunikácia
od bytového domu č. 12, ktorá zabezpečuje
sprístupnenie garáží a jednotlivých bytových
domov. Náhradou sú dočasné panelové ko-
munikácie v zeleni vedľa prevádzky Queens
pub a pri bytovom dome č. 13. Uzávierka po-
trvá do sprevádzkovania podjazdu, plánova-
ného na koniec mája 2014.

Upozornenia na uzávierky

POZOR ZMENA! Riaditeľstvo Školských za-
riadení m. r. o. Trenčín oznamuje rodičom, že
počas letných prázdnin bude zmenená prevádz-
ka v Materskej škole na Soblahovskej ulici 22.
Z dôvodu kompletnej rekonštrukcie elektrické-
ho vedenia bude v júli zatvorená. MŠ bude opäť 
v prevádzke v auguste od 6.30 do 16.30 hod.
Za porozumenie ďakujeme! RIADITEĽKA ŠZTN 

Oznam pre rodičov 

Pozvánka na zastupiteľstvo
 Trenčianski mestskí poslanci sa najbliž-
šie zídu vo štvrtok 13. júna 2013 v zasadacej 
miestnosti na 1. poschodí mestského úradu. 
Program zasadnutia nájdete týždeň pred termí-
nom na mestskom webe. Rokovania mestského 
parlamentu sú vždy verejné.
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Sobášenie v Trenčíne nebol a nie je problém
Otázka sobášenia na úrade v Trenčíne sa mediálne pre-
triasala spôsobom, ktorý u snúbencov mohol vyvolať po-
cit neistoty. Vierovyznanie primátora Richarda Rybníčka
však neohrozuje civilné sobáše v našom meste.

Nejasnosti okolo sobášov vy-
volalo uznesenie poslancov z 10.
mája 2013, podľa ktorého sa po-
slanci zbavujú možnosti sobášiť.
Tento návrh zastupiteľstvo schvá-
lilo na podnet poslanca Róberta
Lifku z Paliho Kapurkovej, ve-
selej politickej strany. „Mandá-
ty poslancov sú ohrozené, len so-
báše uzavreté primátorom môžu
byť v tejto situácii platné,“ pove-“
dal pre TASR R. Lifka s dôrazom
na neistú pozíciu troch poslan-
cov, ktorí podpísali s mestským
úradom dohodu o pracovnej čin-
nosti. Jej predmetom bolo vítanie
detí do života. Viceprimátor Ras-
tislav Kudla a poslanci Tomáš
Vaňo a Patrik Burian podpisom 
tejto dohody o pracovnej činnosti
vážne ohrozili svoj mandát.

„Toto uznesenie a jeho spá-
janie s mandátmi poslancov po-
važujem za nezmyselné a zby-
točné,“ tvrdí Richard Rybníček,“
ktorý sa rozhodol využiť svoje
právo veta.

  PODMIENKA PRE 
PRIMÁTORA

 Väčšina poslancov mestské-
ho parlamentu podmieňuje svoj
ďalší postoj k sobášeniu. „Chce-
me, aby aj vítanie detí do života
bolo prácou poslancov, nie je to
ich súkromná iniciatíva. Chceme,
aby všetky takéto akty, boli ošet-
rené vo VZN,“ uviedol Daniel“
Beníček, predseda poslaneckého
klubu SMER-SD, ktorý návrh
poslanca R. Lifku podporil.
 Primátor ale naďalej považu-
je vítanie detí za súkromnú akti-
vitu kohokoľvek. „Poslanci by ju 
mali robiť dobrovoľne, zadarmo,
ako službu občanom. Ide o sláv-
nosť, nie o ofi ciálny obrad,“ tvrdí“
R. Rybníček. 
 Až do ďalšieho rokovania
mestského zastupiteľstva zo-
stáva platné a účinné pôvodné
uznesenie, že môžu sobášiť po-
slanci. „V žiadnom prípade nech-
cem, aby pre zbytočné politické 
hry sa ktoríkoľvek snúbenci ocitli 

v neistote. Po tejto skúsenosti som
sa rozhodol, že budem sobášiť aj 
ja,“ uviedol R. Rybníček.“

  PRVÝKRÁT

 Primátor sobášil prvýkrát
v sobotu 18. mája. „To, čo vy dnes
prežívate prvýkrát v živote, preží-
vam aj ja, lebo ste prvý pár, kto-
rý sobášim,“ začal svoj príhovor “
snúbencom Dušanovi Šimuni-
mu z Trenčína a Zuzane Kúdelo-
vej z Dolnej Súče. 
 Po obrade mladomanželia
priznali, že mali obavy, či to pri-
mátor zvládne. „Jeho slová si však 
budeme navždy pamätať,“ po-“
vedal novomanžel Dušan Šimu-
ni. „Bolo to veľmi príjemné, som 
spokojná, zvládol to, ako aj my,“
skonštatovala nevesta Zuzana.

  PRIVEĽA NA JEDNÉHO

 V roku 2012 bolo v Trenčíne
157 civilných sobášov, ten naj-
väčší nápor je práve v období
medzi aprílom a septembrom,
kedy je približne 70 percent
všetkých sobášov. „Nie je fyzic-
ky možné, aby jeden človek v kraj-
skom meste bol schopný zvládať 
takéto veľké množstvo sobášov.
Je to riziko aj preto, že môžem
ochorieť, môžem byť odcestova-
ný. Považoval by som za abso-
lútne nevhodné, aby sa snúbenci 
prispôsobovali tomu, či primátor 
zrovna môže alebo nemôže sobá-
šiť. Nepoznám žiadne iné mesto,
kde by k sobášom poslanci pristú-
pili tak ako v Trenčíne,“ upozor-“
ňuje R. Rybníček. Za dôležité
preto považuje, aby aj poslan-
ci naďalej sobášili. „Dúfam, že 
13.júna na rokovaní zastupiteľ-
stva sa poslanci nebudú snažiť 
prelomiť moje veto.“ (ES)

Projekt „Intenzifi kácia čis-
tiarní odpadových vôd,

odkanalizovanie a zásobova-
nie pitnou vodou v Trenčian-
skom regióne“ odštartovali 7.
mája poklepaním základného
kameňa stavby. Jeho súčasťou
je modernizácia čističky od-
padových vôd a vybudovanie
kanalizácie v troch častiach 
Trenčína.

Míľu pre mamu prešlo 
v Trenčíne 11. mája 363 

ľudí. Najvzdialenejší účastník
bol z Partizánskeho, najmlad-
ší mal iba necelé tri mesiace
a najpočetnejšia rodina, ktorá 
podporila podujatie, mala
osem členov.

Živú hru Človiečik nehnevaj
sa! na Mierovom námestí

18. mája neprerušil ani dážď. 
V hre neziskových organizácií 
tristoeurový grant získal tím 
študentov Strednej umeleckej
školy. V hre fi riem zvíťazil tím
spoločnosti Quo Vadis. Grant
vo výške 400 eur daroval Tren-
čianskej nadácii na aktivity 
Mladých fi lantropov.

Trenčiansku Mestskú vežu si 
počas Noci múzeí a galérií 

18. mája prezrelo rekordných
1914 návštevníkov, z nich bolo
612 detí. Oproti minulému 
roku sa návštevnosť zvýšila
o 625 ľudí.

Trenčianska nadácia odštar-
tovala srdečnú kampaň. 

Finančné prostriedky získané
predajom originálneho šperku
pomôžu ľuďom v núdzi, kto-
rí nadáciu žiadajú o pomoc.
Srdiečko má tak aj pridanú 
hodnotu ľudskosti. Ľudia si ho 
môžu kúpiť na ďalších podu-
jatiach nadácie a priamo v jej
kancelárii.

Najbližší deň otvorených 
dverí u primátora mes-

ta Richarda Rybníčka bude
v pondelok 17. júna v čase
od 14. do 18. hodiny.

  STRUČNE

R. Rybníček: „O výsledkoch kontroly
som musel informovať poslancov.“
V minulom roku podpísali viceprimátor a dvaja poslan-
ci s mestským úradom dohodu o pracovnej činnosti. 
Vyplynulo to z kontroly, ktorú si vyžiadal poslanec Ró-
bert Lifka z Paliho Kapurkovej, veselej politickej strany 
a ktorú schválilo zastupiteľstvo.

 Viceprimátor Rastislav 
Kudla a poslanci Tomáš Vaňo 
a Patrik Burian podpísali doho-
du s MsÚ, na základe ktorej ví-
tali deti do života. Podľa zákona 
o obecnom zriadení podpisom 
dohody o pracovnej činnosti 

poslanec automaticky stráca
mandát. „O tom, že mohli nastať 
okolnosti naznačujúce stratu po-
slaneckého mandátu, som bol po-
vinný informovať mestské zastu-
piteľstvo. Musel som to urobiť. Je 
nemysliteľné, aby som si to nechal 

iba pre seba. Hoci, môj súkrom-
ný názor je, že v tomto prípade by 
im mal mandát zostať,“ povedal “
primátor. 
 Na 10. mája zvolal mimo-
riadne rokovanie MsZ, aby sa 
k celej situácii vyjadril poslanec-
ký zbor. Ten napokon nehlasoval 
o nástupe náhradníkov. „Reš-
pektujem vôľu zastupiteľstva. 
O tom, či poslanci prišli o svoj 
mandát, dnes môže rozhodnúť 
iba súd,“ uviedol R. Rybníček.“
 Jeden z náhradníkov Kamil 
Bystrický avizoval, že si bude 
svoj nárok na poslanecký man-
dát uplatňovať súdnou cestou.
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Čistenie po zime sa
blíži do finále
Do konca prvého júnového týždňa by mal byť zimný
posyp na mestských chodníkoch a cestách v Trenčíne
pozametaný. Ulice sa v meste čistia cez deň i v noci. 

 S čistením miestnych ciest
a chodníkov od zimného posypu
sa síce začalo 2. marca 2013, no
pre nepriaznivé počasie ho bolo
možné vo väčšom rozsahu rea-
lizovať až začiatkom apríla. „Až
vtedy povolili zmrazky v krajni-
ciach ciest.
 Čistenie prebieha v po-
rovnaní s minulým rokom
značne pomalšie pre nepo-
rovnateľne väčšie množstvo po-
sypového materiálu. Zima bola
dlhá a údržba až dvojnásobne
fi nančne náročná. Vzhľadom

k hrúbke ostatkov posypu je po-
trebné niektoré plochy prejsť 
strojovo viackrát a dokončiť ruč-
ne,“ vysvetlil S. Mičko, ktorý 
ako správca miestnych komu-
nikácií ich čistenie pravidelne
kontroluje.
 Ulice, ktoré boli síce poza-
metané, ale stroje sa nedostali
až ku krajniciam, budú dočis-
tené ručne. „Na niektorých uli-
ciach sídliska Sihoť sme vyskúša-
li systém blokovania parkovania,
aby mohli byť cesty plynule vyčis-
tené, vrátane krajníc. Osvedčilo

sa nám to. V budúcom roku bu-
deme tento systém na vybraných
uliciach aplikovať. Podmienkou
je, aby bola v blízkosti alternatív-
na možnosť preparkovania áut,“
zdôrazňuje S. Mičko a dodáva,
„všetky chodníky, ktoré patria

mestu, budú vyčistené. O ostat-
né sa ale musia postarať ich uží-
vatelia. Ukončenie čistenia ulíc 
v celom meste predpokladáme,
za vhodného počasia, do konca
prvého júnového týždňa.“
 (ES) 

Výtlky na Opatovskej ulici zhltli vyše 200 ton asfaltu
Opravy miestnych komunikácií budú pokračovať aj 
v júni. Výtlky postupne zmiznú na ďalších uliciach v stre-
de mesta, na Juhu i v Zámostí.

 Výtlky boli od začiatku roka
priebežne opravované podľa po-
škodenia a poradia dôležitosti
miestnych komunikácií. Finanč-
ne náročné a krátko trvácne
opravy formou studeného asfal-
tu boli realizované iba na najviac
poškodených častiach ciest.

 Ihneď po spustení výroby 
teplého asfaltu v dubnickej pre-
vádzke (10. 4. 2013) sa zača-
lo s opravami komunikácií vo
väčšom rozsahu. Pracovalo sa
na uliciach Opatovská (časť SI-
HOŤ IV), gen. Svobodu, Vý-
chodná, Saratovská + otoč

autobusov, Braneckého, Bec-
kovská, Mládežnícka a na križo-
vatkách ulíc Brnianska – Brati-
slavská, Východná – M. Bela.

„V máji bol opravený veľ-
mi poškodený povrch mosta
na Ostrov a aj časť nebezpečných
výtlkov na ulici K dolnej stani-
ci. Do konca mája by mali byť 
dokončené komunikácie na uli-
ciach Hodžova, M. Rázusa, Po-
važská a Stromová,“ uviedol “
správca miestnych komunikácií
Stanislav Mičko. Naďalej pokra-
čovali aj rozsiahle opravy výtl-
kov na Opatovskej ulici. „Na jej 
opravu bolo použitých už 216 ton
asfaltového betónu,“ prízvuku-“
je S. Mičko. „Pre takýto rozsah
prác sa posunuli termíny opráv
niektorých komunikácií na jún.“

 TEXT: ES

Harmonogram čistenia 
ulíc od zimného posypu

D – denná zmena od  6.00 
do 18.00 hod.

N – nočná zmena od 18.00 
do 6.00 hod. 

31. 5. 2013 

D: ulice Kvetná, Hollého, 
Duklianskych hrdinov, Škol-
ská, Budovateľská, Súťažná,
Továrenská

N: ulice Veľkomoravská, 
od  Piešťanskej k  štadiónu,
Bavlnárska, Obchodná

3. 6. 2013

D: ulice Na vinohrady, Hlav-
ná, Na záhrade, Okružná

N: Nové Zlatovce

4. 6. 2013

D: Orechové

N: Istebník, ulice Poľovníc-
ka, Na  dolinách, Severná,
Psotného, Jarná

5. 6. 2013

D: zvyšok Zlatoviec, 
Záblatie

Plánované opravy 
výtlkov na jún 2013:

Stred mesta – ulice Jilemnic-
kého, Jesenského, Karpat-
ská, Pod Brezinou, Dolný 
Šianec, Vajanského a drobné
výtlky bez zárezu na všetkých
cestách v strede mesta
sídlisko Juh – ulice Západ-
ná, L. Novomeského, Šmid-
keho, T. Vansovej, Šafáriko-
va, M. Bela, Halalovka

Zámostie – ulice Ľ. Stárka, 
Na kamenci, Bavlnárska,
Zlatovská a ďalšie drobné vý-
tlky v Zámostí

V Trenčíne sú komunikácie v správe mesta,
vyššieho územného celku (TSK) a štátu (SSC)
Slovenská správa ciest:
 Bratislavská ulica, cestný most, obojstran-
né chodníky na  moste a  schodište (prístup
na  most), zjazd z  mosta, časť Rozmarínovej
ulice, cesta za OD Prior, Ul. kniežaťa Pribinu,
Hasičská ulica, Námestie SNP, Ul. gen.  M. R.
Štefánika, prieťah cesty I/61 cez Opatovú.

Správa ciest Trenčianskeho
samosprávneho kraja:
 Električná ulica, Vlárska cesta, Biskupic-
ká ulica (až do  Nozdrkoviec – autobuso-
vý otoč), Istebnícka ulica, Legionárska uli-
ca (od  žel. priecestia Trenčianske Biskupice

po  Trenčiansku Turnú), Záblatská ulica (až
po autobusový otoč – Rybáre), časť Hlavnej
ulice, Hanzlíkovská ulica, časť ulice Dolné
pažite (po  jednosmerku), časť Kubranskej
ulice, Pod hájikom, Kubrická ulica až po au-
tobusový otoč, Ul. J. Derku, Ku štvrtiam a So-
blahovská ulica (od okružnej križovatky pod
Juhom smerom na Soblahov).

Mesto Trenčín:
 Všetky ostatné komunikácie.

Mapu s vyznačením všetkých ciest nájde-

te na www.trencin.sk – občan – doprava.

ZMENA ROZPOČTU
 Na májovom MsZ poslanci opätovne odsúhlasili pôvodný ná-
vrh predsedu fi nančnej a majetkovej komisie Pavla Kubečku na-
výšiť rozpočet na opravu výtlkov o 150 tisíc eur. Do konca roka 
má mesto na bežnú a stavebnú údržbu svojich komunikácií 180 
tisíc eur, vrátane príspevku od štátu v sume 30 tisíc eur!
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Informácia o zmenách
a doplnkoch ÚPN mesta Trenčín
Mesto Trenčín ako orgán územného plánovania má
povinnosť sústavne sledovať, či sa nezmenili predpokla-
dy, na základe ktorých bolo navrhované usporiadanie
územia vyplývajúce z platného územného plánu. Túto
povinnosť ukladá aj zákon č. 50/0 76 Zb., v znení neskor-
ších predpisov, § 30 ods. 1 a 4. 

 Aktuálne platný ÚPN mes-
ta bol spracovávaný oveľa dlh-
šiu dobu, než sú základné časo-
vé lehoty vyplývajúce z platnej
legislatívy. Reálne tak existujú
viaceré podnety na zmeny a do-
plnky k ÚPN, ktoré už z časo-
vého hľadiska nebolo možné za-
pracovať do aktuálne platného
ÚPN, alebo v čase pripomienko-
vania nebol udelený súhlas s po-
užitím pôdy zo strany pozemko-
vého úradu, prípadne z pohľadu
cieľového stavu obyvateľstva
ÚPN /65 tis. obyvateľov/ by sa
navýšili ukazovatele súvisiace
s jednotlivými funkčnými vyu-
žitiami územia. Sumár reálnych
podnetov na zmeny a doplnky 
bude postupne prerokovávaný 
v rámci špeciálnej komisie zria-
denej na tento účel primátorom
mesta.
 Z hľadiska procesu zmien
a doplnkov, vyplývajúcich zo
stavebného zákona, sa mesto
Trenčín ako orgán územného

plánovania musí riadiť postu-
pom podľa § 30 a 31 vyššie uve-
deného zákona. Verejnosť má
právo sa ku všetkým zmenám
a doplnkom vyjadriť a písomne
podať pripomienku a má právo
zúčastniť sa verejného preroko-
vania návrhu zmien a doplnkov.
Pre zmeny a doplnky k ÚPN zá-
kon nevyžaduje spracovať prí-
pravné práce, prieskumy a roz-
bory, zadanie a koncept.
 Zároveň v konkrétnom čase,
t. j. od 7. 6. 2013 do 21. 6. 2013,
môže verejnosť podať podnet
na zmenu a doplnok k ÚPN.
Môže ísť len o podnety týkajú-
ce sa zmien funkčného využi-
tia, zmien časovania z výhľa-
dovej fázy do návrhu, a to zo
strany konkrétnych vlastníkov
– verejnosti. V zmysle právne-
ho komentára zákona č. 50/76
Zb., § 30, nemôže ísť o podnety 
k urbanistickej koncepcii úze-
mia / t. j. základnej koncepcii
vyplývajúcej z platného ÚPN

a jednotlivých stupňov spraco-
vania/, ktoré by si vyžadovali
obstarať novú územnopláno-
vaciu dokumentáciu. Podnet
adresovaný na útvar hlavného
architekta je nutné podať písom-
ne vo vyššie stanovenom termí-
ne v podateľni hlavnej budovy 
MsÚ. Všetky kroky, týkajúce sa
zmien a doplnkov k ÚPN, ako

aj výsledok činnosti špeciál-
nej komisie, budú v príslušnom
čase zverejnené a termíny z toho
plynúce budú dané na vedomie
v dostatočnom predstihu. Pred-
poklad schválenia zmien a do-
plnkov č. 1 je v priebehu roku
2014. 
 ING. ARCH. ADRIANA MLYNČEKOVÁ, 
 ÚTVAR HLAVNÉHO ARCHITEKTA

Trenčianska nemocnica má
oddelenie pre dlhodobo chorých
Otvorili ho 3. mája pre pacientov, ktorí po zvládnutí akút-
neho stavu vyžadujú dlhší čas rekonvalescencie, rehabili-
tácie, nácvik denných činností, aby boli sebestační v domá-
com prostredí alebo potrebujú ošetrovanie rán a podobne.

 Oddelenie dlhodobo cho-
rých sa nachádza na 2. poschodí
v geriatrickom pavilóne Fakult-
nej nemocnice. Má kapacitu 20
lôžok. Pacient môže byť naň pre-
ložený po zvládnutí akútneho
stavu.

„Oddelenie poskytuje zdra-
votnú starostlivosť pacientom
s komplikáciami viacerých chro-
nických chorôb, ktorých základ-
né diagnózy sú známe, ktorí ne-
vyžadujú náročné diagnostické 
a terapeutické postupy, u ktorých
bol zvládnutý akútny stav a ich
pobyt je zameraný na udržanie 
a zlepšenie celkového stavu,“
povedala primárka oddelenia
MUDr. Terézia Drobná.
 Títo pacienti si vyžadujú
dlhodobú liečbu, rehabilitá-
ciu, intenzívnu ošetrovateľskú

starostlivosť, nácvik bežných
denných činností a každodennú
lekársku vizitu. K tomu je pri-
spôsobená aj dĺžka pobytu pa-
cientov na tomto oddelení, ktorá
je okolo 21 dní.
 Ako ďalej povedala T. Drob-
ná, osobitnú pozornosť budú
na oddelení venovať intenzív-
nej ošetrovateľskej starostlivos-
ti a postupnej príprave pacienta
na prepustenie, pri ktorej budú
úzko spolupracovať s rodinami
pacientov. „Chceme ich poučiť 
a zaškoliť o následnej opatro-
vateľskej starostlivosti“, doda-
la s tým, že chcú poskytovať aj
komplexnú sociálnu poraden-
skú službu, vrátane komple-
tizovania a vypĺňania žiadostí
o umiestnenie do sociálnych za-
riadení.  (RED)

Prírodný park pri Váhu 
v Trenčíne má svoje logo

ý p pý p

Jeho autorkou je študentka 3. ročníka odboru reklamná 
tvorba Strednej umeleckej školy v Trenčíne Terézia Miko-
vá. Súťaž na vytvorenie loga pre svoj projekt vyhlásilo
občianske združenie Pre Prírodu.

 Ako informovala Ingrid So-
uhradová z občianskeho zdru-
ženia, výsledkom súťaže, kto-
rú zadali študentom Strednej
umeleckej školy v marci tohto
roka, je 30 návrhov. Výber tých
najlepších je na www.prepri-
rodu.sk. „Logo, ktoré vytvorila
Terezka, najlepšie vystihlo cha-
rakter projektového zámeru, zá-
roveň je aj veľmi jednoduché, či-
tateľné a ľahko zapamätateľné,“
povedala.
 Ceny chcú odovzdať na je-
sennej eko-akcii Zelený bazár

28. septembra. „Prioritou nášho 
občianskeho združenia je parti-
cipácia škôl a celkovo mládeže 
na budovaní Prírodného parku
pri Váhu. So Strednou umelec-
kou školou spolupracujeme aj 
naďalej a študenti v súčasnosti 
pracujú na grafi ckých návrhoch
lávky cez Orechovský potok. Jej 
vybudovaním plánujeme sprí-
stupniť územie pravého brehu
Váhu všetkým občanom v blíz-
kosti železničného mosta pri 
Penzióne Zuzana,“ povedala I. “
Souhradová. (EV)

www.trencinsity.sk

POZVÁNKA
Pamiatkový potenciál, história, panoráma, 
identita mesta Trenčín 
odborný seminár k riešeniu trenčianskeho nábrežia

streda 12. 6. 2013, refektár Piaristického gymnázia 
J. Braneckého na Palackého ulici v Trenčíne
 V celodennom programe so začiatkom o 10. a ukonče-grame so začiatk
ním približne o 18.00 absolvujú účastníci niekoľko blokov0 absolvujú účastn
diskusií s prehliadkou v teréne. Popoludní u v teréne. Popo od cca 15.00 
bude na seminári vítaná aj účasť verejnostiítaná aj účasť v . Po ukon-
čení odborného programu bude podľa zloženia a záujmumu bude po
prítomného publika diskusia s verejnosťou k vypočutýmsia s v
témam.

TRENČÍN si TY
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Kosenie môže skomplikovať počasie
Mesto Trenčín má v rámci
svojho rozpočtu na kosenie
k dispozícii 324 tisíc eur. 
To zodpovedá trom celo-
plošným koseniam. Prvé sa
začalo 14. mája. 

 Kosenie verejnej zelene
v Trenčíne zabezpečujú zmluvný 
partner spoločnosť Marius Pe-
dersen a Mestské hospodárstvo
a správa lesov (MHSL). Spoloč-
nosť Marius Pedersen kosí síd-
lisko Juh, vnútrobloky v okolí
Soblahovskej, Inoveckej a Bez-
ručovej ulice a sídlisko Sihoť.
 Pracovníci mestskej rozpoč-
tovej organizácie MHSL po-
kosili sídlisko Noviny, Kubru
a Kubricu, pokosia aj priestor
medzi Pod Sokolicami a Pred
poľom. „Máme problém s tech-
nikou, v oprave je jeden malý
traktor. Napriek tomu kosíme 
každý deň podľa plánu. V tých-
to dňoch pokračujeme v Zámos-
tí. Pokosili sme aj areál detských
jaslí a pokračujeme materský-
mi a základnými školami. Tu by
som rád poďakoval pánovi Šte-
fanovi Škvarkovi, ktorý v nede-
ľu 26.mája pomohol pri kose-
ní areálu ZŠ Bezručova ručnou
kosbou,“ uviedol Róbert Buchel “
z MHSL, m. r. o.
 Niektoré školy a predškolské
zariadenia si kosia svojpomoc-
ne. Samozrejme, kosenie je pria-
mo závislé od počasia. Ak táto
podmienka nebude prekážkou,
všetkých 107 hektárov verejnej

zelene bude pokosených najne-
skôr do konca prvého júnového
týždňa.
 V rámci kosenia sú odstra-
ňované aj časti mestskej zelene
zabraňujúce výhľadu v križovat-
kách, prípadne zakrývajú do-
pravné značenie. „V spolupráci 
s mestskou políciou monitoruje-
me problematické úseky a v prí-
pade, že dôjde k zhoršeniu
výhľadu, zeleň operatívne od-
straňujeme,“ upresnil Benjamín “
Lisáček z útvaru interných slu-
žieb. „V najbližších dňoch bude-
me chemicky aj manuálne odbu-
riňovať krajnice mestských ciest 
a chodníkov.“
 Slovenská správa ciest 28.

mája potvrdila, že cestnú zeleň
pod mostom a popri komuni-
káciách na Hasičskej ulici a Ul.
gen. M. R. Štefánika pokosí
v júni. 
 TEXT (ES), FOTO (JČ)

Za pár hodín 
vyzbierali 
15 vriec
odpadkov
Študenti troch tried
Piaristického gymnázia J. 
Braneckého v Trenčíne sa 
rozhodli upratať Brezinu
v časti od Mestskej veže 
až po čerešňový sad.

Najznečistenejší bol hneď 
prvý úsek, najbližšie k centru
mesta. „Bolo tam veľmi veľa
plastových i sklenených fl iaš,
mnohé porozbíjané,“ povedala “
profesorka Silvia Ševčíková.
Mesto poskytlo študentom 12
vriec, ktoré si tri skupiny štu-
dentov rozdelili.

„Som milo prekvapená ich
pozitívnou reakciou. Trieda,
ktorá mala najhorší úsek, napl-
nila svoje vrecia už za pol hodi-
nu. Nevzdali to, sami si išli ďal-
šie vrecia dokúpiť a upratovali 
ďalej. Navyše, keď sme sa potom
rozprávali o tom, čo by sa dalo
ešte v budúcnosti pre životné 
prostredie v meste urobiť, boli 
ochotní zapojiť sa znova.“

Celú akciu si študenti zdo-
kumentovali. Fotografi e a vi-
deo potom zaradili do svojich
ročníkových prác a verejne
odprezentovali pred rodičmi
a ostatnými študentmi školy.
„Každý ročník má u nás stano-
venú prierezovú tému na všetky
predmety a prváci mali práve 
životné prostredie,“ vysvetlila“
S. Ševčíková.
 TEXT (EV), FOTO (JČ)

Aj úradníci
triedia odpad
Mestský úrad v Trenčíne 
sa chce zaradiť k modernej
environmentálnej spoloč-
nosti. Okrem drobného
elektroodpadu triedi pa-
pier a plasty.

 Nádoba na batérie a drob-
ný elektroodpad ako nefunkč-
né kalkulačky, telefóny, ovlá-
dače, varné kanvice alebo MP3
prehrávače je umiestnená
v klientskom centre. K 9 nádo-
bám na vyseparovaný papier
ešte v máji pribudlo 11 nádob
na plasty. Rozmiestnené sú
v budovách úradu. Mestu ich za-
požičala spoločnosť Marius Pe-
dersen.  (EV), FOTO (JČ)

 Najväčšiu radosť mali najmladší návštevníci. Na Mierovom
námestí si mohli vyskúšať pílenie dreva a naboso aj to, ako sa cho-
dí zvieratám po rôznych prírodných materiáloch v lese. Lesnícky 
deň v Trenčíne, ktorý sa konal z iniciatívy Lesného hospodárstva
Inovec, s. r. o. bol súčasťou 7. ročníka celoslovenských Lesníc-
kych dní, ktorých heslom bolo: STARÁME SA O BUDÚCNOSŤ!
 FOTO (JČ) 

  LES NA NÁMESTÍ
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Trenčianska univerzita má nového rektora
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
má piateho rektora vo svojej 16-ročnej histórii a prvého, 
ktorý pochádza z Trenčína. Ako sám hovorí, všetko, čo
spraví, dobré i zlé, mu Trenčania v budúcnosti pripome-
nú. Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

  Za rektora vás menoval
prezident SR Ivan Gašparovič
13. mája 2013. Poverený vede-
ním univerzity ste už od de-
cembra 2012. S akými myš-
lienkami ste sa ujali vedenia? 

Na našej univerzite pôso-
bím od roku 1999. Problémy,
ktorými univerzita prechádza-
la v ostatnom období, som mal
možnosť vnímať priamo z jej
prostredia. Vedenia som sa ujal
s cieľom veci vyriešiť a napraviť 
tak, aby univerzita bola exce-
lentným spoločenským, kultúr-
nym, vzdelanostným a vedecko-
-výskumným stánkom mesta,
regiónu a krajiny. Aby občania
nášho mesta, študenti, absol-
venti, zamestnanci, zamestná-
vatelia a partneri boli na ňu hrdí
a zároveň spätí s cieľom a posla-
ním univerzity.

  Bola to pre vás výzva?
Pozícia rektora univerzity 

je pre každého vysokoškolské-
ho učiteľa alebo vedecko-vý-
skumného pracovníka výzvou.
Jednomyseľná podpora študent-
skej a zamestnaneckej časti aka-
demickej obce, správnej rady 
univerzity je pre mňa mimo-
riadne zaväzujúca, cítim veľkú
zodpovednosť v každodennom
rozhodovaní. Svojou prácou sa
budem usilovať dôveru akade-
mickej obce pretaviť v rozhodné
kroky pre prospech univerzity.

  Čo bolo vaším prvým cie-
ľom?

Priniesť zmenu myslenia,
moderné systémy riadenia

a presvedčiť okolie, že veci sa
budú hýbať smerom vpred.
Trenčianska univerzita musí
zostať verejnou vysokou školou
univerzitného typu, rešpektu-
júc pritom pravidlá a legislatív-
ne podmienky. Uvedomujem
si, že musíme splniť všetky ná-
ročné kritériá a podmienky tak,
aby nás akreditačná komisia
a minister školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR potvrdili
v súčasnom začlenení. Celú čin-
nosť podriaďujeme tomu, aby 
sme v komplexnej akreditácii
na jeseň v roku 2014 svoj status
obhájili.

  Už v decembri ste ohlá-
sili prvé personálne zmeny.
Prečo?
 Rektor môže zodpovedať 
za výsledky iba vtedy, keď má
okolo seba ľudí, na ktorých sa

môže absolútne spoľahnúť. Pre-
to univerzita prešla koncom
decembra a začiatkom januá-
ra výraznejšími personálnymi
zmenami na kľúčových pozí-
ciách riadenia. Zoštíhlili sme
aparát z hľadiska jednotlivých
odborov, zmenilo sa vedenie
na úrovni prorektorov. Zo šty-
roch sú už len traja a všetci noví.
Prvýkrát v pomerne krátkej his-
tórii je vedenie univerzity pria-
mo z Trenčína a blízkeho okolia.
Teší ma vzájomná spolupráca
a rešpektovanie sa na úrovni de-
kanov fakúlt a vedúcich celouni-
verzitných pracovísk, dnes tvo-
ríme jeden silný tím.
 Na druhej strane chcem
otvoriť priestor pre našich 

absolventov, mladých, krea-
tívnych ľudí, aby priniesli nový 
elán, energiu a nový vietor. Vy-
tipovaných študentov pozveme
na absolventskú prax. Tí najlep-
ší dostanú možnosť zostať pra-
covať na našej univerzite.

  Čím ešte od decembra
2012 univerzita prešla?
 Vďaka aktivitám zo strany 
študentov a podpore pána mi-
nistra školstva sa podarilo do-
riešiť a stabilizovať celkovú si-
tuáciu na Fakulte priemyselných
technológií v Púchove. Je integ-
rálnou súčasťou našej univerzity 
a zostáva situovaná v Púchove.
Zadefi novali sme si cieľ i posla-
nie, momentálne pripravuje-
me stratégiu rozvoja univerzi-
ty do roku 2020. Schválili sme
koncepciu politiky kvality vyso-
koškolského vzdelávania a pra-
cujeme na tom, aby sme prešli
interným a externým certifi ko-
vaním a auditom.
 Momentálne dokončujeme
digitalizáciu časti študijných
programov, výučbu v 35 pred-
metoch budeme od septembra
2013 uskutočňovať v plne di-
gitalizovanej forme a študenti
budú mať možnosť vybrať si me-
dzi prezenčnou alebo e-learnin-
govou formou štúdia.
 Od septembra chceme po-
skytnúť vzdelávanie v troch no-
vých akreditovaných študijných
programoch: európske a glo-
bálne štúdiá, počítačová pod-
pora materiálového inžinierstva
a kvalita produkcie v strojárskej
technike. Prijímacie konanie
na ne už beží. Druhé kolo bude
do 31. augusta.

  Prihlášku môžu uchádza-
či vyplniť aj v elektronickej
forme?
 Áno, zásadná zmena oproti
minulosti je, že sa snažíme pri-
blížiť uchádzačom o štúdium
inovatívnymi formami a pro-
fesionálnym prístupom, sme
dostupní aj cez sociálne siete.
Pripravujeme Technologické
centrum univerzity a nové štu-
dentské centrum. 

  Kedy budete s univerzitou
spokojný?
 Sociálny a ekonomický roz-
voj krajiny, kraja a mesta je pod-
mienený modernou, kvalitnou
a konkurencieschopnou uni-
verzitou s potenciálom perma-
nentnej zmeny a neustálou dy-
namikou vývoja. Takže spokojný 
budem, keď spokojní s kvalitou
a prostredím budú naši študenti,
zamestnanci a zamestnávatelia.

  V akej spoločnosti univer-
zít vidíte školu v strednodo-
bom horizonte?
 Chceme byť univerzitou, kto-
rá poskytuje vzdelávanie v du-
chu štandardizovaných európ-
skych noriem a pravidiel. Máme
ambíciu byť inkubátorom tvorby 
poznatkov a uspokojovať rastú-
ce nároky hospodárskeho pro-
stredia na kvalitu poskytova-
ného vzdelávania v európskom
vysokoškolskom a výskumnom
priestore. Náš priestor pre spo-
luprácu s inými univerzitami
a vysokými školami má národný 
a európsky rozmer.

 (EV)

FOTO (JČ)

FOTO ARCHÍV J. H.
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AS Trenčín je v Európe
Mužstvo AS Trenčín do de-

vätnásť rokov dominovalo
na turnaji Karel Stegeman To-
ernooi v holandskom Ruurlo.
Tím pod vedením Ľuboša No-
sického vyhral všetkých sedem
zápasov bez jediného inkasova-
ného gólu.

Výber do deväť rokov pod
vedením trénera Vratislava
Mojžiša obsadil v konkurencii
šiestich tímov na turnaji v bra-
tislavskej Karlovej Vsi prvú
priečku.

Výber do desať rokov pod ve-
dením Mareka Marčoka vyhral

najprv turnaj v Banskej Bystri-
ci a keďže premožiteľa nenašiel 
ani v Trnave, aj druhé podujatie 
suverénne vyhral.
 Zverenci Adriána Guľu zví-
ťazili 22. mája v poslednom 
domácom zápase aktuálne-
ho ročníka Corgoň ligy nad 
MFK Ružomberok 5:0 a vybo-
jovali si tak účasť v Európskej 
lige a minimálne tretiu prieč-
ku v najvyššej domácej súťaži. 
Mužstvo sa v pohárovej Európe 
predstaví v druhom predkole. 
Blahoželáme!

Dve prvenstvá
pre tanečníkov z Trenčína

V sobotu 11. mája sa v Žiari
nad Hronom konali Majstrov-
stvá Slovenska v plesových
choreografi ách a exhibíciách.
Tanečný klub Dukla Trenčín
si z nich priviezol dve víťaz-
stvá. V štadndardných tancoch
získala prvenstvo choreogra-
fi a Dušana a Evy Paškovcov
s názvom „Noc vo výklade“.

V latinsko-amerických tancoch 
zvíťazila choreografi a Zuzany 
Soukupovej Paškovej „Zrodil sa 
tanec“. Hoci osempárové cho-
reografi e tvorili študenti, tento 
úspech zaznamenali v kategó-
rii dospelých. Konkurenciu po-
razili výkonnostne i originali-
tou choreografi í. Blahoželáme!
 FOTO: ARCHÍV TK

Úspech mladých
hokejových talentov
 Hokejisti prípravky 4. roč-
níka HK Dukla Trenčín získa-
li na celoslovenskom turnaji 
v minihokeji Orange Cup 2013 
tretiu priečku a bronzové me-
daily. Finále sa konalo 27. aprí-
la na Štadióne Ondreja Nepelu 
v Bratislave, za účasti 6 víťa-
zov regionálnych kôl. V základ-
nej časti turnaja štartovalo 36 

hokejových prípraviek, čo je 
viac ako 600 hokejových talen-
tov vo veku do 10 rokov. Pre 
tri najlepšie kolektívy bolo pri-
pravené prekvapenie – ceny 
si prevzali pred vypredaný-
mi tribúnami pred začiatkom 
stretnutia Slovensko – Nórsko 
v rámci turnaja Slovakia Cup 
2013.

Absolútne prvenstvo
Adely Ondrejovičovej
 Na Majstrovstvách Európy 
vo fi tnes žien, kulturistike a fi t-
nes juniorov, junioriek a mas-
ters v španielskej Santa Susanne 
získala slovenská reprezentácia 
osem zlatých medailí, dve strie-
borné, tri bronzové a navyše tri 

prvenstvá v absolútnom pora-
dí. Absolútne prvenstvo získa-
la v body fi tnes junioriek nad 
163 cm Adela Ondrejovičová 
(P+D Fitness Centrum Jarábek 
Trenčín). Blahoželáme!

Cena Andreja Kmeťa pre 
Danicu Loviškovú

Minister kultúry SR Marek
Maďarič udelil 22. mája v rámci
osláv Medzinárodného dňa mú-
zeí Cenu Andreja Kmeťa riadi-
teľke Galérie Miloša Alexandra
Bazovského v Trenčíne Danici
Loviškovej za ochranu a obno-
vu kultúrneho dedičstva v ob-
lasti vedy o výtvarnom umení.
Cena zakladateľa slovenského
múzejníctva Andreja Kmeťa sa

udeľuje významným osobnos-
tiam z oblasti múzeí, galérií, 
folkloristiky a etnografi e za ce-
loživotnú, dlhoročnú odbornú 
prácu pre rozvoj múzeí a galérií 
na Slovensku, za významné ve-
decké počiny a aktivity prispie-
vajúce k ochrane, uchovaniu 
a využívaniu kultúrneho dedič-
stva. Blahoželáme!

Mesto bude dejiskom 
európskeho šampionátu
 Medzinárodná fl orbalo-
vá federácia (IFF) a Slovenský 
zväz fl orbalu 27. mája rozhod-
li, že 21. ročník EUROFLOOR-
BALL CUPu 2013 sa uskutoční 
v dňoch 9. až 13. októbra 2013 
v Mestskej športovej hale na Si-
hoti v Trenčíne. Organizáciou 
druhej najvýznamnejšej klubo-
vej súťaže bol poverený klub ŠK 
1. FBC Trenčín v spolupráci so 

Slovenským zväzom fl orbalu. 
Florbalisti ŠK 1. FBC Trenčín sa 
navyše tešia z ďalšieho úspechu. 
Po zisku majstrovského titulu 
sa im darilo aj počas posledné-
ho májového víkendu, keď si zo 
Slovenského pohára vo fl orbale 
v Topoľčanoch domov priviezli 
zlaté medaily a pohár za prvé 
miesto. Blahoželáme! 

 STRANU PRIPRAVILA (EV)

Trenčín má ďalšiu
Majsterku Slovenska

 Je ňou zverenky-
ňa trénerky Roma-
ny Havierovej Emma 
Kubišová z Karate 
klubu Europa Tren-
čín. Titul získala 
v KATA v kategórii 
mladších žiačok (8 
– 9 r.). Od začiatku 
sezóny absolvovala 
14 súťaží, z ktorých 
priniesla 15 medai-
lí, z niektorých sú-
ťaží po dve medaily, 
keď súťažila v dvoch 
vekových kategóri-
ách. Veľa úspechov aj 
v budúcej sezóne!
 FOTO: O.K.
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FS KUBRA dostane cenu
Európskej únie umenia
Laureátom Európskej ceny za umeleckú a kultúrnu čin-
nosť sa v tomto roku stane aj Folklórna skupina Kubra.
Svoje umenie predvedie v rámci Trenčianskych folklór-
nych slávností programom, ktorý pripomenie 80 rokov
od jej vzniku.

 O laureátoch ceny rozhodlo 
Prezídium Európskej únie ume-
nia (EUU) vo februári. Jej nosi-
teľmi sa v roku 2013 stanú na-
príklad ekvádorský dirigent, 
skladateľ a klavírny virtuóz José 
M. Maschietto, nemecký maliar 
Joe Muczka, ukrajinskí viacná-
sobní majstri sveta v boxe bra-
tia Vitalij a Vladimír Kličkovci. 
 V tejto spoločnosti je aj ju-
bilujúca Folklórna skupina 
Kubra, ktorá sa stane historic-
ky prvým národopisným sú-
borom oceneným EUU za do-
terajšiu 14-ročnú pôsobnosť 
únie. EUU je medzinárodné 
združenie kultúrne aktívnych 
fyzických a právnických osôb, 
pôsobiacich vo svete. Založe-
ná bola v Prahe v roku 1999. 

Doteraz ocenila viac ako 200 
laureátov zo 40 krajín všetkých 
kontinentov.
 Cenu si FS Kubra prevez-
me počas osláv svojho jubilea 
3. augusta 2013. Dovtedy si jej 
vystúpenie môžu užiť návštev-
níci Trenčianskych folklórnych 
slávností, ktoré obsadia Miero-
vé námestie v Trenčíne svojím 
programom už od 11. hodiny, 
kedy sa začne prezentácia ľudo-
voumeleckých remesiel. Na pó-
diu sa počas dňa vystriedajú 
detské folklórne súbory z Pra-
hy, Trenčína, Dolnej a Hornej 
Súče, domáce folklórne súbo-
ry Družba, Trenčan, Véna a FS 
z Brezovej pod Bradlom, ktorý 
príde na rad ako posledný o 19. 
hodine. (EV)

Anna Polívková bude 
na NáHradnom festivale 2013
Známa česká herečka, tanečníčka, speváčka a režisérka
Anna Polívková sa predstaví na Trenčianskom hrade 
v sobotu 22. júna v ľahko bláznivom muzikáli „Ani by
neřekla“. 

 Premiéra hry Anny Po-
lívkovej a Ibyho Popa spôso-
bila v roku 2011 v pražskom 
Divadle Ponec ohromenie pub-
lika. Bezprostredná a pohotová 
Anna v ňom predstavuje asis-
tentku generálneho riaditeľa 
a niekoľkonásobnú nositeľku 
ocenenia najlepšia pracovníč-
ka roku, ktorú podivný sled pre-
kérnych situácií donúti k obja-
veniu svojho skrytého talentu 
a radikálnej zmene svojho ži-
vota. Na javisku vystúpi aj skla-
dateľ, gitarista a spevák Jakub 
Xavier Baro alias Iby Pop, per-
kusionista Dudu Morais a DJ 
Mikuláš. Predstavenie je v plá-
ne festivalu o 16.00 hodine. 
Festivalový program otvorí už 
v piatok 21. júna na nádvorí 
Trenčianskeho hradu o 20.30 
hodine domáce Divadlo Nor-
málka so svojím najnovším 
predstavením „Skupinová tera-
pia“. V sobotu sa okrem Anny 
Polívkovej môžu festivaloví 
hostia tešiť na Celkom malé di-
vadlo zo Žemberoviec, ktoré 

príde s komédiou „Take On Me 
– Nechaj to na mňa“. Divadlo 
Normálka sa ešte nakrátko pri-
pomenie so svojím krátkym 
fi lmom „Zdenka z Maksu II“
a na záver sa predstaví Túlavé 
divadlo z Bratislavy s komedi-
álnym kabaretom „In vino…“.
O hudobnú produkciu sa tento 
rok postarajú Chanson Friends 
z Banskej Bystrice a Fascina-
tion band z Trenčína. Už sied-
my ročník NáHradného festi-
valu pripravilo pre milovníkov 
divadla a hudby trenčianske 
Divadlo Normálka. Vďaka spo-
lupráci s múzeom sa budú môcť 
návštevníci festivalu zúčastniť 
prehliadky Trenčianskeho hra-
du a stráviť tak príjemné, kultú-
rou nabité popoludnie.

Jadro Art Film Festu sa tento
rok presunie do Trenčína
Dôvodom je kvalitnejšie a väčšie premietacie aj uby-
tovacie zázemie pre hostí a návštevníkov festivalu.
Centrálnym festivalovým kinom bude Posádkový klub.
Premietať sa bude v dnes už plne digitalizovanom Artki-
ne Metro a v kinosálach komplexu Cinemax. 

Blížiaci sa 21. ročník Art 
Film Festu, ktorý sa uskutoční 
od 21. do 26. júna 2013 v Tren-
čianskych Tepliciach a Trenčí-
ne, ponúkne to najlepšie a naj-
pozoruhodnejšie zo svetovej 
aj slovenskej kinematogra-
fi e. Šesťdňový fi lmový mara-
tón uvedie fi lmy v dvanástich 
sekciách.

Diváckou lahôdkou Art 
Film Festu bude špeciálna poc-
ta majstrovstvu Júliusa Satin-
ského pri príležitosti 10. výročia 
od jeho úmrtia. Výnimočného 
herca, nezabudnuteľného ko-
mika a vnímavého spisovate-
ľa pripomenie sedem hraných 
a dokumentárnych snímok 
podľa výberu Milana Lasicu.

V ďalšej špeciálnej sekcii 
oslávi produkčná spoločnosť 
IN Film 20 rokov. Art Film 
Fest uvedie tucet z fi lmov, kto-
ré vznikli pod jej krídlami. „Je 
mi veľkou cťou a som Art Film 

Festu vďačný, že mi dovolí spo-
lu s divákmi osláviť dve desaťro-
čia práce – niekedy viac, niekedy 
menej úspešnej, ale vždy robenej 
s láskou a vášňou. Nie sú to všet-
ky fi lmy, ktoré sme vytvorili, ale 
ako výber poslúžia tomu, o čo sa 
vždy snažíme – zabávať divákov 
a nútiť ich rozmýšľať o živote,“
povedal zakladateľ spoločnosti 
Rudolf Biermann, ktorý je rád, 
že fi lmy z jeho dielne sa uvedú 
na Art Film Feste aj preto, že je 
rodákom z Trenčína. Vo výbere 
nebudú chýbať kultové sním-
ky Martina Šulíka z 90. rokov 
Všetko, čo mám rád a Záhrada 
či Krajinka. Diváci sa môžu te-
šiť aj na kinohity zo susedného 
Česka – Román pro ženy Fili-
pa Renča, fi lm Perfect Days – 
I ženy mají své dny úspešnej 
režisérky Alice Nellis, snímku 
Obsluhoval jsem anglického 
krále režiséra Jiřího Menzla. 
 (EV)
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Hľadajú domov
V trenčianskej karantén-
nej stanici sú opäť noví 
obyvatelia. Ak si plánu-
jete zadovážiť psieho
spoločníka, možno vás
oslovia práve tieto psíky 
bez domova.

 Asi štvormesačná Adelka
je kríženec fúzača. Našli ju 1.
mája 2013 na Hviezdovej ulici
bez obojku. Nebola začipova-
ná. Povahovo je veľmi prítulná,
energická, hravá, ale posluš-
ná. Vhodná do bytu i na dvor,
k deťom i starším ľuďom. Čaká
na svojho pôvodného alebo no-
vého majiteľa.

 Približne ročnú energickú
fenku Katy ponúkajú jej maji-y
telia na adopciu. Sú už na dô-
chodku a ich zdravotný stav im
nedovolí sa o ňu ďalej starať,
preto hľadajú ľudí, ktorí by sa
jej mohli venovať. Rada chodí
na dlhé vychádzky, je priateľ-
ská a nekonfl iktná.

 Ovčiak Nero bol nájdený 
12. apríla 2013 na Bratislav-
skej ulici. Mal na sebe obojok
refl exnej zelenej farby a plasto-
vý krúžok s menom. Ovláda zá-
kladnú poslušnosť, majiteľ sa
mu určite venoval. Má asi dva
až tri roky, vhodný je na dvor,
k deťom i k starším ľuďom. 

V prípade záujmu možno
stanicu navštíviť osobne ale-
bo využiť telefonické kontakty 
0915 785 007, 0903 785 007.
Ľudia, ktorí si osvoja psíka
z karanténnej stanice, budú
oslobodení od dane za psa.

 Mesto Trenčín je pre po-
treby mestskej polície (MsP)
rozdelené do troch obvo-
dov a 28 okrskov. Každý okr-
sok je pridelený konkrétne-
mu príslušníkovi MsP, ktorý 
má zaň určitú zodpovednosť,
napr. za čistotu a poriadok,

mapovanie neprispôsobivých
občanov, preverovanie pripo-
mienok poslancov a občanov.
Niektorí policajti majú pridele-
né dva okrsky. Kontaktné úda-
je aj s fotografi ami jednotlivých
okrskárov sú zverejnené na web-
stránke mesta. Pre zlepšenie

informovanosti občanov ich
postupne uverejňuje aj mesač-
ník INFO. V predstavovaní po-
kračujeme obvodom s číslom 2
(sídlisko JUH I a II, Lesopark
Brezina, Noviny, Trenčianske
Biskupice, Nozdrkovce).

Samostatný 
inšpektor
Miloš Kubá-
nyi má 
na starosti
okrsky 5 a 6.
Sú to tieto
časti: Dlhé

Hony, Strojárenská, Družstev-
ná, Bezručova, Kpt. Jaroša, 
Veterná, Ovocná, Slnečné 
nám., S. Chalupku, Východná, 
Pod Juhom, COOP Jednota, 
LIDL, BAUMAX, Biskupická,
Le gionárska, Záhumenská, 
Karpatská, Bottova, Úzka,

g

Puškinova, HM TESCO, OC
LAUGARICIO, Nozdrkovce.
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T Tel.: 032/640 09 10
Mobil: 0902 911 502
E-mail: msp@trencin.sk

Poznáte svojho policajta?

Okrsok s číslom 7 majú
na starosti dvaja samostatní 
inšpektori Patrik Čech

j

a Žofi a Pillerová
p

. Do okrsku 
patria tieto ulice a časti 
mesta: Saratovská, Dom
smútku, Gen. L. Svobodu, 
Západná, NS Južanka,
T. Vansovej, Novomeského, 
J. Halašu, Šmidkeho.

jj
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T Tel.: 032/640 09 10
Mobil: 0902 911 502
E-mail: msp@trencin.sk

Okrsok s číslom 8 majú
na starosti dvaja samostatní 
inšpektori Radovan Bečár
a Roman Žitňanský

p
. Do okrsku

patria tieto ulice a časti mesta: 
Gen. L. Svobodu, Východná, 
Lavičková, Kyjevská, M. Bela, ZŠ 

ý

Východná, Kostol sv. rodiny, 
Halalovka, Južná, Východná, 
záhradkárska osada „Chrasť“.
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T Tel.: 032/640 09 10
Mobil: 0902 911 502
E-mail: msp@trencin.sk

Príďte si zabehať alebo povzbudiť bežcov
 V nedeľu 2. júna sa v le-
soparku Brezina pobeží 9. roč-
ník behu trenčianskou Brezi-
nou. Venovaný bude spomienke
na najlepšieho československé-
ho športového reportéra a or-
ganizátora bežeckého preteku
na Brezine Gabriela Zelenaya

(1920 – 2003) a jeho syna Ro-
mana Zelenaya (1952 – 1993).
Prezentácia začína o 8.00 hod
pri hoteli Brezina a štart pre-
teku je o 10.00 hod. Pobeží
sa 8 km s prevýšením 380 m.
Pre prvých 150 zaprezentova-
ných pretekárov je pripravený 

pohár s emblémom behu. Štar-
tovné sa neplatí. Beh, zaradený 
do Slovenského pohára v behu
do vrchu, organizuje známy 
trenčiansky bežec Miroslav Ko-
váč  v spolupráci so Slovenským
orlom a mestom Trenčín. Bližšie
info na www.beh.sk.

Preteky Okolo Slovenska 
sa zastavia aj v Trenčíne 
Vo štvrtok 6. júna bude Trenčín etapovým
mestom najvýznamnejších cyklistických 
pretekov organizovaných na Slovensku.

 57. ročník pretekov začína v Košiciach 4. júna
a skončí v Bratislave 8. júna. V Trenčíne bude 6.
júna cieľ tretej etapy, ktorá povedie cez Donova-
ly, Šturec, Vyšehradné, Fačkovské sedlo, Čičmany 
a Homôlku až do centra mesta.
 Pretekári by mali dôjsť do cieľa medzi 17. a 18.
hodinou. Tradíciou dojazdu pretekárov do cieľa
býva aj sprievodný program, tento rok obohatený 
o možnosť vyskúšať si pretekárske bicykle skúšob-
nou jazdou, a o tombolu, v ktorej môžu návštevní-
ci získať hodnotné prémie.
 Na piatok  7. júna je naplánovaný štart štvrtej
etapy z námestia v Trenčíne o 13.10 hod. Konvoj
pretekov tvorí viac ako 300 účastníkov. Na štar-
te by sa malo predstaviť 22 šesťčlenných tímov,
z toho tri slovenské.

Na Mierovom 
námestí budú opäť 
svetové hviezdy 
Najlepší slovenskí futbalisti a ho-
kejisti budú pre fanúšikov na dosah 
na Mierovom námestí v nedeľu 30. 
júna. 

 Na trávniku sa predstaví hneď niekoľko 
olympionikov a ďalších hviezd športového 
neba. Novinkou bude predpoludňajší turnaj 
futbalových nádejí za účasti najlepších slo-
venských tímov v kategórii do deväť rokov. 
Bonbónikom pre víťaza turnaja bude popo-
ludňajší zápas proti ich futbalovým vzorom. 
Na námestí bude už od rána bohatý program 
venovaný najmä deťom. Piaty ročník charita-
tívnej akcie Hviezdy deťom pripravil futbalo-
vý klub AS Trenčín v spolupráci s neziskovou 
organizáciou Mariána Hossu – Hoss Heroes 
a športovou agentúrou Stars & Friends.
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Napriek krátkemu trvaniu prevádzky Hotel Elizabeth zaznamenal hneď niekoľko 
úspechov. V kategórii Najlepšie hotely Slovenska skončil na 11. mieste,  vyrovnal sa tak 
aj konkurencii 5* hotelov, v kategórii 4* skončil na 6. mieste. V kategórii Top hodnota
pre zákazníka skončil na 7. mieste. Najväčším úspechom Hotela Elizabeth je však 
1. miesto v kategórii: Najlepší mestský hotel na Slovensku.

Vydarené snúbenie dávnej minulosti s modernou súčasnosti – aj takto je možné 
zhodnotiť reštauráciu Elizabeth. Posedenie v elegantnom priestore vyšperkovanom
originálmi secesných obrazov, slávny rímsky nápis na trenčianskej skale dodávajú 
priestoru noblesnú atmosféru. Okrem klasického jedálneho lístka je k dispozícii aj 
menu na tablete. Ak máte vzťah k vymoženostiam modernej doby, môžete si na ňom
pozrieť napríklad detailné fotografie všetkých ponúkaných jedál. 

Skvelým miestom pre relax i počas horúcich dni je hotelové wellness . Caracalla Spa 
ponúka širokú škálu masáží, ktoré sú vhodné, dokonca ideálne v letnom období. 
Lymfodrenážna masáž, vďaka ktorej znížite opuchy celého tela a pri pravidelných
opakovaniach sa podarí formovať Vašu postavu, stojí za odskúšanie. Z exotickejších
typov procedúr tu je výber rituálov francúzskych prestížných značiek Thalgo a Terrake. 
Súčasťou wellness je hydromasážny bázen, bylinková, parná, fínska a rímska sauna.

4* Hotel Elizabeth bol otvorený v septembri 2012 po takmer dvojročnej rekonštrukcii.
Ponúka 78 komfortných izieb, wellness Caracalla spa, secesnú kaviareň Sissi, letnú 
terasu a originálnu reštauráciu Elizabeth. Kongresové priestory hotela sú variabilné 
a vhodné aj na usporiadanie svadieb a iných spoločenských akcií. 

www.hotelelizabeth.sk

Prestížny ekonomický týždenník TREND uverejnil najsledovanejšie 
hodnotenie hotelov na Slovensku. 

TRENČÍN MÁ NAJLEPŠÍ 
MESTSKÝ HOTEL NA SLOVENSKU 

OKOLO SLOVEVE
MALÁ KRAJALÁ KRAJINA

MEDZINÁRODNÉ CYKLISTICKÉ PRETEKY

seas.sk

okoloslovenska.com

4. - 8. jún 2013

Mierové námestie

HLAVNÍ PARTNERI

SPOLUORGANIZÁTORI

FUTBALOVÝ KLUB  AS TRENÈÍN VÁS POZÝVA
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Otázky a odpovede
  Akým spôsobom plánuje 

mesto riešiť statickú dopravu 
na sídlisku Juh? Zvažuje sa so 
zavedením rezidentských par-
kovacích kariet za ročný popla-
tok alebo inú formu spoplatne-
nia parkovania na Juhu? M.B.
Jarmila Maslová, útvar staveb-
ný, životného prostredia, dopra-
vy a investícií:
 Mesto Trenčín pripravuje
prevedenie parkovacích služieb
na svojom území na súkromnú
parkovaciu spoločnosť. V najbliž-
šej dobe prebehne verejná ob-
chodná súťaž. Víťazná parkova-
cia spoločnosť bude mať v zmysle
zmluvy povinnosť vybudovať aj
nové parkovacie miesta na území
mesta Trenčín. Samozrejme, bude
riešiť aj parkovanie na sídliskách.
Mestu Trenčín bude táto spoloč-
nosť povinná na schválenie pred-
ložiť parkovaciu politiku, ktorú
bude vykonávať. Nevylučujeme,
že riešenie parkovania na sídlis-
kách bude prostredníctvom rezi-
dentských kariet, ale spoločnosť 
môže predložiť aj iné riešenie.

  Čo bude s chatrčami, kto-
ré sú za mostami, konkrétne 
v mestskej časti Istebník? Žijú 
tam Rómovia a je tam ka-
tastrofálny neporiadok, najmä 
tesne pri koľajniciach, kde bý-
vajú.  PETER KVASNICA
Petr Vojtěch, mestská polícia:
 Vami spomínané domy 
a pozemky za mostami v mest-
skej časti Istebník sú vo vlast-
níctve Železníc SR. Tie boli
Mestom Trenčín vyzvané, aby za-
bezpečili vyčistenie svojho po-
zemku, aby udržiavali na ňom
poriadok a zabezpečili ho tak,
aby nebol voľne prístupný a aby 
nedochádzalo k jeho opakované-
mu znečisťovaniu.
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný, životnéh prostredia, dopravy 
a investícií:
 Spomínané nehnuteľnosti
budú riešené v rámci moderni-
zácie železničnej trate. Podľa in-
formácií ŽSR by mali byť tieto
nehnuteľnosti odstránené.

 Počas svetového hokejového šampionátu vycestovali do Fínska
aj trenčianski fanúšikovia. Spolu s bývalým hokejovým majstrom
sveta Miroslavom Hlinkom podporoval slovenskú reprezentáciu aj
poslanec NR SR Jaroslav Baška. Naši hokejisti napokon obsadili 8.
miesto.  FOTO: RO

  ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 17. 6. 2013 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 26. 6. 2013 o 16.00 v KD Istebnícka ul.

VMČ Juh 3. 6. 2013 o 18.00 KC Aktivity

VMČ Sever 12. 6. 2013 o 16.00 KS Opatová



kino
divadlo
výstavy
koncerty
pre deti
voľný čas

  KINO

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

od 6. 6. | Po zániku Zeme

Otec a syn núdzovo pristanú na nepozna-
nej a nebezpečnej Zemi po tom, čo ju pred
1000 rokmi opustilo ľudstvo. Mladý Kitai
musí vyhľadať pomoc pre svojho otca 
Cyphera, umierajúceho v kokpite zrútenej 
vesmírnej lode...

od 6. 6. | Star Trek: Do temnoty

Posádka lode Enterprise, asi najznámej-
šieho fi lmového korábu, vyráža na ďalšiu 
misiu, ktorá tentokrát povedie do temno-
ty. Opäť jej bude veliť skúsený „kapitán“ J.
J. Abrams, ktorý pred tromi rokmi umie-
rajúcu sci-fi  legendu Star Trek úspešne 
oživil. V pokračovaní sa s obyčajným udr-
žiavaním kurzu neuspokojil, a tak vznikol
fi lm, ktorý vo všetkých ohľadoch spĺňa 

p j

nároky kladené na jeden z najočakávanej-
ších titulov roka.

od 13. 6. | Tranz
Historik umenia Simon pracuje v aukčnej
sieni, kde sa dražia umelecké diela. Spolčí 
sa so zločineckým gangom a spoločne 
ukradnú Goyov obraz v cene miliónov 
dolárov. Po rane do hlavy, ktorú behom 
lúpeže utŕži, však zistí, že si nespomína,
kam cenné dielo ukryl. 

od 13. 6. | The Bling Ring

Podľa skutočných udalostí – skupina
teenagerov posadnutých slávou sleduje
na internete, kedy celebrity nie sú doma,

aby mohli zatiaľ vykradnúť ich domy.

od 16. 6. | Nazareth – 
Nekonečná rocková párty

Nazareth je legendárna rocková skupina, 
ktorá mala v sedemdesiatych rokoch
výsadné postavenie v top ten tabuľkách
spolu s Rolling Stones, Sweet, Deep Pur-
ple, Led Zepelin, Genesis. Dokument Milo-
slava Šmídmajera má ambície nahliadnuť 
do zákulisia legendy a odhaliť korene jej
dlhovekosti a stálej priazne fanúšikov.

od 20. 6. | Muž z ocele

V hlavnej úlohe snímky Muž z ocele re-
žiséra Zacka Snydera sa predstaví Henry 
Cavill ako Clark Kent/Superman. Už ako
malý chlapec zistí, že jeho neobyčajné
schopnosti nie sú pozemského pôvodu.
O niekoľko rokov neskôr sa vydá hľadať 
pravdu, odkiaľ prišiel a aké je jeho skutoč-
né poslanie.

od 20. 6. | Monsters University

Od doby, kedy bol Mike Waszowski len
malé monštrum, sníval o tom stať sa
príšerkou. Vie lepšie ako ktokoľvek iný, že
najlepšie strašidlá pochádzajú z Monsters
University. Počas jeho prvého semestra 
na univerzite sa Mikove plány vykoľaja,
keď mu cestu skríži eso James P. Sullivan
„Sulley“, rodené strašidlo. Súťaživý duch 
tejto nekontrolovateľnej dvojice dostane 
oboch z elitného programu univerzity.
Aby to bolo ešte horšie, rozhodnú sa pra-
covať spoločne spolu s podivnou partiou 
príšeriek stratenej existencie, s vierou
robiť veci správne.

ARTMAX 
Filmy pre náročného diváka každú stredu

večer, vstupné 3,50 €, s fi lm kartou 2 €.

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

21. – 26. 6. | Artfilm 
21. ročník medzinárodného fi lmového
festivalu.

  DIVADLO

KS OPATOVÁKS OPATOVÁ
Opatovská 96

30. 6. | 15.00, 18.00 | Keď 
mesiačik svietil 
Divadelné predstavenie v podaní divadel-
ného súboru z Opatovej.

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

8. 6. | 19.00 | Večer divadelnej 
improvizácie

Tri tvorivé tvory v Klube Lúč a ich diva-
delná improvizácia. Juraj „Šoko“ Tabaček, 

y

Lukáš „Pucho“ Puchovský, Stano „Stanley“ 
Staško a ich divoko-humorná cesta impro-
vizáciou aj na vaše témy a podnety.

TRENČIANSKY HRADTRENČIANSKY HRAD
21., 22. 6. | NáHradný festival
Už siedmy rok po sebe sa tradične začiat-
kom leta stretnú na Trenčianskom hrade
milovníci divadla a hudby. Tento rok sa 
môžu diváci tešiť na zaujímavé a kvalitné
produkcie. Tak ako minulý rok, aj teraz sa
vďaka spolupráci s múzeom budú môcť 
návštevníci festivalu zúčastniť prehliadky 
Trenčianskeho hradu a stráviť tak príjem-
né, kultúrou nabité popoludnie.
21. 6. | 20.30 | Divadlo Normálka –
Skupinová terapia
22. 6. | 16.00 | Anna Polívková & Ja-
kub Xavier Baro – Ani by neřekla
22. 6. | 17.00 | Chanson Friends
22. 6. | 18.00 | Celkom Malé Divadlo – 
Take On Me – Nechaj to na mňa
22. 6. | 19.00 | Fascination Band
22. 6. | 20.00 | Divadlo Normálka –
Zdenka z Maksu II – projekcia
22. 6. | 20.30 | Túlavé divadlo – In
Vino

  VÝSTAVY

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

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

1. – 16. 6. | Jan Šafránek: Svět 
lidí / Svet ľudí 
Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne 
predstavuje početný súbor obrazov ma-
liara Jana Šafránka. Jeho dielo, pre ktoré
p j p ýj

je príznačný naratívny štýl, odvodený 
zo starobylých postupov predávania vi-
zuálnych informácií, sa začalo formovať 
v nepriaznivom ovzduší československej
normalizácie ako nelichotivo ostrá refl exia 
vtedajšej komunity. Výjavy zo všedné-
ho života, od krčmových zákutí po scény
pri výsluchu podané hladkým splývavým
rukopisom, popisujú kvázi dokumentár-
nym spôsobom spoločenské mechanizmy
doby. 

1. – 16. 6. | Milan Chabera: 
Domluvíme se / Dohovoríme 
sa
Chaberove obrazy sú neobyčajne živé,
plné farieb a neočakávaných tvarov, vyža-
rujú energiu a silné zaujatie, ktoré je ná-
kazlivé a ktoré nás priťahuje. Sme oslnení 
farbami, ich živosťou, potom po chvíli nás
začne prestupovať vnútorné napätie línií 
a začneme vnímať i hlbší význam. Príbehy
a udalosti zo života tak vytvárajú vlastný
svet. Maliar nám pripomína naše výni-
močné zážitky a stretnutia, naše vlastné
zápasy a víťazstvá. Chaberove obrazy
sú súčasťou jeho života, s ich pomocou
a prostredíctvom nich hľadá spôsob, ako 
porozumieť sebe. 

21. 6. – 1. 9. | Vodné hladiny – 
Hladiny duše 
Námetovo i obsahovo zaujímavá výsta-
va prinesie prezentáciu tvorby mladej
generácie slovenských autoriek, v ktorej
dominuje téma živlu vody v rôznych inter-
pretáciách.

21. 6. – 1. 9. | Ondrej 4. Zimka 
Súborná výstava po prvý raz predstaví 
v galérii tvorbu mladého sochára (ročník 
1975), absolventa bratislavskej VŠVU.

g

Umelecký svet Ondreja 4. Zimku je mo-
derný svet techniky prepojený s aktuál-
nym svetom ľudí.

jún 2013
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MESTSKÁ VEŽAMESTSKÁ VEŽA
Sládkovičova ul., 032/650 42 10

3. – 30. 6. | Detská fotografia
Výstava fotografi í Slávky Mikulinovej.

MESTSKÁ KLUBOVŇAMESTSKÁ KLUBOVŇA
Mierové námestie 9

1. – 19. 6. | Červený Kameň 
v objektíve
Práce žiakov Strednej umeleckej školy
v Trenčíne.

POSÁDKOVÝ KLUBPOSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

1. – 4. 6. | Čokoľvek
Výstava Klubu výtvarníkov.

11. 6. – 8. 7. | Maľba a kresba
Výtvarné dielka detí Základnej umeleckej
školy v Dubnici nad Váhom.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE M. REŠETKU V TRENČÍNE 
1. – 8. 6. | Medzinárodný deň 
detí
Výstavy najnovšej slovenskej i zahraničnej
literatúry pre deti.

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

1. – 30. 6. | Výstavky kníh pre 
deti – alebo, deti zoznámte sa 
s niečím novým
3. – 9. 6. | Hrôzostrašná história, desivá
literatúra a príšerná veda
10. – 16. 6. | Po stopách technických
vymožeností
17. – 23. 6. | Za zvieratkami do roz-
právky
24. – 30. 6. | Oddychové čítanie
na prázdniny so spisovateľkou Jacqueline
Wilsonovou

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

1. – 21. 6. | Cheprer 2013

Výstava sklárskych výtvarníkov Andreja 
Bušovského a Vladimíra Vakova. 

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

1. – 30. 6. | Tvorenie 
s potešením
Výstava prác detí od 3 – 15 rokov navšte-
vujúcich rôzne výtvarné krúžky v KCA.

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKAVÁŽKA
Mierové námestie 34

1., 2. 6. | Juraj Oravec: Tesne 
pod povrchom III
4. – 30. 6. | Rudolf Moško: 
Maľba, kresba
Vernisáž sa uskutoční 4. 6. o 17.00.

CENTRUM SENIOROVCENTRUM SENIOROV
Osvienčimská 3, 032/743 45 35

3. – 30. 6. | Výstava detských 
výtvarných prác 

VÝSTAVNÉ PRIESTORY TSK
K dolnej stanici

20. 6. – 31. 7. | Milan Malast – 
Modlitba dreva
Výstava fotografi í pri príležitosti 1150. vý-
ročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na úze-
mie Veľkej Moravy. Vernisáž 20. 6. o 17.00.

  KONCERTY

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

9. 6. | 18.00 | Záverečný koncert 
sezóny
Helga Varga Bach – soprán, Kristína Janič-
kovičová – violončelo, Miriam Gašparí-
ková – klavír. Pripravuje Klub priateľov
vážnej hudby.

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKA
Mierové námestie 34

7. 6. | 19.00 | The Erbetes 
Quartet
Posedenie pri hudbe.

9. 6. | 18.00 | Samuel Bánovec
Klavírny večer.

16. 6. | 18.00 | Laugarissimo
Koncert barokovej hudby.

21. 6. | 19.00 | The Erbetes 
Quartet
Posedenie pri hudbe.

30. 6. | 18.00 | Miroslav Potfaj, 
Samuel Bánovec
Husľový večer.

POSÁDKOVÝ KLUBPOSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

30. 6. | 19.00 | Koncert bratov 
Nedvědovcov 

Pozývame vás na posledný koncert bratov
Nedvědovcov.

PIARISTICKÝ KOSTOL PIARISTICKÝ KOSTOL 
SV. F. XAVERSKÉHOSV. F. XAVERSKÉHO
Mierové námestie

2. 6. | 16.00 | Klenoty majstrov 
baroka
Koncert Komorneho orchestra mesta Trenčín.

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

9. 6. | 16.30 | Musica Poetica 
a DOX
Hudba, piesne a tance renesancie.

16. 6. | 16.30 | Musica Poetica 
a Marek Spusta
Pocta Vivaldimu. Sonáty A. Vivaldiho 
a jeho súčasníkov.

23. 6. | 16.30 | Mladé srdcia – 
stará hudba
Koncert žiakov hudobných kurzov.

30. 6. | 16.30 | Musica Poetica 
a divadlo Dotyky
Samopašná viola da gamba. Veselo-poe-
tické pásmo renesančnej poézie a hudby.

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

14. 6. | 16.00 | Napszyklat (PL) + 
Mrc Riddims (ex Dalek) 
Live koncert.

15. 6. | 20.00 | Absolut + Broken 
shape + Desert witch
Live koncert.

VEĽKÁ SKALKA
Jaskynná kaplnka kláštora

17. 6. | 17.00 | Hudobný recitál 
Simony Martausovej
Koncert je otvorením výtvarno-literárne-
ho sympózia ORA ET ARS.

  PRE DETI

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
17. 6. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
Čítanie rozprávok pre najmenšie deti a ich

p

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).

18. 6. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
Miesto konania: pobočka Kubra (v Kultúr-
nom centre Kubra).

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Všetky pobočky

3. 6. | 8.00 – 18.00 | 
Medzinárodný deň detí 
v knižnici
Okrem krásnych kníh čakajú na deti za-
ujímavé súťaže, tvorivé dielne, kreslenie
na tému Ja a deti tohto sveta a bezplatný 
zápis detí do knižnice na celý rok.

4. 6. | 9.00 – 15.00 | Čítajme si 
2013
6. ročník celoslovenského čitateľského 
maratónu detí, spojený s pokusom o pre-
konanie minuloročného rekordu (30 480
čítajúcich).

MC SRDIEČKOMC SRDIEČKO
Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2,
032/743 04 32

4., 11., 18., 25. 6. | 16.30 | 
Popoludňajšie Riekankovo
11., 25. 6. | 10.00 – 11.00 | 
Riekankovo
Deti a mamy sa spoločne hrajú pri rie-
kankách.

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

1. 6. | Deň detí
Pozývame detičky do MAXu na rôzne det-
ské popoludňajšie atrakcie, súťaže, tanec,
maľovanie na tvár, maľovanie veľkej Re-
kordnej omaľovánky a iné.

16. 6. | Preteky lezúňov

4. ročník akcie pre drobcov – deti od 7
do 11 mesiacov. Všetky deti dostanú dip-
lom a darčeky.

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

12., 26. 6. | 9.30 – 11.30 | 
Galerkovo
Veselé tvorivé stretnutie pre deti do 6
rokov a ich rodičov. Deti sa hravým a zá-
bavným spôsobom oboznamujú s výtvar-
ným umením. Učia sa pracovať s farbou, 
tvarom a rôznymi materiálmi.

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

1. – 30. 6. | Tancujúce tigríky – 
tanečné jasličky
Prvé tanečné jasličky pre deti od 1,5 
roka s rodičom. Informácie a prihlášky 
na 0903 783 724.

1. – 30. 6. | Tanečná škola 
Goonies
Tanečná škola moderného tanca pre
deti od 5 rokov. Informácie a prihlášky
na 0915 101 051.

1. – 30. 6. | Tanečná škola Aura 
dance
Tanečná škola moderného tanca pre deti 
od 4 rokov do 20 rokov. Informácie a pri-
hlášky na 0908 731 125.

1. – 30. 6. | CVČ Trenčianske 
Teplice – Tanečná škola 
Tanečná škola moderného tanca pre deti 
od 4 – 18 rokov. Informácie a prihlášky 
0903 793 557.

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

29. 6. | 15.00 – 18.00 | 
Recyklujte s nami – tvorivé 
dielničky
Letné dielničky sa ponesú v duchu recyk-
lácie a tvorenia z nezvyčajných materiá-
lov. Možno budete prekvapení, čo všetko 
sa dá vytvoriť z vecí, ktoré by inak skončili 
v koši.

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

2. 6. | 16.00 | Detský divadelný 
klub: Ezop
Pridajte sa k nám na ceste plnej zábavy, 
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napätia, odvekého posolstva o ľudskej 
múdrosti a hlúposti a najmä mravného po-
naučenia! Naši traja divadelní klauni, túžia-
ci po zábave a divadle, zavedú všetky malé 
i veľké detské duše do antického Grécka, 
kde nám pravdu o skutočných hodnotách 
v živote prezradí múdry otrok – Ezop.

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

1. – 4. 7. | Angličtina hrou cez 
biblické príbehy 
Najväčší človek, ktorý kedy žil. Príbehy, 
na základe ktorých sa angličtina vyučuje
hravou formou, sa nachádzajú v Novom 
zákone a týkajú sa Ježišovho života, čin-
nosti a podobenstiev. 

8. – 12. 7. | Angličtina hrou 
Z denníka tínedžera veľkého Tima. Inte-
raktívne hry ako aj celý učebný program 
bude postavený na udalostiach z denníka
slabošského tínedžera Tima, ktorý sa
v priebehu času stane obdivovaným a sil-
ným mladým mužom Big Timom.

15. – 19. 7. | Cesta do stredoveku 
– Laugarício 
Zaži spolu s nami obdobia najväčšej slávy 
nášho mesta. Čakajú ťa: rímske mýty, ry-
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tierske skúšky, veľa zábavy, súťaže, tvorivé
a poznávacie aktivity.

29. 7. – 2. 8. | Letná klasika
Pravá prázdninová táborová pohoda. Pri-
daj sa k nám a preži týždeň plný zábavy, 
športových, vodných, tvorivých a súťaž-
ných aktivít.

  VOĽNÝ ČAS

8. 6. | Kukanova desina
12. ročník turisticko-pivného pochodu.
Štart od bývalej kolkárne za mestskou
plavárňou.

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
8. 6. | 13.00 | Trenčianske 
folklórne slávnosti
Bohatý program folklórnych súborov 
na Mierovom námestí – Latovček, Chotár, 
Čajka, Radosť, Kornička a Družba, Kubran, 
Trenčan, Véna, Brezová. Súčasťou poduja-
tia je i prezentácia ľudových remesiel.

15. 6. | 15.00 | Beh pre život

Tradičná séria nesúťažných charitatív-
nych behov, akcia pre účastníkov každého 
veku a fyzickej kondície. Všetky príspevky

vyzbierané v rámci projektu pôjdu na vý-
skum rakoviny.

30. 6. | 8.00 – 14.00 | Hviezdy 
deťom
5. ročník športovo-charitatívnej akcie, 
v ktorej sa predstavia zaujímavé futbalové
tímy. Futbalový turnaj osobností na ume-
lom trávniku Mierového námestia v Tren-
číne, s cieľom použiť získaný výťažok
z podujatia na charitatívne účely.

ŠTÚROVO NÁMESTIEŠTÚROVO NÁMESTIE
23. 6. | 16.30 | Zapáľme 
svätojánsky oheň pomoci 
starším
Zažnime spoločne iskru súcitu a spolu-
patričnosti so starými ľuďmi, ktorí si už
nemôžu pomôcť sami. Vstupné je dobro-
voľné a jeho výťažok bude použitý na ná-
kup zdravotníckych pomôcok pre seniorov
v sociálne slabých rodinách. V programe 
vystúpia: Divadielko Dunajka – Karne-
valový hrad, Dychová hudba Vlčovanka,
SHŠ Wagus – kotúľanie horiacich kolies, 
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Tanečná skupina Korzo a Funny Fellows.

29. 6. | 15.00 – 18.00 | 
8. trenčianske vodnícke 
stretnutie – Vodník párty

V sobotu popoludní sa na „vodníckom ná-
mestí“ stretnú deti a rodičia preoblečení 
do masiek vodníkov, víl a rôznych vodných 
živočíchov a budú súťažiť, aby získali vod-
nícky preukaz.

TRENČIANSKY HRADTRENČIANSKY HRAD
2. – 23. 6. | Kocúr a čarodejník 
na Trenčianskom hrade
Rozprávka Kocúr a čarodejník v dňoch 2., 
5., 6., 7., 8., 9., 12., 13., 14., 16., 19., 20.,
21., 22., 23. júna v čase od 9.30 do 17.30 
hod. každú polhodinu. Vzhľadom na ob-
medzenú kapacitu priestorov je potrebné
pre hromadné návštevy rezervovať termín
prehliadky a dodržať dohodnutý čas. Re-
zervácia na tel.: 032/743 56 57.

16. 6. | 18.00 | Cesta históriou 
spevom a odievaním
Príbeh o láske z obdobia renesancie. 
Uvidíte hudobné skupiny VOX a Musica
poetica a módnu prehliadku historických 
kostýmov z dielne Strednej umeleckej 
školy Trenčín.

29. 6. | 20.30 a 21.30 | Nočná 
prehliadka Trenčianskeho 
hradu
Pozývame vás na prehliadku Trenčianske-
ho hradu, ktorá bude plná šermu, streľby 
z palných zbraní, strašidiel v podzemí, py-
rotechnických efektov a, samozrejme, ne-
bude chýbať ani výstup na Matúšovu vežu.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Pobočka Opatová v ZŠ

3. 6. | 9.00 | Čítačka z knihy 
Daniela Heviera KR.V alebo 
Krajina V. čiže Kráľovná 
Viktória

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Jaselská ul. 2

5., 12., 19., 26. 6. | 8.00 – 9.30 | 
Babi, pošli mi to mejlom
Inštruktáž na zvládnutie základov PC 
a komunikácie prostredníctvom e-mailu 
pre seniorov. Kontakt na prihlásenie: 
032/770 83 14.

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

4. 6. | 16.00 | Dubajské 
tajomstvá
Autorská beseda o špecifi kách arabské-
ho sveta s diplomatkou, prekladateľkou, 
spisovateľkou Emire Khidayer a prezentá-
cia jej knihy.

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

14. 6. | 16.00 | Krajina hrubých 
čiar
Rozhovory s expremiérkou, sociologič-
kou, autorkou vedeckých publikácií Ivetou
Radičovou a novinárkou Ľubou Lesnou 
o knihe, spojené s autogramiádou.

20. 6. | 16.00 | Zraňovanie 
vlastného tela
Ako je možné, že si niekto zámerne
spôsobuje bolesť a ublíženie? Čo vieme 
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o sebapoškodzovaní. Diskutujú MUDr. Z. 
Tomaneková a Mgr. J. Stražáková.

22. 6. | 9.00 | 6. ročník 
celoštátnej súťaže v čítaní 
a písaní Braillovho písma
27. 6. | 16.00 | Natália 
Oldenburgová – zabudnutá 
perla Ponitria
Stretnutie so spisovateľkou Janou Judi-
nyovou a prezentácia knihy o vojvodkyni,
ktorá v našom kraji, v Brodzanoch, strávila
väčšinu svojho plnohodnotného života. 

VEĽKÁ SKALKA
Jaskynná kaplnka kláštora

17. 6. | 15.00 | Slávnostné 
otvorenie sympózia ORA ET 
ARS spojené so sv. omšou

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

21. 6. | 20.00 | Staropramen 
Best!Fest
Tradičné ukončenie klubovej sezóny.

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKAVÁŽKA
Mierové námestie 34

2. 6. | 18.00 | Michaela 
Michalíková – beseda 
o Japonsku

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

6., 13., 20., 27. 6. | 10.30 | 
Mommie's English Club
Mamy sa rozprávajú po anglicky a deti sa
pri nich hrajú.

7., 14., 21., 28. 6. | 10.30 | Mami 
spricht Deutsch
Mamičky sa rozprávajú po nemecky a deti 
sa pri nich hrajú.

MC SRDIEČKO
Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2,
032/743 04 32

3., 10., 17., 24. 6. | 18.30 – 20.00 | 
Jemná Viny asa Jóga
Cvičenie vhodné pre všetkých, najmä pre 
začiatočníkov. Cvičenie je v pomalšom 
tempe s pomôckami.

4., 11, 18., 25. 6. | 9.00 – 9.45 | 
Joga pre mamičky
Cvičenie vhodné pre mamičky už 6 týž-
dňov po pôrode.

4., 18. 6. | 10.00 | Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
5., 12., 19., 26. 6. | 17.00 | 
Cvičenie pre tehotné 
– profylaxia
Vedie pôrodná asistentka Zuzana Dun-
cová.

7., 14., 21., 28. 6. | 18.30 – 20.00 | 
Joga v tehotenstve
Cvičenie vhodné v období tehotenstva pre
rozhýbanie a uvoľnenie celého tela.

10. 6. | 16.30 | Vyrábame 
s deťmi: Tabuľky na odkazy 
–„Nezabudni“
13. 6. | 16.30 | Štvrtkové 
vzdelávania
Učíme sa spolu vychádzať – aktívne u die-
ťatka rozvíjame schopnosť riešiť konfl ikty,
štedrosť, čestnosť, pravdovravnosť a to-
lerantnosť.

HOSS SPORT CENTERHOSS SPORT CENTER
Karpatská 7537

3., 10., 17., 24. 6. | 9.30 – 11.30 | 
Outdoorové cvičenia rodičov 
s deťmi
7., 14., 21., 28. 6. | 10.30 – 11.30 | 
Mamičky späť do kondície 
Outdoorové cvičenie s kondičným tré-
nerom.

16. 6. | 15.00 – 17.00 | Deň otcov 
s Materským centrom Srdiečko
Pozývame všetkých otcov, mamičky a ich
deti. Strávime spoločne krásne nedeľné
popoludnie pri hre a športovaní.

POSÁDKOVÝ KLUBPOSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

4. 6. | 16.00 | Choroby včiel
Seminárna beseda. Prednáša Ivan Šte-
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fánek.

6. 6. | 16.00 | Posledný 
boj parašutistov skupiny 
Antropoid 
10. 6. | 16.00 | Zásady rezu 
a tvarovanie ovocných drevín 
v priebehu vegetačného 
obdobia
Prednáša Ing. Boldiš.

 TÁBORY PRE DETI

GALÉRIA 
M. A. BAZOVSKÉHO
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12. 6. | 16.00 | Problematika 
generálnych opráv leteckých 
trenažérov
Beseda.

13. 6. | 15.00 | Juniáles
Spoločenské stretnutie seniorov.

20. 6. | 16.00 | Slovenskí vojaci 
na východnom fronte v roku 
1943
Prednáša: Doc. PhDr. Jozef Bystický. CSc.

16. 6. | 8.00 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov pivných 
kuriozít 
22. 6. | 7.00 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie mincí, medailí 
a vyznamenaní

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

1. – 30. 6. | Cvičenie pre ženy 
s Vladom Ondrovičom 
Cvičenie zamerané na posilňovacie cviky
v intervalovom cvičení s fázami odpočin-
ku, ktorého výhodou je vysoký energetic-
ký výdaj, výsledkom je zlepšenie ohyb-
nosti a schopnosti koordinácie, spevnené
partie bokov, brucha, stehenných a seda-
cích svalov. 

1. – 30. 6. | Cvičenie pilates 
Cvičenie je zamerané na hlboký svalový
systém, podporu krížovej chrbtice a late-
rálne hrudné dýchanie. Zostava cvikov na-
tiahne skrátené a posilní oslabené svaly. 
Bližšie informácie a prihlasovanie na tel.:
0905 705 431.

3., 10. 6. | 17.30 – 19.00 | Klub 
francúzskej konverzácie
Stretnutie obdivovateľov francúzskeho 
jazyka.

3., 10., 17., 24. 6. | 17.15 – 18.15 | 
Pilates pre začiatočníkov
3., 10., 17., 24. 6. | 18.30 – 19.30 | 
Choreografia fan veil pre 
pokročilé tanečnice
Kurz je určený tanečniciam, ktoré dobre
ovládajú základy brušného tanca a vedia
prvky spájať do tanečných kombinácii.

3., 10., 17., 24. | 19.30 – 20.30 | 
Brušné tance
Na kurze sa naučíte a precvičíte si zá-
kladné prvky brušného tanca, ktoré sa 
naučíme spájať do jednoduchých taneč-
ných kombinácií. Kurz je tiež zameraný
na správne držanie tela.

3., 10., 17., 24. 6. | 18.30 – 19.30 | 
Aerobic
Aeróbna hodina s prvkami dance aerobiku
spojená s posilňovaním a strečingom. 

4., 11., 18., 25. 6. | 16.45 – 17.45 | 
Zdravotný pilates
Cvičenie vhodné pre ľudí s bolesťami
chrbta.

4., 11. 6. | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk pokročilí
Trojmesačný konverzačný klub je vhodný 
pre stredne pokročilých.

5., 12. 6. | 18.00 – 19.30 | 
Francúzsky jazyk začiatočníci
5., 12., 19., 26. 6. | 18.00 – 19.00 | 
Kruhový tréning
Formát kruhového tréningu spočíva v sú-
bore cvikov, ktoré sú odcvičené jeden cvik 
po druhom s využitím fi tness náčinia.

12. 6. | 14.30 | Pľúcna embólia 
a Infarkt myokardu
Súbor zdravotných prednášok s Mgr. ošet-
rovateľstva Ľudmilou Hrubou pre Jednotu
dôchodcov Slovenska. Čo sa dozviete:
defi nícia ochorenia, rizikové faktory, prí-
znaky ochorenia, diagnostické metódy,
prognóza a komplikácie, liečba, prevencia.

22. 6. | 10.00 – 16.00 | Mimi 
a mami bazárik 
Navštívte detský a mamičkovský bazárik,
kde si každá maminka predáva sama.
Ak máte chuť zapojiť sa do bazáriku ako
predajca, treba sa prihlásiť cez: info@
kcaktivity.sk.

26. 6. | 18.00 – 20.30 | Klub 
patchwork 
V rámci klubu prebieha prezentácia
všetkých nových vyrobených prikrývok,
dečiek, podložiek a prestieraní patchwor-
kovou technikou členkami klubu. Výmena
skúseností, postupov, časopisov.

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

15. 6. | 7.00 – 12.00 | Burza 
starožitností a zberateľských 
predmetov
8., 9. 6. | Majstrovstvá 
Slovenska v mažoretkovom 
športe
10. ročník.

22. 6. | Akvatera Trenčín
Medzinárodná výstava zvierat.

SKALKA PRI TRENČÍNESKALKA PRI TRENČÍNE
17. – 23. 6. | Ora et Ars
6. ročník medzinárodného výtvarno-lite-
rárneho sympózia.
20. 7. | 15.00 | Slávnostná vernisáž
s kultúrnym programom

KOSTOL SV. ANDREJA-KOSTOL SV. ANDREJA-
SVORADA A BEŇADIKA 
Malá Skalka

22. 6. | 15.00 | Pracovná 
vernisáž
Prezentácia výtvarných a literárnych diel 
vytvorených na tohtoročnom podujatí 
ORA ET ARS za účasti autorov. Hudobný 
hosť – skupina starej hudby Fistulatoris 
consort a hostia.

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

20. 6. | 9.30 – 12.30 | Kultúrno-
historický seminár: Historické 
kláštory – od záchrany 
k dnešnému využitiu
Seminár v rámci podujatia výtvarno-lite-
rárneho sympózia ORA ET ARS.

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

4., 18. 6. | 9.00 – 11.30 | Ateliér 
pre seniorov
Návštevníci ateliéru sa na jednotlivých
stretnutiach bližšie venujú rôznym vý-
tvarným technikám. Oboznamujú sa so
základnými výtvarnými postupmi, farbou,
tvarom a materiálom.

4., 18. 6. | 16.00 – 18.30 | Večerný 
ateliér pre dospelých
Ide o projekt, ktorý sa zameriava na tvo-
rivé stretnutia pre všetkých priaznivcov
výtvarného umenia. Na jednotlivých
stretnutiach sa bližšie venujú rôznym vý-
tvarným technikám.

OSTROVOSTROV
15. 6. | 15.00 | Prebudenie draka

3. ročník – medzinárodných majstrovstiev
Slovenska pretekov dračích lodí.

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

4., 6., 11., 13., 18., 20., 25., 27. 6. | 
17.30 – 19.00 | Tvorivé radosti – 
tvorivý ateliér pre dospelých
Príďte medzi nás a oddýchnite si od kaž-
dodenných starostí a povinností. Pripra-
vené pre Vás budú výtvarné a umelecké
aktivity pod odborným vedením lektorov.

FRANI KLUBFRANI KLUB
Mierové námestie 11

1. – 30. 6. | 10.00 – 12.00 | Sme 
rodina 
Stretnutia žien, rodičov, detí a priateľov.
Podpora v tehotenstve, dojčení, rodičov-
stve, výchove detí, v samovzdelávaní,
rozhovory o výžive, živote, vzájomné zdie-
ľanie. Besedy a rozhovory na rôzne témy.

3., 10., 17., 24. 6. | 18.15 – 19.30 | 
Pohybom k radosti
Objavte v sebe radosť cez precítenie pohy-
bu, tela a duše. Pohybová aktivita prepája
3 časti: intuitívny tanec – jogu – uvoľne-
nie. Vhodné pre všetkých, ktorí túžia opäť 
cítiť sami seba.

5., 12., 19., 26. 6. | 17.00 – 18.30 | 
Výživa a zdravie 
Informácie o strave a potravinách trochu
inak. Diskusia o tom, čo jeme, pijeme,
nakupujeme, o alternatívach, nových
zdrojoch, podpore domáceho trhu.

8. 6. | 9.00 – 16.00 | Samoliečba 
zápalových ochorení
Praktický seminár so Štefanom Zakuťan-

p ý

ským.

22. 6. | 10.00 – 18.00 | Ženský 
zážitkový workshop
Téma: Túžba po kontakte a dotyku.

29. 6. | 10.00 – 17.00 | Živá 
strava v praxi
Praktický seminár. Živá nevarená strava

p

je najprirodzenejšou stravou pre nás ľudí.
Povieme si, ako sa bez ujmy znovu k nej 
vrátiť a prečo je pre nás tak dôležitá.

CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská 3, 032/743 45 35

1. – 30. 6. | Cvičenie pre ženy
3. 6. | 16.00 | Bonsaj klub
3., 10., 17., 24. 6. | 9.30 – 12.00 | 
Spevácka skupina Sihotiar
3., 10., 17., 24. 6. | 16.00 – 17.00 | 
Joga pre ženy
3., 10., 17., 24. 6. | 14.00 – 17.00 | 
Keramika – klub
4., 11., 18., 25. 6. | 14.00 – 17.00 | 
Jednota dôchodcov Slovenska 
č.05
5., 12., 19., 26. 6. | 9.00 – 12.00 | 
Jednota dôchodcov Slovenska 
č. 27
5., 12., 19., 26. 6. | 10.00 – 13.00 | 
Brušné tance
5., 12., 19., 26. 6. | 15.00 – 17.00 | 
Diabetes – konzultácie
5., 12., 19., 26. 6. | 16.00 – 17.00 | 
Angličtina
5., 12., 19., 26. 6. | 16.00 – 17.00 | 
Nemčina
6., 9., 13., 20., 27. 6. | 11.00 – 
16.00 | Masáže
6., 9., 13., 20., 27. 6. | 15.00 –
17.00 | Taroky, kartové hry
7., 14., 21., 28. 6. | 9.30 – 12.00 | 
Spevácka skupina Sihotiar
11. 6. | 14.30 | Rozpočítanie 
nákladov na teplo a teplú vodu 
v bytových domoch
Prednáška.

27. 6. | 16.00 | Poľský klub
28. 6. | 15.00 | Letné posedenie 
na terase s opekačkou

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ MESTSKÁ ŠPORTOVÁ 
HALA
Mládežnícka ul.

14. – 16. 6. | Majstrovstvá 
Slovenska juniorov vo florbale
14. 6. | 13.00 – 20.00 | zápasy v sku-
pinách
15. 6. | 8.30 – 20.30 | zápasy v skupinách
16. 6. | 8.30 – 17.00 | zápasy o umiest-
nenie

LESOPARK BREZINALESOPARK BREZINA
2. 6. | 10.00 | Beh trenčianskou 
Brezinou

9. ročník tradičného podujatia.

4 | KAM
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