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Trenčania vedia separovať
Najlepšie separujúcim mestom na Slovensku je Trenčín.
Svedčí to o zodpovednom prístupe samosprávy, ale i sa-
motných Trenčanov pri triedení odpadu.

 Hlavnú cenu v súťaži naj-
lepšie separujúcich miest a obcí
získalo spolu s fi nančnou odme-
nou 2 500 eur mesto Trenčín.
Ceny udeľovala spoločnosť EN-
VI-PAK vo štvrtok 10. októbra
na konferencii Samospráva a se-
parovaný odpad v Sielnici pri
Banskej Bystrici. Ocenenie pre-
vzal trenčiansky primátor Ri-
chard Rybníček.

„V Trenčíne žije približne 13
tisíc seniorov. Práve oni sú ťa-
húňmi v separovaní odpadov a sú
príkladom pre mladú generáciu.
Na tomto ocenení je vidieť, že 
keď sa spoja sily, dokážeme byť 

úspešní,“ povedal primátor.“
Spoločnosť Envi-pak hodnoti-
la, akú majú jednotlivé mestá
a obce hustotu zbernej siete, ako
a koľko kilogramov na obyvate-
ľa vyseparujú. Slovenské mestá
a obce povinne triedia odpad už
tri roky. 

„Kým v Belgicku vytriedia asi 
45 kilogramov komunálneho od-
padu na obyvateľa, na Slovensku
len okolo 25 kilogramov na jed-
ného obyvateľa, v samotnom

Trenčíne to bolo v minulom roku
67 kg na osobu,“ skonštatovala “

Hana Nováková z organizácie
Envi-pak. (ES)

Novinár a fotograf Ferdinand Rybníček by sa bol 30. októbra 2013 dožil 70 rokov.
Aj takto zvečnil svoje milované mesto. Výber z jeho fotografickej tvorby ponúka 
výstava „Môj Trenčín“, ktorá je inštalovaná v Mestskej veži do 14. novembra.
 FOTO: FERDINAND RYBNÍČEK

DISKUSIA S PRIMÁTOROM RICHARDOM RYBNÍČKOM
28. 11. 2013 o 17.30 h – Mestská športová hala Trenčín
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  EDITORIÁL   MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE

Milí čitatelia, 
vážení Trenčania,

počas prvých novembrových dní 
aj mnohí z vás zažívajú pokojnú
dušičkovú atmosféru. Spomí-
nate na blízkych a priateľov, ve-
nujete im v tichých myšlienkach 
pár slov a pohladení. Aj my
v tomto čase myslíme na člove-
ka, ktorý bol a zostáva Trenča-
nom známy ako dobrý, slušný, 
múdry a musíme zdôrazniť, že 
i vtipný a zdvorilý. Svoju stopu 
zanechal aj v našom a vašom
Infe. Od roku 2000 do roku
2002 bol redaktorom i foto-
grafom mestských novín. Jeho 
články boli písané s prirodze-
nou ľahkosťou a nadhľadom 
Trenčana – jedného z nás.
A jeho fotografi e rozprávajú 
príbehy, ktorých súčasťou ste 
boli možno i vy. Viaceré z nich
si môžete pozrieť v Mestskej 
veži do 14. novembra. Ferdi-
nand Rybníček miloval svoje 
mesto. Aj preto sa výstava pri 
príležitosti jeho nedožitých 70. 
narodenín volá Môj Trenčín. 
Spomínať budeme i na novem-
brové udalosti z roku 1989. 
Viac sa dozviete na str. 9.
V Infe sa ale venujeme aj bu-
dúcnosti, ktorá je pre Trenčín
dôležitá. Primátor rokuje so
štátom o napojení Zlatovskej 
ulice na stavbu nového mosta.
Mesto rozširuje vstup do ne-
mocnice. Trenčianske vodár-
ne a kanalizácie, kde je mesto
väčšinovým akcionárom, za-
čínajú s budovaním vodovodu
a kanalizácie v Orechovom. 
Začali i práce na prekrytí tr-
hoviska. A v pláne je toho viac.
O všetkom budeme včas písať 
i v ďalších vydaniach mestských
novín.
V aktuálnom čísle sme totiž 
pripravili volebný servis v podo-
be najdôležitejších informácií 
pre voličov, ktorí si 9. novembra 
môžu slobodne vybrať predsedu 
a svojich zástupcov do zastupi-
teľstva Trenčianskeho samo-
správneho kraja. Zaželajme si 
teda šťastnú voľbu.

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte

Vyhrajte voľné vstupenky na 9. medzinárodnú výstavu vína, vody 
a destilátov VINUM LAUGARICIO, ktorá sa koná 28. – 29. novembra
2013 na Výstavisku Trenčín. 

Trenčín sa v tomto roku po prvý raz pripojí k európskemu podujatiu NOC 
DIVADIEL. Ide už o štvrtý ročník. Kedy sa bude konať?
Odpovede posielajte do 20. novembra na info@trencin.sk

Začala sa preložka sietí na Mládežníckej ulici
Práce sa dotknú cesty a chodníkov v úseku od Sokolov-
ne po Mestskú krytú plaváreň. Obmedzenia potrvajú
do apríla budúceho roku. 

 Počas posledných ok-
tóbrových dní sa začali práce 
na preložke inžinierskych sietí 
na Mládežníckej ulici v úseku 

od Sokolovne po krytú plavá-
reň. Premávka musí byť preto
miestami zúžená iba do jedné-
ho jazdného pruhu. Na Ostrov

a na parkovisko pri Kolibe sa 
ľudia dostanú. Prístup na tie-
to miesta bude podľa prísľubu 
zhotoviteľa stavby zabezpeče-
ný. Ukončenie prvej etapy prác 
predpokladá zhotoviteľ v apríli 
2014.
 (RED)

Pre budovanie podjazdu odklonia hlavnú cestu
V novembri sa začne výstavba dočasnej obchádzkovej 
trasy hlavného ťahu z Trenčína na Žilinu v časti Pred
poľom.

 Stavebné práce na podjazde 
Pred poľom pokračujú výstav-
bou mosta v ceste I/61. Hlavný 
ťah z Trenčína na Žilinu (cesta 
I/61) budú musieť preto dočas-
ne presmerovať mimo súčasnú 
komunikáciu. 
 Dočasná komunikácia pre 
oba smery v dĺžke približne 
170 metrov bude vybudovaná 
v križovatke hlavnej cesty s Uli-
cou Pred poľom. Podľa vyjadre-
nia zhotoviteľa stavby sa bude 
po nej jazdiť až do leta budúce-
ho roka, kedy je plánované do-
budovanie okružnej križovatky 
Pred poľom. (RED)

VÝKOPY PRED ZUŠ K. PÁDIVÉHO
EŠTE NEKONČIA

 Podľa najnovších informácií zhotovite-
ľa modernizácie železničnej trate nebude
ešte križovatka pri Hoteli Elizabeth bez ob-
medzení. Dôvodom je ďalšia komplikácia,
na ktorú narazil pri ukončovacích prácach
na rekonštrukcii kanalizácie. Problém zho-
toviteľ operatívne rieši. Vodiči budú musieť 
byť i naďalej trpezliví. 

V Orechovom pribudne
kanalizácia a vodovod

pp

V pondelok 4. novembra sa začnú príprav-
né práce na výstavbe kanalizácie a vodo-
vodu na uliciach Jahodová a Matice sloven-
skej. Potrvajú predbežne do konca apríla 
2014.

 Na Jahodovej ulici budú práce smerovať od kri-
žovatky s Majerskou ulicou, pozdĺž celej Jahodovej
a skončia vyústením v križovatke s Istebníckou uli-
cou. Na Ulici Matice slovenskej pôjde trasa v štrko-
vej časti až po Istebnícku ulicu. 
 Rozkopávky budú realizované na menších úse-
koch, ktoré budú pre vozidlá neprejazdné. Prístup
bude zabezpečený iba pre peších. Ide o investičnú
akciu Trenčianskych vodární a kanalizácií, a. s.,
v ktorých je mesto Trenčín najväčším akcionárom.
Podrobne o tejto akcii sa dočítate v najbližšom vy-
daní Trenčianskeho Echa na strane č. 2 (7. 11.
2013).  (RED)
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Titul Miss Trenčín 2013 
patrí od soboty 19. októbra 

študentke Strednej odbornej
školy v Trenčíne Ivone Ďurač-
kovej z Bánoviec nad Bebra-
vou. Prvou vicemiss sa stala
študentka obchodnej aka-
démie Bibiána Reháková zo
Soblahova, druhou vicemiss
Adriana Zagrapanová z Tren-
čína. 

Krajský súd v Trenčíne
v stredu 23. októbra po-

tvrdil Rastislavovi Kudlovi 
platnosť mandátu poslanca
mestského zastupiteľstva. 
Rozhodol tak v neprospech
náhradníka na tento poslanec-
ký post Kamila Bystrického.

V sobotu 9. novembra Tren-
čania rozhodnú o tom, kto 

ich bude nasledujúce štyri roky 
zastupovať v krajskom parla-
mente. O osem poslaneckých
miest, ktoré patria obvodu
Trenčín, sa uchádza 70 kandi-
dátov. Predsedu Trenčianske-
ho samosprávneho kraja budú 
vyberať spomedzi šiestich kan-
didátov.

Od 11. do 15. novembra
v čase od 15. do 17. ho-

diny môžu Trenčania nosiť 
do priestorov Kultúrneho
strediska Dlhé Hony (vchod 
z Ulice 28. októbra) použi-
té a nepotrebné oblečenie
a nepoškodenú obuv, posteľ-
nú bielizeň, uteráky, utierky,
záclony, látky (minimálne
1m2 ), nepoškodené domáce
potreby, perie, prikrývky, van-
kúše, deky a hračky. Zbierku
organizuje OZ Diakonie Bro-
umov v spolupráci s mestom 
Trenčín. Nezisková organizá-
cia poskytuje sociálne služby 
občanom z okraja spoločnosti, 
materiálnu pomoc sociálne od-
kázaným, azylové ubytovanie
i pracovnú príležitosť. Veci tre-
ba zabaliť do igelitových vriec,
aby sa nepoškodili transpor-
tom.

V pondelok 18. novembra 
sa opäť otvoria dvere u pri-

mátora mesta Trenčín Richar-
da Rybníčka, aby privítal obča-
nov, ktorí majú záujem aktívne
komunikovať a vyjadriť svoje 
názory, pripomienky, sťažnosti
a námety. Deň otvorených dve-
rí potrvá od 14. do 18. hodiny.

Od 1. novembra mesto
opäť otvára Nocľaháreň 

v dome na Nešporovej ulici.
Pre ľudí v núdzi bude k dispo-
zícii v čase od 19.00 do 7.00
hodiny. Poplatok je 50 centov
za noc, podmienkou je nega-
tívny test na alkohol.

Kontrolný deň Jána Počiatka v Trenčíne
Eurofondové dopravné
projekty v Trenčíne pokra-
čujú podľa harmonogramu
a mali by byť dokončené 
v pôvodnom termíne.
Na kontrolnom dni 24. ok-
tóbra to povedal minister 
dopravy SR Ján Počiatek. 

„Aj keď pre ľudí v Trenčíne 
nie je obdobie výstavby veľkých
dopravných projektov najpríjem-
nejšie, výsledok bude určite stáť 
za to. Okrem zlepšenia doprav-
nej situácie sú tieto projekty aj 
významným stimulom do hospo-
dárskeho oživenia stredného Po-
važia,“ povedal minister dopra-“
vy Ján Počiatek. Kontrolovaným
projektom bola modernizácia že-
lezničného koridoru medzi Zla-
tovcami a Trenčianskou Teplou.
Plánovaný termín ukončenia

prác je december 2015. „Je dôle-
žité, že staviteľ si tento fakt uve-
domuje a robí všetko pre to, aby
bol úsek odovzdaný včas,“ pove-“
dal J. Počiatek. Minister skon-
troloval aj práce a ich tempo

na výstavbe cestného mosta. Zá-
stupcovia zhotoviteľa ho ubezpe-
čili, že projekt výstavby nového
cestného mosta pokračuje pod-
ľa plánov a dokončený bude už
koncom marca 2015. (ES)

  STRUČNE

Vstup do nemocnice bude rozšírený
Kolapsové situácie v doprave na Legionárskej ulici pred
nemocnicou sa rozhodlo mesto vyriešiť rozšírením 
vstupu do nemocničného areálu. Táto mestská investí-
cia si vyžiada približne 72 tisíc eur.

 Práce pred nemocnicou za-
čali v pondelok 28. októbra 
umiestnením dopravného zna-
čenia. O deň neskôr už boli v te-
réne i stroje.
„Rozhodli sme sa zjednodušiť 
vstup do areálu nemocnice roz-
šírením cesty. Vznikne odbočo-
vací pruh do nemocnice sme-
rom od Biskupíc a opravíme aj 

chodník. Navyše, pribudne i prie-
chod pre chodcov priamo pred 
vstupom do nemocnice,“ informu-“
je primátor Richard Rybníček.
 Na Legionárskej ulici v úse-
ku pred nemocnicou bude počas
prác znížená rýchlosť na 30-tku.
Chodci idúci po chodníku su-
sediacom s nemocnicou budú
dopravným značením z oboch

strán upozornení na nutnosť 
prejsť cez najbližší priechod pre 
chodcov na opačnú stranu. Prá-
ce priamo pred vstupom do ne-
mocnice budú vždy len v jednom 
jazdnom pruhu. 

„Práce potrvajú približ-
ne do konca novembra. Vodiči 
i chodci budú musieť byť trpezli-
ví, ale najmä tolerantní. Upozor-
nili sme i vedenie nemocnice, že 
počas dopravných obmedzení, by 
bolo dobré odkloniť sanitky k iné-
mu vchodu. Dúfam, že to dobre 
dopadne a že nemocnica bude 
súčinná pri celej tejto stavbe,“
skonštatoval primátor. (ES)

V Trenčíne napreduje i výstavba nového železničného 
mosta. (J. ČERY)

Bude Zlatovská ulica napojená na nový most?
Napojenie Zlatovskej ulice je pre dopravu v Trenčíne 
kľúčové. Projekt cestného mosta s tým však nepočíta. 
Mesto spolu so štátom chcú tento stav zmeniť.

Výstavba nového cestného
mosta nepočíta s napojením Zla-
tovskej ulice na most a diaľničný 
privádzač. Inak povedané, robí ju
slepou. A to je problém. Zhodli sa
na tom minister dopravy Ján Po-
čiatek i primátor Trenčína Richard
Rybníček.

„O tomto probléme komuniku-
jem s ministerstvom i Slovenskou
správou ciest približne rok. Na ro-
kovaní v pondelok 28. októbra mi-
nister uznal, že túto situáciu musí 
vyriešiť štát spolu s mestom,“ po-“
vedal R. Rybníček, ktorý ocenil
prístup Jána Počiatka. Ak by Zla-
tovská ulica zostala slepou, hro-
zil by v Zámostí v budúcom roku

v kombinácii s modernizáciou že-
lezničnej trate kolaps v doprave.
Už dnes je tu situácia veľmi vážna.

„Navyše, podstatná časť Zá-
mostia, ktorú pretína Zlatovská
ulica by zostala na slepej ulici.
Problém by mali podnikatelia a ľu-
dia žijúci v tejto časti Zámostia.
Je pre mňa nepochopiteľné, pre-
čo bývalé vedenie mesta a poslan-
ci za túto mestskú časť v minulom
volebnom období nevenovali tomu-
to problému dostatočnú pozornosť 
a vec nevyriešili,“ tvrdí primátor, “
ktorý je v rokovaniach o napojení
Zlatovskej ulice na nový most tes-
ne pred dohodou so štátom.

„Keďže ide o napojenie 

komunikácie v správe mesta, hovo-
ríme o spôsobe, akým do investičnej 
akcie vstúpi mesto a akým štát. Ak 
štát vybuduje pravotočivé odboče-
nia z nového mosta a na most, my
sa postaráme o Zlatovskú ulicu.
Dáme jej nový povrch, dobuduje-
me ju tak, aby mohla byť plynu-
le napojená na most,“ povedal R. “
Rybníček. 
 Ak sa podarí dobudovať na-
pojenie Zlatovskej ulice na nový 
most, odťažia sa existujúce do-
pravné napojenia nielen v tej-
to časti mesta, ale v rámci celého
Trenčína. Ľudia z 20 tisícového
sídliska Juh sa veľmi pohodlne
a najmä rýchlo dopravia do Zá-
mostia. Tým sa odľahčí i stred
mesta a tiež starý cestný most.
 (RED)
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Pozývame Vás na

diskusiu s primátorom  
Richardom Rybníčkom

28. 11. 2013 o 17.30 h  
Mestská športová hala Trenčín

Vaše otázky môžete buď adresovať primátorovi na info@trencin.sk,
alebo ich položiť priamo na mieste.alebo ich položiť priamo na mieste.

Mesto pokračuje
v opravách výtlkov
Výtlky a iné poškodenia ciest mesto odstraňovalo aj
v októbri. V opravách miestnych komunikácií chce po-
kračovať i v nasledujúcom mesiaci.

Cesty na ďalších dvadsia-
tich uliciach boli v októbri opra-
vené zarezaním a vyčistením 
výtlkov až po položenie teplé-
ho asfaltu (AB). Obnovené sú 
úseky na Legionárskej, Západ-
nej, Beckovskej, Strojárenskej, 
Nábrežnej, Šoltésovej i Opa-
tovskej ulici. Poškodenia sú od-
stránené i na komunikáciách J. 
Halašu, Horný Šianec, M. Rá-
zusa, J. Zemana a aj na Záhrad-
níckej, Jilemnického, Olbrach-
tovej, Brnianskej ulici. Mesto 
zabezpečilo i opravu povrchu 
križovatky ulíc gen. L. Svobo-
du a Saratovskej, parkoviska 
na Palackého ulici, vyriešilo 
problém s prepadnutou uličnou 
vpusťou na Cintorínskej ulici 
a opravilo i povrch parkoviska 
pri NC Družba. V posledných 
októbrových dňoch bol odstrá-
nený prepad cesty na Hurbano-
vej ulici. 

Októbrové výdavky na opra-
vu miestnych komunikácií 
prekročili 28 tisíc eur. 

  PLÁNOVANÉ OPRAVY
V NOVEMBRI 2013

– Kasárenská ulica – výtlky
– Orechovská ulica – výtlky
– Kraskova ulica – výtlky

– oprava chodníka zo zám-
kovej dlažby na Ulici 
Halalovka

– oprava chodníka na Isteb-
níckej ulici – pred KD 

– Dolné pažite – vybudova-
nie vsakovačky

– Hodžova ulica č. 3 a č. 5 – 
prepady v ceste

– Hasičská ulica (stará ces-
ta) – oprava prepadávajú-
ceho poklopu pri podchode

– oprava schodov pri ODA 
od Hviezdoslavovej a Va-
janského ulice

– oprava uličnej vpuste 
na Hviezdoslavovej ulici
oproti Jaselskej ulici

– oprava prepadu (sklobe-
tón) v chodníku na Rázuso-
vej ulici pred potravinami 

– dokončenie opráv scho-
dov v podchode od Parku
gen. M. R. Štefánika

„Stále platí, že opravy miest-
nych komunikácií sú podmie-
nené vhodnými klimatickými 
podmienkami a tiež prevádz-
kovaním výrobne asfaltových
obaľovacích zmesí,“ upozorňu-“
je vedúci Útvaru interných slu-
žieb MsÚ Trenčín Benjamín
Lisáček.
 (ES)

Parkovisko pri Bale má nový povrch

Po tom, ako bola odstavná plocha pred predajňou Bala
na Ulici Dlhé Hony vyfrézovaná a zaasfaltovaná, môžu 
na nej vodiči opäť parkovať. Mesto tu investovalo 
necelých 19 tisíc eur.

Bude sa pochovávať na
bývalých vojenských hroboch?
Mesto Trenčín začalo s výstavbou rozšírenia hlavného 
mestského cintorína pod sídliskom Juh. Do úvahy pripa-
dajú aj bývalé vojenské hroby.

 Mesto Trenčín má dvanásť 
mestských cintorínov, ktorých 
kapacita je už niekoľko rokov 
nedostatočná. Hoci v meste 
ročne zomiera okolo 350 až 400 
ľudí, je podľa výpočtov samo-
správy každý rok potrebných 
asi 60 až 80 nových hrobových 
miest. Podľa doterajších skúse-
ností sa asi 72 percent zosnu-
lých pochováva do existujúcich 
a dopredu zaistených hrobo-
vých miest. Na časť, asi 40 per-
cent sa dajú využiť staré hrobo-
vé miesta bez nájomcu.
 Podľa odhadov je vyše 1 800 
hrobových miest takých, ktoré 
sa považujú za voľné. Sú v nich 
pochovaní už ľudia a nájom-
covia za ne riadne platia. S ta-
kýmito miestami sa však nedá 
počítať ako s voľnými pre koho-
koľvek. Nájomcovia do nich do-
volia pochovať len toho, koho 
uznajú za vhodné. Podľa odha-
dov mesta, počet voľných hro-
bových miest je tak asi na dva až 
tri roky. 

 Jednou z možností ako zvý-
šiť kapacitu nových hrobových 
miest by mohlo byť využitie čas-
ti, kde sú vojenské hroby z I. 
a II. svetovej vojny, ich prene-
senie a vytvorenie spoločných 
hrobov s pamätníkom padlých 
vojakov. „Tento zámer by zvý-
šil kapacitu cintorína,“ hovo-“
rí predseda komisie životného 
prostredia, investícií, dopravy 
a územného plánu pri Mest-
skom zastupiteľstve v Trenčíne 
Emil Košút. „Neupravené hro-
by v priebehu roku by neprovo-
kovali návštevníkov cintorína, 
že sa o ne nemá kto starať. Ako 
bývalý profesionálny vojak si 
myslím, že je našou povinnosťou 
starať sa o hroby a pamätníky 
vojen na našom území. Je treba 
pripomínať verejnosti, že slobo-
da nie je zadarmo a stojí veľké 
obete. Musíme si uctiť pamiat-
ku vojakov všetkých národností, 
ktorí za nás zomierali,“ doplnil“
E. Košút. (EP)

  ZAČALI SA PRÁCE NA ZASTREŠENÍ TRHOVISKA

 Snahou architektov je za-
chovať atmosféru trhoviska
na Ulici 28. októbra. Strechu
bude podopierať pôvodná
oceľová konštrukcia z reno-
vovaných nástupíšť trenčian-
skej železničnej stanice.
Mesto do zveľadenia trho-
viska investuje 180 tisíc eur.
Práce sa začali 28. októbra
a celá stavba by mala byť ho-
tová do konca roka. (R)

 FOTO: J. ČERY



1. november 2013 aktuality INFO | 5

V Trenčíne budeme voliť osem krajských poslancov
V sobotu 9. novembra sa v Trenčíne o 7.00 ráno otvorí 50
volebných miestností. Občania si v tento deň budú môcť
zvoliť svojich zástupcov do krajského parlamentu a pred-
sedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Právo voliť do orgánov sa-
mosprávnych krajov majú ob-
čania Slovenskej republiky a cu-
dzinci. Musia mať trvalý pobyt
v obci, ktorá patrí do územia sa-
mosprávneho kraja alebo majú
trvalý pobyt vo vojenskom ob-
vode, ktorý patrí na účely vo-
lieb do orgánov samosprávneho
kraja do jeho územia a najne-
skôr v deň konania volieb do-
vŕšili 18 rokov veku. 

  HLASOVANIA SA TEDA 
MÔŽE ZÚČASTNIŤ 
VOLIČ, KTORÝ:

– je zapísaný v zozname voličov
príslušného volebného okrsku,
predloží rozhodnutie súdu o vy-
konaní opravy alebo doplnení
zoznamu voličov príslušného
volebného okrsku.

– nie je zapísaný v zozname vo-
ličov a v deň volieb sa dostaví
do príslušnej volebnej miestnos-
ti podľa miesta trvalého pobytu
a bude na základe predložené-
ho preukazu totožnosti (občian-
sky preukaz, doklad o pobyte
cudzinca) dopísaný okrskovou
volebnou komisiou do zoznamu
voličov.

   NEZABUDNITE SI DOMA 
PREUKAZ TOTOŽNOSTI

 Volič hlasuje osobne. Zastú-
penie nie je prípustné.  Po prí-
chode do volebnej miestnosti je
volič povinný preukázať svoju
totožnosť predložením občian-
skeho preukazu alebo dokladu
o pobyte cudzinca. Od okrskovej
volebnej komisie dostane dva

hlasovacie lístky a prázdnu obál-
ku opatrenú odtlačkom úradnej
pečiatky obce. 

  HLASOVACIE LÍSTKY 
BUDÚ DVA

 Každý volič sa musí pred
hlasovaním odobrať do priesto-
ru určeného na úpravu hlasova-
cích lístkov. Tam vloží do obálky 
jeden hlasovací lístok pre voľby 
do zastupiteľstva a jeden hlaso-
vací lístok pre voľby predsedu.
 Na hlasovacom lístku pre
voľby do zastupiteľstva zakrúž-
kovaním poradových čísel ozna-
čí kandidátov, pre ktorých hla-
suje. Volič môže zakrúžkovať 
najviac taký počet kandidátov,
aký má byť v príslušnom voleb-
nom obvode zvolený. V našom
volebnom obvode – Volebný ob-
vod č. 9 – TRENČÍN sa volí 8
poslancov. Na hlasovacom líst-
ku pre voľby predsedu zakrúžko-
vaním poradového čísla označí

kandidáta, pre ktorého hlasuje.

   O  VOĽBU 
DO PRENOSNEJ URNY
TREBA POŽIADAŤ

 Volič, ktorý sa nemôže do-
staviť do volebnej miestnosti
zo závažných, najmä zdravot-
ných dôvodov, má právo požia-
dať okrskovú volebnú komisiu
o vykonanie hlasovania mimo
volebnej miestnosti do prenos-
nej volebnej schránky, a to len
v územnom obvode volebného
okrsku, pre ktorý bola okrsko-
vá volebná komisia zriadená.
Voliči môžu svoju požiadavku
o voľbu do prenosnej volebnej
schránky nahlásiť do 8. 11. 2013
na Mestskom úrade v Trenčíne,
č. t. 6504 244 a počas volieb 9.
11. 2013 na Mestskom úrade
v Trenčíne, č. t. 6504 309 alebo
príslušnej okrskovej volebnej
komisii.

SOBOTA

9. 11. 

2013 

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)

 – 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)

SOBOTA

16. 11. 

2013 

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)

SOBOTA

23. 11. 

2013 

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)
 – Slivková ul. (pri trafostanici)

 – Žabinská ul. (námestíčko)
 – 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)

Pozor na zmeny v harmonograme jesenného upratovania
Organizované upratovanie na území mesta pokračuje aj
v novembri. Zmeny v harmonograme umiestnenia veľ-
koobjemových kontajnerov sa týkajú ulíc Jasná, M. Kišša
a Slivková. 

V súvislosti s modernizáciou
železničnej trate musí byť zruše-
né stanovište veľkoobjemových
kontajnerov na Jasnej ulici, kde
mali byť umiestnené v sobotu 9.
novembra. 

Nové stanovište pre kontaj-
nery vznikne na Slivkovej ulici
pri trafostanici v termíne v sobo-
tu 23. novembra v čase od 8.00
do 12.00 hod.

Ďalšia zmena sa týka sta-
novišťa na Ulici M. Kišša, kde

mali byť veľkoobjemové kontaj-
nery oproti trafostanici v sobo-
tu 23. novembra v čase od 13.00
do 17.00 hodiny. Toto stanoviš-
te sa presúva na Žabinskú ulicu
(námestíčko). Termín zostáva.
 Upratovanie sa koná iba
počas sobôt. Na stanovištiach
sú vo vymedzenom čase pod-
ľa harmonogramu umiestnené
vždy dva veľkoobjemové kon-
tajnery (VOK). Jeden na odkla-
danie biologicky rozložiteľného

odpadu (konáre, odpad zo zá-
hrad, trávnikov a pod.), pričom
hádzať doňho akýkoľvek iný od-
pad je prísne zakázané. 
 Na odkladanie iného odpa-
du slúži druhý kontajner. Do ani
jedného kontajnera nepatrí
elektroodpad, vyradené batérie
a akumulátory, žiarivky, želez-
ný šrot a pneumatiky. Tento od-
pad je možné vyložiť ku kontaj-
nerom, odkiaľ odvoz zabezpečí
Marius Pedersen, a. s.
 Vykladať odpad po odvezení
kontajnerov je prísne zakázané!
Pri porušení hrozí pokuta 166
eur.

Pohrabané lístie 
treba nahlásiť, 
mesto ho 
odvezie

Ak občania pohrabú lístie 
na verejných plochách, mali 
by to oznámiť na telefón-
nom čísle 0902 911 051.
Lístie bude odvezené.

Prosíme obyvateľov, aby 
pohrabané lístie umiestňo-
vali čo najbližšie k prístupo-
vej ceste.
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Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013
 Na základe rozhodnutia
predsedu Národnej rady Sloven-
skej republiky č.191/2013 Z. z.
o vyhlásení volieb do orgánov
samosprávnych krajov sa voľby 
do zastupiteľstiev samospráv-
nych krajov a voľby predsedov
samosprávnych krajov uskutoč-
nia v sobotu 9. novembra 2013.
Volebné miestnosti sa v tento

deň pre voličov otvoria o 7.00 ho-
dine a zostanú otvorené do 22.00 
hodiny.
 Na riadne organizačno-tech-
nické zabezpečenie volieb do or-
gánov samosprávnych krajov 
primátor mesta Trenčín určil vo-
lebné okrsky a volebné miestnos-
ti v každom volebnom okrsku. 
V našom meste je vytvorených 

50 volebných okrskov. Upozor-
ňujeme voličov na zmeny vo vo-
lebných miestnostiach oproti mi-
nulosti vo volebnom okrsku č. 2 
– Gymnázium Ľ. Štúra, 1. mája 
167/3 (predtým Sociálne služ-
by mesta Trenčín, Piaristická 
271/42).

VYMEDZENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV A VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ JE NASLEDOVNÉ:

Číslo 

okrsku
Volebná miestnosť Vymedzenie územia volebného okrsku

1.
Veliteľstvo síl výcviku

a podpory OS SR /ODA/

Hviezdoslavova 205/16

Nám. sv. Anny, Hasičská, Farská, Hviezdoslavova, Horný Šianec, Nám. SNP, J. Braneckého, Marka 
Aurélia, Matúšova, Mierové nám., M. Nešporu, Palackého, Kniežaťa Pribinu, Rozmarínova,
Sládkovičova, Jaselská, Štúrovo nám., Vajanského, 1. mája, Mariánske námestie, Hviezdová,
Vojtecha Zamarovského

2. GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA

1. mája 167/3

Bernolákova, Električná, Kmeťova, Kollárova, Kuzmányho, K dolnej stanici, Súdna, Jesenského, 
Jilemnického, I. Olbrachta, Kúty, Moyzesova, Pod Brezinou, Nad tehelňou, Pod lesoparkom, 
J.B.Magina, MUDr. A.Churu, Daniela Krmana, Jána Lipského, Rybárska, Piaristická, Šťastná

3.
Kultúrne stredisko

DLHÉ HONY 

28. októbra 1169/7 

Cintorínska, Dolný Šianec, J. Kráľa, Krátka, Nová, Partizánska, Zelená, Tatranská, Záhradnícka,
Legionárska nepárne č. 1-37, párne č. 2 – 30

4.
Kultúrne stredisko

DLHÉ HONY 

28. októbra 1169/7 

Soblahovská nepárne č. 1 – 39

5. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Bezručova 1228/66

Bezručova, Kalinčiakova, Lidická, Družstevná, Kpt. Jaroša, Ovocná, S. Chalupku, Slnečné nám., 
Veterná, Osloboditeľov, Inovecká nepárne č. 7 – 15, 65, párne č. 12 – 74, Ku štvrtiam

6. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Bezručova 1228/66

Soblahovská nepárne č. 41 – 61, párne č. 4 – 26 a č. 34 – 38, Strojárenská, Pod Juhom, Pod 
Komárky, Na Zongorke

7. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Dlhé Hony 1155/1
Inovecká nepárne č. 1 –3, párne č. 2 – 10, 28. októbra nepárne č. 1 – 29, párne č. 4 – 16

8. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Dlhé Hony 1155/1
28. októbra nepárne č. 31 – 45, párne 18 – 38, Dlhé Hony 

9. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Dlhé Hony 1155/1
Beckovská, Nemocničná, Panenská, Legionárska nepárne č. 39 – 63, párne č. 32 – 92

10. MATERSKÁ ŠKOLA

Stromová 2538/3

Karpatská, Poľná, Stromová, Narcisová, Nové Prúdy, Palárikova, Puškinova, Riznerova, Sasinkova,
Jána Zemana

11. MATERSKÁ ŠKOLA

Stromová 2538/3

Belá, Biskupická, Bottova, Javorinská, Nozdrkovce, Úzka, Záhumenská, Legionárska nepárne č. 65
– 127, párne č. 100 – 162

12. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

L. Novomeského 2692/11
Západná, Saratovská 2 a 4

13. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

L. Novomeského 2692/11
Jána Halašu

14.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA

L. Novomeského

2692/11 

L. Novomeského, Saratovská nepárne 1 – 9, párne č. 8 a 10

15.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA

L. Novomeského

2692/11 

K. Šmidkeho

16. Kultúrne stredisko JUH

Kyjevská 3183
Šafárikova

17. Kultúrne stredisko JUH

Kyjevská 3183
Bazovského, Liptovská, Južná

18. Kultúrne stredisko JUH

Kyjevská 3183
Gen. Svobodu, Vansovej, Nám. Svätej Rodiny

19. Kultúrne stredisko JUH

Kyjevská 3183
Kyjevská, Mateja Bela nepárne č. 37 – 55

20. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Východná 2435/9

Mateja Bela nepárne čísla
1 – 35
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21. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Východná 2435/9

Mateja Bela všetky párne čísla 

22. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Východná 2435/9
Halalovka č. 1 – 20

23. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Východná 2435/9
Halalovka č. 21 – 40

24. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Východná 2435/9
Halalovka č. 41 – 71

25. Zariadenie pre seniorov

Lavičková 2383/10
Lavičková, Východná

26.
TRENČIANSKA UNIVERZITA 

A. DUBČEKA

Študentská 1638/3

Nábrežná, Švermova, Študentská, Komenského, Smetanova

27.
TRENČIANSKA UNIVERZITA 

A. DUBČEKA

Študentská 1638/3

Hurbanova, Gen. Goliana nepárne č. 37 – 43, párne č. 10 – 14, Jiráskova, Gen. Viesta párne č. 32-
46

28. MATERSKÁ ŠKOLA

Švermova 1631/24

Gen. Viesta nepárne č. 1 – 7, párne č. 2 – 30, Kpt. Nálepku 37 a 39, Martina Rázusa, Gen. Goliana
nepárne č. 1 – 35, párne č. 2 – 8

29. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Hodžova 1487/37

Hodžova nepárne č. 1 – 39, párne č. 2 – 44, Holubyho nám., Vodárenská, Kpt. Nálepku nepárne č.
1 – 35, párne č. 2 – 8, 17. novembra 

30. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Hodžova 1487/37
Hodžova nepárne č. 41 – 69, párne č. 46 – 94, Gagarinova, Šoltésovej

31. CENTRUM SENIOROV,

Osvienčimská 1720/3
Považská nepárne č. 35 – 91, párne č. 36 – 90, Osvienčimská

32. CENTRUM SENIOROV,

Osvienčimská 1720/3

Brigádnická, Hodžova nepárne 71-81, Považská nepárne č. 1 – 33, párne č. 2 – 34, M. Turkovej,
Pod Skalkou, Opatovská nepárne č. 1 – 13, párne č. 2 – 18, Pri Tepličke, Jasná, Pod čerešňami, 
Tichá 

33. MATERSKÁ ŠKOLA

Opatovská 654/39
Žilinská, Clementisova,

34. MATERSKÁ ŠKOLA

Opatovská 654/39
I. Krasku, Odbojárov, Armádna, Opatovská nepárne č. 15 – 53, párne č. 20 – 96

35. MATERSKÁ ŠKOLA

Opatovská 654/39 
Pádivého, Sibírska

36. Kultúrne stredisko OPATOVÁ

Opatovská 96/220

10. apríla, Horeblatie, Mlynská, Niva, Pod driením, Potočná, Opatovská nepárne č. 55 – 267, párne 
č. 98 – 240, Mníšna

37. Kultúrne stredisko KUBRA

Kubranská 63/94

Jána Derku, Na kameni, Jána Fabu, Pod horou, Pod lipami, Pod hájikom, Záhrady, Zelnica,
Za humnami, Dubová, M. Hricku, Kubranská, Rovná, Volavé

38. Kultúrne stredisko KUBRA

Kubranská 63/94
Pred poľom, Gen. M. R. Štefánika párne č. 118 – 130, nepárne č. 83 a 85, Súvoz, K zábraniu

39.
Kultúrne stredisko

KUBRICA

Kubrická 56/60

Kubrická 

40. Stredná odborná škola

Pod Sokolice 519/14
Pod Sokolice, Gen. M.R. Štefánika nepárne č. 21 – 69, párne č. 86 – 116, K výstavisku 

41. Stredná odborná škola

Pod Sokolice 519/14

Kukučínova, Kragujevackých hrdinov, Železničná, Gen. M. R. Štefánika nepárne č. 5 – 17, párne č.
10 – 84, Sadová

42. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Veľkomoravská 2160/12

Veľkomoravská, Zlatovská, Brančíková, Vl. Roya, Rastislavova, Svätoplukova, Bratislavská nepárne
č. 1 – 119, párne č. 2 – 48

43. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Veľkomoravská 2160/12
Hollého , Ľ. Stárka , Piešťanská

44.  ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Veľkomoravská 2160/12
Duklianskych hrdinov

45. MATERSKÁ ŠKOLA

Medňanského 360/34

Istebnícka, Jahodová, Jánošíkova, Kasárenská, Slivková, Šafránová, Hroznová, Majerská, 
Medňanského, Matice slovenskej, Orechovská, Podjavorinskej, Ružová, Záhradná, Vlárska

46. KD ISTEBNÍK

Medňanského 360/34

Hrádzová, Hrabovská, Chotárna, Horné Orechové, Kvetinová, Lesnícka, M. Kišša, Na záhumní,
Radlinského, Súhrady, Široká, Žabinská

47. ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM

Kožušnícka 72/4

Jedľová, Lipová, Javorová, Prúdy, Brezová, Orgovánová, Višňová, Obchodná, Kožušnícka, 
Brnianska, Bratislavská nepárne č. 121 – 141, Vážska

48. ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM

Kožušnícka 72/4
Staničná, Súťažná, Budovateľská, Kvetná, Bavlnárska, Školská, Továrenská

49. Kultúrne stredisko ZLATOVCE

Hlavná 495/10

Malozáblatská, Hanzlíkovská, Hlavná, Jarná, J. Psotného, Na dolinách, Na kamenci, Na vinohrady,
Na záhrade, Poľovnícka, Severná, Detská, Okružná, Jána Prháčka, K mlyniskám

50. Kultúrne stredisko ZÁBLATIE

Záblatská 2/27

Dolné Pažite, Ku kyselke, Pri parku, Poľnohospodárska, Rybáre, Sigôtky, Bratislavská párne č. 52 – 
116, Záblatská, Kňažské 
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Trenčianky
na Slovak Press Photo

 V druhom ročníku prestížnej 
slovenskej fotografi ckej súťaže 
Slovak Press Photo v kategórii 
Portrét získala 2. miesto Katarí-
na Babálová za fotografi u „Ry-
bárik riečny“. Za sériu fotogra-
fi í „Váňov posledný“ v kategórii “
Šport udelila porota 3. miesto 
ďalšej Trenčianke Barbore Pre-
kopovej, ktorá získala aj čestné 
uznanie v kategórii Portrét so 
sériou „Tu som doma“. Obidve 
autorky pôsobia ako voľné foto-
grafky. Barbora Prekopová tvorí 

pod umeleckým menom Micha 
Bardy. Mená víťazov slávnostne 
zverejnili 23. októbra v Zrkad-
lovej sieni Primaciálneho palá-
ca v Bratislave. Porota vyberala 
v tomto ročníku spomedzi 797 
fotografi í od 139 autorov. Za-
stúpenie mali fotografi  z tlačo-
vých agentúr, tlače, na voľnej 
nohe aj študenti. Rozhodovalo 
sa o troch najlepších fotografi -
ách a troch najlepších sériách 
fotografi í v ôsmich kategóriách. 
Blahoželáme!

Úspechy žiakov ZUŠ K. Pádivého
Na Bienále svetovej detskej výtvarnej tvorby v japonskom Ka-

nagawe sa z 24 008 prác z 91 krajín celého sveta dostalo do užšieho
kola 467 prác. Z toho 9 zo Slovenska. Sedemročná Zara Štefánková
z triedy Mgr. Andrey Červeňanskej zaujala svojou prácou „Vtáčia ro-
dina“. Žiačka literárno-dramatického odboru Lujza Lehocká z trie-
dy Mgr. Zuzany Mišákovej získala druhé miesto v celoslovenskej
súťaži Mladá slovenská poviedka 2013. Jej prácu „Máme v triede 
anjela“ si môžete prečítať na www.zustrencin.sk. Blahoželáme!“

Klub darcov Trenčianskej 
nadácie rozdeľoval
Najväčší počet hlasov a 700 eur získal projekt Benefičný 
beh PRO AUTIS. Trenčianske hradné divadlo s hrou A.
P. Čechova Svadba a Divadlo Normálka s divadelným 
predstavením Čínska stena sa umiestnili hneď za ním
a získali po 500 eur.

 Vo štvrtok 10. októbra sa už
po desiatykrát stretli členovia
Klubu darcov Trenčianskej na-
dácie na svojom pravidelnom
výročnom hodnotiacom stretnu-
tí. O fi nančnú podporu sa uchá-
dzalo jedenásť žiadateľov. „Ich
prezentácie boli veľmi pekne pri-
pravené a profesionálne pred-
stavené,“ povedala správky-“
ňa Trenčianskej nadácie Alena
Karasová.

„Podľa slov členov Klubu dar-
cov bolo veľmi ťažké prideliť body

tým správnym projektom. Škoda,
že zdroje Klubu darcov sú obme-
dzené. Do desiateho ročníka Klu-
bu darcov darovali jeho členo-
via spolu 1700 eur. Dohodli sa,
že sumu rozdelia v pomere 700 :
500 : 500.“
 Členovia Klubu darcov pra-
videlne ročne darujú súkromné
fi nančné prostriedky do nadač-
ného fondu Trenčianskej nadá-
cie. Na výročnom stretnutí po-
tom rozhodujú o ich rozdelení.
V desiatom ročníku mal Klub

darcov 43 členov.
 Od svojho vzniku v roku
2003 podporil doteraz 71 ve-
rejnoprospešných projektov
v Trenčíne a okolí v hodnote
34 161 eur. Grantové kolo Klubu
darcov býva vyhlásené spravidla
v júni s uzávierkou v septem-
bri, v októbri bývajú zverejnené
výsledky.
 V súvislosti s jubilejným de-
siatym ročníkom tohto jedineč-
ného darcovského programu
nadácia ocenila desať členov ce-
nou Filantrop. „Veríme, že táto
cena bude inšpiráciou pre nových

záujemcov o darovanie a podpo-
rovanie úžasných vecí, ktoré sa
dejú denne okolo nás,“ povedala“
A. Karasová. 
 Členom klubu sa môže stať 
každý, kto daruje do nadačné-
ho fondu aspoň 10 eur. Získa
tak ročné členstvo a možnosť 
zúčastniť sa klubového stretnu-
tia, na ktorom spolu s ostat-
nými členmi rozhoduje o pou-
žití darovaných prostriedkov.
Viac informácií a prihláška je
na www.trencianskanadacia.sk.

 STRANU PRIPAVILA (EV)

Svetový úspech 
trenčianskeho badmintonu
 V Londýne sa v októbri hral 
druhý najvyšší Svetový bad-
mintonový turnaj GRAND 
PRIX GOLD. Kristína Gavn-
holt z Trenčína na ňom pora-
zila bývalú svetovú jednotku 
a štvrtú ženu z minuloročných 
olympijských hier Wang Xin 
a na turnaji skončila na 3. 

mieste. „Skvelý úspech, ktorý 
svedčí o tom, kam až sa dá z ma-
lej telocvične v Kubre dôjsť,“
hovorí hlavný tréner trenčian-
skych badmintonistov Petr Lu-
dík. „Nie je to o ihrisku, košíku,
teniskách či rakete, ale o člove-
ku.“ ZDROJ: 
 WWW.BADMINTONTRENCIN.SK  FOTO: B. PREKOPOVÁ
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HERCI
NESPIA!

16. novembra 2013

NOC DIVADIEL www.nocdivadiel.sk
4. ročník noci otvorených 
divadiel a predstavení

PrID sa o TOM presvedCiT

EVANJELICKÝ KOSTOL  a. v. 
Vajanského 30, Trenčín

15.00 Záhorácke divadlo Senica: Podivuhodný 
 voz Boží  
 Autobiografia evanjelického farára Štefana Pilárika v  záhoráckom dialekte

KINO HVIEZDA
Ul. Kniežaťa Pribinu 3, Trenčín

16.00 Divadlo Fortissimo: Etudy z kufra
 Pantomimické predstavenie Vlada Kulíška
 

16.30 Trenčianske hradné divadlo: Môj Macík Detské divadelné predstavenie na motívy známej knihy

19.00 Divadlo Normálka: Výlet 
 Humorné predstavenie aj o (ne)normálnych veciach života

ZRKADLOVÁ SÁLA

17.00 Krátka exkurzia do sveta pantomímy  s Vladom Kulíškom

17.30 Za/hrajme si v divadle 
 Tvorivý  workshop hereckých cvičení a improvizácie s poslucháčmi VŠMU  v Bratislave

FOYER 

18.30 Skupina historického šermu Wagus: Balada 
 o víne a ženách (šermovačka)

17.00 – 19.00
 • Výstava divadelných kostýmov a návrhov študentov Strednej umeleckej     školy v Trenčíne
 • Tvorivé výtvarné dielne pre deti - tvorba papierových šiat, divadelných masiek     a kostýmov so ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne
 • Urobte zo seba šaša - veselé fotenie v divadelných kostýmoch 

Prvá komorná divadelná scéna v Trenčíne
Klub Lúč – Ul. Kniežaťa Pribinu 3, Trenčín

19.00 Ema Křížová, Pavol Seriš: Inu, nevidno pevninu  
22.00 Divadlo Kolomaž: Europeana

Vlčie hory uvidia návštevníci
HoryZontov v slovenskej premiére
Festival ponúkne päť premietacích blokov slovenských 
i zahraničných filmov z prostredia hôr, extrémnych 
športov, cestovania a prírody, prezentácie hostí, foto-
výstavy, besedy, sprievodné akcie.

Tohtoročné HoryZonty sa 
uskutočnia od 14. do 16. novem-
bra. Ich hosťami budú: jeden 
z najvýznamnejších slovenských 
dokumentaristov Pavol Barabáš 
a v špeciálnom bloku podujatí 
podporených International Vise-
grad Fund i medzinárodne uzná-
vaný lezec Mára Holeček, fi lmár 
Erik Baláž, environmentalisti 
György Gadó z Maďarska a poľ-
ský ochranár Zen Wojtas. 

Hlavný program podujatia 
pozostáva z nesúťažnej prehliad-
ky profesionálnych a súťaže 
amatérskych fi lmov z horského 
prostredia. Z prihlásených sní-
mok porota vybrala osem, z nich 
rozhodne o trojici víťazov. Hla-
sovať môžu aj návštevníci fes-
tivalu. Počas trinástich hodín 
premietnu 28 fi lmov, medzi nimi 
v slovenskej premiére fi lm Erika 
Baláža Vlčie hory, o jednej z po-
sledných divočín v Európe. Film 

doplní aj výstava fotografi í Ka-
mila Soóša Život Vlčích hôr. 
 Okrem nej budú v dejisku 
festivalu aj ďalšie výstavy. Eve-
rest 1988 a výstava zo zaslaných 
fotografi í do fotosúťaže na tému 
Prírodné živly a živly. 
 Novinkou programu bude 
špeciálna sekcia venovaná ľu-
ďom s telesným postihnutím 
Umenie a šport v živote hendike-
povaných, ktorej súčasťou budú 
fi lmovo-prezentačný blok, lite-
rárna súťaž pre deti a mládež, 
workshopy a tvorivé dielne.
 V sobotu 16. novembra sa 
festival rozšíri do centra mes-
ta a lesoparku Brezina, kde sa 
uskutoční beh o pohár Hory-
Zontov. Malých i veľkých povo-
zia psie záprahy, prácu horských 
nosičov si môžu záujemcovia 
vyskúšať na Farských schodoch 
a súťažne na čas vyniesť sud s pi-
vom.  ĽUBOSLAVA SEDLÁKOVÁ

Mesto Trenčín si pripomenie
udalosti 17. novembra 1989
Aj viac ako 20 rokov od pádu komunistického režimu 
v Československu je ŠtB zahalená rúškom tajomstva. 
Priblížiť pôsobenie tohto mocenského nástroja Komu-
nistickej strany Československa chce výstava PRÍSNE
TAJNÉ.

 Výstava bude v trenčian-
skej Mestskej veži sprístupnená 
v piatok 15. novembra vernisá-
žou o 16.30 hodine. Pripravená 
je v spolupráci s Ústavom pamä-
ti národa v Bratislave. Popisuje 
vznik, organizačnú štruktúru, 
personálne obsadenie a činnosť 
Štátnej bezpečnosti na Sloven-
sku v rokoch 1945 – 1989. Pro-
stredníctvom archívnych doku-
mentov, fotografi í, dobových 
predmetov a odborných textov 
približuje vnútropolitickú situá-
ciu po druhej svetovej vojne, po-
čiatky a organizáciu ŠtB na Slo-
vensku, metódy jej práce, jej 
personálne budovanie a agen-
túrnu sieť, ale aj spoluprácu 
ŠtB so sovietskou KGB a tajný-
mi službami krajín východného 
bloku. Návštevníci sa dozvedia 
aj o pôsobení ŠtB v období tak-
zvanej normalizácie a v čase 

novembrových udalostí roku 
1989. Spomínať na tieto uda-
losti bude mesto Trenčín v tom 
istom čase aj na Mierovom ná-
mestí, kde začne svoj koncert 
trenčianska skupina SIMPLI-
FY. O 17.30 budú spomienky 
na 17. november '89 oživené aj 
pri pamätnej tabuli na budove 
Mestského úradu v Trenčíne. 
Program uzavrie sv. omša v Pia-
ristickom kostole sv. Františka 
Xaverského o 18.00 hodine ako 
poďakovanie za slobodu.
 (EV)
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Zber elektroodpadu bol v Trenčíne úspešný
Špeciálny mobilný zber elektroodpadu „na telefón“ vyu-
žilo 115 domácností. Stačilo zavolať alebo poslať e-mail
na útvar životného prostredia.

 Zbaviť sa nepotrebných
elektrospotrebičov pohodlným
a ekologickým spôsobom mohli

trenčianske domácnosti v so-
botu 14. septembra. Odvezené
boli priamo od vchodu bytového

či rodinného domu. Využili
to najmä ľudia, ktorí nema-
jú možnosť odviezť svoje
staré spotrebiče na zberné
miesta.
 Trenčania odovzda-
li v rámci jesenného zbe-
ru takmer 5 a pol tony sta-
rých spotrebičov, pričom
takmer polovicu vyzbiera-
ného množstva tvorili tele-
vízory a monitory, ktorých
obrazovky obsahujú škod-
livé látky (napr. olovo). Ak
sa nedostanú do zberu, ale
len tak sa niekde pohodia

na čierne skládky, môžu z nich
tieto škodliviny unikať, poško-
dzovať životné prostredie a ná-
sledne ľudské zdravie. Ďalším
problémovým elektroodpadom,
ktorý sa vyzbieral, boli staré
chladničky a mrazničky obsahu-
júce freón, ktorý ak sa dostane
do ovzdušia, závažným spôso-
bom poškodzuje ozónovú vrs-
tvu. Spolu s jarným zberom sa
tak v Trenčíne tento rok vyzbie-
ralo vyše 11 ton elektroodpadu.
 Zber sa uskutočnil vďa-
ka spolupráci Mestského úra-
du v Trenčíne a ENVIDOMU
– Združenia výrobcov elek-
trospotrebičov pre recykláciu.
Združenie ocenilo, že Trenčania
nachystali spotrebiče v komplet-
nom nerozobratom stave a dodr-
žiavali všetky pravidlá zberu.
 (R)

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.

 Sissi našli 25. októbra na Ky-
jevskej ulici. Fenka kríženca ko-
keršpaniela má asi 3 až 4 me-
siace. Nemala na sebe žiadnu
identifi káciu. Čaká na svojho
pôvodného alebo nového maji-
teľa. Vhodná je do bytu i na dvor,
k deťom i k starším ľuďom.Ak sa
dobre vychová, bude z nej skvelá
spoločníčka.

 Asi trojmesačnú fenku krí-
ženca Belku našli 24. októbra
schúlenú v tráve bez obojka
a čipu. Šteniatko vyložil z auta
neznámy muž a ušiel. Má učen-
livú povahu, je poslušná a prí-
tulná, vhodná do bytu i na dvor,
k deťom i k starším ľuďom.

 Kríženec Ivo má asi 3,5 roka.
Našli ho 23. októbra na Ulici J.
Zemana. Čaká na pôvodného
alebo nového majiteľa. Je pokoj-
nej povahy, a tak bude dobrým
spoločníkom aj starším ľuďom.
Najvhodnejší by pre neho bol
domček so záhradkou, kde by 
mal cez deň voľnosť. 
 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.

Jubilejný Inovecký
výbeh bol rekordný
Rekordnú účasť 75 pretekárov, z toho 14 žien, zazname-
nal 10. ročník tohto tradičného športového podujatia. 
Uskutočnil sa 5. októbra.

 Bežeckú trať 1400 metrov
so štartom od Inoveckej cha-
ty s cieľom na vrchole Inovca,
s prevýšením 257 metrov, zvlá-
dol najrýchlejšie Pavel Duleban
z Púchova. Na druhom mieste
sa umiestnil iba 17 ročný Tren-
čan Matej Drha a tretí medzi
mužmi do 49 rokov dobehol
Vladimír Kudla z Trenčína. Ako
informoval Rastislav Cabala,
medzi veteránmi nad 50 rokov
dominoval Ervín Páleník z Tren-
čína, ktorý dosiahol celkovo tretí

najrýchlejší čas spomedzi všet-
kých účastníkov. Ženskú ka-
tegóriu vyhrala už po štvrtýkrát
Veronika Bakalárová z Trenčí-
na pred Danielou Ďurovcovou
z Dubnice nad Váhom. Tretie
miesto z minulého roku obháji-
la Barbora Doskočilová z Tren-
čína. Najstaršími účastníkmi,
ktorí predbehli poniektorých
aj o dve generácie mladších,
boli sedemdesiatnici Ivan Fia-
min z Bratislavy (na fotogra-
fi i s číslom 8) a Dušan Kašička

z Trenčína (č. 7). Najmladším
bol Trenčan Tomáš Kuric (nar.
2003).
 (R)
 FOTO: ARCHÍV KLUB POLAR ALPIN

Pozvanie na nákup bez peňaženky
V sobotu 30. novembra sa v Trenčíne uskutoční druhý 
ročník podujatia ZÓNA BEZ PEŇAZÍ. Hlavnou ideou je dať 
nepotrebným, no plne funkčným veciam nový život.

 Prvý ročník Zóny bez peňa-
zí sa v Trenčíne stretol s veľkým
ohlasom. Konal sa v apríli toh-
to roka na Mierovom námestí
v rámci celoslovenskej aktivi-
ty, ktorú usporiadalo neformál-
ne združenie Projekt Život. Zú-
častnilo sa ho približne 70 ľudí.
Vymieňali sa knihy, hračky, ob-
lečenie, staršie počítače, vázič-
ky, sošky, hrnčeky, riady, obrazy 

a iné zaujímavosti. Raritou boli
tri kočíky a starý gramofón.
„Najkrajšie boli okamihy, kedy si 
náhodní okoloidúci zo Zóny vza-
li nejaký darček a o pár hodín sa
vrátili s niečím na oplátku,“ spo-“
mína jedna z organizátoriek Má-
ria Tichá. 
 Posledný novembrový deň
budú mať opäť Trenčania mož-
nosť svoje nepotrebné veci

priniesť do bezpeňažnej zóny 
od 9.00 do 18.00 v priestoroch
Kina Hviezda a Klubu Lúč. Sú-
časťou druhého ročníka budú aj
prezentácie o aktivitách rôznych
trenčianskych občianskych
združení a zoskupení, koncer-
ty, ukážky havajských a bruš-
ných tancov, besedy, prednášky 
a workshopy či detský kútik.
Veci, ktoré po Zóne bez peňazí
zostanú, dostanú druhú šancu
v sociálnom šatníku a detských
domovoch.
 (MT)
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  ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 18. 11. 2013 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 27. 11. 2013 o 16.00 v KD Istebnícka

VMČ Juh 4. 11. 2013 o 18.00 v KC Aktivity

VMČ Sever 13. 11. 2013 o 16.00 v KS Kubra

Pre bezpečný prístup
detí do školy
Pred Základnou školou na Kubranskej ulici je nový chod-
ník. Je výsledkom spoločnej práce rodičov žiakov a pra-
covníkov školy.

 Denne sme boli svedkami
situácie, kedy deti prichádzajú-
ce z autobusovej zastávky, boli
po zídení z chodníka ohrozo-
vané autami, ktorými rodičia
privážali deti do školy. Nebo-
lo sa kde vyhnúť, deti mohli ísť 
po asfaltovej ceste pre autá ale-
bo po autami rozrytom trávna-
tom chodníku, ak to vôbec tak
bolo možno nazvať. Z trávnika
vyčnievalo 7 kmeňov zo zreza-
ných stromov. A tak, keď sme
dostali prostredníctvom matky 
našej žiačky možnosť podať pro-
jekt v ich fi rme, neváhali sme.
Projekt sme podali cez fi rmu
Johnson Controls a netrpezlivo
sme čakali na výsledok. Všetko
napokon dobre dopadlo a my 
sme v júli dostali od tejto ame-
rickej fi rmy na účet 1000 ame-
rických dolárov, čo bolo asi 757
eur. Možno niekto povie, že sa
z toho veľa nedá urobiť, ale my 

sme sa tešili. Peniaze sme mohli
použiť iba na nákup materiálu,
všetko ostatné bolo treba urobiť 
svojpomocne. Vďaka fi rme Ke-
raming, Stafi s, stavebnej fi rme
p. Masára, členom stolno-teni-
sového klubu, zamestnancom
Jonson Controls, rodičom a za-
mestnancom školy sme doká-
zali vytvoriť pre deti bezpečný 
prístup do školy. Pracovali sme
po popoludniach, cez soboty, až
do večera, pretože mnohí rodičia
mohli prísť až po práci. Keď sme
ukladali posledné kúsky zámko-
vej dlažby, ktoré bolo treba ešte
urovnať vibračnou doskou, pán
školník zapol svetlá na aute, aby 
sme chodník dokončili. Ďaku-
jem všetkým tým úžasným ľu-
ďom, ktorých nadchla táto myš-
lienka a neváhali aj vo svojom
voľnom čase pomôcť škole.
 MARTA KÁKOŠOVÁ, 
 RIADITEĽKA ŠKOLY

Pozvanie na súťaž v pódiových skladbách
 V nedeľu 24. novembra sa už
po siedmykrát stretnú v Mest-
skej športovej hale na trenčian-
skej Sihoti tanečné skupiny 
na Sokolskom súťažnom festi-
vale pódiových skladieb. Súťaž
organizuje občianske združe-
nie Považská sokolská župa M.
R. Štefánika a TJ Sokol Tren-
čín. V predchádzajúcom roční-
ku súťažilo v piatich vekových

kategóriách 12 tanečných ale-
bo gymnastických skupín zo
Slovenska a Čiech. Približne
250 športovcov predstavilo 30
malých a veľkých choreografi í.
Podujatie je prístupné pre verej-
nosť od 13.00 hod., vstupné je
dobrovoľné. Príďte si spríjemniť 
nedeľné popoludnie.

 (TJ SOKOL)



spektrum číslo 11 |  ročník XV12 | INFO

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

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

a nehonoruje. Tlač: MERKANTIL. Distribúcia: regionPRESS, s. r. o. ISSN 1338-6832. Evidenčné číslo: EV 3517/09. Nepredajné, rozširované do schránok všetkých domácností v meste Trenčín. 

Všimli ste si pokazenú lampu? 

www.siemens.sk/hlasenieporuchosvetlenia

032 6400 894

Nahláste poruchu mobilom 

M
íľ

n
ik

y
 2

0
1

3
 T

re
n

č
ia

n
s

k
e

j 
n

a
d

á
c

ie

BENEFIČNÝ VEČERBENEFIČNÝ VEČER
S MARTOU SLÁDEČKOVOUS MARTOU SLÁDEČKOVOU

A MARCELOM PALONDEROMA MARCELOM PALONDEROM

vstupenky: www.trencianskanadacia.sk
                   kancelária TNN, Mládežnícka 2, Trenčín
                   KIC TN, Mierové námestie 9, Trenčín

Trenčianska nadácia, Mládežnícka 2, 911 01 Trenčín, tel.:  032 744 55 00
e-mail:  tnn@trencianskanadacia.sk, web:  www.trencianskanadacia.sk

Pomáha  druhým

je pre m a výxva a povinnos ,

lebo nikdy nevieme,

kedy budeme potrebova

pomoc my.

26. NOVEMBER 201326. NOVEMBER 2013
18.00 18.00 

Panorama club TrenčínPanorama club Trenčín

program:
benefičná aukcia vzácnych vín

ochutnávka mladých vín
raut

Zelený bazár bol úspešný
Konal sa v sobotu 28. septembra na pravom brehu Váhu 
v Orechovom. Časť z jeho výťažku pôjde na charitu, zvy-
šok na projekt Prírodného parku pri Váhu. 

 Cieľom eko-akcie bolo vy-
zbierať z domácností Trenča-
nov nevyužiteľné predmety 
a predať ich za symbolické ceny 
do 10 eur. Ako potvrdili zástup-
covia občianskeho združenia
Pre Prírodu, ktoré bazár zorga-
nizovalo, návštevníci tovar ku-
povali a z celej akcie sa podari-
lo dosiahnuť výťažok 2 332 eur.
Z tejto sumy venujú 10 percent
na charitu, peniaze pôjdu rodi-
ne, ktorá žije na hranici chudoby 
a zvyšok do projektu Prírodného
parku pri Váhu.
 Okrem samotného preda-
ja mali ľudia možnosť zajazdiť si
na koníkoch, povoziť sa na trixi
mobiloch, absolvovať vzlet baló-
nom do výšky, plavbu na dračej
lodi, poprechádzať sa popri Váhu,

sledovať rezbára Petra Šranka
z Veľkého Lapáša pri vyrezávaní
lavičky alebo len tak si posedieť 
pri klobáskach, guláši a kapustni-
ci. Súčasťou akcie bol sprievodný 
program s atraktívnymi vystúpe-
niami parkouristov a ich žiakov
zo skupiny Freerun Slovakia a vy-
stúpenie cvičených koní pod ve-
dením Mirky Kytkovej a Lukáša
Tomšíka z Dream LM. 
 Pre verejnosť bola priprave-
ná v hlavnom stane prezentácia
prác študentov Strednej umelec-
kej školy v Trenčíne. Ich návrhy 
sa stali súčasťou projektového
zámeru budovania Prírodného
parku na tomto mieste.
 Súčasťou akcie bola aj brigá-
da, na ktorej dobrovoľníci čisti-
li územie pravého brehu Váhu

od odpadkov. „Chceme sa poďa-
kovať všetkým 35 dobrovoľníkom,
lebo vďaka ich pomoci sme mohli 
ľuďom ponúknuť naozaj príjemne 

strávený deň v prírode,“ poveda-“
la Ingrid Souhradová, čestná
členka o. z. Pre Prírodu. 
 (RED) 

Lavička Pohoďák. Lavička vyrezaná počas dňa z kme-
ňa topoľa, zachráneného z výrubov stromov na pra-
vom brehu Váhu. O. z. Pre Prírodu plánuje ešte jej 
osadenie do zeme a dokončenie ochranného náteru.
 FOTO: O. Z. PRE PRÍRODU 

Všetky informácie a omnoho viac 
nájdete na mestskej webovej stránke

www.trencin.sk
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  KINO

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

od 1. 11. | Kameňák 4
Po desiatich rokoch sa opäť predstavia ob-
ľúbení hrdinovia mestečka Kameňákov.

od 7. 11. | Thor: Temný svet

V ďalšej marvelovskej adaptácii nadväzu-
júcej na udalosti fi lmu Avengers usiluje
asgardský boh hromu Thor o mier v celom
vesmíre. Do univerza sa však vracia staro-
bylá rasa na čele s vodcom Malekithom,
aby uvrhol vesmír opäť do temnoty.

od 7. 11. | Lásky čas
Tim Lake vo svojich 21 rokoch zistí, že 
dokáže cestovať v čase. Rozhodne sa túto 
schopnosť využiť, aby si vylepšil svoj do-
terajší život.

od 14. 11. | Krídla Vianoc
Hrdinovia fi lmu dostanú možnosť niečo 
si priať a svoje priania aj prežiť. Hrajú Ri-
chard Krajčo, Vica Kerekes, Jakub Prachař 
a ďalší.

od 14. 11. | To je koniec
Šesť priateľov je uväznených v dome 

| j

po sérii čudných a katastrofi ckých uda-
lostí, ktoré ničia Los Angeles. Kým je svet
vonku pustošený, ubúdajúcimi zásobami 
a ponorkovou chorobou hrozí koniec pria-
teľstva vo vnútri. 

od 21. 11. | Hry o život: Skúška 
ohňom
Druhá časť fi lmovej série Hry o život.
Akčný sci-fi  trhák s Jennifer Lawrence 
v hlavnej úlohe.

ARTMAX 
fi lmy pre náročného diváka každý utorok 
večer, vstupné 3,50 €, s fi lm kartou 2 €.

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

1., 2., 8. 11. | 19.00 | Rivali
Niki Lauda a James Hunt – dokonalý pro-
fesionál versus neodolateľný playboy.

1. – 3. 11. | Pena dní
Fantazijná dráma s témou životnej lo-
vestory. 

3. 11. | 16.00 | Oblačno, 
miestami fašírky 2

Druhá časť úspešnej animovanej komédie.

5., 6. 11. | 19.00 | Hlboko
Po prudkej nečakanej búrke sa niekoľko 
kilometrov od pobrežia potopila rybárska
loď s celou posádkou. Jeden jej člen však
poprel všetky fyzikálne zákony a prežil. 

6. 11. | 17.00 | Príbeh filmu: 
Odysea: Epizóda 4 
Príbeh fi lmu: Odysea je pätnásťhodinová
dokumentárna snímka, ktorá navštevuje 
kľúčové miesta histórie fi lmu, od Holly-
woodu po Bombaj.

7. 11. | 10.00 | Diana
Špeciálna projekcia pre mamičky na ma-

| |

terskej dovolenke, ktoré môžu prísť 
do kina spolu so svojimi ratolesťami.

7. 11. | 16.00 | Diana
Špeciálna projekcia pre seniorov za zvý-

| |

hodnené vstupné 1,50 aj s malým pre-
kvapením!

7., 9. 11. | No 
V roku 1988 bol chilský generál Augusto
Pinochet medzinárodným tlakom donúte-
ný zvolať referendum, ktoré by rozhodlo 
o jeho ďalšom zotrvaní v prezidentskom
kresle. Občania mali voliť „ÁNO“ alebo

j p

„Nie„ (NO) Pinochetovej vláde na ďalších
osem rokov. Opoziční lídri podporujúci ini-
ciatívu NO presvedčili mladého pracovní-
ka reklamnej agentúry Reného Saavedru, 
aby viedol kampaň. Saavedra a jeho tím 
vymysleli trúfalý plán ako vyhrať voľby
a oslobodiť Chile.

8. 11. | 16.30 | Anime play
Pokračovanie Filmového klubu mladých 
a jeho vzdelávacieho cyklu venovaného
japonskému animovanému fi lmu.

8. – 10. 11. | 19.00 | Kandidát
Štylizovaný cynický thriller s prvkami čier-

| |

nej komédie na motívy knihy Kandidát – 
Denníky z odpočúvania od Maroša Hečka 
a Michala Havrana.

10. 11. | 16.00 | Turbo
Turbo je obyčajný malý slimák, ktorý má 
veľký sen. Žiť svoj život slimačím tempom

j y j ý ý ýy

ho neuspokojuje, túži po omnoho väčšej
rýchlosti. Neustále trénuje a svoje pokro-
ky meria metrom.

12., 13. 11. | Pozícia dieťaťa
V jeden studený večer uprostred marca
sa Barbu rúti ulicami a prekračuje povo-
lenú rýchlosť. Vzápätí zrazí malé dieťa 
a chlapec krátko po nehode umiera. Vin-
níka čaká trest odňatia slobody od troch 
do pätnásť rokov. Vtedy vstupuje na scénu 
Barbuho matka Cornelia, rozhodnutá
zasiahnuť a pomôcť svojmu synovi vyhnúť 
sa väzeniu. 

14. 11. | 15.30 | Teenage: 
Študentské filmy FAMU X.
15.30 | Blok animovaných fi lmov.
16.30 | Blok dokumentárnych fi lmov.
17.30 | Blok hraných fi lmov.

14. 11. | 19.00 | Okresní přebor – 
Poslední zápas Pepika Hnátka 
Cyklus projekcií na tému futbal na fi lmo-
vom plátne organizovaný v spolupráci 
s futbalovým klubom AS Trenčín za účasti 
hráčov.

15. – 17. 11. | Gravitácia
Oscarová Sandra Bullock a George Clooney
sa predstavia v hlavných úlohách dychbe-
rúceho thrilleru režiséra Alfonsa Cuaróna, 
ktorý vás zavedie do nekonečných a ne-
úprosných hlbín vesmíru.

15., 16. 11. | Najvyššia ponuka
Virgil je svetovo uznávaný znalec v oblasti 
výtvarného umenia a starožitností. Až
v deň jeho šesťdesiatych tretích narode-
nín príde nečakaný telefonát od neznámej
ženy, ktorá naliehavo žiada o pomoc pri
odhade a predaji zdedenej rodinnej ume-
leckej zbierky.

17. 11. | 16.00 | Oggy a šváby
Drevená muchoťapka rozpráva príbeh
Oggyho – Magnona a jeho výpravu
za ohňom.

17. 11. | 17.30 | Zamatoví teroristi

Dokumentárny fi lm Zamatoví teroris-
ti rozpráva príbehy troch romantických
hrdinov, ktorí fyzicky žijú v prítomnosti,
v spomienkach však stále bojujú s komu-
nistickým režimom. 

19., 20. 11. | 19.00 | Dozvuky
Franek sa vracia z emigrácie do rodné-
ho domu. Zvítanie s bratom Józkom je 
však veľmi zdržanlivé. Dávny spor medzi
nimi ešte stále nie je zabudnutý. Franek 
opustil hospodárstvo a neprišiel rodičom
ani na pohreb. Zakrátko však zistí, že proti
jeho bratovi je nepriateľsky naladená
takmer celá obec. 

20. 11. | 17.30 | Príbeh filmu: 
Odysea: Epizóda 4 
21. 11. | 10.00 | Revival
Špeciálna projekcia pre mamičky na ma-

| |

terskej dovolenke, ktoré môžu prísť 
do kina spolu so svojimi ratolesťami.

21. 11. | 16.00 | Revival
Špeciálna projekcia pre seniorov za zvý-

| |

hodnené vstupné 1,50 aj s malým pre-
kvapením!

21. 11. | 19.00 | Epizóda zo života 
zberača železa
Minimalistický fi lm nakrútený na ručnú
kameru s rozpočtom 17 tisíc Eur rozprá-
va skutočný zážitok chudobnej rómskej

rodiny, ktorú bez zdravotného poistenia
nechceli v nemocnici ošetriť.

22. 11. | 16.30 | Anime play
Pokračovanie Filmového klubu mladých 
a jeho vzdelávacieho cyklu venovaného 
japonskému animovanému fi lmu.

22. – 24. 11. | 19.00 | Príbeh 
kmotra
Príbeh budúceho mafi ánskeho bossa
Františka Vedrala začína v 80. rokoch,
kedy pôsobil ako vekslák a postupne
zbohatol na podvodoch s nehnuteľnosťa-
mi, bankovými machináciami, kupónovej
privatizácii, lobbingu. 

22., 23. 11. | Carrie
Adaptácia predlohy Stephena Kinga Carrie
sa vracia na plátna kín. Aj tentokrát bude
hlavnou hrdinkou uzavreté a introvertné
dievča, ktoré trpí tým, že jej matka berie
náboženstvo možno až príliš vážne a spo-
lužiaci nemajú pochopenie pre jej osobitý
štýl obliekania a správania.

24. 11. | 16.00 | Vtáčí úlet
Animovaný fi lm. Dvaja moriaci chcú za-
chrániť seba a ďalších svojho druhu od is-
tého konca na sviatočných stoloch.

26., 27. 11. | 19.00 | Život tej 
druhej
Marie a Paul prežívajú lásku na prvý po-
hľad. Naplánujú a urobia si výlet na pláž
a vášnivá noc môže začať. Ale na druhý 
deň ráno sa Marie zobudí a s hrôzou zistí, 
že si nedokáže spomenúť na posledných 
päťnásť rokov svojho života.

28. 11. | 15.30 | Teenage: Ozveny 
festivalu študentských filmov 
VI.
15.30 | Blok animovaných fi lmov.
16.30 | Blok dokumentárnych fi lmov.
17.30 | Blok hraných fi lmov.

28. – 30. 11. | 19.00 | Čo keby 
sme žili spoločne? 
Annie, Jean, Claude, Albert a Jeanne sú
vyše štyridsať rokov nerozlučnými priateľ-
mi. Keď im pamäť a srdce pomaly začínajú 
vypovedať službu a na obzore je prízrak
domova dôchodcov, vzoprú sa a rozhodnú
sa žiť spoločne. 

29. 11. – 1. 12. | Na konci světa
Kamarátstvo na život a na smrť, nákazlivý
humor, nadmerná spotreba alkoholu, 
problematickí hrdinovia, pästné výmeny
názorov a nečakane výbušné prekvapenia 
– to sú poznávacie znamenia spoločnej
práce komediálnej dvojice Edgar Wright
a Simon Pegg.

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

9. 11. | 20.00 | Zamatoví 
teroristi – premietanie filmu
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  DIVADLO

KINO HVIEZDA
Kniežaťa Pribinu 2

14. 11. | 17.00 | Osem 
rozhnevaných žien
Pôvodný muzikál Súkromného konzer-
vatória D. Kardoša v Topoľčanoch v réžii 
Jozefa Krasulu. 

9. 11. | 18.00 | Keď mesiačik 
svietil...
Divadelné predstavenie v podaní Divadel-
ného súboru Opatová nad Váhom.

16. 11. | 16.00 | Etudy z kufra
Pantomimické predstavenie Vlada Kulíška 
a divadla Fortissimo.

16. 11. | 16.30 | Môj Macík 
Detské divadelné predstavenie na motívy
známej knihy Môj Macík uvedie Trenčian-
ske hradné divadlo .

16. 11. | 19.00 | Výlet
Humorné predstavenie z dielne Divadla
Normálka aj o nenormálnych veciach 
života.

23. 11. | 19.00 | A. P. Čechov: 
Svadba
Premiéra. Klasika v úplne novom spraco-
vaní Mestského divadla Trenčín. Limitova-
ný počet vstupeniek!

EVANJELICKÝ KOSTOL
Rozmarínova ulica

16. 11. | 15.00 | Podivuhodný voz 
Boží 
Autobiografi u evanjelického farára Šte-
fana Pilárika v novodobej divadelnej 
podobe hudobno-dramatického mystéria 
v záhoráckom dialekte uvedie Záhorácke 
divadlo Senica.

POSÁDKOVÝ KLUBPOSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

28. 11. | 19.00 | Hľadá sa nový 
manžel
Komédia plná originálnych nápadov
a gagov. V jednoduchom príbehu, dopl-
nenom chytľavou balkánskou hudbou,
hrajú Zuzana Tlučková, Marián Labuda ml.
a Jozef Pročko. 

PRVÁ KOMORNÁ PRVÁ KOMORNÁ 
DIVADELNÁ SCÉNA
Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910

16. 11. | 19.00 | Noc divadiel 
v Trenčíne
Celoslovenský projekt divadelných pred-
stavení premiérovo aj v Prvej komornej 
divadelnej scéne v Trenčíne. 

16. 11. | 19.00 | Ema Křížková, 
Pavol Seriš: Inu, nevidno 
pevninu
Javiskový tvar, ktorý so skromnými scénic-
kými a bohatými fantazijnými a herec-
kými prostriedkami hovorí o hraniciach 
medzi svetmi reality a svetmi príbehov. 

16. 11. | 22.00 | Divadlo 
Kolomaž, Patrik Ouředník: 
Europeana
Na príklade provokatívnej koláže, asam-
bláže vojen, vraždenia, myšlienkových
prúdov, vynálezov a dokumentárnych prv-
kov stvárňuje divadlo Kolomaž absurdný 
pohľad na svet dvadsiateho storočia.

  VÝSTAVY

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

Miloš Alexander Bazovský 
Stála expozícia.

18. 10. – 1. 12. | Ján Pohribný
Výstava fotografi í významného českého
umelca pripravená k mesiacu fotografi e.

18. 10. – 1. 12. | Peter Grísa: 
Hmyz
Výstava predstavuje rozsah autorovej 
tvorby od knižného dizajnu (ilustrácií 
a prebalov) až po voľnú tvorbu – digitál-
nu grafi ku.

VÝSTAVNÉ VÝSTAVNÉ 
PRIESTORY TSKPRIESTORY TSK
K dolnej stanici

8. 11. – 3. 12. | Jan Tluka – 
Jaroslav Strnad • 2 x 60
Výstava fotografi í k životnému jubileu 
autorov.
Vernisáž 8. 11. o 17.00 hod.

OKRESNÝ ÚRAD
Hviezdoslavova 3

6. 11. – 6. 12. | Výstava – Príroda, 
životné prostredie a deti
Jubilejný 25. ročník výtvarnej súťaže.

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

1. – 14. 11. | Ferdinand Rybníček 
– Môj Trenčín
Výstava fotografi í pri príležitosti nedoži-
tých 70-tín.

15. 11. – 18. 12. | Prísne tajné

Výstava v spolupráci s Ústavom pamäti 
národa v Bratislave. Vernisáž 15. 11.
o 16.30 hod.

MESTSKÁ KLUBOVŇAMESTSKÁ KLUBOVŇA
Mierové námestie 9

18. 11. – 5. 12. | Prírodné živly 
a živly v prírode
Víťazné fotografi e z fotosúťaže 8. ročníka 
festivalu dobrodružných fi lmov HoryZonty.

POSÁDKOVÝ KLUBPOSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

1. – 10. 11. | Kostoly Slovenska – 
Trenčiansky kraj 
Výstava fotografi í.

14. – 30. 11. | Hory a krajina
Výstava fotografi í.

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKAVÁŽKA
Mierové námestie 34

1. – 3. 11. | Ján Tluka: Cesty 
svetla

5. – 24. 11. | Peter Marček: 
Obrazy
Vernisáž 5. 11. o 17.00 hod.

26. 11. – 8. 12. | Bobo Pernecký: 
Jazz a karikatúra
Vernisáž 26. 11. o 17.00 hod.

CENTRUM SENIOROVCENTRUM SENIOROV
Osvienčimská 3, 032/743 45 35

4. – 29. 11. | Retro kabelky
Kabelky starých mám.

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

1. – 30. 11. | Výstavka kníh pre 
deti – alebo, deti zoznámte sa 
s niečím novým
Predstavujeme tvorbu spisovateľa Jozefa
Pavloviča.

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

1. – 30. 11. | Tvorenie 
s potešením
Výstava prác detí navštevujúcich výtvarné
krúžky v KCA.

1. – 30. 11. | Predstavujeme 
mladých kreativcov
Predajná výstava mladých umelcov z Tren-
čína a okolia.

  KONCERTY

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
15. 11. | 16.30 | Simplify
Koncert hudobnej skupiny pri príležitosti
podujatia Spomienka na 17. november 1989.

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKA
Mierové námestie 34

8. 11. | 19.00 | Aurelius Quintet
Posedenie pri jazzovej hudbe so známou 
trenčianskou kapelou.

29. 11. | 19.00 | Colored People
Večer s brazílskou hudbou, sambou, jaz-
zom a ďalšími svetovými melódiami.

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

8. 11. | 19.00 | Grand party: 
Moja Reč...
DJ party.

9. 11. | 19.00 | No Name
Koncert.

13. 11. | 19.00 | Jana Kirschner – 
Moruša Biela Tour
Koncert.

16. 11. | 19.00 | Zóna A
Koncert.

22. 11. | 19.00 | Latino

POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

12. 11. | 18.00 | Nela Pocisková 
– Live
Po obrovskom úspechu megakoncertu
v bratislavskom Istropolise vyráža speváčka 
roka 2011 na koncertné turné po Slovensku.

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

8. 11. | 22.00 | Reggae night: 
Foolproof riddims live 
Live concert.

15. 11. | 22.00 | Vec 
VEC a.k.a. Branči Kováč, veterán sloven-
ského hip hopu, sa po krátkom čase opäť 
objaví v Klube Lúč. 

22. 11. | 20.00 | Relight + Carpet 
cabinet + Crazy party night
Koncert.

23. 11. | 20.00 | Linegate + 
Mobius + Ich bin nintendo
Koncert.

30. 11. | 20.00 | Zrní
Koncert.

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

12. 11. | 17.00 | Jesenný koncert
Verejný koncert talentovaných žiakov hu-
dobného odboru ZUŠ K. Pádivého. Vstup

j ý ý

voľný.

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

3. 11. | 18.00 | Koncert vážnej 
hudby
Daniel Čapkovič – barytón, Michaela

yy

Kunšteková – soprán, Jana Nagy-Juhasz – 
klavír. Koncert v rámci festivalu Trenčian-
ska hudobná jeseň.

EVANJELICKÝ KOSTOL
Rozmarínová ulica

10. 11. | 18.00 | Archi di Slovakia
Sláčikový orchester ŠKO Žilina, Daniela

| |

Belancová – organ. Koncert v rámci festi-
valu Trenčianska hudobná jeseň.

  PRE DETI

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
18. 11. | 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).

19. 11. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
Miesto konania: pobočka Kubra (v Kultúr-
nom centre Kubra).

PRVÁ KOMORNÁ PRVÁ KOMORNÁ 
DIVADELNÁ SCÉNA
Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910

10. 11. | 16.00 | Detský divadelný 
klub: O zlatej rybke
Klasická marionetami hraná rozprávka
o tom, ako sa rybár Giuseppe a jeho žena
Margarita zapletú s čarovnou rybou. 

24. 11. | 16.00 | Detský divadelný 
klub: Pavol Dobšinský: 
Lomidrevo
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Lomidrevo je chlapec, ktorý dostal 
do daru veľkú silu. S veľkou fyzickou silou
však treba narábať rozumne, aby sa ne-
uškodilo ľuďom.

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

6., 20. 11. | 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.

24. 11. | 14.00 | Farebná nedeľa
Tvorivé popoludnie pre malé deti a ich 
rodičov.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne,
ODM, Hasičská 1, 1. posch.

27. 11. | 10.00 | Tridé z 3.D
Beseda o tretiakoch, nezbedných la-
pajoch s autorkou knihy pre deti a mlá-
dež, spisovateľkou Lenkou Gahérovou. 
Kontakt na tel. č. 032/746 07 15 alebo 
deti@vkmr.sk – počet miest je obme-
dzený.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne,
ODM, Hasičská 1, 2. posch.

5. 11. | 10.00 | Rozprávky z trávy
Beseda pre žiakov ZŠ so spisovateľkou

| | p y

Silviou Havelkovou. Kontakt na tel. č. 
032/746 07 15 alebo deti@vkmr.sk.

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

1. – 30. 11. | Tancujúce tigríky
Tanečné jasličky pre deti od 1,5 roka
s rodičom. Informácie a prihlášky 
na 0903 783 724 alebo tancujuce.tigriky@
gmail.com.

1. – 30. 11. | Tanečná škola 
Goonies
Informácie a prihlášky na 0915 101 051.

1. – 30. 11. | Tanečná škola Aura 
dance
1. – 30. 11. | SZUŠ Trenčín – 
Tanečný odbor 
Informácie a prihlášky na 0948 644 660.

5., 12., 19., 26. 11. | 15.00 – 16.30 | 
Klub keramikárov
Tvorivé dielne pre deti a mládež s výučbou
základnej práce s hlinou a glazúrou a iný-
mi netradičnými materiálmi.

5., 12., 19., 26. 11. | 10.00 – 11.00 | 
Tvorenie s potešením
Tvorivé dopoludnie pre deti od 2 rokov
v sprievode jedného z rodičov. 

  VOĽNÝ ČAS

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
15. 11. | 17.30 | Spomienka na 17. 
november 1989
Položenie venca a oživenie spomienok
na 17. november ´89 pri pamätnej tabuli

na budove Mestského úradu v Trenčíne, 
Mierové nám. č. 2.

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

15. 11. | 18.00 | Poďakovanie 
za slobodu
Sv. omša pri príležitosti podujatia Spo-
mienka na 17. november ´89.

POSÁDKOVÝ KLUBPOSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

5. 11. | 16.00 | Zdravotná 
problematika včelstiev
Liečivá a ošetrenie, poznatky z praxe.

11. 11. | 16.00 | Problematika 
z uskladnenia ovocia 
a zeleniny
Prednáška.

14. – 16. 11. | HoryZonty 

Festival dobrodružných fi lmov ponú-
ka svojim divákom 29 fi lmov svetovej 
i domácej produkcie, 1 slovenskú fi lmovú 
premiéru, 2 autorské fotovýstavy, fotosú-
ťaž a sprievodné podujatia určené širokej 
verejnosti v centre mesta.

17. 11. | 9.00 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov pivných 
kuriozít 
21. 11. | 16.00 | Ľudovít Stárek – 
život a dielo
Prednáša Ing. Miroslav Bulko.

KINO HVIEZDA
Kniežaťa Pribinu 2

16. 11. | Noc divadiel – 
sprievodné podujatia 
v zrkadlovej sále
17.00 | Krátka exkurzia do sveta panto-
mímy s Vladom Kulíškom
17.30 | Za/hrajme si v divadle 
Tvorivý workshop základných hereckých
cvičení a hereckej improvizácie s poslu-
cháčmi VŠMU v Bratislave.

j p

16. 11. | Noc divadiel – 
sprievodné podujatia vo foyeri
18.30 | Skupina historického šermu Wa-
gus: Balada o víne a ženách (šermovačka)
Výstava divadelných kostýmov a návrhov
študentov SUŠ v Trenčíne, odbor scénická
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kostýmová tvorba.
Tvorivé výtvarné dielne pre deti – tvorba
papierových šiat, divadelných masiek 
a kostýmov.
Urobte zo seba šaša – veselé fotenie v di-
vadelných kostýmoch.

30. 11. | 10.00 – 18.00 | Zóna bez 
peňazí už druhýkrát v Trenčíne
Viete si predstaviť deň, kedy by ste išli
na nákupy bez peňaženky?

M&G CENTRUMM&G CENTRUM
Nám. sv. Anny č. 9, 2.
poschodie, 0905 238 617

6. 11. | Pergamano pianíčka 

– čipka z papiera
Kurz techniky, pri ktorej vytlačovaním
a vypichovaním vzorov na pergamenový
(pauzovací) papier vznikajú krásne vzory.
Toto tvorenie je vhodné aj pre tých, ktorí 
nevedia kresliť.

7. 11. | Pletenie z papiera – 
vianočné ozdoby na stromček
Príďte si vytvoriť netradičné ozdoby
na stromček z papiera. Kurz je vhodný aj
pre začiatočníkov.

12., 26. 11. | Keramika – svietnik 
a vianočné ozdoby
Kurz je rozdelený na dve časti, v prvej si 
z hliny vymodelujeme svietnik v tvare
anjela cca 30 – 40 cm a vianočné ozdoby.
Dáme vypáliť do pece. 

13., 21. 11. | Háčkovanie – 
vianočné ozdoby
Vyzdobte si stromček háčkovanými zvon-
čekmi, stromčekmi a inými ozdobami.
Vhodný aj pre začiatočníkov.

19. 11. | Mediácia v rodinnom 
práve
Nový alternatívny spôsob riešenia sporov 
v oblasti rodinného práva.

20. 11. | Kurz fimo
Tentokrát si vyrobíme z polymérovej hmo-
ty rôznymi technikami prívesok na kľúč, 
brošňu alebo sponky do vlasov, podľa
výberu.

27. 11. | Drôtovanie – Zvonček
Drôtovacou technikou si vyrobíme zvon-
ček veľkosti cca 7 cm vhodný ako deko-
rácia na stôl, stromček. Kurz je vhodný aj
pre začiatočníkov. 

30. 11. | Workshop – pletenie 
z papiera
Mikulášske čižmy, anjelikovia, stromček
a iné ozdoby. Niekoľkohodinové pletenie
na vianočnú tému, vyrobíme si čižmy, 
stromčeky, anjelov. Workshop je vhodný
pre mierne pokročilých.

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

7., 14., 21., 28. 11. | 10.00 | 
Mommie's English Club
Mamy sa rozprávajú po anglicky a deti sa 
pri nich hrajú.

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

4., 11., 18., 25. 11. | 18.30 – 20.00 | 
Jemná Vinyasa Jóga
Cvičenie v pomalšom tempe s pomôckami
vhodné pre všetkých.

5., 12., 19., 26. 11. | 9.00 – 9.45 | 
Joga pre mamičky
Cvičenie vhodné už 6 týždňov po pôrode. 
Vezmite dieťa so sebou a príďte.

5., 12., 19., 26. 11. | 10.00 | 
Podporná skupina mamičiek 
v dojčení
Stretnutie vhodné aj pre tehotné ako prí-
prava na dojčenie.

5., 12., 19., 26. 11. | 18.30 – 20.00 | 
Joga v tehotenstve
Vhodný pohyb v období tehotenstva pre 
rozhýbanie a uvoľnenie celého tela.

6., 13., 20., 27. 11. | 17.00 | 
Cvičenie pre tehotné 
– profylaxia
14. 11. | 16.30 | Cyklus 
rodičovských diskusií
11. téma – Komunikácia vo vzťahu – slo-
vá a spôsob, akým ich používame, majú 
veľký význam.

21. 11. | 16.30 | Prevencia detskej 
nadváhy
Viem, čo má moje dieťa jesť, aby bolo
zdravé a nemalo sklon k obezite?

28 . 11. | 16.30 | Homeopatia 
v tehotenstve, pri pôrode 
a v šestonedelí
Povieme si, ako si pomôcť pri ranných ne-
voľnostiach, ako zmierniť strach z pôrodu,
ako pomôcť bábätku pri novorodeneckej 
žltačke, ale napríklad aj o tom, ako zvlád-
nuť pomocou bielych guličiek začiatok 
dojčenia. 

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

2. 11. | 8.00 – 12.00 | Burza 
starožitností
Burza starožitností, zberateľských pred-
metov a zaujímavostí.

3. 11. | 8.00 – 12.00 | 
Chovateľská burza
Burza exotického vtáctva, holubov, hra-
bavej a vodnej hydiny, králikov a ďalších 
druhov zvierat.

10. 11. | Akvatera
Medzinárodná výstava zvierat.

14., 15. 11. | Job forum
5. ročník medzinárodného veľtrhu pracov-
ných príležitostí a vzdelávania.

14., 15. 11. | Stredoškolák
15. ročník výstavy stredných škôl.

28., 29. 11. | Vinum Laugaricio
9. ročník medzinárodnej výstavy vína,
vody a destilátov.

CENTRUM SENIOROVCENTRUM SENIOROV
Osvienčimská 3, 032/743 45 35

1. – 30. 11. | Spevácka skupina 
Sihotiar
1. – 30. 11. | Cvičenie pre ženy 
4., 11., 18., 25. 11. | 16.00 – 18.00 | 
Joga pre ženy
4., 11., 18., 25. 11. | 15.00 – 19.00 | 
Keramika – klub
4. 11. | 16.00 | Bonsaj klub
5., 12., 19., 26. 11. | 9.45 – 11.00 | 
Cvičenie pre ženy
5., 12., 19., 26. 11. | 14.00 – 17.00 | 
Jednota dôchodcov Slovenska 
č.05
6., 13., 20., 27. 11. | 9.00 – 12.00 | 
Jednota dôchodcov Slovenska 
č.27
6., 13., 20., 27. 11. | 15.00 – 17.00 | 
Diabetes – konzultácie
6., 13., 20., 27. 11. | 15.00 – 18.00 | 
Pletenie košíkov z papiera
6., 13., 20., 27. 11. | 16.00 – 18.00 | 
Angličtina
6., 13., 20., 27. 11. | 16.00 – 18.00 | 
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Nemčina
7., 14., 21., 28. 11. | 11.00 – 12.00 | 
Brušné tance
7., 14., 21., 28. 11. | 15.00 – 18.00 | 
Taroky a kartové hry
7. 11. | 15.00 | Ukážky pletenia 
košíkov z novinového papiera 
– Akupáž
12. 11. | 15.00 | Psychické 
problémy seniorov
Skúsenosti z DOSu.

19. 11. | 15.00 | Beseda 
s účastníčkou stretnutia 
s pápežom Františkom II. 
v Brazílii 

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

6. 11. | 19.00 | Michal Knitl: 
Kirgizsko a Pamir – 900 km peši
Tri mesiace, cez 800 kilometrov po vlast-
ných cez hory, lúky, ľadovce a jurty.

18. 11. | 19.00 | Deň študentstva 
– diskusia na tému 
študentstva
Téma študent dnes a v minulosti, verejné 
školy vs. súkromné. Diskutujúci: predstavite-
lia z Vysokej školy manažmentu Trenčianskej 
univerzity, Študentskej rady vysokých škôl.
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27. 11. | 19.00 | Večer filmov, 
ktoré zmenili svet
Svet fi lmu, ako ho možno nepoznáte, so
šéfredaktorom portálu kinema.sk Petrom
Konečným.

29. 11. | 22.00 | Neandrtal party
Tradičná tancovačka v podaní protagonis-
tov Teatru Neandrtal. 

30. 11. | 10.00 | Zóna bez peňazí 
– zóna, v ktorej nepotrebujete 
peňaženku

Viete si predstaviť deň, kedy by ste išli
na nákupy bez peňaženky? 

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

1. – 30. 11. | Flyfit
Cvičenie v hojdacích plachtách. Na cvi-
čenie je potrebné sa dopredu telefonicky
nahlasovať u lektorky na 0915 692 154 .

1. – 30. 11. | Systema – tréningy 
ruského bojového umenia
Info a prihlášky: 0908 535 696 systema.
trencin@gmail.com.

1. – 30. 11. | Cvičenie pre ženy
Cvičenie zamerané na posilňovacie cviky
v intervalovom cvičení.

1. – 30. 11. | Pilates 
Bližšie informácie a prihlasovanie na tel.
č. 0905 705 431.

1. – 30. 11. | Francúzsky jazyk
Info a prihlášky na smejkal@mail.t-com.
sk.

1. – 30. 11. | Klavírna škola
1. – 30. 11. | Gitarová škola
4., 11., 18., 25. 11. | 18.30 – 19.30 | 
Brušné tance – technika šimi 
a akcentov 
4., 11., 18., 25. 11. | 19.30 – 20.30 | 
Brušné tance pre začiatočníkov 
4., 11., 18., 25. 11. | 18.30 – 19.30 | 
Aerobic
Hodina s prvkami dance aerobiku spojená
s posilňovaním a strečingom. 

5., 12., 19., 26. 11. | 18.00 – 19.30 | 
Joga v dennom živote
Cvičenie jogy vhodné aj pre začiatočníkov.

5., 12., 19., 26. 11. | 18.30 – 19.30 | 
Zumba
Tanečná fi tness hodina plná energie, 
skvelej hudby a dobrej nálady.

6., 13., 20., 27. 11. | 18.00 – 19.00 | 
Kruhový tréning
6. 11. | 18.00 – 20.00 | Klub 
patchwork
7., 14., 21., 28. 11. | 17.00 – 20.00 | 
Klub keramikárov
7., 14., 21., 28. 11. | 19.00 – 20.00 | 
Dance & power
Dynamická hodina v aeróbnom pásme, 
ktorá využíva prvky niektorých tanečných
štýlov + posilňovanie na záver.

11. – 15. 11. | Návrat k prírode – 
tajomstvá lesa
Projekt určený deťom predškolského veku
a prvého stupňa základnej školy.

15., 16. 11. | Neziskový sektor – 
a to je čo ???
Víkendová škola je zameraná na mladých 
ľudí vo veku 14 až 25 rokov.

30. 11. | 13.00 | Sex, drogy, rock 
n roll
Besedy s odborníkmi na jednotlivé oblasti
pre skautov a skautky vo veku 12-14 ro-
kov, roverov a roverky od 15 rokov vyššie
v rámci projektu Safe from harm.

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ MESTSKÁ ŠPORTOVÁ 
HALAHALA
Mládežnícka ul.

2. 11. | 15.00 | Hádzaná – 1. 
dorastenecká liga
HK Štart Trenčín – UDHK Nitra.

g

2. 11. | 17.00 | Hádzaná – 1. liga 
ženy 
HK Štart Trenčín – UDHK Nitra.

y

9. 11. | 14.30 | Volejbal – 
extraliga muži 
Trenčín – Komárno.

9. 11. | 17.00 | Florbal Extraliga 
muži 
ŠK 1.FBC Trenčín – Nitra.

10. 11. | 9.00 – 18.30 | Florbal – 
Extraliga juniori
Turnaj.

16. 11. | 11.00, 13.00 | Volejbal – 
1.liga muži 
Cop Volley Trenčín – Skalica.

16. 11. | 17.00 | Volejbal – 
extraliga muži 
Cop Volley Trenčín – Prešov.

17. 11. | 11.00, 13.00 | Volejbal 
– 1.liga 

Cop Volley Trenčín – Nitra B.

17. 11. | 15.00 | Hádzaná – 1. 
dorastenecká liga
HK Štart Trenčín – Bytča.

g

17. 11. | 17.00 | Hádzaná – 1. liga 
ženy 
HK Štart Trenčín – Bánovce n. Bebravou.

y

23. 11. | 11.00, 13.00 | Volejbal – 1. 
liga muži 
Cop Volley Trenčín – Nové Mesto nad
Váhom.

23. 11. | 17.00 | Volejbal – 
extraliga muži 
Cop Volley Trenčín – Svidník.

23. 11. | 10.00, 12.00 | Basketbal 
– ml. žiaci
TJ Štadión Trenčín – Levice.

24. 11. | 13.30 – 17.00 | Pódiové 
tance
28. 11. | 17.30 | Stretnutie 
primátora Mesta Trenčín 
s občanmi.
1. – 30. 11. | Centrum pohybu 
a tanca
Cvičenie pre deti od 4 mesiacov, mládež
a dospelých. Step aerobik, Bosu, Fit lopty,
PortDeBras, Zumba, Body work. Kontakt:
0903 449 732 – JK Fit studio.

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

30. 11. | 15.00 – 18.00 | Jesenná 
prechádzka – tvorivé dielničky
Inšpirujeme sa jesennou prírodou a jej
farebnosťou a necháme sa zahriať príjem-
ným novembrovým tvorením.

30. 11. | 16.00 | Vystúpenie 
Tanečnej školy Goonies

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Jaselská 2, 2. posch.

6., 13., 20., 27. 11. | 8.00 – 9.30 | 
Babi, pošli mi to mejlom
Inštruktáž na zvládnutie základov PC a ko-
munikácie prostredníctvom e-mailu pre
seniorov. Kontakt na prihlásenie: 032/770
83 14.

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

6. 11. | 16.00 | Kirgizsko – 
Tadžikistan – Afganistan – 
800 km peši v horách
Beseda s cestovateľom, snowboardovým
inštruktorom, spisovateľom Michalom
Knitlom o putovaní po legendárnej Hod-
vábnej ceste v strednej Ázii.

p p g

7. 11. | 16.00 | Literárny klub 
Omega
Pozvánka pre členov a priaznivcov litera-
túry a literárnej tvorby do klubu.

11. 11. | 12.00 | Len jedna jar
Prezentácia knihy Antona Baláža.

13. 11. | 15.00 | Ako získať 
štipendium na študijný pobyt 
alebo jazykový kurz v zahraničí
Info o ponuke štipendií a grantov do celé-
ho sveta, príprava podkladových materi-
álov a dokumentov, postup pri podávaní 
žiadostí.

19. 11. | 16.00 | NeDokonalý plán
Prezentácia knihy televíznej redaktorky 
a spisovateľky Kataríny Tekeľovej.

21. 11. | 16.00 | Smrť, strach zo 
smrti
Ako sa vysporiadať s úmrtím? Ako zvlád-
nuť strach zo smrti...

22. 11. | 10.00 | Studňa sa tajne 
s dažďom zhovára
Slávnostné vyhodnotenie 21. ročníka 
celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa 
Braneckého.

27. 11. | 16.00 | V pekle sa 
neplače
Autorská beseda s Lenkou Gahérovou o jej 
literárnej tvorbe a najnovšom románe,
ktorý vás rozplače do úsmevu.

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKAVÁŽKA
Mierové námestie 34

3. 11. | 17.00 | Meditácia – 
tajomstvo ticha
Prednáša Nivedak Corradini (Tal). Vstup 
zdarma.

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

12., 26. 11. | 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.

12., 26. 11. | 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.

22. 11. | 14.00 | Príbehy umenia
Rozprávanie o dejinách výtvarného ume-
nia, témach v umení či aktuálnych výsta-
vách pre seniorov.

TRENČIANSKA TRENČIANSKA 
UNIVERZITA ALEXANDRA UNIVERZITA ALEXANDRA 
DUBČEKA
Študentská 2, budova B

9. 11. | Astronomicko-vedecký 
deň pre verejnosť
3. ročník Dní Maximilána Hella.
14.15 – 14.55 | Ing. Mgr. Jozef Drga,
PhD: Magnetizmus ako ho (ne)poznáme.
15.15 – 16.45 | Prof. RNDr. Vladimír Po-
rubčan, DrSc: Kométa ISON prichádza
17.05 – 18.35 | Doc. RNDr. Vladimír
Černý, CSc: Záhady kvantovej mechaniky

|

alebo častica ako gulička a zároveň kvan-
tová (ne)gulička.

ZŠ, DLHÉ HONYZŠ, DLHÉ HONY
5., 12., 19., 26. 11. | 17.00 | 
Cvičenie detí s rodičmi 

TJ SOKOL
Mládežnícka 2

6., 13., 20., 27. 11. | 17.00 | 
Cvičenie detí s rodičmi 

4 | KAM
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