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NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
V piatok 27. júna odovzdali pedagógovia v školách svojim žiakom a študentom koncoročné vysvedčenia. Na fotografii žiaci 3. C ZŠ, Dlhé Hony. Viac o úspešnom uplynulom školskom roku 2013/2014
/
si môžete prečítať na stranách 6 a 8.
FOTO: J. Č.

Predstavenie, aké
v Trenčíne ešte nebolo
Povesť o láske a hrdinstve vodníka Valentína v multižánrovom prevedení pod holým nebom vylákala 27. júna
do centra mesta davy ľudí. Podujatie otvorilo Trenčianske kultúrne leto 2014.

Kombinácia atraktívnej akrobatickej šou, príjemného počasia a posledného školského
dňa pritiahla do mesta množstvo ľudí. Vedno s príbehom putovali z Parku M. R. Štefánika až
na Štúrovo námestie.
„Prišlo ich možno troška viac,
ako sme očakávali, takže niektorí
mali problém vidieť všetky javiská.
Ale celkovo bola v meste úžasná atmosféra a som rád, že som k tomu
mohol prispieť,““ povedal predstaviteľ vodníka a jeden z organizátorov podujatia Vlado Kulíšek.

Pred očami divákov sa na 10
zastávkach odohrávali obrazy
z vodníkovho života. Predstavenie spojilo mnohé žánre: virtuózny husľový part Maroša Didyho,
talenty z trenčianskych umeleckých škôl, ľudový spev a tanec
súboru Kontulka a moderný tanec dievčat z Goonies. Najviac
pozornosti na seba strhli členovia skupiny Argolla. Ich vzdušná akrobacia na visiacom hodvábe, žonglovanie so svietiacimi
kockami, balansovanie na hrane
gravitácie na oceľových kruhoch,

vodný tanec
v priesvitnom bazéne,
ale aj ohňová show, to
všetko boli
čísla, ktoré sme ešte
v
Trenčíne nevideli. Večer dotvorili aj nie
celkom bežné detaily. Cestou cez Mierové
námestie diváci dvíhali hlavy
k Mestskej veži, ktorú na diaľku pokrýval pohyblivými obrazmi Pavol Soukal. Záverečný
vodný gejzír sa podarilo vyčariť s pomocou hasičskej techniky. Podujatie ľudí nadchlo
a splnilo očakávania aj samotného autora, ktorý už dnes premýšľa nad novou legendou a jej
podobným spracovaním. Útlu

Reklamácie roznosu
hláste prosím do utorka
8. júla 2014 najneskôr
do 14.00 hodiny na číslo
032/6504 287.

knižku s príbehom „Valentín,
vodník z Trenčína“, ktorá slúžila
ako predloha k predstaveniu, si
môžu ľudia kúpiť v KIC na Mierovom námestí 9. Aj takto môžu
vyjadriť svoju spokojnosť s predstavením, ktoré sa konalo bez
vstupného a zároveň aj svoje želanie, aby sa takáto akcia v budúcnosti zopakovala. Jej spoluorganizátorom bolo Mesto
Trenčín.
(RED), FOTO: R. JÁNOŠ
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EDITORIÁL

Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
ani počas letných prázdnin
nezostanete bez informácií,
ktoré by ste mali vedieť. Júlové
Info vám ponúka hneď niekoľko
dôležitých správ a upozornení.
Doprajte si chvíľu a prečítajte si noviny samosprávy Mesta
Trenčín.
V meste máme a budeme
mať opäť niekoľko obmedzení,
ktoré sú však nevyhnutné, aby
sa stavebná činnosť posunula
o ďalší krok. Niektoré obchádzky súvisia i s mestskými investičnými akciami. Jednou z nich
je aj úprava križovatky Dlhé
Hony – Legionárska.
Začalo sa leto a my v Trenčíne sme zostali bez kúpaliska.
Na to, že k tomuto stavu dôjde,
sme v Infe upozorňovali už pred
rokom. Dnes píšeme o letnej
plavárni znovu. Z viacerých reakcií občanov je zrejmé, že bolo
nutné pripomenúť a zdôrazniť,
prečo sa nemôžeme v týchto dňoch kúpať v bazénoch
novej letnej plavárne. Čítajte
na str. 4.
Mestskí poslanci rokovali
v júni trikrát. Raz sa stretli mimoriadne (11. 6.), no po krátkom čase nebolo plénum uznášaniaschopné. Potom zasadalo
zastupiteľstvo ešte dvakrát.
24. júna prerokovali asi tretinu
schváleného programu, no keďže znovu sa opakovala situácia, že v zasadacej miestnosti
nebol ani po prestávke dostatočný počet poslancov, rokovanie primátor prerušil. Poslanci
sa tak zišli opäť 30. júna. O ich
najdôležitejších rozhodnutiach
píšeme na str. 5.
V Infe vám predstavíme
i nové Detské osobnosti mesta
Trenčín, dozviete sa aj o úspechoch trenčianskych základných škôl, ale i to, že mesto pripravuje otvorenie nových troch
tried v materských školách tak,
aby v nich mohlo byť od 2. septembra umiestnených ďalších
aspoň 60 detí.
Za zmienku však stoja aj
ostatné informácie, ktoré máte
k dispozícii v podobe aktuálneho čísla mestských novín.
Najbližšie Info vyjde 1. augusta. Dovtedy vám želáme pekné
a pohodové dni.
vaša redakcia

aktuality
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MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE

Priecestie pri Old Herolde
bude zatvorené až v auguste
Budovanie podjazdu popod železničnú trať malo pôvodne vyvolať uzavretie priecestia na Vlárskej ulici na začiatku letných prázdnin. Termín musel byť posunutý.

Železnice SR mali na základe požiadaviek Mesta Trenčín
a ostatných dotknutých orgánov
vykonať do uzatvorenia priecestia balíček opatrení. Ich cieľom
bolo minimalizovať zhoršenie
dopravnej situácie v meste. Nie
všetky opatrenia však boli zrealizované načas. Železnice SR
požiadali o uzavretie priecestia
na Vlárskej ulici od 5. augusta
2014.



MESTO TRVÁ
NA SVOJOM

Primátor mesta Richard Rybníček k novej situácii zvolal 25.
júna rokovanie všetkých dotknutých orgánov a organizácií. „Pri
zvažovaní riešenia jednoznačne musíme brať do úvahy dopad
na ľudí a dopravnú situáciu v Zámostí. Uvedomujem si verejný záujem stavby modernizácie železničnej trate a jeho naviazanosť

na fondy Európskej únie. Je ale
nevyhnutné prijať také rozhodnutie, aby nedošlo k dopravnému kolapsu,““ povedal primátor.



ŽELEZNICE ŽIADAJÚ
O ÚSTRETOVOSŤ

Ako sa na stretnutí vyjadrili zástupcovia Železníc SR, sú
si vedomí nesplnenia podmienok, ktoré boli zo strany Mesta
Trenčín a ostatných zainteresovaných inštitúcií vznesené.
V balíčku opatrení je napríklad
rozšírenie ulice Na kamenci, ktoré však
zhotoviteľ stavby do začiatku
augusta zrealizovať nestihne.
Dokončené bude

UPOZORŇUJEME NA UZAVRETIE ČASTI HRÁDZE
Chodci budú môcť prejsť po vyznačenej obchádzke.

Z dôvodu pokračujúcich prác na výstavbe železničného mosta v časti Istebník bude od druhého júlového týždňa uzatvorená
časť hrádze. Obchádzková trasa pre chodcov a cyklistov pôjde zo
železničného mosta po hrádzi asi 30 metrov smerom na Zamarovce, potom dole z hrádze na Radlinského ulicu po staveniskovej komunikácii, ďalej popod novovybudované premostenie Radlinského ulice a následne okolo penziónu Zuzana späť na hrádzu.
Ľudí na uzatvorenie hrádze upozornia osadené zábrany, ktoré ich
zároveň nasmerujú na obchádzku.
(RED)

až v závere augusta 2014, na čo
dal zhotoviteľ záväzný prísľub.
Železnice SR vzhľadom na podmienky ﬁnancovania stavby
z prostriedkov Európskej únie
požiadali všetky orgány o ústretovosť. Modernizácia musí byť
dokončená v roku 2015. Inak by
ﬁnancovanie investície vo výške
240 mil. eur zostalo len na štátnych zdrojoch.



O OBCHÁDZKACH
V AUGUSTOVOM INFO

Všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že uvedená situácia je
pre Trenčanov veľmi nepríjemná. Dobrou správou ale je, že
sa v uplynulých dňoch začali práce na pripojení Zlatovskej ulice

na diaľničný privádzač. Ako sa
vyjadril zhotoviteľ druhého cestného mosta, do konca augusta 2014 bude pripojenie hotové. „Uvedomujem si, že prijatým
rozhodnutím sa menia pôvodne
dohodnuté a obyvateľom Trenčína prezentované termíny. Mesto
pristúpilo k tomuto riešeniu hlavne z toho dôvodu, aby výstavba
modernizácie železničnej trate
v Trenčíne skončila v čo najkratšom termíne. Tiež si uvedomujem, že môže vzniknúť množstvo
pokračovanie na str. 3

Na Mládežníckej ulici sa začala ďalšia etapa prác
Modernizácia železničnej trate pokračuje v priestore
Mládežníckej ulice budovaním mosta. Pre stavebné
práce musela byť preložená cesta na Ostrov v mieste
zákruty bližšie k futbalovému štadiónu.

Automobily a cyklisti idúci na Ostrov musia v súčasnosti
prejsť po panelovej ceste, ktorá vedie miestom, kde pôvodne
stála piváreň Kozel.
Keďže ide o stavenisko, prechádzanie chodcov po Mládežníckej ulici je pre nich nebezpečné. Hoci dopravné značenie
„Zákaz vstupu chodcov““ bolo

osadené už v marci, len máloktorí chodci ho rešpektovali.
Preto sa zhotoviteľ stavby
rozhodol zákaz vstupu chodcov dôslednejšie zvýrazniť.
Na chodníky osadil zábrany tak,
aby zákaz bol neprehliadnuteľný
a chodci boli dôrazne upozornení, že ide o stavenisko.
Pre chodcov je uzatvorený

úsek medzi podchodom na Hasičskej ulici, Sokolovňou a vstupom do areálu bývalého letného kúpaliska. Na Ostrov môžu
chodci prísť po hrádzi od Študentskej ulice alebo po chodníku
medzi železničnou traťou a Kolibou. Z Hasičskej na Sihoť alebo
opačne je možné prejsť cez podjazd na Sihoť a popri Základnej
umeleckej škole K. Pádivého.
Stále platí aj zákaz vjazdu
na parkovisko pri Kolibe pre
motoristov a cyklistov.
(RED)

4. júl 2014

Mesto začalo s úpravou križovatky
ulíc Legionárska a Dlhé Hony
Práce na rozšírení križovatky sa začali 1.
júla. Plánované sú na štyri týždne.

Križovatka je počas prác neprejazdná. Ulica Dlhé Hony je
v nej uzavretá, takže pri základnej škole je slepou ulicou. Po Legionárskej ulici vozidlá prejdú
v oboch priamych smeroch.
Stav križovatky bol dlhodobo nevyhovujúci. To spôsobovalo, že autobusy, ale aj nákladné
vozidlá odbočujúce z Ulice Dlhé
Hony na Legionársku často zachádzali do protismeru.
Úpravou križovatky by k takýmto kolíznym situáciám nemalo dochádzať.
Po ukončení stavebných prác
bude povrch vozovky na Legionárskej ulici zarezaný a na Dlhých Honoch položený asfalt
v dĺžke asi 15 metrov.
Upravovať sa budú aj

chodníky, preto mesto žiada
chodcov o zvýšenú opatrnosť
pri prechádzaní
v tejto oblasti.



POZOR
NA ZMENY
V MHD

Z
dôvodu
uzavretia križovatky budú presmerované linky č. 5, 11, 19
a 28 MHD Trenčín. Obsluha zastávky Dlhé Hony bude dočasne
zrušená a tieto linky nebudú zastavovať ani na zastávke Soblahovská, pod cintorínom, resp.
Inovecká, stred.
Všetky uvedené linky budú

Od 17. júna mesto rekonštruuje povrch vozovky na časti Zlatovskej ulice od križovatky s Brnianskou ulicou až po diaľničný privádzač. Práce by mali byť ukončené do 11. júla.

zrealizované aj odvodnenie komunikácie. Rekonštrukciu zabezpečuje Mesto Trenčín ako svoj
záväzok pred zrealizovaním napojenia Zlatovskej ulice na diaľničný privádzač. Ide o jednu
z najväčších mestských investícií
v hodnote takmer 240 tisíc eur.

zo zastávky gen. Svobodu, Pod
Juhom pokračovať na zastávku
Inovecká a následne Legionárska, reštaurácia. Na svoju trasu
sa opäť napoja zastávkou Legionárska, nemocnica.
Investícia bude hradená
z rozpočtu Mesta Trenčín.
(RED) FOTO: J. Č.

Samotné napojenie bude súčasťou stavby druhého cestného
mosta cez rieku Váh, kde je investorom Slovenská správa ciest
IVSC Žilina. Sprejazdnenie napojenia je zároveň jednou z podmienok Mesta Trenčín pre uzavretie železničného priecestia
na Vlárskej ulici, kde bude vybudovaný podjazd v rámci modernizácie železničnej trate. (RED)

kritických situácií. Súvisí to aj so
zložitou koordináciou dvoch veľkých stavieb, modernizácie trate
a výstavbou nového cestného mosta. Preto som požiadal Policajný
zbor SR, aby vynaložili čo najväčšie úsilie na zvládnutie situácie
a som rád, že som taký prísľub aj
dostal,““ povedal Richard Rybníček. Aktívnu účasť na koordinovaní dopravy počas obmedzení prisľúbilo okrem okresného
riaditeľstva policajného zboru
aj prezídium a krajské riaditeľstvo PZ. „Príslušníci polície urobia všetko pre to, aby počas letných prázdnin, kedy budú platiť
tieto obmedzenia, k dopravným

kolapsom nedošlo,““ potvrdil Jaroslav Mrákava, riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne.



PRVÉ ZMENY
V DOPRAVE UŽ V JÚLI

Pre riešenie vzniknutej situácie sú už pripravené návrhy. Tieto
budú v krátkej dobe odsúhlasené
a zverejnené. Schválené je zjednosmernenie ulíc Medňanského,
Podjavorinskej a Orechovskej,
ktoré bude zrealizované v prvej
polovici júla. Na Majerskej ulici bude zakázané státie. Zhotoviteľ modernizácie železničnej
trate v priebehu júla upraví križovatky ulíc Hlavná a Na kamenci. Tiež bude upravený ostrovček

STRUČNE

M

esto Trenčín v zmysle zákona zverejnilo na svojej
webstránke zoznam daňových
dlžníkov podľa stavu k 31.
decembru 2013, u ktorých
úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej
osoby 160 eur a u právnickej
osoby 1600 eur.

ivá spoločenská hra Trenčianskej nadácie „Človiečik, nehnevaj sa!“ zapísala 7.
júna svoj štvrtý ročník. Pracovalo na nej viac ako 80 dobrovoľníkov. Finančne, vecnými
cenami, materiálnou pomocou
i radou ju podporilo 67 darcov.
Do súťaží sa podarilo získať
do 200 cien a viac ako 1000
sladkých odmien pre deti. Vďaka živej hre ôsmich ﬁremných
tímov získala nadácia 800 eur
na podporu aktivít dvoch organizácií. Mestské divadlo Trenčín sa rozhodol podporiť víťaz
prvého kola, Súkromná materská škola Slimáčik, a Piaristické gymnázium J. Braneckého
podporil víťaz druhého kola
spoločnosť Quo Vadis. V živej
hre rodinných tímov po troch
rokoch vytrvalého presvedčenia, že raz to musí vyjsť, zvíťazila rodina Lenky Brezanovej.

Š

Priecestie pri Old Herolde bude...
dokončenie zo str. 2



Ž

Na Zlatovskej ulici sa pracuje, pozor na obmedzenia

Doprava na tomto úseku je
čiastočne obmedzená. Obmedzenia sú vyznačené dopravným
značením. Prosíme všetkých
účastníkov cestnej premávky
o trpezlivosť.
V rámci rekonštrukcie povrchu Zlatovskej uice bude

INFO | 3

aktuality

na križovatke ulíc Istebnícka
a Majerská. Autobusová zastávka na Majerskej ulici bude presunutá tak, aby autobusy nestáli
priamo v jazdnom pruhu. Tieto
stavebné úpravy musia byť dokončené do uzavretia priecestia
na Vlárskej ulici. V júli sa začnú
práce aj na rozšírení ulice Na kamenci tak, aby od uzavretia priecestia na Vlárskej bola v jednom
jazdnom pruhu prejazdná. Práce
na výstavbe podjazdu na Vlárskej ulici budú trvať približne
rok. Dopravné obchádzky budú
počas tohto obdobia rozdelené
do niekoľkých etáp. Podrobnosti
o nich nájdu obyvatelia v augustovom vydaní INFO, ktoré vyjde
1. augusta.
(RED)

trnásteho júna strelil hokejový útočník Marián Gáborík gól, ktorý znamenal predĺženie piateho ﬁnále medzi Los
Angeles a Rangers zámorskej
hokejovej NHL. LA Kings
potom v 95. minúte rozhodli
a získali Stanleyho pohár. Slávna hokejová trofej tak jeho zásluhou zavíta do Trenčína 11.
júla. Presný program uverejní
mesto na www.trencin.sk.

K

rajský dopravný inšpektorát v Trenčíne upozorňuje
vodičov motorových vozidiel,
že približne do 30. júla bude
čiastočne uzavretá diaľnica D1
v križovatke Nemšová v smere
jazdy od Žiliny na Bratislavu.
Pre motorové vozidlá zostane
prejazdný jeden jazdný pruh.
Dôvodom čiastočnej uzávierky
je výmena mostných záverov
na moste.
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Letná plaváreň zatiaľ otvorená nebude. Prečo?
Prázdniny sa pre Trenčanov začali bez možnosti oddychu
na letnej plavárni. Brány areálu na Ostrove zostanú ešte
rok zatvorené. Prečo nie je možné toto leto plaváreň
sprevádzkovať? Nie je to len o napustení bazénov vodou.

skolaudovaná a 1. júla 2015 otvorená,““ tvrdí R. Rybníček.
Na jeseň sa začne s rekonštrukciou mosta na Ostrov

V Trenčíne muselo obľúbené
letné kúpalisko ustúpiť výstavbe železničného mosta. O tom
bolo rozhodnuté už v roku 2003
a 2005. Pomerne dosť času
na zabezpečenie výstavby novej
plavárne tak, aby v čase zbúrania
pôvodnej, bola nová pripravená
privítať prvých návštevníkov.



NESCHOPNÁ
PREVÁDZKY

„Po mojom príchode na úrad
na konci roka 2010 som zistil,
že letná plaváreň nie je schopná
prevádzky. Bola postavená narýchlo pred voľbami bez akejkoľvek písomnej záruky, že sa k nej
dotiahnu siete a dobuduje sa
všetko ostatné tak, aby mohla byť
skolaudovaná a otvorená. Toto
bolo manažérske zlyhanie bývalého vedenia mesta,““ uviedol primátor Richard Rybníček.
Keď na konci roku 2012 štát
cez médiá oznámil, že sa začne
výstavba modernizácie železničnej trate cez Trenčín, vedenie
mesta zintenzívnilo rokovania so
Železnicami SR (ŽSR) o tzv. malej stavbe. Pre Trenčín veľmi dôležité rokovania trvali niekoľko
mesiacov. „Bolo to ťažké, ale dohodli sme sa a podpísali sme so železnicami zmluvu na 6,5 milióna
eur bez DPH,““ skonštatoval primátor. Súčasťou tzv. malej stavby bude vybudovanie sietí k plavárni (voda, plyn, kanalizácia),
rekonštrukcia mosta na Ostrov,

kde pribudnú po oboch stranách
lávky pre peších a cyklistov, vybudovanie nových parkovacích
miest pri krytej i pri letnej plavárni. Železnice SR zaﬁnancujú
i rozšírenie a dobudovanie niektorých komunikácií v Zámostí.



PRVÍ NÁVŠTEVNÍCI
PRÍDU O ROK

Hoci bola zmluva medzi
mestom a železnicami podpísaná pred rokom, už vtedy bolo
jasné, že v tejto sezóne plaváreň nebude otvorená. „Aj preto sme Trenčanom už minulý rok
jasne a priamo oznámili, že lete
2014 budeme bez letnej plavárne. Chcem ale Trenčanov uistiť, že všetko je pripravené tak,
aby na jar 2015 bola plaváreň

a vybudujú sa lávky pre peších
a cyklistov. „Rekonštrukcia tejto
prístupovej komunikácie do rekreačnej oblasti na Ostrove je
veľmi dôležitá, lebo otvorením
plavárne sa jej záťaž výrazne
zvýši. Na Ostrove je množstvo
prevádzok a už dnes je stav mosta problematický, nápor ďalších
1500 až 2000 ľudí by nezvládol,“
upozorňuje R. Rybníček s tým,
že do jari 2015 budú dobudované i siete k plavárni, pribudnú
nové parkovacie miesta a aj cesta
a chodník popri letnej plavárni.



PLAVÁREŇ NIE JE
LEN O VODE

„Veľmi ma mrzí, že Trenčín
a Trenčania zostali tento rok bez
plavárne a aj to, že toto kúpalisko

V lete MHD až do Opatovskej doliny
Od 28. júna začala do Opatovskej doliny premávať dočasná linka MHD Trenčín. Autobus č. 121 je cestujúcej verejnosti k dispozícii každý deň v týždni v rovnakom čase až
do 1. septembra 2014.

Trasa linky č. 121 začína
na zastávke gen. Svobodu – otoč
a až na Sihoť vedie po trase linky č.
8. Následne nadjazdom pokračuje
do Opatovskej doliny k zastávke
Opatová – chata, pričom ale obsluhuje i zastávku pri Majáku.
V opačnom smere autobus
zastavuje na zastávkach Opatová – chata, Potočná – ZŠ, Opatová – námestie, Opatovská –
Horeblatie a Opatová – Maják.

Od zastávky Opatovská – Sihoť
IV. vedie trasa linky č. 121 po trase autobusu č. 8. Upozorňujeme,
že zastávka Opatová – námestie
je len dočasná, a to počas výluky
zastávky Opatovská – Niva.
Nakoľko medzi Juhom a Sihoťou ide autobus č. 121 po trase linky č. 8, niektoré spoje
na linke č. 8 sú počas letných
prázdnin zrušené.
Z dôvodu zabezpečenia

prevádzky novej linky č. 121 je
pri rekreačnom stredisku upravené dopravné značenie tak,
aby tam autobus mohol zastaviť, otočiť sa a počkať na začiatok ďalšieho spoja. To pre iné vozidlá znamená zákaz státia, resp.
v niektorých úsekoch aj zákaz
zastavenia.
Zabezpečenie autobusovej
dopravy do Opatovskej doliny
súvisí s tým, že Opatovská nádrž
bude toto leto pre Trenčanov
jednou z najbližších možností letného kúpania sa. Cestovný
poriadok liniek číslo 121 a 8 nájdete na strane 12.
(RED)

je v tak smutnom stave. Podnikáme kroky, aby mohlo byť budúcu
sezónu otvorené. Areál sme pokosili a počas leta plaváreň vyskúšame, aby sme presne vedeli
o problematických miestach. Tie
budeme musieť z rozpočtu mesta vyriešiť tak, aby plaváreň bola
užívaniaschopná a bez ťažkostí mohla slúžiť návštevníkom,“
približuje aktuálnu situáciu
primátor.
Samozrejme, niekto si môže
myslieť, že mesto už mohlo sprevádzkovať plaváreň i v súčasnom
stave. „Názor, že stačí len vykopať
studňu, považujem za diletantizmus. Ak chceme mať plaváreň
skolaudovanú, treba dbať na viaceré zákony – cestný, stavebný,
na ochranu životného prostredia,
je toho viac a nie je to jednoduché.
Nemôžeme len jednoducho napustiť do bazénov chemicky upravenú
vodu a vypúšťať ju do Váhu. To je
nemysliteľné. Takto môže uvažovať len dobrodruh. Tu nejde len
o vodovodnú sieť, ale i kanalizáciu, nehovoriac o plyne, parkoviskách a tak ďalej,““ upozorňuje
primátor.



NAJDRAHŠIA NA SVETE?

Nová letná plaváreň stála
mesto Trenčín, vrátane projektovej dokumentácie 7,3 milióna
eur. V budúcom roku musí mesto
zhotoviteľovi zaplatiť tzv. kolaudačnú ratu vo výške 500 tisíc eur
a ďalších predbežne 200 tisíc eur
investovať do spustenia plavárne
tak, aby bola bezpečne užívaniaschopná. Momentálne je plaváreň založená v banke a Trenčín
spláca a ešte do roku 2020 bude
splácať dlhy za jej výstavbu.
„Technológie na plavárni sú
zastarané, dalo sa to celé urobiť
profesionálnejšie a modernejšie.
Najmä sa vedenie mesta nemuselo vo volebnom roku 2010 tak
veľmi ponáhľať. Budeme tu mať
síce veľmi drahú plaváreň, možno najdrahšiu na svete, ale nám
nezostáva nič iné, len zabezpečiť,
aby bola dokončená a čím skôr
otvorená,““ povedal primátor.
I keď nová letná plaváreň
pohltila, a kým ju mesto otvorí a splatí za ňu dlh, ešte pohltí
veľké peniaze, na vstupnom pre
návštevníkov sa to neodrazí.
„Prevádzka mestskej plavárne je
verejná služba a ja dúfam, že sa
tu ľudia budú cítiť dobre,““ uzatvára R. Rybníček.
(RED)
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
V júni sa trenčianski poslanci na riadnom rokovaní stretli
dvakrát. 24.júna schválili zmenu rozpočtu, ktorá sa týkala aj viacerých investičných akcií, ktoré by sa mali ešte
v tomto roku uskutočniť. O nich vás budeme informovať
priebežne v Infe a aj na www.trencin.sk.

Mestské
zastupiteľstvo
schválilo 24. júna uzavretie
zmluvy s Tatra bankou na prijatie splátkového úveru vo výške
1300 tisíc eur so začiatkom mesačného splácania 31. 1. 2015
do 31. 12. 2024. Peniaze budú
použité na realizáciu mestských
investičných akcií.
Poslanci odsúhlasili aj výpožičku nebytových priestorov
v objekte na Kožušníckej ulici
č. 2 pre Súkromné gymnázium
FUTURUM na 20 rokov. Gymnázium doteraz pôsobilo v ZŠ,
Na dolinách. V uvoľnených
priestoroch budú dve nové triedy MŠ, Na dolinách.
Mestský parlament schválil
prenájom kancelárskych a skladových priestorov, šatní, Sky boxov, priestorov na rehabilitáciu
na Zimnom štadióne P. Demitru
pre HK Dukla Trenčín na dobu
určitú do 31. 3. 2015 za 1 euro.
Mesto aj takouto formou podporuje hokejový klub, ktorý bude
uhrádzať len energie vo výške
350 eur mesačne. Klub bude
mestu uhrádzať nájom za reklamné plochy na štadióne od 1.
4. 2014 do 31. 8. 2014 vo výške
1 eura a od 1. 9. 2014 do 31. 3.
2015 v mesačnej výške 142,86
eura, čo je o 169 eur mesačne

menej ako v minulej sezóne.



POSLANCI ROKOVALI
AJ 30. JÚNA

Hlasovaním odobrili zámer vyhlásiť verejné obstarávanie na búranie nekrytých tribún
mestského futbalového štadióna
s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne 87 500 eur bez
DPH.
V súvislosti s plánovanou
výstavbou Terminálu poslanci podporili začiatok procesu
zmeny územného plánu, v rámci ktorého sa preverí spôsobilosť
územia na dané využitie. Terminál by mal zasahovať do 6 mestských blokov, čím ide o špeciﬁcký prípad, ku ktorému existujú
rôzne odborné názory. V pripomienkovaní sa k tejto veci vyjadria všetky dotknuté orgány
i verejnosť.
Stavebník novovybudovanej obytnej zóny v mestskej časti
Západ na doteraz nepomenovanej ulici požiadal mesto a zároveň navrhol, aby názov ulice bol
totožný s pomenovaním vedľajšej ulice. Mestské zastupiteľstvo súhlasilo a obyvatelia
novej obytnej zóny budú bývať
na Hroznovej ulici.

Dávky v hmotnej núdzi si
v Trenčíne odpracováva 84 ľudí
Mesto im ponúklo prácu už v máji. Stalo sa tak na základe dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Organizovanie pracovných
činností a vedenie evidencie
dochádzky majú na starosti koordinátori. Z úradu práce
sú pre Trenčín vyčlenení dvaja,
mesto má jednu koordinátorku
z vlastných zamestnancov.
Skupiny ľudí sa stretávajú dvakrát týždenne ráno o 8.
hodine v siedmich lokalitách
mesta a štyri hodiny sa tam
venujú udržiavaniu čistoty
na verejných priestranstvách
(verejná zeleň, detské ihriská,
okolie mestských objektov, lesopark), čistia odvodňovacie

kanály zrážkovej vody, venujú sa údržbe a úprave verejnej
zelene a zelene v materských
školách, v starostlivosti majú
športové areály. Ďalšia skupina ľudí vykonáva pomocné administratívne práce na mestskom úrade.
Povinnosť odpracovať 8 hodín týždenne v rámci menších
obecných služieb alebo dobrovoľníckych prác vyplýva pre
poberateľov dávky v hmotnej
núdzi z novely zákona o hmotnej núdzi, ktorá je účinná
od začiatku tohto roka. (RED)

Vzhľadom na to, že Mesto
Trenčín sa stalo členom Združenia miest a obcí Slovenska, trenčianski poslanci uznali, že členstvo v obdobnej organizácií je
pre mesto nadbytočné a nehospodárne. Odsúhlasili preto vystúpenie Trenčína z Únie miest
Slovenska.



REGULOVANÉ PITIE
ALKOHOLU

Pred dvoma rokmi mestské
zastupiteľstvo zrušilo po prerokovaní protestu prokurátora
Všeobecne záväzné nariadenie
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. Už vtedy inicioval nezávislý poslanec
Ján Babič vypracovanie nového
VZN. Podľa zákona je pre obce
a mestá stanovená možnosť vo
svojich územných obvodoch

obmedziť alebo zakázať z dôvodu ochrany verejného poriadku podávanie alebo požívanie
alkoholických nápojov. Mestá
a obce môžu tiež určiť výnimky. Preto bolo 30. júna zastupiteľstvu predložené vypracované
nové VZN. Poslanci ho schválili a v Trenčíne tak opäť bude požívanie alkoholu na verejných
priestranstvách (ihriská, podchody, trhoviská, školské areály,
športoviská, námestia, autobusové zastávky) regulované. Zákaz neplatí počas silvestrovskej
noci od 20. do 4. hodiny a počas
verejných kultúrnych, spoločenských, športových a turistických
podujatí, na ktorých organizácii
sa mesto podieľa alebo na ich organizovanie vydalo súhlas. Zákaz pitia alkoholu sa nevzťahuje ani na mestom povolené letné
terasy.
(RED)

Výstavba kanalizácie na Ulici Niva
Počas letných prázdnin bude vybudovaná kanalizácia
na Ulici Niva v Opatovej v časti pred materskou školou.

Práce sa začnú od Opatovskej ulice a budú postupovať
v piatich etapách.
V prvých dvoch etapách
bude vozovka zúžená, ale prejazdná. Od tretej etapy sa však
ulica uzavrie. O konkrétnom
termíne tretej etapy bude mesto
obyvateľov včas informovať.
V súvislosti s výstavbou kanalizácie na Ulici Niva musí byť
obmedzená aj mestská hromadná doprava. Od 28. júna do konca augusta nebude linka č. 21

obsluhovať zastávku Opatovská, Niva.
Trasa linky č. 21 v Opatovej
počas letných prázdnin:
• Opatová, Maják (smer Dubnica nad Váhom)
• Potočná, ZŠ
• Opatová, námestie (dočasná
zastávka)
• Opatovská, Horeblatie
• Opatová, Maják
(RED)

Tri nové triedy pre škôlkarov
Od 2.septembra 2014 otvorí mesto Trenčín tri nové triedy
pre deti predškolského veku. Prijme tak ďalších minimálne 60 škôlkarov.

O jednu triedu bude rozšírená Materská škola Kubranská,
kde je však už dnes stav naplnený. Ďalšie dve triedy s kapacitou 40 miest pribudnú v Materskej škole, Na dolinách 27, ktoré
budú umiestnené v priestoroch
Základnej školy, Na dolinách 27.
Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy si rodičia môžu vyzdvihnúť v niektorej z materských škôl alebo si
ju môžu stiahnuť z webstránky mesta. Vyplnenú a lekárom
potvrdenú žiadosť je potrebné

najneskôr do 31. júla 2014 doručiť riaditeľke MŠ, Na dolinách
alebo riaditeľke Školských zariadení mesta Trenčín (1. poschodie krytej plavárne). Rodičia,
ktorí sa v tomto roku už zúčastnili zápisu a ich dieťa nebolo prijaté, môžu doniesť kópiu pôvodnej žiadosti.
O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľka MŠ, Na dolinách do 30. augusta 2014.
Podrobné informácie nájdete
na www.trencin.sk.
(RED)
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Otvorili centrum pre deti
s viacnásobným postihnutím

Denné centrum Svetielko, ktoré poskytuje ako jedno
z mála na Slovensku komplexnú starostlivosť o deti
s viacnásobným postihnutím, otvorili v Trenčíne 16. júna.

Prvé centrum Svetielko
vzniklo v roku 2011 v Prešove ako spoločná iniciatíva Márie Šárossyovej z občianskeho
združenia Viera – Nádej – Láska
a Ladislava Kossára, zakladateľa
Nadácie Provida, ktorá umožnila vznik centra prostredníctvom
investičného grantu. „Prešovské centrum navštevuje 72 rodín z celého Slovenska. Práve to
bol hlavný dôvod, prečo sme sa
rozhodli otvoriť druhé centrum
v Trenčíne – aby sme uľahčili

prístup k službám centra aj rodinám zo západného Slovenska“,
povedala M. Šárossyová.
Najžiadanejšou službou centra je cvičenie TheraSuit. Kombinuje najlepšie prvky rôznych
techník a metód a jej kľúčovým
prvkom je posilňovací program
nastavený individuálne na každého účastníka. Fyzioterapeutov vyškolila na používanie tejto metódy priamo jej autorka
Izabela Koscielny z USA. Pokrok je podľa M. Šárossyovej

Školy aj tento rok zabodovali
Uplynulý školský rok bol pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín mimoriadne úspešný.
Ich žiaci a pedagógovia získali ocenenia vo vedomostných, umeleckých i športových súťažiach.

Ako najúspešnejšia vo vedomostných
olympiádach
a umeleckých súťažiach spomedzi všetkých základných
škôl v Trenčianskom kraji bola
i v tomto školskom roku vyhodnotená ZŠ na Dlhých Honoch.
Dosiahla tak víťazstvo už po tretíkrát za sebou!
V rebríčku mestských škôl sa
za ňou ako druhá najúspešnejšia
umiestnila ZŠ na Veľkomoravskej ulici. O tretie miesto sa delia dve školy – ZŠ na Bezručovej
a ZŠ na Novomeského ulici.
V športových súťažiach
v rámci celého kraja sa na treťom
mieste umiestnila ZŠ na Hodžovej ulici. V rámci mesta sú

v športe hneď za ňou druhá ZŠ
na Novomeského a tretia ZŠ
na Kubranskej ulici. Tá sa ocitla aj medzi ôsmimi najúspešnejšími školami na Slovensku, a to
po deviatackom monitore.
Podľa výsledkov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ Kubranská, je v Trenčianskom kraji na prvom mieste.
Jej deviataci zvládli matematický test priemerne na 74,7 percenta, pričom národný priemer
bol 54,67 percenta. Test zo slovenského jazyka a literatúry napísali na 81,3 percenta (národný
priemer 62 percent). Testy písalo 42 027 žiakov z 1 448 základných škôl SR.
(RED)

Vašu domácnosť môžu navštíviť opytovatelia
V období od 1. júla do 31. decembra 2014 navštívia pracovníci
Štatistického úradu SR takmer 7700 domácností na celom Slovensku. Zisťovať budú informácie o zdraví. Pracovník poverený funkciou
opytovateľa je povinný sa preukázať služobným preukazom Štatistického úradu SR. Európske zisťovanie o zdraví 2014 v týchto dňoch
prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Informoval
o tom Štatistický úrad SR. Viac informácií na www.statistics.sk.



ROKOVANIA VMČ

VMČ Stred

v júli zasadnutie nebude

VMČ Západ v júli zasadnutie nebude
VMČ Juh

v júli zasadnutie nebude

VMČ Sever

9. 7. 2014 o 16.00 v SOŠ Pod Sokolice 14

Trenčianske Svetielko slávnostne otvorili primátor mesta Richard Rybníček a krstní rodičia centra Lucia Hablovičová a Ladislav Kossár.
úžasný. „Deti, ktoré mali podľa
prognóz iba ležať a nerozprávať,
začínajú chodiť a rozprávať.“
Denné centrum sídli v Trenčíne



(RED), FOTO: E. M.

ZO ZÁPISNÍC VMČ



VÝBOR MESTSKEJ
ČASTI JUH
sa zišiel 2. júna. Prítomní poslanci: P. Gašparovič, M.
Kováčik, S. Pastva, P. Žák a E.
Hartmann. Neprítomní boli B.
Zubričaňák a J. Babič (ospr.).
Poslanci najskôr prerokovali
materiály predložené útvarom
majetku mesta a odporučili
vyhovieť žiadostiam o prenájom a predaj nehnuteľností.
Oboznámili sa s odpoveďami
na požiadavky občanov a poslancov z minulého zasadnutia a vzniesli nové požiadavky.
Medzi nimi rezonovala najmä
téma kotolne na Liptovskej
ulici. Poslanci navrhli vyvolanie poslaneckého prieskumu
ohľadom jej premiestnenia.
O úkonoch, ktoré mesto v tejto veci vykonalo a pripravuje,
informoval Ján Forgáč, vedúci
ÚSŽPDaI. S občanmi a poslancami tiež diskutoval o pripravovaných investičných akciách
(vybudovanie križovatky ulíc
Mateja Bela a Gen. Svobodu, riešenie statickej dopravy
na Šafárikovej ulici, parkovanie na Ul. Halalovka).



na Opatovskej ulici č. 47. Viac
informácií na www.svetielko-po.sk.

VÝBOR MESTSKEJ
ČASTI SEVER
sa stretol 11. júna. Prítomní poslanci: V. Gavenda, F.
Koronczi, R. Kudla, L. Kužela a M. Krist. Neprítomní: D.
Paška (ospr.), R. Hulín a R.
Lifka. V prvej časti prerokovali
a odporučili schváliť prenájom
a predaj nehnuteľností. Ďalej sa venovali požiadavkám.

Poslanci upozornili na chýbajúce dopravné značky a značenia či poškodené cesty. Občania žiadali riešenie viacerých
problémov – parkovanie,
hluk, neporiadok, orezy stromov či doriešenie zmluvy medzi Mestom Trenčín a KS Sihoť, aby mohlo oﬁciálne sídliť
v Centre seniorov.



VÝBOR MESTSKEJ
ČASTI STRED
mal zasadnutie 16. júna.
Prítomní: D. Beníček, J. Kanaba, P. Kubečka a E. Košút. Neprítomní: M. Urbánek (ospr.)
a O. Barborák (ospr.). Odporučili vyhovieť 7 žiadostiam
o odkúpenie alebo predaj pozemkov a tiež zriadenie letných terás pre troch žiadateľov.
V časti požiadavky poslancov
a občanov predniesol iba poslanec D. Beníček niekoľko
otázok. Týkali sa napríklad
biskupického ihriska a pohybu ľudí bez domova v tejto časti
či pekne urobeného kruhového
objazdu na Soblahovskej ulici.
Celé znenie zápisníc je zverejnené na www.trencin.sk –
Samospráva mesta – Mestské
zastupiteľstvo – Výbory mestských častí – Zápisnice z VMČ.



VÝBOR MESTSKEJ
ČASTI ZÁPAD
zasadal 25. júna, do uzávierky novín sa zápisnicu nepodarilo získať. Už v týchto dňoch by ale tiež mala byť
na mestskej web stránke.
(RED)
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Harmonogram vývozu separovaných zložiek odpadu v 2. polroku 2014
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Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2
FIRMY
Sklo 3
Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4
Nádoby 4

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4

BIO

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

BIO

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

BIO

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

Sklo 1 BIO
Sklo 2
Sklo 3
Sklo 4

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

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

P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N

August
Nádoby 4

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4

BIO

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

BIO

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

BIO

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

Sklo 1 BIO
Sklo 2
Sklo 3
Sklo 4

Plasty
Vrecia 1
Vrecia 2

Nádoby 1
Nádoby 2
Nádoby 3
Nádoby 4
FIRMY

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

Sklo 1 BIO
Sklo 2
Sklo 3
Sklo 4

Bioodpad
Bio od 1. 6. – 30. 9.
Bio od 1. 10. – 31. 5.

September
Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádobw
Nádoby 4

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

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

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

Nádoby 1
Nádoby 2

Sklo 1
Sklo 2
Sklo 3
Sklo 4

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

S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P

Október
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4

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

November
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N

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

BIO

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

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

Sklo 1 BIO
Sklo 2
Sklo 3
Sklo 4

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4

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

FIRMY
Sklo
Sklo 1
Sklo 2
Sklo 3
Sklo 4

Mesto TN
Mesto TN
Mesto TN
Mesto TN

Papier 4

BIO

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

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

Papier 2
Papier 3

Nádoby 3
Nádoby 4

Lokalita

periodicita

deň

28 dní

pondelok

28 dní

utorok

28 dní

štvrtok

týždenne
týždenne
týždenne
týždenne
14 dní

pondelok
utorok
štvrtok
piatok
streda

v texte
v texte

Papier
Papier 1

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY

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

P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U

Vysvetlivky:
BIO

Vrecia 3

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

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

28 dní

streda

14 dní
14 dní

pondelok
utorok

14 dní

štvrtok

28 dní

streda

28 dní
28 dní
28 dní
28 dní

pondelok
utorok
streda
štvrtok
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Primátor ocenil

Detské osobnosti 2014
Dvadsať jednotlivcov a zástupcovia ôsmich športových
družstiev si vo štvrtok 19. júna prevzali v obradnej sieni
mestského úradu pamätné listy a zapísali sa do pamätnej knihy Mesta Trenčín.

Najlepším
matematikom
za uplynulý školských rok je
Marcel Zverbík zo ZŠ Bezručova – Víťaz krajského kola matematickej olympiády. Titul Najlepší geograf získala Martina
Chorvátová (ZŠ, Dlhé Hony)
za 3. miesto krajského kola geograﬁckej olympiády. Najlepším
fyzikom je Tomáš Vakoš (ZŠ,
Dlhé Hony), ktorý v krajskom
kole fyzikálnej olympiády získal 2. miesto. Najlepším olympionikom v dejepise je víťazka
krajského kola dejepisnej olympiády Michaela Hlávková (ZŠ,
Dlhé Hony). Titulom najlepší
biológ sa môže pochváliť Martin Šumichrast (ZŠ, Veľkomoravská) za 1. miesto v krajskom
kole biologickej olympiády. Michal Staník (ZŠ, Kubranská),
ktorý získal 3. miesto krajského
kola olympiády v informatike
sa stal najlepším informatikom.
Titul najlepší olympionik v anglickom jazyku získala Klára
Talianová (ZŠ, Dlhé Hony) víťazka krajského kola olympiády
v anglickom jazyku. Najlepším
olympionikom v nemeckom jazyku je Raymond Kunštatský

(ZŠ, Východná), ktorý zvíťazil
v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku.



MLADÍ UMELCI

Titul Najlepší Slávik Slovenska patrí Nine Kohoutovej
(ZŠ, Dlhé Hony) – víťazke krajského kola Slávik Slovenska.
Najlepším rétorom je Natália
Přibylová (ZŠ, Dlhé Hony) –
víťazka krajského kola a druhá
v celoslovenskom kole Štúrov
a Dubčekov rétorický Uhrovec.
Najlepšou recitátorkou prózy
sa stala víťazka krajského kola
Hviezdoslavovho Kubína Gréta Olexíková (ZŠ, Bezručova).
Najlepšou recitátorkou poézie
Sabina Masáriková (ZŠ, Veľkomoravská) – víťazka krajského
kola Hviezdoslavovho Kubína.
Najlepšou žiačkou ZUŠ K. Pádivého sa v odbore tanečnom,
literárno-dramatickom a výtvarnom stala Lujza Lehocká.



MLADÍ ŠPORTOVCI

Detskou osobnosťou roka
2014 sa stali aj nasledujúci

Pozor deti, auto letí!
Pod týmto názvom sa v júni v MŠ na Soblahovskej ulici 22
uskutočnil II. ročník akcie Bezpečne do škôlky. Deti si na upravenej dráhe vyskúšali jazdu medzi prekážkami na odrážadlách,
kolobežkách a bicykloch, precvičovali si prechádzanie cez cestu,
orientáciu v dopravných situáciách a využitie reﬂexných, bezpečnostných a ochranných prvkov v doprave. Projekt ﬁnančne podporilo Mesto Trenčín z dotácií v oblasti školstva a OZ RZ pri MŠ.
Informovala Alena Cvopová.
FOTO: ARCHÍV MŠ

športovci: Majsterka SR v športovej gymnastike v kategórii
C Klára Jánošíková (ZŠ, Východná), Majsterka SR v športovej gymnastike v kategórii B
Hana Masárová (ZŠ, Hodžova),
družstvo mladších žiakov (ZŠ,
Hodžova) 2. miesto v krajskom
kole vo ﬂorbale, Vicemajstri SR
vo ﬂorbale družstvo starších žiakov (ZŠ, Hodžova), Vicemajstri kraja v hádzanej družstvo
dievčat (ZŠ, Hodžova), bronzoví na majstrovstvách kraja
v hádzanej družstvo chlapcov
(ZŠ, Hodžova), Majstri SR McDonald´s cup vo futbale družstvo chlapcov (ZŠ, Ul. L. Novomeského), Vicemajstri kraja vo
futbale družstvo žiakov (ZŠ, Ul.

L. Novomeského), Majstri SR
v ľadovom hokeji družstvo starších žiakov (ZŠ, Hodžova), Majsterka SR v karate Simona Prpičová (ZŠ, Na dolinách), Majstri
SR v bedmintone – družstvo
Oliver Kožár a Matúš Meliš (ZŠ,
Kubranská), Majsterka kraja
v atletike Michaela Rizmanová
(ZŠ, Dlhé Hony).
Mimoriadne ocenenie získali: Kristína Juricová (ZŠ,
Hodžova) za 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska vo ﬁtness
detí, Kristína Lintnerová (ZŠ,
Dlhé Hony) 4-násobná Majsterka SR v plávaní a Samuel Chrastina (ZŠ, Veľkomoravská) za 3.
miesto na medzinárodných Majstrovstvách SR v lukostreľbe.

Vyhodnotili súťaž
školských časopisov
Do súťaže v tvorbe školských časopisov 2013/
3 2014 sa prihlásilo 13 základných škôl okresu Trenčín. Osem časopisov bolo z trenčianskych škôl.

Podmienkou súťaže bolo
vydanie dvoch čísel školského
časopisu s rozsahom najmenej desať strán. Splnilo ju 12
z prihlásených. Porota do zlatého pásma s najvyšším hodnotením
zaradila
časopisy
NONSTOP (ZŠ, Kubranská,
Trenčín), ŠKOLÁK (ZŠ s MŠ
Soblahov) a SELECKÝ KAMARÁT (ZŠ s MŠ Selec). Umiestnenie v striebornom pásme získali časopisy CHOCHOLÚŠIK
(ZŠ s MŠ, Chocholná-Velčice),
BOCIANY (ZŠ s MŠ Svinná),
DOMINO (ZŠ, Veľkomoravská,
Trenčín), ŽIRAFA (ZŠ, Dlhé
Hony, Trenčín) a (ZÁ)ŠKOLÁČIK (ZŠ, Bezručova, Trenčín).
Do bronzového pásma porota zaradila časopisy KOCKA
(ZŠ, sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Trenčín), ÚLET (ZŠ,
Východná, Trenčín), ÚSMEV

(Špeciálna ZŠ V. Predmerského, Trenčín), ŠKOLOPIS (ZŠ
s MŠ Trenčianske Jastrabie),
ZA DVERAMI (ZŠ Potočná,
Trenčín).
Súťaž organizuje Útvar školstva MsÚ v Trenčíne v spolupráci so ZŠ na Kubranskej ulici. Vyhodnotenie sa konalo 24. júna.
(RED), FOTO: J. Č.
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režiséra Maxima Girouxa.
Art Film Fest premietol počas sedemdňového ﬁlmového
maratónu v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne 133 ﬁlmov zo
49 krajín a podľa slov jeho riaditeľa Petra Nágela si aj tento rok
zachoval pozíciu divácky najnavštevovanejšieho ﬁlmového festivalu na Slovensku.

Zlatú kameru si z neho odniesli skúsený slovenský scenárista Ondrej Šulaj a maďarský
režisér István Szabó. Tabuľku
s menom vo festivalovom parku
a cenu Hercova misia má už aj
český herec Ivan Trojan a legendárna talianska herečka Claudia Cardinale. Festival sa konal
od 21. do 27. júna.
(RED)

Cenu p
primátora

si odniesol ukrajinský film
Na 22. ročníku medzinárodného filmového festivalu Art
Film Fest (AFF) 2014 odovzdali filmovým tvorcom celkom
11 cien, k tomu dve Zlaté kamery a dve ceny Hercova misia.

Cenu primátora mesta Trenčín si odniesol ukrajinský ﬁlm
Klan (The Tribe) režiséra Myroslava Slaboshpytskiyho. Film,
ktorý zaujal aj na festivale v Cannes, kde získal tri ocenenia vrátane Grand Prix, si z AFF vyslúžil
cenu „za šokujúcu poctu nemému
ﬁlmu a mrazivo prenikavé odkrytie pre bežných ľudí skrytého sveta
hluchonemej komunity". Hlavnú
cenu AFF, Modrého anjela za najlepší ﬁlm, získal česko-francúzsky ﬁlm Cesta ven (The Way Out)
Petra Václava. Česko-francúzska koprodukcia bola ocenená
aj Modrým anjelom za najlepší
ženský herecký výkon, z ktorého
sa teší Klaudia Dudová. Päťčlenná medzinárodná porota udelila
Modrého anjela za najlepšiu réžiu mexickému tvorcovi Fernandovi Eimbckemu za snímku Klub
Sandvich (Club Sandwich). Klub
Sandvich si z Art Film Festu odnáša ďalšieho Modrého anjela

za najlepší ženský herecký výkon
pre Maríu Renée Prudencio. Modrý anjel za najlepší mužský herecký výkon putuje z Art Film Festu
britskému hercovi Eddiemu Marsanovi, ktorý stvárnil hlavnú postavu vo ﬁlme Tichý život (Still
Life) režiséra Uberta Pasoliniho.
Zvláštne uznanie dostala nórska
snímka List kráľovi (Letter to the
King) režiséra Hishama Zamana. Film súčasne získal aj Cenu
primátora mesta Trenčianske
Teplice. Ďalšie zvláštne uznanie
získal čilsko-francúzsky ﬁlm Zabiť človeka (To Kill a Man) režiséra Alejandra Fernándeza Almendrasa. Spoločné ocenenie
Film Europe Award a Art Film
Festu získali slovenskí tvorcovia
Peter Begányi a Andrej Kolenčík za krátkometrážnu parodickú
komédiu Výstava. Modrého anjela za najlepší krátky ﬁlm si „vybojoval““ kanadský hraný ﬁlm So
sklonenou hlavou (Head Down)

Na Pohode zahrá ajj školský
orchester z Trenčína
V sobotu 12. júla je v čase od 12. do 13. hodiny na programe vo festivalovom Daylong Kids Parku koncert mládežníckeho tanečného orchestra Dollsband.

Pod taktovkou učiteľa, vedúceho a dirigenta Ludvíka Soukupa
v orchestri hrajú žiaci Základnej
umeleckej školy Karola Pádivého
v Trenčíne. Zostavu tvorí 11 saxofónov, 6 ﬂáut, 6 klarinetov, 2 trúbky, trombón, klavír, basa, gitara
a bicie. Zložením ide o klasický
bigband, ktorý vzhľadom na vek
hudobníkov nemá na Slovensku obdobu. Zameriava sa najmä
na interpretáciu skladieb jazzovej
klasiky, napríklad od Duka Ellingtona, Jerryho Graya, Earla Hagena a ďalších velikánov tohto žánru.
Ako sa píše aj na stránke festivalu,

v Daylong Kids Parku to vyzerá
na veľkú kvalitnú tancovačku.
Tento rok sa festival Bažant
Pohoda uskutoční v dňoch 10. –
12. júla 2014 na letisku Trenčín.
Jeho hlavný program tvorí hudba
rôznych žánrov, rock, punk, folk,
rockabily, world music, reggae,
ska, pop, jazz, rave, rôzne žánre
tanečnej hudby, folklór, ale aj klasická hudba. Nechýbajú divadelné predstavenia, balet i súčasný
moderný tanec, ﬁlm, prezentácia
literatúry, designu aj výtvarného
umenia, diskusie na rôzne spoločenské témy, neziskové organizácie. Okrem zaujímavých koncertov, besied a sprievodných akcií je
pripravený aj bohatý program pre
deti, ktorý sa bude odohrávať v už
spomínanom detskom parku.
Mládežnícky orchester Dollsband bude koncertovať ešte pred
Pohodou na Mierovom námestí v piatok 4. júla o 19.00 hodine.
(RED), FOTO: R. STOKLASA

Pavol Seriš

získal v Ríme cenu
za herecký výkon
Cenu Sofia Amendolea mu
udelili na medzinárodnom
divadelnom festivale Roma
Teatro Festival 2014 v Ríme
15. júna.

Od 11. do 15. júna sa v rímskom divadle Teatro Sala Uno
konal jubilejný 10. ročník medzinárodného festivalu divadelných
škôl Roma Teatro Festival 2014.
Trenčan Pavol Seriš na ňom reprezentoval svoju domovskú vysokú školu – Janáčkovu akadémiu muzických umení v Brne.
Bol piatok 13-teho a v centre
Ríma 10 minút pešo od Kolosea
asi sto ľudí v divadelnej sále s vysokými stropmi burácalo smiechom. „Publikum bolo veľmi živelné a temperamentné, chytili
sa od začiatku a smiali sa pomerne búrlivo, musel som dávať oveľa dlhšie pauzy, než na Slovensku
a v Česku, aby sa dosmiali a dotlieskali,““ spomína mladý herec
s tým, že mu publikum umožnilo veľmi dobré hranie a príležitosť na improvizáciu. Predviedol
im svoju najhranejšiu komédiu
„Chutilo vám, páni?“, ktorú preložil do anglicko-talianskej verzie. Hra z prostredia reštaurácií
mala premiéru v roku 2011 a doteraz mala 43 repríz pred divákmi

od Chebu až po Košice. Mimo bývalého Československa sa ocitla
po prvý raz. Ide o komédiu charakterov, v ktorej hrá jeden herec
viac ako 20 postáv, pričom potrebuje iba štyri rekvizity – stôl, dve
stoličky a jednu utierku. „V prvej
polovici predstavím 17 rôznych
čašníkov, jeden je pomalý, druhý
infantilný, ďalší negatívny, každý je nejakým spôsobom zvláštny
a v druhej polovici prídu do reštaurácie exprezidenti Česka a Slovenska,““ opisuje svoje autorské dielo P. Seriš. Okrem ceny nazvanej
po zakladateľke rímskej divadelnej akadémie, určenej hercovi,
ktorý vďaka svojej energii vynikol
interpretačnými schopnosťami,
si Pavol Seriš z Ríma priniesol aj
pozvanie na divadelné festivaly
v marockom Agadire a iránskom
Teheráne. Počas leta by chcel napísať novú hru, s premiérou v novembri v Trenčíne. V septembri
ho uvidíme aj na festivale Sám
na javisku, kde uvedie autorské
predstavenie „Naostro!“.
(RED), FOTO: ARCHÍV P. S.
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Trenčín má ďalšie Majsterky Slovenska
Víťazky Slovenského pohára v karate za rok 2014 Emma
Kubišová z KK Europa Trenčín, Adela Vlasáková a Ema
Pápištová (obe Ekonóm Trenčín) potvrdili, že patria medzi slovenskú karatistickú špičku.

OTVORILI
ČAROVNÚ
ZÁHRADU
Školská záhrada Súkromnej materskej školy
na Orechovskej ulici 14
v Trenčíne je vynovená. Práca na nej spojila
škôlkarov, mládež i dospelých.

Na začiatku bola vízia učiteliek o oživení školskej záhrady.
Zrealizovať sa ju podarilo prostredníctvom projektu podporeného z Európskeho sociálneho
fondu ako súčasť národného
projektu KomPrax – kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Za prítomnosti
všetkých dobrovoľníkov, priaznivcov Klubu Štvorlístok, detí
MŠ a ich rodičov Čarovnú záhradu otvorili 18. júna 2014.
Ako informovala riaditeľka
MŠ Jana Masariková, zámerom
projektu bolo spojiť rôzne vekové kategórie mladých ľudí v komunite občianskeho združenia
Klub Štvorlístok, ktorý podporuje činnosť materskej školy a dať im priestor pre aktívne
trávenie voľného času dobrovoľníckou prácou. Mladí ľudia postupne zhotovili pre deti
na školskom dvore bylinkovú
záhradu, kútik s lanovou dráhou, tabuľu na kreslenie kriedami, šachový kútik, záhradnú
galériu a spevnili plochy pod
hojdačkami a šmykľavkou. Celý
záhradný areál sa tak viditeľne
skultúrnil a oživil. Deti prijali
zmeny s radosťou a nadšením.
FOTO: ARCHÍV MŠ

Zberné dvory budú
5. júla zatvorené
V sobotu 5. júla je štátny sviatok, preto budú obidva zberné
dvory v meste zatvorené. Zberný dvor na Zlatovskej ulici bude
opäť otvorený v pondelok od 6.30
do 17.30, dvor na Soblahovskej
ulici od 8.00 do 17.30 hodiny.

V tvrdej konkurencii získali aj titul Majsterka Slovenska
pre rok 2014. Adela Vlasáková
získala dvojité víťazstvo za obe

kategórie kata aj kumite. Vďaka za perfektnú reprezentáciu
klubov a mesta však patrí všetkým dievčatám a chlapcom,

ktorí na Majstrovstvách Slovenska síce neskončili prví, ale
umiestnili sa na stupňoch víťazov. KATA ml. žiačky 8 – 9, 1.
miesto A. Vlasáková (Ekonóm
Trenčín), 2. miesto E. Pápištová (Ekonóm Trenčín), KATA st.
žiačky 10 – 11, 1. miesto E. Kubišová (KK Európa Trenčín),
KATA ml. dorastenky 12 – 13, 2.
miesto Simona Prpičová (REAL
Trenčín), KUMITE dievčatá 5 –
7, F – 28 kg,
3. miesto Mária Chachulová
(REAL Trenčín), KUMITE ml.
žiačky 8 – 9 – 30 kg, 1. miesto A.
Vlasáková, 2. miesto Lucia Mrázová (Ekonóm Trenčín), KUMITE ml. žiačky 8 – 9 – 35 kg,
3. miesto E. Pápištová, KUMITE st. žiaci 10 – 11 M – 40 kg, 3.
miesto Tomáš Vašíček (Ekonóm
Trenčín). O úspechoch informoval Michal Kubiš. Blahoželáme!
FOTO: ARCHÍV MK

Polmaratón už aj v Trenčíne
Nultý ročník Trenčianskeho polmaratónu sa uskutoční
14. septembra 2014. Je to jedinečná možnosť pre všetkých, ktorí chcú urobiť niečo pre svoje telo a dušu a chcú
byť aktívni.

Organizátorom
Trenčianskeho polmaratónu je kondičný
tréner Martin Vlnka, ktorý odporúča beh z viacerých dôvodov.
„Upevnenie a zlepšenie zdravotného stavu, fyzického i duševného, formovanie postavy, zlepšenie
kondície, prevencia chorôb srdca
i ciev, podpora imunitného systému, lepšia kvalita spánku atď.“

Zúčastniť sa môžu bežci všetkých vekových kategórií a rôznych úrovní. Pre najmenších sa
chystajú detské behy. Pre tých,
ktorí neodbehnú celý polmaratón (21,0975 km), je možnosť
zostaviť si štvorčlenný tím a zabehnúť polmaratónovú štafetu
(4 x 5,3 km).
O zábavu sa počas celej

PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA
SENIOROV NA OSVIENČIMSKEJ ULICI
8.00 – 18.00

Pedikúra

9.00 – 12.00

spevácka skupina „Sihotiar“

16.00 – 18.00

Joga pre ženy

streda
9.00 – 12.00

Jednota dôchodcov Slovenska č. 27

15.00 – 17.00

diabetes – konzultácie

15.00

DIA mapa

štvrtok
11.00 – 18.00

Masáže

16.30 – 18.30

Keramika – klub

piatok
9.30 – 12.00

spevácka skupina Sihotiar

9.45 – 11.00

Cvičenie pre ženy

KONTAKT: 032/743 45 35, 0904 339 401

športovej akcie postará moderátor hokejista Richard Lintner.
Ako hovorí organizátor, ľudia by
si určite tento deň mali poznačiť do kalendára a prísť na Mierové námestie, kde sa nultý ročník Trenčianskeho polmaratónu
uskutoční.
(RED)

Na výlete
Klienti Zariadenia pre seniorov na Lavičkovej ulici v Trenčíne sa 24. júna zúčastnili výletu na Soblahovskú chatu. Zorganizovalo
ho pre nich vedenie Sociálnych služieb mesta
Trenčín. Výlet bol spojený s opekačkou a prechádzkou po blízkom okolí. Všetci zúčastnení
ocenili zmenu prostredia a pobyt na čerstvom
vzduchu a podobnú akciu by si v budúcnosti
radi zopakovali.
FOTO: ARCHÍV SSMT
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vozidlách, traktoroch aj na teplovzdušnom balóne do výšky
hradnej veže. Uvidia zoskok
parašutistov a historickú vojenskú techniku ako aj techniku záchranných zložiek a odťahových
služieb. „Verejnosť sa bude môcť
zapojiť do rôznych diváckych súťaží a hľadať pirátsky poklad.
Celodenný program vyvrcholí posedením pri pive za zvuku retro

diskotéky,““ dopĺňa program J.
Čermák.
SPLANEKOR sa uskutočnil po prvý raz v roku 1981. Jeho
návštevnosť sa v prípade priaznivého počasia šplhá do výšky
10 tisíc divákov. Naposledy sa
konal v roku 2012, kedy sa ho
zúčastnilo 19 súťažných plavidiel. Viac informácií na www.
splanekor.sk.
(RED)

Splanekor 2014

sa blíži, chystajte koráby
Splav netradičných korábov Čiech, Moravy a Slovenska
sa uskutoční 16. augusta na vodnej hladine rieky Váh
v úseku pláže na Ostrove v Trenčíne a v Zamarovciach.

Podujatie organizuje trenčianske občianske združenie
ATYP v spolupráci s Mestom
Trenčín a pod záštitou Trenčianskeho samosprávneho kraja.
„Chceli by sme vyzvať záujemcov
všetkých vekových kategórií, aby
si počas letných prázdnin postavili vlastný netradičný plávajúci
koráb,““ hovorí za organizátorov
Jozef Čermák. „Doma vyrobené
plavidlo na ľudský pohon, s použitím hocičoho, čo pláva a spolu s oblečením posádky bude humorne ladené do najrozličnejších
motívov života, ﬁlmu, rozprávok
alebo povestí.““ Poslaním akcie

je rozdávať humor a dobrú náladu, povoliť uzdu fantázii a zaujať celé spektrum divákov bez
rozdielu veku. Program podľa
slov J. Čermáka bude moderovať známa televízna osobnosť.
Na pódiu vystúpia ﬁtnes zoskupenia a tanečné kluby z Trenčína, zapojí sa asociácia silných
mužov. Na mieste vyrastie nafukovacie mestečko z množstva
skákacích, šmýkacích a lezeckých nafukovadiel. Návštevníci
sa budú môcť povoziť na kanojkách, raftoch, dračích lodiach,
koňoch, ťažkých motocykloch, štvorkolkách, terénnych

Mesto poskytlo dotácie v oblasti športu

V dotačnom kole na aktivity v oblasti športu a telesnej
kultúry v roku 2014 mohli záujemcovia žiadať o podporu
činnosti a o dotáciu na mimoriadne športové akcie a reprezentáciu. Mesto Trenčín podporilo mimoriadne akcie
a reprezentáciu sumou 9 950 eur a na činnosť prerozdelilo celkovú sumu 15 050 eur.

Na mimoriadne akcie a reprezentáciu boli poskytnuté
dotácie na 16 podujatí. Získali
ich: Hádzanársky klub ŠTART
na medzinárodné turnaje v hádzanej prípraviek, mladších
a starších žiačok, dorasteniek
a žien (990 eur), Jednota SOKOL na Sokolský diaľkarský
míting (200 eur) a na 2. ročník
podujatia Najrýchlejší chlapec
a dievča Mesta Trenčín (490
eur), Špeciálna ZŠ V. Predmerského na Okresnú paralympiádu (300 eur), HK Dukla Trenčín,
n. o., na Medzinárodný turnaj
5. ročníkov, memoriál Jozefa

Hantáka 2014 (990 eur), Šport
center na futbalový zápas v rámci vyvrcholenia leta na Zámostí (390 eur), Hádzanársky klub
ŠTART na 3. ročník medzinárodného turnaja v hádzanej žien
„Memoriál Ernesta Brosku“
(995 eur), Tenisové centrum
mládeže na II. Detskú športovú
olympiádu (585 eur), TJ Slávia
Športové gymnázium na účasť
na pretekoch Svetového pohára
v Poľsku a v Česku v roku 2014
(380 eur) a na účasť na pretekoch Medzinárodná regata
v Poľsku a v Česku v roku 2014
(380 eur), Materské centrum

Srdiečko na cvičenie detí v sprievode rodičov – malí a veľkí cvičia spolu (340 eur) a na cvičenie
detičiek a rodičov na ﬁtloptách
(250 eur), Športový klub Dračia
légia 2012 na Majstrovstvá sveta klubových posádok Dračích
lodí 2014 v talianskom Ravenne
(990 eur), ŠK 1. FBC na Trenčania do Európy 2014 (1 980 eur),
Mgr. Martin Vlnka na Trenčiansky amatérsky triatlon (490
eur), TJ Kubran na Slovenský
pohár veteránov s medzinárodnou účasťou (200 eur).
Mesto podporilo činnosť 21
športových subjektov: Vysokohorský klub VKT pri SVTS (518
eur), Hádzanársky klub ŠTART
(1 173 eur), Karate klub Laugarício (342 eur), Vzpieračský klub
KOFI (416 eur), Badminton

klub MI (769 eur), Jednota SOKOL (723 eur), AS Trenčín, a.
s., (poskytnutá dotácia na prevádzku 1 057 eur), HK DUKLA, n. o., (1 537 eur), Lyžiarsky
klub TTS (248 eur), TJ Družstevník Opatová n. V. (poskytnutá dotácia na prevádzku 414
eur), Tenisové centrum mládeže
(884 eur), Trenčiansky kolkársky klub (443 eur), FK SOS TTS
(763 eur), TJ Športové gymnázium (1 806 eur), Športový
klub Real team (540 eur), Honkadori Aikido Dojo (277 eur),
Miestný klub Slovenského Orla
(1 265 eur), TJ Ceva (320 eur),
ŠK 1. FBC (poskytnutá dotácia
na prevádzku 565 eur), Karate klub Ekonóm (524 eur), T. J.
Kubran (466 eur).
(RED)

Mestské hospodárstvo a správa lesov,
m.r.o., Trenčín oznamuje svoj zámer
prenajať v súlade so zákonom č. 138/1991
Zb. o majetku obcí a VZN mesta Trenčín č.
12/2011
Nebytové priestory v objekte krytej plavárne na Mládežníckej ul.
v Trenčíne:
 priestory na II. NP
 priestory na III. NP
 plochu steny vo vestibule (na umiestnenie reklamy)
Bližšie informácie sú uverejnené na www.trencin.sk/
transparentné mesto/predaj a prenájom majetku/aktuálny predaj
a prenájom majetku mesta Trenčín.
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CESTOVNÝ PORIADOK LINKY Č.121 POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

linka bude premávať denne
Tam / spoj č.

1

3

gen. Svobodu, otoč

9.30

13.30

gen. Svobodu, rázc.

9.32

gen. Svobodu, Pod Juhom

5

Späť / spoj č.

2

4

6

16.30 Opatová, chata

10.35

14.35

17.35

13.32

16.32 Potočná, ZŠ

10.45

14.45

17.45

9.33

13.33

16.33 Opatová, námestie

10.46

14.46

17.46

Soblahovská, pod
cintorínom

9.35

13.35

16.35 Opatovská, Horeblatie

10.47

14.47

17.47

Soblahovská 49

9.36

13.36

16.36 Opatová, Maják

10.49

14.49

17.49

Soblahovská 25

9.37

13.37

16.37 Opatovská, Sihoť IV.

10.55

14.55

17.55

Soblahovská, rázc.

9.38

13.38

16.38 Opatovská, ihrisko Pádivec

10.56

14.56

17.56

Legionárska

9.39

13.40

16.39 Opatovská, Radegast

10.57

14.57

17.57

Braneckého

9.40

13.42

16.40 Považská, kotolňa

10.58

14.58

17.58

Hasičská

9.42

13.44

16.42 Považská

10.59

14.59

17.59

M. Rázusa, obchodná
akadémia

9.44

13.46

16.44 M. Rázusa, zimný štadión

11.00

15.01

18.00

M. Rázusa, zimný štadión

9.45

13.48

Rázusa, obchodná
16.45 M.
akadémia

11.01

15.03

18.01

Hodžova, ZŠ

9.46

13.50

16.46 Hasičská

11.03

15.05

18.03

Hodžova, kotolňa

9.48

13.52

16.48 Rozmarínova, gymnázium

11.05

15.07

18.05

Opatovská, Radegast

9.49

13.53

16.49 Legionárska

11.07

15.09

18.07

Opatovská, ihrisko Pádivec

9.50

13.54

16.50 Soblahovská 25

11.09

15.11

18.09

Opatovská, Sihoť IV.

9.51

13.55

16.51 Soblahovská 49

11.10

15.13

18.10

Opatová, Maják

9.56

14.00

pod
16.56 Soblahovská,
cintorínom

11.11

15.15

18.11

Opatová, chata

10.06

14.10

17.06 gen. Svobodu, Pod Juhom

11.12

15.16

18.12

gen. Svobodu, rázc.

11.14

15.18

18.14

gen. Svobodu, otoč

11.16

15.20

18.16

Na linke č. 8 nebudú počas letných prázdnin premávať nasledujúce spoje:
Spoj č.

bežne premáva v

východzia zastávka

s odchodom

21

prac. dni

gen. Svobodu, otoč

9.30

31

prac. dni

gen. Svobodu, otoč

13.25

39

prac. dni

gen. Svobodu, otoč

14.25

49

prac. dni

gen. Svobodu, otoč

16.30

109

víkend, sviatok

gen. Svobodu, otoč

9.25

117

víkend, sviatok

gen. Svobodu, otoč

13.25

123

víkend, sviatok

gen. Svobodu, otoč

16.25

22

prac. dni

Opatovská, Sihoť IV.

11.00

32

prac. dni

Opatovská, Sihoť IV.

14.00

40

prac. dni

Opatovská, Sihoť IV.

15.00

52

prac. dni

Opatovská, Sihoť IV.

18.00

110

víkend, sviatok

Opatovská, Sihoť IV.

10.55

118

víkend, sviatok

Opatovská, Sihoť IV.

14.55

124

víkend, sviatok

Opatovská, Sihoť IV.

17.55

Poznámka

v tabuľke sú uvedené všetky spoje na linke č. 8, ktoré
v čase letných prázdnin nepremávajú, tzn. aj spoje, ktoré nesúvisia so zavedením
linky č. 121

DOTÁCIE V OBLASTI
ŠKOLSTVA A PRÁCE
S MLÁDEŽOU
V oblasti školstva, výchovy
a vzdelávania prerozdelilo
4564 eur. V oblasti práce
s mládežou 5 tisíc eur.

Poskytnuté dotácie – mládež: Susan Slovakia, s. r. o., projekt Stredoveká kuchyňa na Trenčianskom
hrade (500 eur), Autis, o. z., Hipoterapia u detí s autizmom v Trenčianskom autistickom centre PRO
AUTIS (575 eur), Silnejší slabším,
o. z., Šikovníček (549 eur), Galéria M. A. Bazovského, Hala 2014
– týždeň súčasného umenia (487
eur), Trakt, o. z., Happy audio
(549 eur), Trenčianska nadácia,
Dobrovoľníci pre všetkých (450
eur), Kultúrne centrum Kubra,
o. z., Detská reštaurácia (300 eur),
Občianske združenie Južania – RC
Južanček, Passion TN (456 eur),
Kultúrne centrum Aktivity, o. z.,
Prázdninová škola zručností (616
eur), 3run Slovakia, o. z., Dobrovoľníci – základný pilier výstavby 1. verejného športového areálu
Parkour & 1. Freerunning na Slovensku (518 eur).
Poskytnuté dotácie – školstvo:
Folklórny súbor Nadšenci, projekt
Čarovná truhlica (507 eur), Združenie rodičov ZŠ Veľkomoravská
a OZ Komenský, projekt Letná
outdoorová trieda s prístreškom
(480 eur), OZ pri MŠ Švermova
a pedagogický zbor MŠ, projekt
Šport je zábavou (387 eur), OZ
pri MŠ Opatovská, rodičia a pedagógovia, projekt Revitalizácia detského ihriska v areáli MŠ
(612 eur), Verejná knižnica M.
Rešetku, ZŠ, ZUŠ, Únia žien SR
a Matica slovenská, projekt Čítajme všetci, čítanie je super – 50.
ročník súťaže na podporu čítania
(500 eur), Kultúrne centrum AKTIVITY, p. Čačková a študenti OA
v Trenčíne, projekt Jarné tradície
na Ukrajine a na Slovensku (485
eur), OZ – Klub aktivít školy pri
ZŠ Východná, pedagógovia ZŠ,
projekt Vedecký deň (550 eur),
OZ pri MŠ Stromová, pedagógovia MŠ, projekt Múdrosť v knihe
ukrytá (280 eur), Rada rodičov
pri ZŠ Hodžova, Dagmar Pádivá,
ŠKD (563 eur), OZ pri MŠ Soblahovská, p. Cvopová, p. Jakubeková, projekt Pozor deti, auto letí!
(200 eur).
(RED)
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Trenčianske kultúrne leto
každý piatok o 19.00 – Trenčianska hudobná liga
koncerty trenčianskych skupín
každú nedeľu o 16.00 – Detské divadelné leto
detské divadielka v átriu pod Mestskou vežou
každú nedeľu o 17.00 – Hudobné nedele
vystúpenia rôznych žánrov
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KONCERTY

4. 7. | 19.00 | Dolls Band

Big band Základnej
umeleckej školy K. Pádivého.

MIEROVÉ NÁMESTIE

|

6. 7. | 17.00 | Komorný
orchester mesta Trenčín
MIEROVÉ NÁMESTIE | Letné stretnutie s hu-

dobným barokom.



streda | 9.30 | Riekankovo

PRE DETI

MC SRDIEČKO KC STRED | Mamička a dieťa sa

pondelok | 9.00 – 10.00 |
Outdoorové cvičenia rodičov
s deťmi
HOSS SPORT CENTER |

utorok a štvrtok | 10.00 – 12.00 |
Leto v knižnici

11. 7. | 19.00 | Fascination Band
|

18. 7. | 19.00 | NaNovo
| Koncert kapely, ktorá vznikla v roku 2013 z muzikantov hrajúcich v bývalých známych trenčianskych
zoskupeniach. Vznikla z potreby recyklácie
slovenských piesní, ktoré už pomaly upadli do zabudnutia. Do zlatej éry slovenskej
hudbyy 80 rokov divákov prenesú Jana Konečná (spev), Miloš Žáčik (sólová gitara,
vokál), Milan Sloboda (klávesy, vokál), Luboš Bebjak (gitara, spev, harmonika), Juro
Konečný (basgitara, vokál) a Dušan Pišný
(bicie).

20. 7. | 17.00 | Poutníci

| Bohatý
prázdninový program pre detských čitateľov a ich kamarátov. Pripravená je rozprávková krajina víl a škriatkov v rámci
putovnej výstavy Pohádková země, tipy
a triky pre správne baby, tvorba kulís
do detského oddelenia či anketa o mene
pre knižničného škriatka. Návštevu väčšej
skupiny treba vopred dohodnúť. Kontakty:
032/746 07 15, deti@vkmr.sk.

VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ 1

utorok a štvrtok | 8.30 – 11.30 |
Pohodou s prírodou
KC AKTIVITY | Letné tvorivé workshopy pre

MIEROVÉ NÁMESTIE | Koncert legendárnej
českej bluegrass a country skupiny.

25. 7. | 19.00 | Joe a Jane

Klasickýý blues a rock
v podaní Joe Hajša a Jany Čonkovej.
MIEROVÉ NÁMESTIE |

27. 7. | 17.00 | Azucar Cubana

HOSS SPORT CENTER | Hodinka je rozdelená

na koordinovanú časť a samostatnú kreatívnu hru rodičov s deťmi.

internet. Kontakt: 032/652 33 14, e-mail:
juh@vkmr.sk.

30-členný spevácky
zbor, hosť festivalu Pohoda.
|

MIEROVÉ NÁMESTIE

Pohybová
všestrannosť pre najmenších
s rodičmi

deti a mládež od 6 – 13 rokov. Stretávať
sa budeme každý utorok a štvrtok doobedu. O deti sa počas workshopov postará
kreatívny animátorský tím KcA spoločne
s dobrovoľníkmi, zabezpečené sú pomôcky, pracovný materiál, pitný režim a bohaté občerstvenie vo forme desiaty.
Prihlasovanie: na jednotlivé workshopové dni t. č. 0908 210 940 od 8.00 do 17.00
hod. / info@kcaktivity.sk.
y Program:
g
8. 7.
Šatky pre psíkov, 10. 7. Miska pre domáceho miláčika, 15. 7. Sovičky, 17. 7. Obrázok
s andulkami, 22. 7. Bylinkové taštičky, 24.
7. Liečivé rastliny v hline, 29. 7. Zvieratká
z lúky, 31. 7. Domáce zvieratká
utorok a štvrtok | 10.00 –
12.00 | Nenuďte sa doma

sami,

zabavte sa s nami
| Cesta
do ríše rozprávok, čítačky, knižné prázdninové nápady na hry a aktivity, praktické
rady, ako si spestriť pobyt v prírode, rekordy okolo nás. Kontakt: 032/652 20 86, e-mail: dlhehony@vkmr.sk.

VEREJNÁ KNIŽNICA OS DRUŽBA

streda | 13.00 – 15.00 |
Prázdninové superkluby
v Kubre
VEREJNÁ KNIŽNICA KC KUBRA | Výber klasic-

kých rozprávok, internet ako elektronický
zdroj informácií. Kontakt: 032/743 73 68,
e-mail: kubra@vkmr.sk.
streda | 16.30 | Pohybová
všestrannosť pre deti od 5
rokov
| Prekážková dráha, tenis, basketbal, floorball, atletika
– športy zábavnou formou hry. Nahlásenie vopred na 032/641 00 13 alebo
na info@hosscorp.sk.

HOSS SPORT CENTER

| Prekážková dráha, tenis, basketbal, floorball, atletika – športy zábavnou formou hry. Nahlásenie vopred na 032 641 00 13 alebo
na info@hosscorp.sk.

28. 7. – 3. 8. | Trenčianske
historické a hradné
slávnosti

MC SRDIEČKO KC STRED | Stretnutia vhodné

pre deti od 1,5 roka inšpirované montessori pedagogikou.
štvrtok | 16.00 | Pohybová
všestrannosť pre najmenších
s rodičmi
HOSS SPORT CENTER | Hodinka je rozdelená

na 30. min. koordinovanú časť a ďalších
30. minút trvá samostatná kreatívna hra
rodičov s deťmi.
nedeľa | 17.30 | Kids Jumping
HOSS SPORT CENTER | Skákanie, detské pes-

ničky a dobrá nálada s kvalifikovanou inštruktorkou Ivankou.
6. 7. | 16.00 | RozKrávka
– Divadlo PIKI Pezinok

HOSS SPORT CENTER

Slovenské hviezdy latino music hrajú tradičnú kubánsku hudbu.

| Farmárske jarmoky s bohatou ponukou ovocia, zeleniny, kvetov, mliečnych produktov
a farmárskych špecialít sa budú konať
každú prvú sobotu v mesiaci na Mierovom námestí. Hrá bluegrassová skupina HS Tieň.

MIEROVÉ NÁMESTIE

štvrtok | 10.00 – 11.00 | Hravé
predpoludnie v Srdiečku

utorok | 16.30 | Pohybová
všestrannosť pre deti od 4
rokov

MIEROVÉ NÁMESTIE |

5. 7. | 8.00 – 13.00 |
Farmársky jarmok

VEREJNÁ KNIŽNICA KC AKTIVITY | Knihy, hry,

13. 7. | 17.00 | Zakarpatský
národný zbor
MIEROVÉ NÁMESTIE

streda | 10.00 |

NEDAJTE SI UJSŤ

streda | 10.00 – 12.00 |
Prázdninové superkluby
na Juhu

Swing, jazz, klasika
a populárne melódie...

MIEROVÉ NÁMESTIE

pri spoločnej hre učia aj riekanky.



BÝVALÉ LETNÉ KINO POD MESTSKOU VEŽOU |

Deti, máte radi mliečko, smotanku, jogurty a syry? Samozrejme, lebo dajú sily. A to
všetky štyri. O tom vie aj teliatko Ela, ktorá

MIEROVÉ NÁMESTIE A TRENČIANSKY HRAD

9. ročník Trenčianskych historických
a 21. ročník hradných slávností prinesú
päťdielne spracovanie povesti o studni
lásky. Na Mierovom námestí vyrastie
drevená pevnosť, aréna s pieskom
a dobový jarmok. V príbehu s príchuťou Orientu sa vystrieda okolo 200
účinkujúcich, nebudú chýbať nadprirodzené bytosti ani živé ťavy. Legenda
o Omarovi sa začne na námestí odvíjať
v utorok (29. 7.) a vyvrcholí počas galaprogramu na hrade v závere týždňa.
Otvorenie slávností bude v pondelok
(28. 7.) venované poslednej majiteľke Trenčianskeho hradu Iphigenii De
Castris D´Harcourt, ktorá darovala hrad
mestu v roku 1905.
|

2 | KAM
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číslo 7 | ročník XVI

CINEMAX

takto svojich bratov zachránila. Mliečna
rozprávka v podaní známej divadelnej
dvojice Ela a Hop.

od 3. 7. |

10., 24. 7. | 9.30 – 11.30 |

FILM
Blended

Komédia s Adamom Sandlerom a Drew
Barrymore. Po katastrofálnom rande
na slepo sa single rodičia Lauren (Barrymore) a Jim (Sandler) zhodnú iba
na jedinej veci: že už nikdy nechcú jeden druhého vidieť.

v galérii

od 3. 7. | Zbav nás zlého

čov.

Newyorský policajt vyšetruje sériu
ohavných a zdanlivo nevysvetliteľných
trestných činov. Prípady mu pomáha
objasniť nekonvenčný kňaz špecializujúci sa na rituály spojené s exorcizmom.
od 17. 7. | Rozkoš

Česká tragikomická melodráma, ktorej
hlavnou témou je posadnutosť. Posadnutosť láskou, umením, originalitou,
napodobňovaním, úspechom, peniazmi a samým sebou.
od 17. 7. | Lietadlá 2

Dobrodružná rodinná animovaná komédia. Elitný tím hasičských lietadiel
zasvätil svoj život ochrane historického národného parku proti zničujúcim
požiarom.
od 31. 7. | Sex tape

Bláznivá komédia s Cameron Diaz a Jasonom Segelom. Po desiatich rokoch
a dvoch deťoch sa z ich lásky vytratila
iskra. Rozhodnú sa preto okoreniť nezáživné chvíle domácim videom.

GMAB |

10. – 12. 7. | Bažant pohoda 2014

10., 24. 7. | Ateliér majstra
Galérka
GMAB | Tvorivé

dielne pre deti a ich rodi-

13. 7. | 16.00 | Budkáčik
a Dubkáčik – Divadlo
Babscénus
BÝVALÉ LETNÉ KINO POD MESTSKOU VEŽOU

Dve prasiatka veľmi dobre vedia, prečo
deti radi zeleninku jedia. Osud týchto kamarátov krutý aj ostatných zamyslieť sa
nad tým núti. Klasická rozprávka o dvoch
prasiatkach, ktoré putujú svetom.
|

15. – 18. 7. | 9.30 – 11.30 | Letná
škola umenia pre deti

LETISKO TRENČÍN | Najväčší slovenský letný

open-air festival, charakteristický svojou
jedinečnou atmosférou. Okrem hudby sú
každoročne silnejšie zastúpené aj ďalšie
druhy umenia ako divadlo, film, diskusie,
literatúra, výtvarné umenie a tanec.



VÝSTAVY

Miloš Alexander Bazovský

GMAB | Tvoríme s deťmi od 7 do 14 rokov.
Nechajte svoje deti v galérii a spoločne si
každý deň vytvoríme nové dielko a niečo
sa priučíme. Je potrebné vopred sa prihlásiť: monika.drocarova@gmab.sk alebo telefonicky: 032/7436858.

20. 7. | 16.00 | Klaun kúzelníkom
– Teatr Komika
GMAB | Stála expozícia.

1. – 9. 7. | Moje ženy
VÝSTAVNÉ PRIESTORY TSK | Výstava obrazov

Milana Petríka.

MESTSKÁ VEŽA | Výstava fotografií Róberta

1. – 14. 7. | Samba medzi
knihami

Pastorka.

Interdisciplinárna výstava kníh, periodík, sprievodných textov, etnografických materiálov,
obrazových dokumentov a originálnych
brazílskych suvenírov k XX. Majstrovstvám
sveta vo futbale.
VEREJNÁ KNIŽNICA JASELSKÁ |

BÝVALÉ LETNÉ KINO POD MESTSKOU VEŽOU |

Trochu blenu, trochu slizu, veľa smiechu,
žiadnu slzu. Tak vie čarovať len klaun. Preto sú vždy deti s ním a nikdy nie je sám.
Kúzelnícka klauniáda Adriána Ohrádku.

Deti a rodičia spoločne čítajú v knižnici na Hasičskej, v pobočke
na Juhu a na Dlhých Honoch.

1. – 27. 7. | Vladimír Morávek:
fotografie a sochy

4., 5. 7. | Všetky cesty vedú
do hrobu

22. 7. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

1. – 31. 7. | Svet očami detí
a dospelých

Ako môže normálny človek prežiť
na mieste, kde Zubatá číha na každom
kroku? A ako tam môže prežiť chronický zbabelec s panickou hrôzou zo smrti?

VEREJNÁ KNIŽNICA

| Spoločné čítanie
v knižnici v pobočke Kubra.

POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava Súkromnej zák-

ladnej umeleckej školy.

26. 7. | 15.00 – 18.00 | Veselá
móda

1. – 31. 7. | Rozprávková krajina
víl a škriatkov

21. 7. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA |

| Predstavujeme
j
ppovolanie – Módny návrhár/návrhárka. Šaty robia človeka a tak móda a jej navrhovanie
budú hlavnou náplňou letných tvorivých
dielničiek.

OC LAUGARICIO

27. 7. | 16.00 | Emulienka
– Divadlo Pimprlo

1. – 27. 7. | Autorská výstava
Jaroslav Uhel
ART CENTRUM SYNAGÓGA |

ART CENTRUM SYNAGÓGA |

Dobová dráma o mladom lekárovi, ktorý sa nevie vyrovnať so svojou krvavou
minulosťou. Počas vojny musel vyniesť

22. 7. | 9.00 – 11.30, 16.00
– 18.30 | Letný ateliér pre
seniorov i dospelých
| Plstenie a drôtikovanie. Tvoríme
drobnosti, darčeky z plste či drôtu.

GMAB



CVIČENIE

1. – 30. 7. | 9.00 – 20.00 |
Centrum pohybu a tanca
| Step aerobik, bosu,
fit lopty, PortDeBras, piloxing, body work
+ cvičenie pre deti od 4 mesiacov, mládež
a dospelých. Kontakt: 0903 449 732

MS ŠPORTOVÁ HALA

1., 2., 4., 7., 9., 11., 14. 7. | 17.30
– 18.30 | Cvičenie pre ženy

1. – 31. 7. | Môj svet
CENTRUM SENIOROV | Výstava obrazov BarKC AKTIVITY | Cvičenie pre ženy zamerané
na posilňovacie cviky v intervalovom cvičení s fázami odpočinku, ktorého výhodou
je vysoký energetický výdaj, výsledkom je
zlepšenie ohybnosti a schopnosti koordinácie, spevnené partie bokov, brucha, stehenných a sedacích svalov.

1., 8., 15. 7. | 17.45 – 18.45 |
Zumba

BÝVALÉ LETNÉ KINO POD MESTSKOU VEŽOU |

Pimprlová Emuška šušká deťom do uška:
príďte pozrieť čo je nové v pimprlovej našej škole. Veselá rozprávka o neposednej
Emuške a jej priateľoch.

PRE SENIOROV

| Putovná
výstavka kníh a bábok českej spisovateľky a ilustrátorky Vítězslavy Klimtovej
nielen pre deti. Návštevu väčšej skupiny
treba vopred dohodnúť. 032/746 07 15,
deti@vkmr.sk.

1. 7. – 7. 9. | Melita Gwerková
– Marián Vida: Paralelné svety

6. 7. | 19.00 | Krok do tmy



VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ

bory Jančovej.

Ostrov Blp býval miestom, kde Vikinggovia vo dne v noci bojovali
j
s drakmi.
Potom ale mladý rojko Štikút vycvičil
draka Bezzubého, spriatelil sa s ním
a hlavne všetkým vysvetlil, že ľudia
a draci môžu žiť v harmónii.

| Sochár, ktorý pochádza z Dolnej
Súče, žije a pôsobí v Prahe, kam ho zaviali
štúdiá a životné osudy. Patrí k popredným
osobnostiam súčasného českého sochárstva a kresby.

GMAB

10. 7. – 15. 8. | Pohoda

Podplukovník William Cage, ktorý sa
nikdy nezúčastnil ani jedinej bitky, je
náhle degradovaný a následne bez
prípravy a s mizernou výzbrojou nasadený do takmer samovražednej akcie.
Zabijú ho behom niekoľkých minút.
Akoby zázrakom však opäť ožíva na začiatku rovnakého dňa...

6. 7. | 16.00 | Ako si vycvičiť
draka 2

známe aj v zahraničí, kde získali viacero
prestížnych ocenení. Manželia prezentujú
svoju tvorbu spoločne, keďže sú si obsahovo ajj formálne veľmi blízki a vzájomne sa
dopĺňajú.
1. 7. – 7. 9. | Peter Oriešek:
Plastiky a kresby

Letné tvorivé dielne pre deti do 6

rokov.

Filmy pre náročného diváka každý utorok večer, vstupné 3,50 €, s film kartou
2 €.
4., 5. 7. | 19.00 | Na hrane
zajtrajško

FESTIVALY

Leto

ARTMAX

ARTKINO METRO



| Autori patria medzi jedinečné
osobnosti slovenskej maľby. Ich dielo je

GMAB

KC AKTIVITY | Tanečná fitness hodina plná
energie, skvelej hudby a dobrej nálady,
kombinuje latinsko-americké tance spolu
s aeróbnymi pohybmi v rytme dynamickej
latinsko-americkej a exotickej hudby.

4. júl 2014
15., 22., 29. 7. | 9.00 – 9.45 | Joga
pre mamičky

štvrtok | 10.30 | Mommie's
English Club

Mamy sa rozprávajú po anglicky a deti sa pri nich hrajú.
MC SRDIEČKO |

1., 8. 7. | 17.30 – 19.00 | Obrázok
kašírovanou technikou
OC LAUGARICIO | Tvorivý ateliér pre dospe-

lých. Nutné prihlásenie na 0918 561 320,
mirka@kcaktivity.sk.
8. 7. | 9.00 – 11.30, 16.00 – 18.30 |
Letný ateliér pre seniorov
i dospelých

Cvičenie vhodné
pre mamičky už 6 týždňov po pôrode.
MC SRDIEČKO KC STRED

|

15., 22., 29. 7. | 18.00 – 19.30 |
Joga v tehotenstve
MC SRDIEČKO KC STRED | Vhodný pohyb
v období tehotenstva pre rozhýbanie
a uvoľnenie celého tela.

21., 28. 7. | 18.30 – 20.00 | Jemná
Vinyasa Joga

Cvičenie v pomalšom tempe s pomôckami vhodné pre všetkých, najmä pre začiatočníkov.
MC SRDIEČKO KC STRED |

pondelok, streda | 16.00 |
Flexibar
HOSS SPORT CENTER | Kmitacia tyč predsta-

vuje
j jjedinečnýý terapeutický
p
ý prostriedok
pri ochoreniach chrbta a kĺbov.
pondelok, štvrtok, piatok |
18.00 | Jumping a jumping
Interval
HOSS SPORT CENTER | Cvičenie na čerstvom

vzduchu na malých profi trampolínach.
pondelok | 19.10 | Piloxing
HOSS SPORT CENTER |

Cvičenie, ktoré spája

tanec, box a pilates.
streda | 17.00 | Cvičenie pre
tehotné – profylaxia
MC SRDIEČKO KC STRED |

streda | 18.00 | Piloxing
HOSS SPORT CENTER |

Cvičenie, ktoré spája

tanec, box a pilates.
streda | 19.00 | Kruhový
jumping tréning
HOSS SPORT CENTER | Cvičenie na čerstvom

vzduchu.
štvrtok | 19.00 | Tabata

Cvičíme všetci naraz
rovnaký cvik v stanovených intervaloch.
Použijeme trampolínku, podložku, jednoručky, loptičky a váhu vlastného tela.
HOSS SPORT CENTER |

sobota, nedeľa | 9.00 | Jumping
a jumping Interval
HOSS SPORT CENTER | Cvičenie na čerstvom

vzduchu na malých profi trampolínach.
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PREDNÁŠKY

14. 7. | 16.00 | Poradenská
služba



INÉ

pondelok a štvrtok | 10.00 –
16.00 | Letná čitáreň

Knihy, noviny a časopisy dostupné vonku, bezplatne a pre všetkých (v prípade priaznivého
počasia). Doprajte prechádzke mestom
pridanú hodnotu a načerpajte energiu vo
dvore knižnice pod holým nebom priamo
v historickom centre Trenčína.
VEREJNÁ KNIŽNICA JASELSKÁ |

1. – 31. 7. | Galéria pre rodiny

Batika a maľovanie na tričko. Prineste si so sebou to, čo chcete batikovať:
tričko, šaty, obliečky, šatky zo 100% bavlny, musia byť predprané a tričko na maľovanie.

| Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne zavádza zľavnené „rodinné vstupné“. Za 1 Euro si môže prezrieť aktuálne výstavy i stále expozície
celá rodina. Zľava platí len počas víkendov
a sviatkov.

15., 22. 7. | 17.30 – 19.00 |
Enkaustika – maľovanie
voskom

5., 12. 7. | 20.30, 21.30, 22.30 |
Nočná prehliadka
Trenčianskeho hradu

GMAB |

GMAB

OC LAUGARICIO | Tvorivý ateliér pre dospe-

lých. Nutné prihlásenie na 0918 561 320,
mirka@kcaktivity.sk.
17. 7. | 16.30 | Homeopatia
v tehotenstve, pri pôrode
a v šestonedelí
| Ako si pomôcť
pri ranných nevoľnostiach, ako zmierniť
strach z pôrodu, ako pomôcť bábätku pri
novorodeneckej žltačke, ako zvládnuť pomocou bielych guličiek začiatok dojčenia.

MC SRDIEČKO KC STRED

22. 7. | 9.00 – 11.30, 16.00
– 18.30 | Letný ateliér pre
seniorov i dospelých
| Plstenie a drôtikovanie. Tvoríme
drobnosti, darčeky z plste či drôtu.

GMAB

22. 7. | 17.30 – 19.00 | Všeličo zo
všeličoho
OC LAUGARICIO | Tvorivý ateliér pre dospe-

lých. Nutné prihlásenie na 0918 561 320,
mirka@kcaktivity.sk..



FILM

krutý rozsudok. Po rokoch sa bráni prijať ponúkanú kariéru a prepadá vášni
v mimomanželskom vzťahu. Jeho kroky vedú k nečakaným následkom. Je
bývalý partizánsky veliteľ Martin Dubovský, hrdina alebo vrah?
8., 9. 7. | 19.00 | Vlhké miesta

Osemnásťročná Helen rada experimentuje. Obzvlášť v sexe. A v oblasti hygieny má tiež niekoľko vlastných
svojráznych teórií. Svoje okolie šokuje úprimnosťou a komentármi, ktoré
mladej dáme do úst nepatria... S „pokrvnou sestrou“ Corinnou porušujú
jedno spoločenské tabu za druhým. Až
dovtedy, kým Helen neskončí v nemocnici po nehode, ktorú utrpí pri holení
intímnych partií.
15., 16. 7. | 19.00 | Cesta ven

Cesta von je silný a autentický príbeh mladej rómskej ženy, ktorá bojuje o obyčajné šťastie a dôstojný život.
V prostredí presýtenom rasizmom,
diskrimináciou, nenávisťou a ďalšími
neprekonateľnými prekážkami, bojuje
s finančnými problémami aj s pocitom
opovrhovania.
17. 7. | 19.00 | Detektív Down

Skupina historického
šermu Wagus
g pozýva
p ý na nočnú prehliadku
pod názvom „Ďalšie Pudžove dobrodružstvá“. Návštevníci sa môžu tešiť na šerm,
streľbu z palných zbraní, strašidlá v podzemí, pyrotechnické efekty a chýbať nebude
ani výstup na Matúšovu vežu.
TRENČIANSKY HRAD |

6. 7. | Otvorená galéria
| Okrem rodinnej zľavy na vstupné ponúka trenčianska galéria pre svojich návštevníkov možnosť prezrieť si

GMAB

Hlavný hrdina Robert prevádzkuje jednočlennú súkromnú detektívnu
kanceláriu, ale zatiaľ sa nikdy nedostal k žiadnemu skutočnému prípadu.
Všetci potenciálni klienti vždy zmiznú
v okamihu, keď Robert zloží svoj detektívny klobúk. Nikto neverí, že tento
mladík postihnutý Downovým syndrómom môže vôbec niečo v detektívnej
brandži dosiahnuť.
18., 19. 7. | 19.00 | Kňazove
deti

Svieža satirická komédia privedie diváka na malý ostrov chorvátskej Dalmácie. Mladý kňaz Fabian, ktorý tu
prevzal po svojom predchodcovi farnosť, jje zdesenýý tunajšími
j
pôrodnými
p
ý
a úmrtnými štatistikami. Úmrtnosť je
príliš vysoká a pôrodnosť zase príliš
nízka. S dobrým úmyslom a heslom
“dokonca aj pápež je proti používaniu
prezervatívov“ sa Fabian pokúsi zlomiť
nelichotivý miestny trend.
18. – 20. 7. | Lovesong

Gretta a jej priateľ Dave sú spolu už
od vysokej školy a venujú sa muzike.
Keď Dave podpíše zmluvu s jednou
z najväčších nahrávacích spoločností, odsťahujú sa spolu do New Yorku,
aby začali život, o ktorom vždy snívali.
Dave však rýchlo získanú slávu nezvláda a Grettu opustí. Gretta ostáva sama
so svojou hudbou...
20. 7. | 16.00 | O myške
a medveďovi

| Prednáša plk.v.v.
Ing. Cyril Boldiš, pripravuje sekcia záhradkárov.

POSÁDKOVÝ KLUB

17. 7. | 16.00 | Prvá svetová
vojna pred sto rokmi a jej
odraz vo faleristike
POSÁDKOVÝ KLUB

|

Prednáša Ing. Ján Di-

bala.



KURZY

utorok | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení
MC SRDIEČKO KC STRED | Stretnutie vhodné

aj pre tehotné ako príprava na dojčenie.

V obyčajnom medveďom svete sú
medvede vážne a zamračené. Medveď
Ernest je iný. Je hudobník, rád by bol
veselý, lenže je chudobný a často hladný. Pri hľadaní niečoho na jedenie chytí malú myšku Celestinu, ktorá utiekla

4 | KAM

číslo 7 | ročník XVI

FILM

bezplatne výstavy a stále expozície vždy
prvú nedeľu v mesiaci.

zo svojho podzemného myšieho sveta.
Aby Celestina neskončila v Ernestovom
prázdnom žalúdku, uzavrie s ním dohodu. Keď ju nezje, ukáže mu miesto,
kde môže získať veľa čokolády, cukríkov a tých najlepších sladkostí.

13. 7. | 14.00 | Klubové kultúrne
leto I.
| Live hudba s príjemným posedením na zelenej trávnatej ploche pri
kine Hviezda. Občerstvenie, spoločenské
a športové hry, dobrá nálada.

KLUB LÚČ
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23., 24. 7. | 19.00 | Ľudský
rozmer

Vo filme Ľudský rozmer sa divák v piatich kapitolách zoznamuje so 40-ročnými skúsenosťami architekta Jana Gehla
s mestským plánovaním a sleduje, či je
možné medzi budovami vytvárať život.
Ľudský rozmer je dokumentárne sci-fi
z budúcnosti, ktorá už nastala.

18. 7. | 21.00 | Klubové kultúrne
leto II.
| Live hudba s príjemným posedením na zelenej trávnatej ploche pri
kine Hviezda. Občerstvenie, spoločenské
a športové hry, dobrá nálada.

KLUB LÚČ

ə ǣǣǋ_sUŘsƼŸʊɸɚĠȚ
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19. 7. | 7.00 – 12.00 | Burza
starožitností

ɚÌÞǣǼŸǋÞOĨŸŎǋs ĶÞEɸɚĶwÌŸĨĶ ǫǼŸǋ
ŘəsļĨsĠǢĨĶĨsƼǋÞǻǋsŘUâŘs

25., 26. 7. | 19.00 | Attila
Marcel
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kam v trenčíne
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VÝSTAVISKO EXPO CENTER |

Francúzska tragikomédia plná precítenej melanchólie, jemného humoru,
žiarivých farieb, dobromyseľností, poetiky a muzikálových výstupov...
25. – 27. 7. | WTF

Viac než 10 rokov vyvádza Remi Gaillard rôzne hlúposti a získal si tým medzinárodnú popularitu. Je to hviezda
– vtipný, poburujúci, franúzsky Borat s 1,4 miliardami vzhliadnutí. Realita je ale iná. Vo svojich 38 rokov žije
stále vo svojom malom byte z dávok
štátu a stále dookola počúva sťažnosti
od svojej priateľky, že už by sa z neho
mal stať NIEKTO.
27. 7. | 16.00 | Khumba

Zebra Khumba bol už od narodenia terčom posmeškov od svojho stáda, pretože sa narodil z polovice pruhovaný
a z druhej biely. Keď začalo obdobie
sucha, obvinili ho, že je priekliaty a že
je príčinou všetkých nepríjemmností.
Stádo na čele s jeho otcom ho teda vyhnalo. Odvážna, polopruhovaná zebra
sa vydáva za nebezpečným, ale zároveň zábavným dobrodružstvom, aby
našiel chýbajúce prúžky a získal späť
rešpekt svojej rodiny.
30. 7. | 19.00 | Grandhotel
Budapešť

Pán Gustave je legendou medzi hotelovými zamestnancami. Priania svojich
hostí plní ešte predtým, ako ich vyslovia a väčšinu z nich naviac úplne miluje
a to aj vo fyzickom slova zmysle. Keď
mu jedna zákazníčka odkáže mimoriadne vzácny obraz a vzápätí naveky
zavrie oči (nie celkom dobrovoľne),
nielenže náhle zbohatne, ale naviac
sa stane tŕňom v oku nahnevaných
pozostalých, terčom nájomného vraha a hračkou v rukách miestnej polície.

19. 7. | 7.00 – 12.00 |
Chovateľská burza

Denné tábory v auguste na letisku
OZ DEMAS organizuje denné letné tábory na letisku v Trenčíne,
v termínoch od 11. 8. do 15. 8. a od 18. 8. do 22. 8. 2014 pre deti
vo veku od 6 do 12 rokov. Možnosť objednať len vybrané dni. Pestrý program s proﬁ animátormi, strava a pitný režim je zabezpečený. Cena vrátane úrazového poistenia 65 eur/dieťa/5 dní. Info
na demastn@gmail.com, 0903 227 670.
| Exotické vtáctvo, holuby, hrabavá a vodná hydina, králiky a ďalšie druhy zvierat.

VÝSTAVISKO EXPO CENTER

KONTAKTY

ARTKINO METRO
CENTRUM SENIOROV
CINEMAX
CVČ
CHE KAFÉ
EVANJELICKÝ KOSTOL
GALÉRIA A KAVIAREŇ
VÁŽKA

Mierové nám. 4, 032/743 44 15, www.lampart.sk
p
Osvienčimská 3, 032/743 45 35
ZOC MAX, Ul. gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40,
www.cine-max.sk
Východná
ý
9, 032/743 35 02, www.cvctn.sk
1. mája
j 166/5
Rozmarínová ulica
Mierové námestie 34

Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27, 032/743 68 58,
www.gmab.sk
g
KC AKTIVITY
Kyjevská
yj
3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
y
KC STRED
Ul. 28. októbra, 032/652 21 36
KINO HVIEZDA
Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
KLUB LÚČ
Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk
M&G CENTRUM
Nám. sv. Annyy č. 9, 2. pposchodie, 0905 238 617
MC SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32.
MC SRDIEČKO
MESTSKÁ KLUBOVŇA
Mierové námestie
MESTSKÁ VEŽA
Sládkovičova ul., 032/650 42 10
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul.
OC LAUGARICIO
Belá
PIANO KLUB
Pod Sokolicami 16, 032/744 50 81, www.pianoclub.sk
p
POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
Prvá Komorná divadelná scéna, Kniežaťa Pribinu 2,
PK DIVADELNÁ SCÉNA
0903 027 910
REFEKTÁR KOLÉGIA
Mierové námestie (vchod cez kaviareň Alžbetka)
PIARISTOV
TSK
Trenčianskyy samosprávny
p y kraj,j K dolnejj stanici
Verejná
knižnica
M.
Rešetku v Trenčíne, ulice Jaselská
VEREJNÁ KNIŽNICA
a Hasičská 1
VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk
p
VÝSTAVNÉ PRIESTORY TSK K dolnejj stanici
KD ZLATOVCE
Hlavná ulica
MÚZEUM TRENČÍN
Mierové námestie 46
KC KUBRA
Kubranská 94, 0907 516 720
HOSS SPORT CENTRUM Karpatská
p
7537
GMAB

19. 7. | 7.00 – 12.00 | Výmenné
stretnutie zberateľov mincí,
medailí a vyznamenaní
POSÁDKOVÝ KLUB |

25. 7. | 14.00 | Skleróza
multiplex – klub Trenčín
CENTRUM SENIOROV |

25. 7. | 21.00 | Klubové kultúrne
leto III.

| Live hudba s príjemným posedením na zelenej trávnatej ploche pri
kine Hviezda. Občerstvenie, spoločenské
a športové hry, dobrá nálada.

KLUB LÚČ

31. 7. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |



ŠPORT

5. 7. | 17.00 | Slovensko – Česko
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – medzištát-

ny duel juniorov – 1. zápas.
6. 7. | 10.00 | Slovensko – Česko
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – medzištát-

ny duel juniorov – 2. zápas.

