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Slávna hokejová trofej prišla do Trenčína už piatykrát za sedem rokov. Tento raz sa o to
pričinil Marián Gáborík. Hokejový útočník Los Angeles Kings sa z pohára mohol tešiť približne 28 hodín. Za ten čas ho v rámci osláv ukázal fanúšikom, novinárom, mladým hokejovým talentom, žiakom základnej školy, slovenskému prezidentovi, svojim blízkym
priateľom i rodine. Po prvý raz ho zdvihol nad hlavu aj pred tridsaťtisícovým davom hudobného festivalu Pohoda.
FOTO:RASTISLAV VRATNY

NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
Reklamácie roznosu
hláste prosím do utorka
5. augusta 2014 najneskôr
do 14.00 hodiny na číslo
032/6504 287.

Sympózium ORA ET ARS – SKALKA
má za sebou siedmy ročník
Výtvarné diela vytvorené počas neho sú do 17. septembra vystavené v Mestskej veži.

Medzinárodné výtvarno –
literárne sympózium vzniklo
k pocte a podpore odkazu, ktorý na Malej a Veľkej Skalke pri
Trenčíne zanechali pustovníci, benediktínski mnísi a hlavní
patróni Nitrianskej diecézy sv.
Andrej-Svorad a Beňadik. Už
po siedmykrát sa na tomto neobyčajnom mieste v júni stretlo
malé spoločenstvo umelcov, aby
nechali na seba pôsobiť jeho charizmu. Išlo o 10 výtvarníkov a 5
literátov zo Slovenska, Českej
republiky a Poľska. Diela, ktoré
na sympóziu vznikli, predstavili

verejnosti na slávnostnej vernisáži 19. júla vystavené v zrúcaninách starobylého benediktínskeho kláštora na Veľkej Skalke.
Svoju premiéru tam mal aj katalóg, ktorý okrem výtvarných
prác ponúka literárne diela vytvorené na sympóziu. Zároveň
s katalógom bola vydaná kultúrno-historická príloha „OKNO
do kláštornej medicíny“. Obsahuje príspevky účastníkov kultúrno-historického seminára,
ktorý sa ako sprievodné sympoziálne podujatie konal 19. júna
v Refektári kolégia piaristov .

Ako povedal
koordinátor
seminára
a zostavovateľ prílohy
Igor Zmeták,
cieľom je zamerať pozornosť na rôzne
aspekty kláštorného života
a zároveň predstaviť spôsoby záchrany a využitia významných
európskych kláštorov. Tento
rok bola témou kláštorná medicína. S príspevkami na seminári vystúpilo 8 prednášateľov
zo Slovenska, Maďarska a Poľska. Hlavným organizátorom
sympózia je Mesto Trenčín.

Spoluorganizátormi Trenčiansky samosprávny kraj a Trenčianske osvetové stredisko, Farský úrad Skalka nad Váhom,
Občianske združenie T-VIA,
Neinvestičný fond Beňadik
a Verejná knižnica M. Rešetku
v Trenčíne. Výstavu diel zo sympózia uvidia v októbri v Uherskom Brode a v novembri v Galante.
(RED)
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Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
mohlo by sa zdať, že leto a školské prázdniny tak trochu zvoľnia pravidelný režim, akým
obyčajne žije krajské mesto.
Veď čas dovoleniek priam navádza k myšlienkam o oddychu.
Nabrať novú energiu na celé
ďalšie obdobie je veľmi dôležité.
Mesto Trenčín však v etape,
ktorú práve prežíva, akoby si
dovolenku ešte len plánovalo.
Stavebný ruch neutícha ani
v lete. Dôkazom je napríklad
postupujúca modernizácia železničnej trate.
Už 5. augusta bude podľa plánov uzavreté priecestie
na Vlárskej ulici. Doprava si
bude musieť zvyknúť, že na čas
„potečie“ inými cestami. Veľký
zásah pocítia vodiči, cyklisti,
ľudia cestujúci autobusovou dopravou i chodci.
Trpezlivosť, pochopenie
a ohľaduplnosť bude treba pestovať ako najcennejšie produkty. Tie už skúškou trvanlivosti
prechádzajú na železničnej
stanici, kde sa vedľa rachotiacich strojov pohybujú stavbári,
pracujúci železničiari i cestujúci. V augustových mestských
novinách ale píšeme aj o množstve správ, ktoré vyvolávajú pozitívne emócie.
Investície mesta vidno
na umeleckej škole, materských
školách i križovatkách. Veľkú
radosť máme, že môžeme písať o veciach, ktoré sa podarili
ľuďom, žijúcim v našom meste,
rodákom alebo tým, ktorí sa
k Trenčínu hlásia a robia mu
dobré meno vo svete.
Milí čitatelia, ak sa chystáte druhý prázdninový mesiac
prežiť v našom meste, nechajte
sa pozvať na podujatia Trenčianskeho kultúrneho leta a zažite neopakovateľnú atmosféru
letných koncertov v historickom
centre.
Želáme vám príjemné čítanie novín, ktoré práve držíte
v rukách a úspešné dni. Ďalšie
Info vyjde 5. septembra a už teraz vám môžeme prezradiť, že
opäť bude o čom čítať.
vaša redakcia
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MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE

Priecestie na Vlárskej ulici uzavrú 5. augusta
Budovanie podjazdu na Vlárskej ulici pri Old Herolde
znamená nielen uzavretie tamojšieho železničného priecestia, ale najmä množstvo obchádzkových trás. Riešené
budú v etapách.

V prvej etape zostane pre
osobné automobily prejazdný
tzv. Čierny mostek na Žabinskej ulici. V Zlatovciach zostáva
otvorené súčasné úrovňové priecestie na Hlavnej ulici a zároveň
zostáva v prevádzke aj priecestie
v Záblatí. Táto etapa bude trvať
do prvých mesiacov roka 2015.



OBCHÁDZKY PRE
AUTOMOBILY

V smere z centra mesta bude
pre osobné automobily obchádzková trasa vedená cez už
spomínaný Čierny mostek. Tadiaľ pôjdu aj vodiči od Zamaroviec do centra mesta. Na výjazde
zo Žabinskej ulice na Bratislavskú bude však povolené len pravé odbočenie. To znamená, že
vodiči sa budú musieť otočiť
na okružnej križovatke pri Lidli.
Od Lidla do Zamaroviec prejdú
z Bratislavskej ulice ľavým odbočením za čerpacou stanicou
Slovnaft na Ulicu Ľ. Stárka a ďalej potom cez Čierny mostek.
Nákladné automobily od Zamaroviec budú trasované po jednosmernej Orechovskej ulici
na Majerskú. Následne pôjdu
Kasárenskou ulicou, spojnicou
medzi Istebníkom a Zlatovcami

a ulicou Na Kamenci na úrovňové železničné priecestie na Hlavnej. Obchádzka platí aj pre opačný smer s tým rozdielom, že
od Kultúrneho domu v Istebníku
vozidlá pôjdu na Vlársku ulicu.
Obchádzková trasa cez Zlatovce a priecestie na Hlavnej ulici bude platiť aj pre nákladné automobily z Hrabovky. Nákladné
automobily v smere na Hrabovku ale nebudú trasované po Majerskej ulici ale po Kasárenskej
a Podjavorinskej.
Aby bolo plynulé vychádzanie vozidiel z Hlavnej ulice, zmení sa prednosť jazdy na križovatke ulíc Bratislavská, Hlavná
a Bavlnárska. Ako hlavná cesta
tu bude značený smer zo Zlatoviec do centra mesta. To znamená, že vozidlá, idúce od Bratislavy, budú na vedľajšej ceste
a budú dávať prednosť.



AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Prímestská autobusová doprava bude tiež vedená cez Zlatovce. Spoje od Zamaroviec
zastavia na zastávke Trenčín,
Závažie, Jednota, prejdú cez
Zlatovce a na Bratislavskej ulici sa napoja na svoju pôvodnú trasu. To platí aj pre opačný

smer. Spoje z Hrabovky zastavia
na zastávke Trenčín, Závažie,
ZŠ, ktorá bude ale presunutá
asi o 50 m v smere na Hrabovku k pamätníku obetiam 1. sv.
vojny. Autobus potom prejde
po obchádzkovej trase na Bratislavskú ulicu. V opačnom smere zastávka Trenčín, Závažie, ZŠ
zostáva na svojom pôvodnom
mieste.
Uzavretie priecestia na Vlárskej sa dotkne aj mestskej hromadnej dopravy. Autobusová
zastávka Istebnícka, ktorá je
na strane Kultúrneho domu,
bude dočasne premiestnená
na Ulicu Podjavorinskej. V opačnom smere zostáva na pôvodnom mieste. Pre spoje, ktoré idú
zo Zlatoviec priamo k VOP bude
zriadená dočasná zastávka Kasárenská, Majerská na Kasárenskej ulici, v časti vedúcej k VOP.
Zmení sa aj trasovanie liniek č.
16 a 19. Ich cestovný poriadok
nájdete na strane 10.
Úprava sa v čase školského vyučovania dotkne aj linky č. 3, ktorá v tejto etape bude
ešte premávať po svojej súčasnej
trase. Bude však zrušený spoj
č. 3, ktorý odchádza zo zastávky gen. Svobodu, otoč. Tento je
nahradený zrýchleným spojom
na linke č. 19. Spoj č. 3 na linke
č. 3 bude potom upravený tak, že
bude vychádzať zo zastávky Orechové, Vlárska o 7.21 h.
pokračovanie na str. 3

VODIČI, POZOR NA JEDNOSMERNÉ ULICE V ZÁMOSTÍ!
Pre prípravné práce na uzatvorení železničného priecestia na Vlárskej ulici, kde bude
vybudovaný podjazd, museli byť zjednosmernené ulice Orechovská, Podjavorinskej
a Medňanského.

Dopravný režim je na týchto uliciach upravený od júla. Orechovská ulica je prejazdná v smere od Zamaroviec na Istebnícku ulicu. Ulica Podjavorinskej v smere z Kasárenskej na Istebnícku
ulicu a Medňanského ulica v opačnom smere,

tzn. z Istebníckej na Kasárenskú.
Upozorňujeme aj na dopravné značenie, ktoré zakazuje státie na jednej strane všetkých menovaných ulíc.

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Vyhrajte štyri vstupenky na medzinárodnú kvetinovú výstavu
a záhradnícky veľtrh FLORA OLOMOUC 2014, letná etapa, ktorá
sa uskutoční 14. – 17. augusta 2014 na Výstavisku Flora Olomouc.
Ako sa volá novinka tohtoročného Trenčianskeho kultúrneho leta,
v rámci ktorej dostávajú priestor známe i menej známe kapely
z Trenčína a blízkeho okolia?
Odpovede posielajte do 7. augusta na info@trencin.sk.

1. august 2014

Po Zlatovskej na privádzač od septembra
Po tom, čo mesto zrekonštruovalo povrch vozovky
na časti Zlatovskej ulice, štát pracuje na jej napojení
na diaľničný privádzač.

Povrch vozovky na Zlatovskej ulici od križovatky

a zrekonštruovalo. Jedna z najväčších investičných akcií v hodnote 240 tisíc eur bola zároveň
záväzkom mesta pred napojením Zlatovskej ulice na diaľničný privádzač.
Napojenie bude súčasťou stavby druhého cestného mosta cez
rieku Váh. Tu je investorom Slovenská správa ciest IVSC Žilina.
Hovorkyňa Zuzana Hromcová potvrdila, že Zlatovská ulica bude na privádzač napojená
do 31. augusta 2014.
Prvé autá po Zlatovskej ulici
ku diaľnici vpravo na privádzač
a z privádzača vľavo do Zlatoviec by mali prejsť 1. septembra.

s Brnianskou ulicou až po diaľničný privádzač mesto odvodnilo

(RED), FOTO: J. Č.

Na tretie nástupište prejdete
iba podchodom
V Železničnej stanici Trenčín sú pred ukončením práce
na treťom nástupišti a párnej skupiny koľají. Napriek tomu,
že podchod na Sihoť nie je úplne hotový (nie sú dokončené
dlažby, výťahy a deﬁnitívne osvetlenie) bol 14. júla uvedený
do predčasného užívania. Ako informoval Ľubomír Mitas
z odboru komunikácie Železníc SR, dôvodom je nutnosť zbúrania starého podchodu pre cestujúcich a ukončenie obnovy
koľajiska v železničnej stanici. V súčasnosti budujú batožinový podchod, nástupištia č. 1 a 2 a modernizujú nepárnu skupinu koľají. Podchod chcú ukončiť do 30. októbra 2014, avšak
mimo sprevádzkovania výťahov.
(RED) FOTO: J. Č.

Priecestie na Vlárskej ulici...
dokončenie zo str. 2



DIAĽNICA PRE OSOBNÉ
AUTÁ PRÍSTUPNÁ
AJ ZO ZLATOVIEC

Osobné automobily budú
môcť dočasne využiť diaľničný
privádzač pri stredisku správy
a údržby diaľnic, ktorý je prístupný zo Zlatoviec, aj ako výjazd na diaľnicu, aj ako zjazd
z diaľnice. Tento smer nebude
značený ako obchádzka a využívanie diaľnice aj v tomto úseku
zostane spoplatnené.



ULICA NA KAMENCI
BUDE HOTOVÁ
DO KONCA PRÁZDNIN

V súčasnosti sa pracuje
na rozšírení Ulice Na kamenci v Zlatovciach (na fotograﬁi),
ktorá je v trase hlavnej obchádzky. Ako sme už informovali v júlovom čísle mestských novín,
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do uzavretia priecestia na Vlárskej ulici nebude rozšírenie
zrealizované. Preto tu bude
premávka vedená pomocou
svetelnej signalizácie striedavo
v jednom jazdnom pruhu. Podľa
záväzného prísľubu zhotoviteľa
budú stavebné práce na rozšírení ukončené do začiatku školského roka.
Dopravu z Bratislavskej ulice po prázdninách odľahčí aj napojenie Zlatovskej ulice na diaľničný privádzač.



STRUČNE

V

utorok 12. augusta o 10.00
hodine sa v zasadacej
miestnosti č. 101 uskutoční mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.
Poslanci budú rokovať o určení
rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Trenčín a tiež o určení volebných obvodov a počte poslancov v nich pre voľby
do orgánov samosprávy obcí,
ktoré sa uskutočnia dňa 15. novembra 2014.

N

a pamiatku hokejovej legendy Pavla Demitru, ktorý
tragicky zahynul 7. septembra
2011 pri páde lietadla s výpravou Lokomotivu Jaroslavľ, vykorčuľujú 22. augusta o 17.30
na ľad trenčianskeho zimného
štadióna, ktorý nesie jeho meno,
legendy klubu zámorskej NHL
St. Louis Blues Alumni. Pred
trenčianskym publikom sa postavia proti výberu Slovak Stars.
Pôjde o jeden zo série troch exhibičných duelov. Prvý odohrajú v Poprade a ďalší v Bratislave. Všetky budú mať beneﬁčný
charakter v Demitrovom mene
na podporu mladých nádejí. Pavol Demitra pôsobil v St. Louis
v rokoch 1996 až 2004.

O

bčianske združenie Ideš
hore v spolupráci s mestom
Trenčín a sponzormi hľadajú vhodný priestor s rozlohou
približne 100 metrov štvorcových pre workoutové ihrisko.



ZMENY PRE PEŠÍCH

Pre chodcov budú vybudované dve dočasné priecestia
cez železnicu. Jedno pri okružnej križovatke pri Lidli na Bratislavskej ulici s vyznačenými
priechodmi pri Lidli a na Kasárenskej ulici. Druhé dočasné priecestie pre chodcov bude
v Zlatovciach hneď vedľa súčasného železničného priecestia
pre vozidlá v smere na Bratislavu. Aj k nemu bude vedený dočasný chodník z Bratislavskej
ulice. Tu dôjde k presunu priechodu a svetelnej signalizácie
pre chodcov na opačnú stranu
križovatky. Priechod pre chodcov teda nebude v hlavnej obchádzkovej trase vozidiel. Ďalej
pribudnú nové priechody na Istebníckej ulici pri kultúrnom
dome a na Orechovskej pri križovatke s Ružovou. Chodci naďalej budú môcť využívať starý
železničný most, ku ktorému sa
dostanú po Radlinského ulici
a hrádzi.
(RED), FOTO: J.Č.

Workout je novodobé silové
cvičenie, ktoré svojou ﬁnančnou nenáročnosťou predstavuje
alternatívnu možnosť trávenia voľného času pre širokú
skupinu najmä mladých ľudí.
Hlavným lídrom trenčianskej
skupiny Workout Fanatics je
Martin Videnský, Majster Slovenska v Street Workoute, ktorý
Slovensko v týchto dňoch reprezentuje na svetovom šampionáte v Moskve.

V

pondelok 8. septembra sa
po letnej prestávke opäť
otvoria dvere na kancelárii primátora mesta Richarda Rybníčka pre všetkých, ktorí majú
záujem aktívne komunikovať,
vyjadriť svoje názory, pripomienky, sťažnosti a námety.
Deň otvorených dverí potrvá
od 14.00 do 18.00 hodiny.
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MATERSKÁ ŠKOLA
NA DOLINÁCH
OTVÁRA DVE
NOVÉ TRIEDY

Nové okná
pre škôlky

Od 2. septembra budú
umiestnené v priestoroch Základnej školy
Na dolinách 27 v Trenčíne.
Rodičia môžu žiadosť
o prijatie priniesť ešte
do 20. augusta riaditeľke Školských zariadení
mesta Trenčín (ŠZTN). MŠ
Na dolinách je v auguste
zatvorená.

Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy si rodičia môžu vyzdvihnúť v materských školách alebo stiahnuť
z web stránky mesta Trenčín.
Vyplnenú a lekárom potvrdenú žiadosť treba doručiť riaditeľke ŠZTN (Mládežnícka ulica, 1. posch. na krytej
plavárni).
Prednostne budú prijaté
deti, ktoré dovŕšili päť rokov
veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
alebo dodatočne odloženou
povinnou školskou dochádzkou a deti s trvalým pobytom
v Trenčíne. Ďalšie deti budú
prijaté až do naplnenia kapacity dvoch tried (40 detí). O prijatí či neprijatí dieťaťa rozhodne riaditeľka MŠ Na dolinách
do 30. augusta.
Rodičia sú povinní predložiť spolu so žiadosťou potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a občiansky preukaz.
Všetky uvedené informácie
o žiadosti a lekárskom potvrdení sú platné len pre nových
žiadateľov. Rodičia, ktorí sa
už zúčastnili zápisu detí alebo
odovzdali žiadosť na ktorúkoľvek inú materskú školu, patriacu pod Školské zariadenia
v Trenčíne, prinesú kópiu tejto
žiadosti riaditeľke ŠZTN najneskôr do 20. augusta.
Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa
je určená vo výške 13,56 eur.
Príspevok sa uhrádza vopred,
najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Výška príspevku na stravovanie dieťaťa
v materskej škole je uhrádzaná
vo výške 1,12 eura denne (desiata, obed, olovrant).
(RED)
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MŠ Legionárska

Viaceré materské školy
budú počas prázdninového
obdobia vynovené. Vzhľadom na nevyhovujúci stav
sa dočkajú nových okien
a opravených striech.

Pôvodné drevené okná a dvere má na troch pavilónoch a časti
hospodárskeho pavilónu vymenené za nové plastové Materská
škola Legionárska.
Do konca prázdnin budú
v Materskej škole Niva zrekonštruované pôvodné detské sociálne zariadenia a vymenené zostávajúce okná a dvere.
Strecha na hospodárskom
pavilóne Materskej školy Kubranská má novú hydroizolačnú vrstvu. V tejto škôlke by tiež

mali byť vymenené niektoré
okná, rovnako i v Materskej škole Stromová.
Pravdepodobne
koncom
prázdnin mesto opraví i strechu
na Materskej škole Opatovská.
„Keď prešli školy a škôlky
pod mestá a obce, mnohé už vtedy boli v zlom stave a žiadali si
rekonštrukcie a údržbu. Tento tzv. modernizačný dlh zostal
na pleciach samospráv. My sme
sa v posledných dvoch rokoch

venovali najmä školám,““ povedal primátor Richard Rybníček,
ktorý, v tomto roku absolvoval
obchôdzku po materských školách. „Detailne som sa oboznámil s ich stavom. Som rád, že
aspoň v niektorých škôlkach postupne riešime akútne problémy.
Viem, že potrebujú oveľa zásadnejšie investície, preto v rámci
možností niektoré zapracujeme
do návrhu rozpočtu na budúci
rok.“
(RED), FOTO: J. Č.

Do školy bezpečne
Na Ulici kpt. Nálepku v blízkosti základnej školy
pribudne do začiatku školského roka priechod pre
chodcov.

Pre bezpečnosť detí, ktoré navštevujú Základnú školu
na Hodžovej ulici a ostatných obyvateľov, mesto v auguste zabezpečí priechod pre chodcov na križovatke ulíc Kpt. Nálepku a Šoltésovej. V mieste nového priechodu bude po oboch
stranách vozovky bezbariérový chodník s reliéfovými prvkami tak, aby bez problémov slúžil i občanom s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie. Priechod bude vybavený
aj novými stožiarmi verejného osvetlenia.
(RED)

Ocenili žiacke školské
rady na základných
školách
Záver školského roka sa niesol na trenčianskych základných školách aj v znamení ocenenia mladých dobrovoľníkov pôsobiacich
v žiackych školských radách.

Ich
posledné
pracovné
stretnutie v školskom roku
2013/2014 sa uskutočnilo 25.
júna vo veľkej zasadačke mestského úradu. Zo všetkých základných škôl na území mesta
sa zúčastnilo 22 koordinátorov,
predsedov a podpredsedov rád.
Po príhovore a uvítaní pána
primátora sa rozvírila živá diskusia o chode a problémoch v meste. Nasledovalo vyhodnotenie
činnosti žiackych školských rád

a príprava plánu na ďalší školský
rok. Na záver diskutovali s poslancami pôsobiacimi v komisii mládeže a športu, od ktorých
sa dozvedeli viac o aktivitách
a zodpovednostiach komisie.
Založenie a fungovanie rád
na všetkých základných školách
na území Trenčína je súčasťou
širšej iniciatívy mesta Trenčín
rozvíjať demokraciu a participáciu mladých ľudí na občianskom živote ich komunity.

Ďakujeme ich koordinátorom a žiakom – predsedom
a podpredsedom žiackych rád,
ktorí popri svojich školských aktivitách stíhajú zastupovať aj záujmy svojich spolužiakov, riešiť
konﬂikty a problémy. Veríme, že
ich činnosť pomôže všetkým žiakom zlepšovať prostredie nielen
na pôde našich škôl.
JOANA DETONI
AUTORKA JE KOORDINÁTORKA
PRÁCE S MLÁDEŽOU
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Padajúce kamene zachytí sieť

Koncom minulého roka dopadlo na parkovisko hotela
Elizabeth niekoľko kameňov
z hradného brala. Poškodené nimi boli aj automobily
hotelových hostí. Mesto už
v najbližších dňoch zabezpečí
bralo ochrannou sieťou.

Vlastníkom hradného brala
je mesto Trenčín. Náklady na výrobu a inštaláciu ochrannej siete
sú mestskou investíciou vo výške 21 tisíc eur. Spoločnosť, ktorá vlastní hotel i parkovisko pod
bralom, na ňu prispeje formou
daru sumou 5 tisíc eur.
V tomto čase sa ochranná
sieť, ktorá bude mať oká s rozmerom šesť krát šesť centimetrov
a hrúbku 2,8 milimetra, vyrába.
Na hradné bralo ju pripevní spoločnosť Gabriel Čmárik – G5 Pro

Climbing, ktorá vyhrala elektronickú aukciu. Práce sa začnú 11.
augusta a mali by trvať dva týždne. Pred inštaláciou siete bude
nutné bralo vyčistiť od buriny
a náletových drevín.

Počas prác bude chodník pre
chodcov priechodný, no parkovisko hotela Elizabeth a Múzea
kolies uzavrú a ohradia.
(RED), FOTO: J. Č.

Križovatka Legionárska, Dlhé Hony
je otvorená
Mesto Trenčín ukončilo práce
na rozšírení križovatky ulíc
Legionárska a Dlhé Hony.

Od 23. júla je križovatka
po úprave už plne prejazdná.
Dočasne presmerované autobusové linky č. 5, 11, 19 a 28
sa na svoju pôvodnú trasu vrátili 25. júla. Cestujúci MHD tak
môžu opäť využívať aj zastávku
Dlhé Hony.
Práce na rozšírení križovatky sa začali 1. júla. Jej stav bol
dlhodobo nevyhovujúci. Autobusy a nákladné vozidlá pri
odbočovaní z ulice Dlhé Hony

na Legionársku často zachádzali
do protismeru. Po úprave križovatky by už k takýmto kolíznym
situáciám nemalo dochádzať.

Ide o investíciu hradenú
z rozpočtu mesta.
(RED) FOTO: J. Č.

Budova ZUŠ K. Pádivého je v novom šate

Rekonštrukcia budovy umeleckej školy sa začala v novembri minulého roka. Ide o jednu
z najväčších mestských investícií. Za vyše 154 tisíc eur získala škola nové okná i fasádu
FOTO: J. Č.
s čiastočným zateplením.
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Vysvetlenie
k platbe daní
a poplatkov
V poslednom čase sa
vyskytli prípady, keď občania navštívili Klientske
centrum MsÚ Trenčín, aby
zaplatili poplatok za komunálny odpad. Doma
potom o niekoľko dní
našli v schránke Slovenskou poštou doručené
rozhodnutie o poplatku
za komunálne odpady,
ktoré vystavilo Mesto
Trenčín. Niektorí Trenčania to vnímali ako duplicitné vyrubenie poplatku.
Nie je to však pravda.

Mesto ako správca dane
z nehnuteľností a poplatku
za komunálne odpady doručovalo rozhodnutia prostredníctvom svojich zamestnancov.
V zmysle zákona je povinné doručovať rozhodnutia do vlastných rúk občanov.
„Všetky nedoručené rozhodnutia alebo tie, ktoré si občan
neprevzal na mestskom úrade
osobne, sme sa snažili doručiť
občanom prostredníctvom Slovenskej pošty,““ vysvetľuje vedúca ekonomického útvaru Mária
Capová.
„Tu môže nastať situácia,
že občanovi sa nepodarí doručiť rozhodnutie, ale príde
do klientskeho centra zaplatiť
daň, kde obdrží aj doklad o zaplatení. Môže sa stať, že mu zároveň v takmer tom istom čase
Slovenská pošta doručí na jeho
adresu rozhodnutie o vyrubení
predmetnej dane. Tu ale nejde
o duplicitné rozhodnutia, ide
o povinnosť mesta ako správcu dane doručiť originálne rozhodnutie o daňovej povinnosti občanovi,““ upozornila M.
Capová.
V prípade, že občan má
evidovaný nedoplatok, obdrží samostatnú výzvu alebo samostatné upozornenie na jeho
zaplatenie.
„Ak občan potrebuje poradiť, budeme veľmi radi, ak sa
na nás obráti osobne, telefonicky alebo mailom na kontakty, ktoré sú uvedené na stránke
mesta Trenčín, ale aj na každom doručenom rozhodnutí,“
doplnila M. Capová.

(RED)
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Mesto získalo príspevok na elektronické služby
Trenčín sa v minulom roku zapojil do výzvy Elektronizácia
služieb miest – „eMestá“. Začiatkom roka 2014 bola jeho
žiadosť o nenávratný finančný príspevok z EU schválená.

Žiadosť o nenávratný ﬁnančný príspevok predložilo mesto
v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti,
v prioritnej osi Elektronizácia
verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni.
Cieľom je zmeniť súčasný
stav poskytovania služieb samospráv na úroveň, ktorá významne zníži administratívnu záťaž
občana, podnikateľa a samospráv, vrátane pracovníkov vykonávajúcich jednotlivé úkony.
Hlavným prínosom je vybudovať elektronickú verejnú samosprávu z prostriedkov EU,
pričom mesto zabezpečí 5 percentné koﬁnancovanie.
Finančná
výška
samotného príspevku sa odvíja od počtu vybraných

služieb z maximálneho počtu

Riadiaci orgán OPIS

121, ktoré boli v zozname výzvy. Mesto Trenčín vybralo 75
elektronických služieb. Ich zoznam je súčasťou schváleného uznesenia MsZ. Mesto má

nárok pri výbere 75 služieb
na príspevok vo výške 1 228 508
eur. Samotný projekt by mal byť
realizovaný do konca roku 2015.
(RED)

EURÓPSKA ÚNIA

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Názov projektu:
Elektronizácia služieb Mesta Trenčín
Dátum začatia realizácie projektu:

6/2013

Dátum skončenia realizácie projektu:

12/2015

www.opis.gov.sk, www.informatizacia.sk

Rektor univerzity hodnotí akademický rok 2013/2014
Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. je rektorom Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne druhý rok.
Na univerzitu priniesol novú energiu, odhodlanie, smelé
ambície, ale aj víziu o budúcom napredovaní a smerovaní
univerzity.



Akými najvýznamnejšími míľnikmi univerzita
prešla v akademickom roku
2013/2014?
Otvorili sme unikátne vedecko-výskumné
pracovisko
hyperbarickej oxygenoterapie,
otvorili sme študentské centrum s cieľom podporovať mimoškolské študentské aktivity
a mladých podnikateľov, naučili
sme seniorov používať moderné

informačno-komunikačné technológie.
Naša univerzita
udelila dvom významným profesorom
čestný titul Doctor
Honoris Causa.
Najviac si však
cením záver akademického roka,
kde sme po celoročnom úsilí
získali medzinárodný certiﬁkát
systému manažérstva kvality podľa normy ISO
9001:2008.

 Čo zisk certiﬁkátu pre univerzitu znamená?
Univerzita splnila všetky podmienky náročných kritérií certiﬁkácie a aplikovala
do praxe efektívny a fungujúci
systém riadenia, ktorý zabezpečuje trvale vysokú kvalitu poskytovaných služieb s dôrazom

na garanciu kvalitného vysokoškolského vzdelávania vo všetkých troch stupňoch. Spĺňame
všetky kritériá medzinárodne
uznávanej univerzity s dosahovaním požadovaných výsledkov
kvality vzdelávania, ekonomicky
budeme dlhodobo znižovať svoje náklady na správu, všetky pracovné činnosti budú podrobne
zaznamenávané a univerzita sa
na základe výsledkov všetkých
činností i spätnej väzby bude neustále zlepšovať. Tým si udrží
krok s aktuálnymi medzinárodnými výzvami v oblasti vzdelávania a vedy.

 Ako by ste zhodnotili kvalitu štúdia na univerzite?
Jedným z cieľov našej univerzity je prispôsobovať vzdelávanie aktuálnym trendom
a normám EU, a tým zvyšovať
uplatniteľnosť našich absolventov na trhu práce. Začiatkom
akademického roka 2013/2014
sme začali realizovať projekt
s názvom Trenčianska univerzita chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie. Hlavným
cieľom je zlepšenie a skvalitnenie vzdelávacieho procesu. Študijné materiály na našej univerzite budú inovované, študijné

programy sa prispôsobia aktuálnemu dopytu na trhu práce a samozrejme vytvárame aj nové
programy prepojené s praxou.

 Prečo by študenti mali počas vysokoškolského štúdia
absolvovať prax v podniku? Je
povinná?
Povinná a vyžadovaná je
prax v zdravotníckych študijných programoch. Poskytovaním kvalitného vysokoškolského vzdelania prepojeného
s praxou už počas štúdia dokážeme študentom garantovať ﬂexibilitu a uplatniteľnosť na trhu
práce. Vedením pravidelných
dialógov so zamestnávateľmi
a umiestňovaním študentov
do praxe nastavujeme systém
vzdelávania presne podľa ich
potrieb, a tým zabezpečujeme
stály prísun kvaliﬁkovanej pracovnej sily do podnikov a ﬁriem.
Študent, ktorý už počas štúdia
vykonáva odbornú prax u zamestnávateľa má väčšiu šancu
uplatniť sa na trhu práce. Často
sa stane, že študent po absolvovaní praxe zostáva v podniku aj
pracovať.

(TEXT: NJ, FOTO: ARCHÍV J. H.)
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Na čo nám slúžia Zberné dvory?
Zberný dvor je vyhradený priestor, ktorý slúži pre občanov mesta na odovzdanie určených druhov odpadov pri
dodržaní stanovených podmienok.

V Trenčíne sa nachádzajú
dva zberné dvory, a to na Soblahovskej ulici (kruhový otoč pod
Juhom smer Soblahov) a na Zlatovskej ulici (oproti SAD). Obidva prevádzkuje spoločnosť Marius Pedersen, a. s.



ZBERNÝ DVOR
NA SOBLAHOVSKEJ
ULICI

Nachádza sa v oplotenom
areáli po ľavej strane smerom
do Soblahova, takmer oproti
Villa parku. Prístup do zberného dvora je odbočkou priamo
z mestskej komunikácie zo Soblahovskej ulice. V tomto zbernom dvore je možné odovzdať
druhy odpadov, ktoré nie sú
kategorizované ako nebezpečné. Na uloženie odpadov slúžia veľkoobjemové kontajnery
a nádoby na sklo, plasty, papier,

kovový šrot, BIO odpad, drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad a pneumatiky. Nie je
možné odovzdávať elektroodpady (napr. televízory, počítače,
a pod.) a iné nebezpečné odpady. Otváracie hodiny sú od pondelka do soboty od 8.00 – 17.30
hod. Tel. kontakt na zberný dvor
je 0902 999 458.



ZBERNÝ DVOR
NA ZLATOVSKEJ ULICI

Umiestnený je v oplotenom
areáli na Zlatovskej ulici 2200.
Prístup do dvora je odbočkou
priamo z mestskej komunikácie zo Zlatovskej ulice. Jeho súčasťou je aj sklad nebezpečných
odpadov. Z toho vyplýva, že občania na tomto zbernom dvore
môžu odovzdať aj odpady kategorizované ako nebezpečné,
napr. batérie, akumulátory, vyradené elektrospotrebiče a pod.
Umiestnené sú tu veľkoobjemové kontajnery a nádoby na papier, sklo, plasty, bioodpad,
drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad, železný šrot, a tiež
sklady na nebezpečný odpad
a mobilný EKO-sklad. Otváracie hodiny sú od pondelka

do soboty od 6.30 – 17.30 hod.
Tel. kontakt na zberný dvor je
0902 999 446.
V oboch zberných dvoroch
je možné odovzdať aj jedlé oleje
a tuky v riadne uzatvorených fľašiach, resp. bandaskách; tetrapaky a šatstvo či iné textílie.



PODMIENKY
BEZPLATNÉHO
ODOVZDANIA ODPADU

Zberné dvory slúžia pre občanov mesta Trenčín, ktorí majú
v meste trvalý, resp. prechodný pobyt, alebo si ako fyzická
osoba – občan platia poplatok
za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad. Zber odpadov
na zbernom dvore sa neuskutočňuje od podnikateľských subjektov. Pri dodržaní podmienok

stanovených vo Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2004
o odpadoch a v Prevádzkovom
poriadku Zberného dvora je pre
občanov mesta Trenčín odovzdanie odpadov bezplatné.
Druhy odpadov, ktoré je
možné využiť ako druhotnú
surovinu, nemajú limitované
množstvo (papier a lepenka,
sklo, plasty, bioodpad, elektroodpad. Drobný stavebný odpad
je limitovaný množstvom 1 m³
na obyvateľa a kalendárny rok.
Najväčší rozmer zŕn tvoriacich
stavebnú suť nesmie presahovať
30 cm. V prípade, že DSO obsahuje drevo, je nevyhnutné jeho
oddelenie (pokiaľ je to technicky možné). Stavebný odpad nesmie byť tvorený spriahnutými
železobetónovými dielmi.
(RED)

Vyhodnotenie jarného upratovania v meste
V čase od 5. apríla do 31. mája sa na území Mesta Trenčín
upratovalo vo veľkom. Organizované Jarné upratovanie
2014 sa konalo podľa schváleného harmonogramu počas
sobôt. Celkové náklady na upratovanie boli vyčíslené
na 24 984,81 eur.

odpadová spoločnosť, s. r. o.,
Kostolné a nebezpečné odpady
boli dočasne uložené v skladoch
nebezpečných odpadov v Trenčíne na Zlatovskej ulici a následne odvezené na zhodnotenie
a zneškodnenie. Jarné upratovanie Mesta Trenčín prebehlo bez
výraznejších problémov. Touto
cestou sa chce (ÚSŽPDaI) všetkým občanom i organizáciám,
ktoré sa zapojili do tejto akcie, srdečne poďakovať.

Oleje a tuky

0,151

s biologicky rozložiteľným odpadom bolo vyvezených 122 kontajnerov. Spolu tak mesto zozbieralo viac ako 325 ton rôzneho
odpadu. Podľa informácií Útvaru
stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií (ÚSŽPDaI) bol biologicky rozložiteľný
odpad zhodnotený na kompostárni v Trenčíne, objemný odpad
bol uložený na skládke odpadov Borina Ekos, s. r. o., Livinské Opatovce a Kopaničiarska

Obaly obsahujúce nebezpečné látky

5,235

História vyzbieraných množstiev odpadu počas jednotlivých upratovaní

Na 83 stanovištiach boli postupne podľa harmonogramu
umiestnené vždy dva veľkoobjemové kontajnery, do ktorých bolo

možné ukladať biologicky rozložiteľný odpad a objemný odpad.
Objemným odpadom naplnili
ľudia celkom 138 kontajnerov,

Zozbierané množstvá odpadov v t

Zariadenia obsahujúce chlórfluóro vané
uhľovodíky alebo obsahujúce nebezpečné časti
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia
Opotrebované pneumatiky
Biologicky rozložiteľný odpad
Objemný odpad
Ostané nebezpečné odpady
Spolu

1,50
4,919
1,975
96,814
213,72
0,985
301,739

Obdobie
Jar 2010
Jeseň 2010
Jar 2011
Jeseň 2011
Jar 2012
Jeseň 2012
Jar 2013
Jeseň 2013
Jar 2014

20 02 01 v( t)

20 03 07 v (t)

109,64
125,39
95,34
81,00
102,51
128,11
75,1
98,03
96,814

203,15
162,91
195,39
144,73
200,75
119,79
211,9
155,17
213,72

Spolu ostatné
v (t)
14,720
12,580
16,583
10,075
20,189
12,938
14,739
13,714
14,765

Celkom za upratovanie v (t)
327,510
300,880
307,313
235,805
323,449
260,838
301,739
266,914
325,299

8 | INFO

dobré správy

Absolútnou víťazkou Cedron
Cupu je žena z Trenčína

číslo 8 | ročník XVI

Dokázal to, čo sa nepodarilo
žiadnemu Slovákovi
Odchovanec bedmintonového klubu M-Šport Trenčín
reprezentant Matej Hliničan
postúpil vo svetovom rebríčku o 114 miest. Iba 19-ročný
hráč je v aktuálnom vydaní rebríčka Svetovej bedmintonovej
federácie na 190. mieste, čo
sa v takom mladom veku nepodarilo ešte nikdy žiadnemu

Po prvýkrát v histórii tejto
medzinárodnej pohárovej súťaže v mŕtvom ťahu triumfovala žena. Ivana Horná z Trenčína v jednej z disciplín silového
trojboja porazila mužov v absolútnom hodnotení a stala
sa absolútnou víťazkou so ziskom 213,31 Wilksových bodov.

ZDROJ: WWW.STARSFORSTARS.EU

Pretekárka z oddielu Fitness
Gabrhel Trenčín nechala za sebou aj vlaňajšieho víťaza Pavla
Slíža. 10. ročník Cedron Cupu
2014 sa konal v závere júna
v Svätoplukove. V atraktívnom
mŕtvom ťahu súťažili 38 Slováci
a Rakúšania. Ivane Hornej blahoželáme!
FOTO: ARCHÍV IH

Emma Kubišová je
Majsterkou Európy Shito
Ryu karate federácie

Pretekárka z Karate klubu
Europa Trenčín na júnovom európskom šampionáte detí, kadetov, juniorov a seniorov Shito
Ryu karate federácie v Nových
Zámkoch nestratila v súťaži ani
bod, majstrovský titul jej teda
právom patrí. Ako informoval
Michal Kubiš, Majstrovstiev
sa zúčastnili pretekári z deviatich krajín Európy. Blízko
k medaile mala aj Vanesa Michalcová z toho istého klubu,

inému slovenskému reprezentantovi v kategórii mužov. Body
získal aj na júnovom výjazde
na troch turnajoch v Afrike (Nigéria, Maurícius, Keňa). Rodák
z Trenčína odohrá najbližší turnaj v auguste – Slovak Open,
v septembri ho čaká podujatie
v Guatemale.

ktorá prehrala s neskoršou vicemajsterkou Európy a v konečnom poradí skončila na piatom mieste. Obe sa na súťaž
nominovali v súbornom cvičení KATA kategórie 10 – 11 ročných. V poradí krajín skončili
Slováci na druhom mieste so
ziskom 68 medailí. Dievčatám
gratulujeme a do budúceho
ročníka želáme veľa športových
úspechov.
FOTO: ARCHÍV MK

Pomôže jej v chôdzi
Prednosta mestského úradu Jaroslav Pagáč odovzdal 19.
júla Anne Paulovej z Trenčína dar v podobe elektrického
stimulátora. Na jeho kúpu poskytol dotáciu Úrad vlády
SR.

O poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu
na elektrický stimulátor WalkAide žiadala Anna
Paulová. Z ﬁnančných
prostriedkov rezervy predsedu vlády jej bola
schválená
dotácia v sume 5 tisíc
eur. Tým, že Úrad
Vlády SR nemôže
poskytnúť dotáciu priamo fyzickej osobe, ale
len prostredníctvom právnickej
osoby, kontaktoval Mesto Trenčín. Zmluva o poskytnutí dotácie z ﬁnančných prostriedkov
rozpočtovej rezervy predsedu
vlády medzi Mestom Trenčín
a Úradom vlády SR nadobudla
účinnosť 15. mája 2014. Mesto
Trenčín sa tak stalo prijímateľom dotácie, vyhlásilo elektronickú aukciu na dodanie

stimulátora a uzatvorilo s jej
víťazom kúpnu zmluvu. Elektrický stimulátor WalkAide tak
od 19. júla môže slúžiť pani
Paulovej. Ide o batériový elektrický stimulátor, ktorý zlepšuje
schopnosť pohybu. Patrí medzi
najmodernejšie zdravotnícke
prostriedky pre funkčnú elektrickú stimuláciu peroneálneho
nervu.
(RED), FOTO: J. Č.

1. august 2014

INFO | 9

kultúra

Trenčianska hudobná liga pokračuje aj v auguste
Kultúrne leto v meste Trenčín prináša každý piatok večer
na Mierové námestie kapely z Trenčína a okolia.

Priestor pre domácich účinkujúcich – to sú piatkové večery
vždy o 19.00 hodine. V auguste
sa predstaví mladý 26-ročný popový spevák a skladateľ Andrew
May (8. 8.), vlastným menom Andrej Mutňanský (na fotograﬁi).
Spieva po anglicky a jeho texty
sú najmä o súčasných svetových
problémoch, láske, nádeji či medziľudských vzťahoch. V Trenčíne zahrá svoje piesne s kapelou v zložení Andrej Mutňanský

(klavír a spev), Lukáš Mutňanský (basová gitara), Ján Blažej
(elektrická gitara), Petr Hanák
(bicie nástroje). V rámci Trenčianskej hudobnej ligy sa ďalej
možno tešiť na mladú rockovú
kapelu z Drietomy Pell – Mell
59 (15. 8.), rozhodne aj na stálicu trenčianskeho hudobného neba, kapelu najstaršieho
z bratov Kaščákových Cpt. Slice
(22. 8.) a v posledný augustový
piatok sa o priazeň obecenstva

Čo je nové v Klube Lúč?
Pokračuje Klubové kultúrne leto a chystá sa premiéra
monodrámy.

Občianske združenie Kolomaž, ktoré zastrešuje kultúrnu
činnosť v Klube Lúč a v Prvej komornej divadelnej scéne v Trenčíne, pripravilo na letné mesiac
júl a august projekt Klubové kultúrne leto. „Každý piatok v týždni si návštevníci môžu vypočuť vo
večerných hodinách kvalitnú multižánrovú zmes súčasnej elektronickej hudby. Nechýbajú spoločenské hry a športové aktivity ako
napr. stolný tenis,““ hovorí Kamil
Bystrický, štatutárny zástupca
občianskeho združenia Kolomaž. Podujatia sa konajú na trávnatej ploche pri kine Hviezda.

V letných mesiacoch pripravuje
Divadlo Kolomaž premiéru inscenácie „Blázon““ od francúzskeho
autora Patricka Grégoire. „Monodráma Blázon, v hlavnej úlohe
s Tomášom Plánkom, sa uskutoční
v rámci festivalu Sám na Javisku,
vo štvrtok 11. septembra o 19. hodine v priestoroch Prvej komornej
divadelnej scény. Bude symbolickým otvorením dvadsiateho ročníka jediného festivalu divadla jedného herca na Slovensku,““ doplnil
K. Bystrický. Viac o festivale si
prečítate v septembrovom vydaní
INFO 5. septembra.
(RED) FOTO: ARCHÍV OZ

na Mierovom námestí budú
uchádzať známa domáca formácia Aurelius Quintet a nádejná
poprocková trenčianska kapela Avivage, zložená z budúcich
stredoškolákov (Marek Hrdlička
– gitara, spev, Adam Mokráň –
gitara, vokal, Adam Olexík – bicie a Šimon Vladár – basgitara).
Hudbou bude žiť námestie aj počas nedieľ. Hneď v prvú augustovú nedeľu je v programe koncert
švajčiarskej dychovej hudby Buuremusig Gossau, ktorá je hosťom 16. drietomského festivalu
dychových hudieb. Slovenské

ľudové melódie zaznejú v podaní
Trenčianskej dvanástky (10. 8.),
ďalším účinkujúcim kultúrneho
leta je dychová hudba Bodovanka (17. 8.). Výbušný temperament a ohnivé ﬂamenco privezie
do Trenčína jeden z najvýraznejších predstaviteľov ﬂamenca
na Slovensku a v Strednej Európe Los Remedios (24. 8.). Ponuku kultúrneho leta v auguste
uzavrie Okteto pána Gézu (31.
8.), koncert so slovenskými ľudovými piesňami, ktoré sú tak
trošku (dosť) zvláštne upravené.
(RED), FOTO: ARCHÍV AM

Konferencia TEDx už aj v Trenčíne
Na jeseň sa naše mesto stane súčasťou celosvetovo
známeho projektu TEDx. Počas jedného dňa sa predstaví v troch blokoch predbežne 14 rečníkov.

Cieľom konferencie TEDx je
priniesť návštevníkom myšlienky hodné šírenia. Slogan historicky prvého TEDxTrenčín znie
„Z HLBÍN STUDNE““ a spája
v sebe ako tradície, tak inovácie
a schopnosti jednotlivcov ich
skĺbiť. Jedným z dôvodov, prečo
sa rozhodli usporiadatelia priniesť podujatie práve do „mesta módy“, ako si mnohí Trenčín
pamätajú, je fakt, že takýto druh
prezentácie tu absentuje. Iniciatívy zorganizovať ho sa chopilo
občianske združenie Kultúrne
centrum Aktivity. „Sme organizáciou, ktorá má skúsenosti najmä s kultúrou na miestnej
úrovni. Preto nás veľmi teší, že
môžeme byť súčasťou tímu, ktorý
prinesie Trenčínu podujatie svetového formátu – TEDx. Príbehy,
ktoré na TEDx zaznievajú, často
inšpirujú k pozitívnym zmenám
v spoločnosti a tiež poskytujú
priestor na prezentovanie ľuďom, ktorí majú svojmu okoliu čo

povedať. Sme si istí, že aj u nás
v regióne sa nájde veľa takých,
ktorí vedia inšpirovať alebo impulz inšpirácie prijať,““ hovorí
jeho štatutárka Světluše Rajnincová. Aj keď je TEDxTrenčín
nezávisle organizované podujatie, musí spĺňať náročné kritériá
konferencií realizovaných pod
týmto názvom. „Získať licenciu
nie je vôbec jednoduché. Záleží
na mnohých faktoroch ako téma,
počet tedexov v danom období,
ich lokácie. Celý proces trvá niekoľko týždňov,““ vysvetľuje člen
organizačného tímu Peter Šurik
a pokračuje: „Získanie licencie
bude prvé malé víťazstvo. Zaviaže nás pre prípravu zaujímavého a inšpiratívneho podujatia.“
TEDxTrenčín tak bude po Bratislave, Nitre či Kežmarku
a iných mestách ďalším, ktoré
podľahne čaru tohto projektu.
Viac sa dočítate už v najbližšom
vydaní INFO 5. septembra.
(RED)

Jeden deň zahrá Hex
a druhý Chikiliki tu a
Prípravy mestského festivalu ľudovej zábavy a kultúry Pri trenčianskej bráne 2014 sú v plnom prúde. Súčasťou bude aj ďalší zo
série farmárskych jarmokov. Hlavnými hviezdami festivalu budú
skupiny Hex a Chikiliki tu a. V dvojdňovom bohatom programe
však okrem nich vystúpia trenčianske hudobné a tanečné skupiny,
divadielka pre deti, dychovka, poľská vokálna skupina, mažoretky
z celého Slovenska a vo veľkom galaprograme aj domáce folklórne súbory. Tešiť sa môžeme na tradičné stánky s občerstvením, remeselníkov a farmárov, ktorí sa už na festival hlásia. Podrobné informácie o programe prinesie nasledujúce vydanie novín INFO 5.
septembra.
(RED)
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Hľadajú domov

Cestovný poriadok MHD počas uzavretia
železničného priecestia na Vlárskej ulici

V trenčianskej karanténnej stanici sú opäť noví
obyvatelia. Ak si plánujete zadovážiť psieho
spoločníka, možno vás
oslovia práve tieto psíky,
čakajúce na nového majiteľa. A možno je medzi
nimi aj psík, ktorý sa stratil práve vám.

Asi 4,5 ročný kríženec
Riško hľadá nový domov. Bývalým majiteľom bol už na obtiaž. Zvyknutý je na dom so záhradkou. Je poslušný, učenlivý,
veľmi milej a pokojnej povahy.



1
x
Opatovská, Sihoƛ IV
05:25
Opatovská, ihrisko Pádivec
05:26
Opatovská, Radegast
05:27
Považská, kotoűŸa
05:28
Považská
05:29
M. Rázusa, Zimný štadión
05:31
M. Rázusa, obchodná akadémia 05:32
Hasiēská
05:35
Bratislavská, Old Herold
05:38
Zlatovce, žel. stanica
05:40
Bratislavská
05:41
Kasárenská, Majerská
05:44
Kasárenská, VOP
05:46



smer Sihoƛ IV / spoj ē.

2
x
Zlatovce, Detské mesteēko
14:10
Kasárenská, Majerská
14:13
Kasárenská, VOP
14:15
Bratislavská
14:21
Zlatovce, žel. stanica
14:22
Bratislavská, Old Herold
14:24
Hasiēská
14:27
M. Rázusa, obchodná akadémia 14:29
M. Rázusa, Zimný štadión
14:31
Hodžova, ZŠ
14:32
Hodžova, kotolŸa
14:33
Opatovská, Radegast
14:34
Opatovská, ihrisko Pádivec
14:35
Opatovská, Sihoƛ IV
14:36

LINKA Č. 19

Istebnícka

1
3
13
5
7
x
x
x, z, 54
x
x
05:15 06:15 07:00
7:10 10:30
05:17 06:17 07:02
7:12 10:32
05:18 06:18
7:14 10:33
|
05:19 06:19
7:15 10:34
|
05:21 06:21 07:05
7:17 10:36
05:22 06:22
|
7:18 10:37
05:24 06:24
|
7:20 10:39
05:25 06:25 07:07
7:21 10:40
05:29 06:29 07:11
7:25 10:44
05:31 06:31 07:12
7:27 10:46
05:32 06:32
|
7:28 10:47
|
|
07:15 07:30
|
05:35 06:35
|
|
10:50
|
|
|
|
|

Kasárenská, VOP

05:37 06:38

smer Zlatovce, VOP / spoj ē.

Soblahovská, pod cintorínom
Dlhé Hony
Legionárska, nemocnica
Legionárska
Braneckého
Bratislavská, Old Herold
Zlatovce, žel. stanica
Bratislavská
Zlatovce, Detské mesteēko
Kasárenská, Majerská

smer Juh II / spoj ē.

2
x

|

4
x

Kasárenská, VOP

|
|
5:40 6:40

Istebnícka

5:42 6:42

Kasárenská, Majerská
Zlatovce, Detské mesteēko
Bratislavská
Zlatovce, žel. stanica
Bratislavská, Old Herold
Rozmarínova, gymnázium
Legionárska
Legionárska, nemocnica
Dlhé Hony
Soblahovská, pod cintorínom
gen. Svobodu, Pod Juhom
gen. Svobodu, rázc.
gen. Svobodu, otoē

5:43 6:43

Zlatovce, Detské mesteēko

Asi 11 mesačného kríženca
Trevisa našli 17. júla na Hodžovej ulici. Mal obojok aj vôdzku,
avšak bez identiﬁkačnej známky. Nebol čipovaný. Vhodný
je do domu s prístupom dnu,
k mladším aj starším ľudom
i k deťom. Je neagresívny, k cudzím ľuďom opatrný. Po získaní dôvery veľmi prítulný.
V prípade záujmu možno
stanicu navštíviť osobne alebo využiť telefonické kontakty
0915 785 007, 0903 785 007.
Ľudia, ktorí si osvoja psíka
z karanténnej stanice, budú
oslobodení od dane za psa.

S Infom na výstavu
Flora Olomouc 2014

LINKA Č. 16

smer VOP / spoj ē.

gen. Svobodu, otoē
gen. Svobodu, rázc.
gen. Svobodu, Pod Juhom

Energický anglický kokeršpaniel Kimo má asi 8 mesiacov.
Vhodný je do bytu, k mladším ľudom aj k deťom. Našli ho 7. júla
na Zlatovskej ulici v Zámostí.
Mal modrý obojok a bol pekne
ostrihaný. Možno sa iba zatúlal.
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|
5:48
5:49
5:50
5:54
5:56
5:57
5:59
6:00
6:01
6:03
6:05

|
6:48
6:49
6:50
6:54
6:56
6:57
6:59
7:00
7:01
7:03
7:05

|

6
x
|

10:53

8
x

9
11
x
x
13:25 15:00
13:27 15:02
13:28 15:03
13:29
13:31
13:32
13:34
13:35
13:39
13:41
13:42
13:45

15:04
15:06
15:07
15:09
15:10
15:14
15:16
15:17
15:20

|

|

|

|

|

|

10
x

12
x

|

14:05
|
11:05 14:08

|

|

11:07 14:09

|

|
7:40
7:42
7:43
7:44
7:48
7:50
7:51
7:53
7:54
7:55
7:57
7:59

11:08 14:10

|
15:28
15:30
15:31
15:32
15:36
15:38
15:39
15:41
15:42
15:43
15:45
15:47

|
11:13
11:14
11:15
11:19
11:21
11:22
11:24
11:25
11:26
11:28
11:30

Pozn.
x – ide v pracovné dni
z – zrýchlený spoj
54 – nepremáva v þase letných prázdnin

|
14:16
14:17
14:18
14:22
14:24
14:25
14:27
14:28
14:29
14:31
14:33

|

Exotický zážitok sľubujú
návštevníkom usporiadatelia
medzinárodnej záhradníckej
Flory, ktorá sa bude na olomouckom výstavisku konať
v dňoch 14. až 17. augusta.
Letná etapa najstaršej československej kvetinovej akcie ponúkne ukážky unikátnej púštnej ﬂóry a zaujímavé
pohľady do zákutí pralesnej
kveteny, ukážky ﬂóry a kultúry vzdialenej africkej krajiny,
tradičnú pestrofarebnú záplavu letných kvetín a trvaliek.
Po dvojročnej prestávke spôsobenej rekonštrukciou oslávi svoj návrat hlavný pavilón,
a to vzkriesením unikátnej tematickej prehliadky Vyznanie
ružiam. Návšteva letnej Flory
poskytne možnosť prezrieť si
expozície zbierkových skleníkov výstaviska so vzácnou ﬂórou i faunou a botanickej záhrady s rozáriom. Voľný vstup
bude aj do botanickej záhrady
Univerzity Palackého. Brány
letnej Flory Olomouc 2014
budú otvorené denne od 9
do 18 hodiny. Voľné vstupenky môžete vyhrať zapojením
sa do súťaže na strane 2. (RED)
FOTO: ARCHÍV FO

VSTUPENKY NA PRVÝ
OSTROV FESTIVAL UŽ
SÚ V PREDPREDAJI
Hudobné skupiny (Billy Barman, Slobodná Európa, Vec,
Distanc, Anonym Kids, Captain
Slice, Genuine Jacks, The 77, No
Puls), športové atrakcie ako zorbing, stolný tenis, stolný futbal,
vodný futbal, paintball či volejbal, umelecký kútik pre maliarov a sprejerov a takisto chillout
zóna – to všetko ponúkne športovo – hudobné podujatie, ktoré
sa uskutoční 6. septembra 2014
v areáli Šport Hotela Ostrov
v čase od 12.00 hodiny. Vstupenky nájdete v predpredaji aj v KIC
na Mierovom námestí 2. Viac
info na www.ostrovfestival.sk.

1. august 2014
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Prihláste sa do fotosúťaže
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhlásila 11.
ročník fotografickej súťaže Cesta svetla. Uzávierka je 30.
septembra.

Informovala o tom Mária
Krafčíková z Krajského strediska únie v Trenčíne. „Zmyslom
podujatia je prostredníctvom
fotograﬁí priblížiť verejnosti
problematiku ľudí so zrakovým
postihnutím. Súťažiť môže každý, kto vyplní, podpíše a do 30.
septembra 2014 na adresu

organizátora doručí prihlášku
s minimálne jednou fotograﬁou,“
povedala. Podrobné podmienky
súťaže a prihlášku si záujemcovia môžu vyžiadať u organizátora alebo stiahnuť na www.unss.
sk.
(RED)
FOTO: BLANKA MINÁRIKOVÁ

V závere júna (26. 6.) sa uskutočnila v areáli MŠ Švermova
24 Trenčín Športová olympiáda
– Šport je zábavnou hrou. Ako
informovala riaditeľka MŠ Jana
Šinkovičová, cieľom projektu
bola podpora pozitívneho vzťahu k pohybu a športu, napĺňanie
zásad zdravého životného štýlu,
posilňovanie zmyslu pre spoluprácu a tímového ducha u detí.
„Ďakujeme mestu Trenčín za finančnú
pomoc pri realizácii projektu,“ povedala. Peniaze použili na nákup
športového náradia a náčinia.
FOTO: ARCHÍV MŠ

Nechajte sa pozvať, je tu

Detská reštaurácia!
V sobotu budú piecť a v nedeľu ponúkať návštevníkom.
Aj takto získajú deti v Kubre nové skúsenosti a zaujímavé prázdninové zážitky.

V nedeľu 3. augusta pozýva
Kultúrne centrum Kubra (zastávka MHD č.1. a 11.) do svojich priestorov na posedenie
pri kávičke a koláčikoch, ktoré
vlastnoručne upečú deti. Detská

reštaurácia bude otvorená v nedeľu v čase od 15. do 18. hodiny.
Príďte podporiť snahu detí a prežiť spolu s nimi pekné nedeľné
popoludnie.
(RED)

PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV
NA OSVIENČIMSKEJ ULICI
pondelok 9.00 – 12.00

spevácka skupina „Sihotiar“

pondelok 9.45 – 11.00

cvičenie ženy

pondelok 16.00 – 18.00 joga ženy
utorok 9.45 – 11.00

cvičenie ženy

streda 9.00 – 12.00

Jednota dôchodcov Slovenska č. 27

streda 15.00 – 17.00

diabetes – konzultácie

streda 15.00

DIA mapa

štvrtok 9.45 – 11.00

cvičenie ženy

štvrtok 16.30 – 18.30

Keramika – klub

piatok 9.30 – 12.00

spevácka skupina Sihotiar

piatok 9.45 – 11.00

cvičenie ženy

KONTAKT: 032/743 45 35, 0904 339 401
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste


Je možný separovaný
zber komunálneho odpadu aj
v iných uliciach mestskej časti
Zlatovce, t.j. zber do farebne
odlíšených domových 110 litrových nádob? Na niektorých
uliciach v Zlatovciach to funguje. Aký je postup?
EDUARD TILANDY

Zuzana Čachová, útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií:
V súčasnosti, najmä z ﬁnančného hľadiska, to nie je
možné. Z rodinných domov je
zabezpečovaný raz mesačne odvoz plastov prostredníctvom žltých vriec. Zber papiera je zabezpečovaný prostredníctvom
veľkých 1 100 l modrých nádob,
ktoré sú rozmiestnené po uliciach. V niektorých lokalitách
je zavedený aj zber bioodpadov
prostredníctvom hnedých nádob, ktorý sa v budúcnosti plánuje rozširovať, ale momentálne
z ﬁnančných dôvodov to nie je
možné. Občania však môžu akýkoľvek vytriedený odpad odovzdať v neobmedzenom množstve v zberných dvoroch mesta
– na Zlatovskej a Soblahovskej
ulici, ktoré sú otvorené od pondelka do soboty do 17.30 hod.



S dobrým pocitom konštatujem, že mesto Trenčín sa
prebúdza z dlhého spánku:
na Mierovom námestí sú nové
lavičky, pred ODOU na trávniku boli rozmiestnené tiež,
síce staršie, ale svoj účel plnia,
na Braneckého ulici sa realizovala vkusná rekonštrukcia zelene a oprava príjazdovej cesty
k ODE, začali sa konečne čistiť
okraje ciest, sú odstránené nevkusné odpadávajúce reklamy
z plota na Hasičskej ulici atď.
Prajem Vám veľa úspechov
v pokračovaní týchto aktivít,
ktoré neboli, dúfam, iba jednorazové z dôvodu poriadania
Art ﬁlmu a návštevy prezidenta
na Pohode. Zároveň sa chcem
spýtať, či sa bude realizovať
aspoň časť dobrých nápadov



z projektu Mestské zásahy.
ĽUBA Z TRENČÍNA

Martin Beďatš, hlavný architekt mesta:
Mestský zásah č. 37 – Maľované názvy ulíc je už zrealizovaný. Ide o tri nápisy: na farských
schodoch sú dva (Ulice Matúša
Čáka a Zamarovského), tretí je
Ulica Marka Aurélia pri jej napojení na Mierové námestie oproti
Morovému stĺpu. Rozpracovaný
je mestský zásah č. 15 – Múrik
pri synagóge, v štádiu projektovania sú zásahy č. 28 – Priestor pred
evanjelickým kostolíkom a č. 26 –
Námestie študentov pri gymnáziu.



Bývam na Kasárenskej
ulici tam, kde bývajú rómovia.
Prečo nekosíte aj u nás?
SOŇA BALÁŽOVÁ

Robert Buchel, Mestské hospodárstvo a správa lesov
(MHSL), m. r. o.:
Pracovníci
MHSL
boli
na obhliadke a zistili, že priestory sú značne znečistené rôznym
druhom odpadu z priľahlých
nehnuteľností. Ak si nájomníci
daný priestor vyčistia, MHSL
okamžite tento priestor pokosí.



Zdá sa vám normálne,
že pravidelne cez prázdniny
býva 3 týždne zavretá krytá
plaváreň z dôvodu sanitácie?
Nemyslíte si, že by sa dal tento
termín presunúť? Momentálne, keď máme zavretú i letnú
plaváreň, si myslím, že je to
úplne nezodpovedné.
NATAŠA PETROVÁ

Ľudovít Prívara, vedúci krytej
plavárne:
Odstávka krytej plavárne
je dlhodobo plánovaná udalosť. Voda v bazéne sa vymieňa
raz do roka. Je to stanovené vyhláškou č. 306/2012 Z. z. a kontrolované Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva Trenčín. Voda bola naposledy vymieňaná v júli 2013.
Počas odstávky je potrebné
vyčistiť bazény, okolie bazénov,
vyčistiť vyrovnávacie nádrže,

ROKOVANIA VMČ

VMČ Stred

18. 8. 2014 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 3. 9. 2014 o 16.00 v KD Istebník
VMČ Juh

4. 8. 2014 o 18.00 v KC Aktivity

VMČ Sever

v auguste sa zasadnutie nekoná

obnoviť maľovky, zrevidovať
a vyčistiť vzduchotechniku, vymeniť poškodenú dlažbu, odstrániť poškodenia, ktoré nie
sme schopní odstrániť bez vypustenia bazénov. Tento rok
bude kompletne zrekonštruovaná ženská sauna. Tri týždne, aj keď sa to možno niekomu
zdá dlhá doba, je primeraný čas
na všetky tieto práce. Termín odstávky je daný výmenou vody.
Počas školského roka prebiehajú na plavárni školské výcviky
a kurzy. Odstávka v tomto čase
nie je možná.



Všimla som si, že na Štúrovom námestí sú pred Caffé
Vevey zrezané dva mladé javory, v kovovej ohrádke po nich
zostali len 20 cm vysoké pníky.
Stalo sa tak so súhlasom mesta? Z akého dôvodu boli odstránené?
OĽGA MIKUŠOVÁ
Patrícia Omachelová, útvar interných služieb:
Došlo tu k výrubu 2 stromov, jeden z nich bol úplne suchý a druhý
vyschol počas zimy. Oba boli
na oznámenie OÚ životného prostredia asanované. Pníky zostali
preto, aby sa dali zo zeme lepšie vybrať korene a nasadiť nové.



Na Hviezdoslavovej ulici
pribudli nejaké súkromné
označenia rezervovaného státia (železná tyč trčiaca do vozovky). Keďže sú „podomácky“
vyrobené a nezodpovedajú
riadnemu označeniu rezervovaného státia, sa chcem opýtať, či ich mesto dá odstrániť.
Sú na mestskom pozemku.
Môže sa stať, že si niekto toto
označenie trčiace do cesty nevšimne pri cúvaní a poškodí si
svoje auto.
P. BEDNÁR
, útvar stavebný,
životného prostrediua, dopravy
a investícií:
Na Hviezdoslavovej ulici bolo vyhradených 18 parkovacích miest ešte v roku 2012 pre
užívateľov bytov vybudovaných
v rámci stavby: „Nadstavba bytového domu“. Investor vyhradenie parkovacích miest riešil osadením výsuvných tyčí do múru,
aby osadením sklopných stĺpikov nebola porušená vozovka.
Vyhradenie parkovacích miest je
odsúhlasené dopravným inšpektorátom a aj Mestom Trenčín ako

cestným správnym orgánom.



Na časti ulíc Kalinčiakova,
Družstevná a Beckovská boli
namontované nové LED svietidlá. Chcem sa opýtať, či je
to len na skúšku, alebo mesto
uvažuje konečne vymeniť staré
„guľaté“ lampy, ktoré osvetľujú všetko ostatné, len to, čo by
mali nie, čiže cestu, chodník.
JURAJ H.

Roman Sabadka, útvar interných služieb:
Svietidlá namontovala spol.
Siemens v rámci dlhodobého
testovania rôznych LED svietidiel tak, aby mohli byť v budúcnosti spomínané guľové
svietidlá nahradené LED svietidlami. Takými, ktoré budú
z týchto testov vyhodnotené ako
najvhodnejšie.



Nebol pozemok pod starou tržnicou na Juhu oproti
Južanke predaný za podmienok, že tam bude parkovisko? Na prácach, ktoré tam
prebiehajú nie sú dodržiavané
predpisy. Stavba nie je oplotená. Jeden ostnatý drôt krížom
medzi značkami nie je veľmi
bezpečný.
MICHAL BALOG
Iveta Kubišová, útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií:
Na pozemku sa uskutočňuje stavba „Predajňa potravín
– Trenčín – Juh – novostavba“,
ktorá bola povolená stavebným
úradom. Na mieste bol vykonaný štátny stavebný dohľad,
ktorý vyzval stavebníka na zabezpečenie staveniska v zmysle
platných právnych predpisov.



Prečo sa neukončila úprava povrchu cesty na ulici J.
Psotného od domu číslo 9
– 10? Predsa tu musela byť
zmluva o dielo. Zničili ste nám
ulicu, ale nie sme ani pripojení
na kanalizáciu.
ANTON KOSEC
Beáta
Bredschneiderová,
útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií:
Trenčianske vodárne a kanalizácie v rámci výstavby verejnej
kanalizácie na Psotného ulici realizovali aj časti prípojok k existujúcim nehnuteľnostiam po hranicu pozemku. Časť prípojky
na súkromnom pozemku si musí
vybudovať vlastník nehnuteľnosti.
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Detské divadelné leto

august 2014

Nedeľa o 16.00 – POD MESTSKOU VEŽOU
Každú augustovú nedeľu v rovnakom čase čaká
na detského diváka v priestore bývalého letného kina
pod Mestskou vežou malý divadelný zážitok.



KONCERTY

3. 8. | 17.00 | Buuremusig
Gassau z Gossau

29. 8. | 19.00 | Aurelius Quintet
MIEROVÉ NÁMESTIE | World music in jazz.

29. 8. | 20.00 | Avivage

by, Švajčiarsko.

Koncert poprockovej
trenčianskej kapely. Trenčianska hudobná liga.

8. 8. | 19.00 | Andrew May

31. 8. | 17.00 |

MIEROVÉ NÁMESTIE | Koncert dychovej hud-

MIEROVÉ NÁMESTIE

|

Okteto pána Gézu

MIEROVÉ NÁMESTIE |

Netradične spracova-

né ľudové piesne.



PRE DETI

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

ka a skladateľa. Trenčianska hudobná liga.
10. 8. | 17.00 | Trenčianska
dvanástka
MIEROVÉ NÁMESTIE | Slovenské ľudové me-

lódie.
15. 8. | 19.00 | Pell Mell 59
MIEROVÉ NÁMESTIE | Koncert mladej rocko-

vej kapely. Trenčianska hudobná liga.
17. 8. | 17.00 | Bodovanka
MIEROVÉ NÁMESTIE | Koncert dychovej hud-

by.
22. 8. | 19.00 | Cpt. Slice

|

utorok, 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,
dlhehony@vkmr.sk.

VEREJNÁ KNIŽNICA KC DLHÉ HONY

utorok | 16.30 | Pohybová
všestrannosť pre deti od 3,5
roka
HOSS SPORT CENTER | Prekážková dráha, te-

| Stále mladí chlapci opäť v meste – originálna trenčianska
rock ‚ n ‚ rollová show. Trenčianska hudobná liga.

MIEROVÉ NÁMESTIE

24. 8. | 17.00 | Los Remedios

MIEROVÉ NÁMESTIE | Jedinečné hudobné
flamencové aranžmány a príťažlivé choreografie.

streda | 9.30 |

Riekankovo

MC SRDIEČKO KC STRED | Mamička a dieťa sa

pri spoločnej hre učia aj riekanky.



NEDAJTE SI UJSŤ

31. 8. | 16.00 | Vernisáž
výstavy Misia v kontextoch
a súvislostiach so
sprievodným programom

streda | 10.00 | Pohybová
všestrannosť pre najmenších
s rodičmi
HOSS SPORT CENTER | Hodinka je rozdelená

utorok a štvrtok | 10.00 – 12.00 |
Leto v knižnici
MIEROVÉ NÁMESTIE | Popový koncert spevá-

s rybkami (Onedlho začína škola, tak sa
spoločne pripravíme a urobíme si zápisník,
ktorý nám bude pripomínať leto.)

nis, basketbal, floorball, atletika – športy
zábavnou formou hry. Nahlásenie vopred
na 032/641 00 13, info@hosscorp.sk.
utorok a štvrtok | 8.30 – 11.30 |
Pohodou s prírodou
| Letné tvorivé workshopy
pre deti a mládež od 6 do 13 rokov. Séria
prázdninových tvorivých dielní a workshopov pre deti. O deti sa počas workshopov
stará animátorský tím. Zabezpečené sú
pomôcky, pracovný materiál, pitný režim,
a bohaté občerstvenie vo forme desiaty.
Prihlasovanie na jednotlivé workshopové
dni na 0908 210 940, info@kcaktivity.sk.
Témy: 5. 8. – Netradičné brošničky a prívesky (Vyrábanie ozdôb, brošní a príveskov inšpirovaných zvieratkami, vtáčikmi
a rastlinami.), 7. 8. – Zvonkohra (Vtáčiky
spievajú nielen na oblohe a na stromoch,
ale aj na našej zvonkohre.), 12. 8. – Pečenie psích keksov z vlastnoručne vyrobeného cesta (Potom ich spoločne darujeme psíkom Trenčianskeho útulku.), 14.
8. – Koníky a ich čarovný svet (Glazovanie keramických obrázkov. Obrázková koláž.), 19. 8. – Rybičky v akváriu (Obrázok
spod morskej hladiny.), 21. 8. – Zápisníček

KC AKTIVITY

na 30 minútovú koordinovanú časť a ďalších 30 minút trvá samostatná kreatívna
hra rodičov s deťmi.
streda | 10.00 – 12.00 |
Prázdninové superkluby
na Juhu
VEREJNÁ KNIŽNICA KC AKTIVITY | Knihy, hry,

internet. Kontakt: 032/652 33 14, e-mail:
juh@vkmr.sk.
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 7368,
e-mail: kubra@vkmr.sk.
streda | 16.30 | Pohybová
všestrannosť pre deti od 5
rokov
HOSS SPORT CENTER | Prekážková dráha, te-

nis, basketbal, floorball, atletika – športy
zábavnou formou hry. Nahlásenie vopred
na 032/641 00 13, info@hosscorp.sk.
štvrtok | 10.00 – 11.00 | Hravé
predpoludnie v Srdiečku

AREÁL KLÁŠTORA SKALKA PRI TRENČÍNE |

Slovenská premiéra výstavnej prezentácie veľkoformátových reprodukcií
originálnych ilustrácií a sprievodných
textov známych i menej známych kultúrno-historických
ý objektov
j
v lokalitách prihraničných regiónov SR a ČR
spojených s cyrilometodskou misiou
a počiatkami kresťanstva. V sprievodnom programe vystúpia: Školský
spevácky zbor Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého – Piarissimo,
FS Kopaničár Starý Hrozenkov, Musica
poetica – súbor starej hudby z Trenčína a folková speváčka Simona Martausová.
Do 31. 8. | Galéria z Pohody
na vodomerných šachtách

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 | 17.00 | Kids Jumping
HOSS SPORT CENTER | Skákanie, detské pes-

ničky a dobrá nálada s kvalifikovanou inštruktorkou Ivankou.
3. 8. | 16.00 | Klaunove sny
– Miroslav Kasprzyk

BÝVALÉ LETNÉ KINO POD MESTSKOU VEŽOU

| Výstava obrazov
namaľovaných na vodomerných šachtách, ktoré skrášľovali areál festivalu Pohoda. Do maľovania sa tento rok
zapojilo
p j celkovo 26 výtvarníkov
ý
zo Slovenska, Ukrajiny a Švédska. Šachty sa
po skončení festivalu presunuli do centra Trenčína, kde si ich môžu ľudia pozrieť do konca leta. Potom si ich firma,
ktorá ich festivalu zapožičala, odvezie
a bude využívať na pôvodné účely, poputujú do zeme..

PRIESTOR PRED ODA

2 | KAM



FILM

CINEMAX
od 7. 8. | V oku búrky

Americký akčný katastrifický thriller.
Mesto Silverton počas jediného dňa
zničia nečakané útoky tornáda. Lovci
búrok predpovedajú, že to najhoršie
ešte len príde. Väčšina ľudí hľadá úkryt,
ale niektorí mieria priamo do smršte.
od 7. 8. | Poštár Pat vo filme

Rodinný animovaný film. Skromný
a obľúbený doručovateľ pošty, žije so
svojou ženou Sárou a ich mladým synom Juliánom idylický život na britskom vidieku. Potom, ako uvidí epizódu televíznej talentovej show, hodí
rukavicu do ringu a pustí sa do súťaže
o veľkú cenu.

kam v trenčíne
Správny klaun – ujo Miro nerozpráva,
iba ukazuje, smeje sa, hlavou kýva no
a, samozrejme, veselým býva. Zavedie vás
do pantomimického lesa, pod vodu a zažijete s ním dobrodružstvo pri varení pantomimického obeda.
|

číslo 8 | ročník XVI
originálne šperky, ktoré môžete nosiť celé
leto. Budeme recyklovať, maľovať a spájať.

skupiny treba vopred dohodnúť. Kontakty:
032/746 07 15, deti@vkmr.sk.

31. 8. | 16.00 | Kráľ Šašo
– Divadlo Fortissimo

1. – 31. 8. | 19. výtvarný salón
Trenčianskeho kraja
ART CENTRUM SYNAGÓGA | Výstava diel vý-

tvarníkov z regiónu.

4. – 8. 8. | 7.30 – 17.00 |
Cestujeme južnou Amerikou

1. 8. – 10. 9. | Paličkovaná čipka
CENTRUM SENIOROV | Výstava Kataríny
Vozárikovej. Vernisáž sa uskutoční 5. 8.
o 16.00 hod.

KC AKTIVITY | Priblížime si kultúru krajín
Brazílie a Uruguaja. S Brazílčankou Joanou
si uvaríme tradičné brazílske jedlá, zažijeme atmosféru karnevalu a stretneme sa
s typickým zvieratkom Brazílie.

10 .8. | 16.00 | Dúhová plavba
– Divadielko Dunajka

od 14. 8. | Útek z planéty
Zem

1. 8. – 17. 9. | ORA ET ARS
– Skalka 2014
BÝVALÉ LETNÉ KINO POD MESTSKOU VEŽOU

Každý dobrý kráľ má svojho osobného šaša. Ten mu smiech a radosť do života vnáša. Poďme teda na kráľovský dvor,
teda pardon –do divadla, kde zabudneme
na každý jeden spor. Ponáhľajme sa, vyhráva ten, čo tam bude skôr.
|



VÝSTAVY

BÝVALÉ LETNÉ KINO POD MESTSKOU VEŽOU |

Animovaná dobrodružná komédia.
Na planéte Baab žijú zábavní modrí ufóni, ktorí majú dokonca svojho
národného hrdinu. Je ním astronaut
Scorch Supernova, expert na nebezpečné záchranné misie. Keď na vesmírnej stanici zachytia SOS volanie z obávanej planéty Zem, neváha ani minútu
a vydá sa v ústrety neznámemu svetu
v hlbinách vesmíru.
od 14. 8. | Zejtra napořád

Daj si plutvy a vysoko zdvíhaj nohy! Kto
chce sedieť v ponorke pri okne pohodlne,
nech sa ani nehne. Uvidí veľkolepé divadlo
podmorského sveta, kde fantázia lieta.
Dúhová plavba začne hneď, tak ticho v tej
ponorke seď!

6. 8. – 8. 9. | Uhol pohľadu

1. 8. – 7. 9. | Melita Gwerková
– Marián Vida: Paralelné svety

POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografií.

21. 8. – 9. 9. | 70. výročie SNP

|

Výstava pri príležitosti
70. výročia Slovenského národného povstania.
POSÁDKOVÝ KLUB |



17. 8. | 16.00 | Havo Slavo –
Harry Teater
BÝVALÉ LETNÉ KINO POD MESTSKOU VEŽOU |

Hľadáme
stratenú rozprávku

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

19. 8. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

7. – 28. 8. | Výstava obrazov
Aleny Teicherovej
TSK | Výber z tvorby pri príležitosti životného jubilea. Vernisáž sa uskutoční 7. 8.
o 17.00 hod.

Staneme sa na chvíľku farmármi, ekológmi a ochrancami prírody.
Budeme spoznávať ako fungujú prírodné
zákony. Naučíme sa vyrábať syr, tvaroh,
maslo a iné dobrôtky.
KC AKTIVITY

18. 8. | 10.00 |

od 14. 8. | Lucy

Stála expozí-

cia.

11. – 15. 8. | 7.30 – 17.00 | BIO
NEBIO

Slávny Slavo Havo sa vybral do sveta. Behať z dvora do dvora ho už neláka. Chce
vidieť a skúsiť svet a keď sa skusov nasýti, vrátiť sa domov k svojim späť. Lebo pre
tuláka inej cesty niet.

Romantický česko-slovenský debutový film Rudolfa Havlíka. Premiéru
mal na MFF v Karlových Varoch 2014.
V hlavných úlohách hrajú Pavel Batěk,
Vica Kerekes a Filip Blažek.

GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO |

| Výstava výtvarných diel
vytvorených počas 7. ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia.

MESTSKÁ VEŽA

Miloš Alexander Bazovský

Melita Gwerková a Marián Vida
patria medzi jedinečné osobnosti slovenskej maľby. Svojou tvorbou sa prezentujú
na domácej výtvarnej scéne, ale ich dielo
je známe tiež v zahraničí, kde získali viacero prestížnych ocenení. Obaja výtvarníci – manželia prezentujú svoju tvorbu
spoločne,
p
keďže sú si obsahovo ajj formálne veľmi blízki a vzájomne sa dopĺňajú aj
obohacujú.
GMAB

|

1. 8. – 7. 9. | Peter Oriešek:
Plastiky a kresby

PRE SENIOROV

7. 8. | 14.00 | Všetci sme mladí
duchom
CENTRUM SENIOROV | Zábavné popoludnie
seniorov s vnúčatami.



CVIČENIE

pondelok | 18.30 – 20.00 | Jemná
Vinyasa Joga
MC SRDIEČKO KC STRED | Cvičenie v pomalšom tempe s pomôckami vhodné pre všetkých, najmä pre začiatočníkov.

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

| Spoločné čítanie
v knižnici v pobočke Kubra.

VEREJNÁ KNIŽNICA

vuje
j jjedinečnýý terapeutický
p
ý prostriedok
pri ochoreniach chrbta a kĺbov.

24. 8. | 16.00 | Zlatá priadka
– Divadlo Žihadlo

pondelok, štvrtok, piatok |
18.00 | Jumping a jumping
Interval
HOSS SPORT CENTER | Cvičenie na čerstvom

vzduchu na malých profi trampolínach.

Deti, viete čo sú to marionety? No predsa
bábky na nitkách – to je jasné tak ako slnko svieti. A zlatá priadka v rozprávke tiež
nitky spriada a mladého kráľoviča má naozaj rada.

Sochár Peter Oriešek je pôvodom
zo Slovenska. Narodil sa neďaleko Trenčína
v obci Dolná Súča. Štúdiá a životné osudy
ho zaviali do Prahy, kde žije a pôsobí aj
v súčasnosti. K Slovensku a predovšetkým k rodnej obci ho viažu rodinné väzby
a spomienky. Peter Oriešek patrí k popredným osobnostiam súčasného českého sochárstva a kresby. Okrem voľnej sochárskej
tvorby (monumentálna a komorná plastika, reliéf), medailérstva, kresby a fotografie, sa venuje aj pedagogickej činnosti.

30. 8. | 15.00 – 18.00 | Leto plné
šperkov

1. – 30. 8. | Rozprávková krajina
víl a škriatkov

GMAB |

Akčný futuristický film režiséra, scenáristu a producenta Luca Bessona
s momentálne najžiadanejšiou herečkou Scarlett Johansson. Lucy sa stane
obeťou skorumpovaného zločineckého
systému, kvôli ktorému je nútená pracovať ako dílerka drog pre miestnu mafiu. Drogy ukryté v jej tele však spustia
nečakané zmeny nervového systému.
Superžena necíti bolesť a disponuje
úžasnými schopnosťami za hranicami
ľudskej logiky.

BÝVALÉ LETNÉ KINO POD MESTSKOU VEŽOU |

OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky pre deti.

Predstavujeme povolanie šperkár. Vyrobte si spolu s nami rôznymi technikami

Putovná výstavka kníh a bábok českej spisovateľky a ilustrátorky Vítězslavy Klimtovej nielen pre deti. Návštevu väčšej
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ

|

pondelok | 19.10 | Piloxing
HOSS SPORT CENTER |

Cvičenie, ktoré spája

tanec, box a pilates.
utorok | 9.00 – 9.45 | Joga pre
mamičky
MC SRDIEČKO KC STRED | Cvičenie vhodné
pre mamičky už 6 týždňov po pôrode.

utorok | 18.00 – 19.30 | Joga
v tehotenstve
MC SRDIEČKO KC STRED | Vhodný pohyb
v období tehotenstva pre rozhýbanie
a uvoľnenie celého tela.

streda | 17.00 | Cvičenie pre
tehotné – profylaxia
MC SRDIEČKO KC STRED |

1. august 2014
streda | 19.00 | Kruhový
jumping tréning
HOSS SPORT CENTER |

Cvičenie na čerstvom



PREDNÁŠKY

5. 8. | 16.00 | Včelárstvo a právo

9. 8. | 7.00 – 12.00 | Burza
starožitností

vzduchu.
štvrtok | 19.00 | Tabata
HOSS SPORT CENTER | Cvičíme všetci naraz
rovnaký cvik v stanovených intervaloch.
Použijeme trampolínku, podložku, jednoručky, loptičky a váhu vlastného tela.

piatok | 9.00 | Cvičme aj
s dieťatkom v kočíku
NA SIHOTI PRI ELEKTRÁRNI | Stretnutie pre
mamičky, ktoré si na prechádzke s dieťatkom chcú zacvičiť.

POSÁDKOVÝ KLUB

sobota, nedeľa | 9.00 | Jumping
a jumping Interval

11. 8. | 16.00 | Poradenská
služba

HOSS SPORT CENTER | Cvičenie na čerstvom

POSÁDKOVÝ KLUB

vzduchu na malých profi trampolínach.
1. – 30. 8. | 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

|

4., 6., 8., 11., 13., 15., 25., 27. 8. |
17.30 – 18.30 | Cvičenie pre ženy

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.
KC AKTIVITY |

5., 12., 26. 8. | 17.45 – 18.45 |
Zumba

Stav, nové poznatky.
Monitoring spádu klieštika – beseda.
|

|

9. 8. | 7.00 – 12.00 | Chovateľská
burza

Prednáša plk.v.v.



KURZY

utorok | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení
MC SRDIEČKO KC STRED | Stretnutie vhodné
aj pre tehotné ako príprava na dojčenie.

5., 12. 8. | 17.30 – 19.00 | Drevené
náramky
| Tvorivý ateliér. Pre
veľký záujem je nutné prihlásenie
na 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

OC LAUGARICIO

| Exotické vtáctvo, holuby, hrabavá a vodná hydina, králiky a ďalšie druhy zvierat.

VÝSTAVISKO EXPO CENTER

16., 30. 8. | 20.30, 21.30, 22.30 |
Nočná prehliadka
Trenčianskeho hradu

19., 26. 8. | 17.30 – 19.00 |
Servítková technika
| Tvorivý ateliér. Pre
veľký záujem je nutné prihlásenie
na 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

OC LAUGARICIO

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 |

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.

VÝSTAVISKO EXPO CENTER |

Ing. Cyril Boldiš.



KC AKTIVITY | Tanečná

1., 8., 15., 22., 29. 8. | 21.00 |
Klubové kultúrne leto

Skupina historického
šermu Wagus
g ppozýva
ý na nočnú pprehliadku
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 |

22. 8. | 14.00 | Skleróza
multiplex
CENTRUM SENIOROV | Klubové stretnutie.

28. 8. | 17.00 | Poľský klub

6. 8. | 17.00 – 19.00 | Joga
smiechu

CENTRUM SENIOROV |

2. 8. – 3. 8. | Trenčianske hradné
slávnosti

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

KLUB LÚČ

Dokážete sa zasmiať len tak?
Alebo potrebujete k smiechu vonkajšiu
príčinu? Pri cvičení Jogy smiechu sa dospelí môžu stať opäť deťmi a vychutnať si
tak pocity hravosti, bláznivosti, kreativity
a uvoľnenia.
KC AKTIVITY |

2. 8. | 8.00 – 13.00 | Farmársky
jarmok

| 21. ročník hradných
slávností prinesie vyvrcholenie Trenčianskych historických slávností a uzavrie Legendu o Omarovi.

TRENČIANSKY HRAD

9. 8. | 16.00 | Letná
nezabudnuteľná akcia plná
pohybu
| Čaká nás zumba,
jumping so špeciálnym hosťom Vrajim
Gandhim, piloxing a ďaľšie prekvapenia
s after párty! Kapacita 30 miest, cena 15€,
rezervácia lístkov: obchod@vigi.sk.

KAM | 3

kam v trenčíne

HOSS SPORT CENTER

Farmárske jarmoky
s bohatou ponukou ovocia, zeleniny, kvetov, mliečnych produktov a farmárskych
špecialít sa konajú každú prvú sobotu
v mesiaci na Mierovom námestí.
MIEROVÉ NÁMESTIE

|

30. 8. | 7.00 – 12.00 |
Celoslovenské stretnutie
numizmatikov s burzou
a aukciou numizmatického
materiálu
POSÁDKOVÝ KLUB |



KONTAKTY

ARTKINO METRO – Mierové nám. 4,
032/743 44 15, www.lampart.sk
ART CENTRUM SYNAGÓGA
CENTRUM SENIOROV – Osvienčimská 3,
032/743 45 35
CINEMAX ZOC MAX – Gen. M. R. Štefánika
426, 032/741 92 40, www.cine-max.sk
CVČ – Východná 9, 032 / 7433502,
www.cvctn.sk
EVANJELICKÝ KOSTOL – Rozmarínová
ulica
GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA – Mierové
námestie 34
GMAB – Galéria M. A. Bazovského
Palackého 27, 032/743 68 58,
www.gmab.sk
HOTEL ELIZABETH – Ul. ggen. M.
R. Štefánika 2, 032/ 650 61 11,
www.hotelelizabeth.sk
KASÁRNE SNP
KC AKTIVITY – Kyjevská 3183,
032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
KC STRED – 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. Anny č. 9, 2.
poschodie, 0905 238 617
MC SRDIEČKO – Hviezdoslavova 6,
032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
MC SRDIEČKO Pobočka v KC Stred –
Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32
MESTSKÁ KLUBOVŇA – Mierové námestie
MESTSKÁ VEŽA – Sládkovičova ul.,
032/650 42 10
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA –
Mládežnícka ul., 032/7436336
OC LAUGARICIO – Belá
PIANO KLUB – Pod Sokolicami 16,
032/744 50 81, www.pianoclub.sk
POSÁDKOVÝ KLUB – Hviezdoslavova 16,
0960 333 815
(PK) Prvá Komorná DIVADELNÁ SCÉNA
– Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910
REFEKTÁR KOLÉGIA PIARISTOV –
Mierové námestie (vchod cez kaviareň
Alžbetka)
ŠTÚROVO NÁMESTIE
TSK – Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici
VKMR – Verejná knižnica M. Rešetku
v Trenčíne, ulice Jaselská a Hasičská 1
VÝSTAVISKO EXPO CENTER – Pod
Sokolicami 43, www.expocenter.sk
VÝSTAVNÉ PRIESTORY TSK – K dolnej
stanici
DEJDARKA – Kyjevská 3183,
0905 846 241, www.dejdarka.sk
ZKC ELYSEE – Zlatovská 2182/9 (OC
Úspech, 1. posch.)
KD ZLATOVCE – Hlavná ulica
VEREJNÁ KNIŽNICA KC KUBRA
MÚZEUM TRENČÍN – Mierové námestie
46
KC KUBRA – Kubranská 94, 0907 516 720
HOSS SPORT CENTRUM – Karpatská 7537
ZBOROVÝ DOM CASD – Horný Šianec

4 | KAM

kam v trenčíne
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MISIA

V KONTEXTOCH
NTEXTOCH A SÚVISLOST
SÚVISLOSTIACH

Sakrálne
e kultúrne
ku
pamiatky 9. – 12. storoÌia
v Tren
nÌianskom
ianskom,
anskom, Trnavskom,
Trnavskom Zlínskom
Zlín
a Juhomo
Juhomoravskom kraji
j

Študenti: 5€ / 7€
Dospelí 6€ / 8€

Predpredaj v:

Sporthotel Ostrov
KIC Trenčín

TRENČIANSKE

K U LT Ú R N E

L E TO
august 2014

Slovenská premiéra výstavnej prezentácie veùkoformátových reprodukcií originálnych ilustrácií
a sprievodných textov známych i menej známych kultúrno-historických objektov v lokalitách
prihraniÈných regiónov SR a ÇR spojených s cyrilo-metodskou misiou a poÈiatkami kresĠanstva •
Autori sprievodných textov: Igor Zmeták, JiĔí Jilík • Autor ilustrácií a graƥckého stvárnenia
veùkoformátových reprodukcií: Jozef Vydrnák

Vernisáž
nisáž 31. 8. 2014 o 16.00 hod.
v areáli kláštora Skalka pri TrenÌíne

(v prípade
rípade nepriaznivého poÌasia sa podujatie uskutoÌní
v dvojvežovom
om Kostole
Ko
sv. Andreja-Svorada a Bećadika na Malej Skalke)

Sprievodný program:
Piarissimo – spevácky zbor Piaristického gymnázia J. Braneckého v TrenÌíne
KopaniÌár zo Starého Hrozenkova
Musica Poetica – súbor starej hudby z TrenÌína
Simona Martausová – folková speváÌka

Výstava bude pokraÌovaĤ
. 9. 2014 vo výstavných priestoroch
TrenÌianskeho samosprávneho kraja
Výstavu realizuje TrenÈianske osvetové stredisko v TrenÈíne v spolupráci s Klubom kultúry Uherské Hradište

LOS REMEDIOS

Ohnivé flamenco, výbušný temperament a vášne horúceho
Španielska prinášajú najlepší slovenskí hudobníci tohto žánru.

Mierové námestie | nedeľa 24. 8. 2014 o 17.00
Projekt podporila
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Podujatia organizuje mesto

