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Začal sa školský rok 2014/2015

Prváci z 1 D. Základnej školy na Hodžovej ulici v Trenčíne sa takto tešili z nových roz-
právkových knižiek. Budú im pripomínať 2. september 2014 – ich prvý deň v škole.
 FOTO: JOZEF ČERY 

Aupark nebude, mesto získa pozemky späť
Investor odstúpil od zámeru. Mesto mu vráti peniaze, 
za ktoré kúpil pozemky na výstavbu Auparku. 

Trenčín mal byť piatym sloven-
ským mestom, kde chcel investor
vybudovať Aupark. Mesto predalo
pozemky pre obchodné centrum
už v roku 2008. Za takmer sedem-
tisíc štvorcových metrov a jednu
budovu pri kine Hviezda získa-
lo 681 tisíc eur (vyše 20 mil. Sk).
Mnohým prekážala nízka cena,
umiestnenie stavby a aj očakáva-
né komplikácie v doprave. Petí-
ciu proti zámeru podpísalo 8 666
ľudí. Vtedajší primátor Branislav
Celler reagoval vypísaním refe-
renda. Nebolo platné, konalo sa
počas letných prázdnin. Ukázalo
sa, že najväčšou komplikáciou pre
investora bolo dopravné riešenie.
„Na Slovensku asi nie je centrum

mesta podobné nášmu. Je stiesne-
né medzi hradným bralom a rie-
kou Váh. Máme tu takzvané tren-
čianske hrdlo s komplikovanými 
možnosťami riešenia dopravy,“
zdôraznil hlavný architekt mesta
Martin Beďatš. Podmienkou pre
výstavbu Auparku mala byť nová
okružná križovatka pod starým
mostom. „Náklady sa tu však špl-
hali až k 10 miliónom eur, čo in-
vestor odmietol,” uviedol primátor 
Richard Rybníček, ktorý rokoval so
spoločnosťou HB Reavis takmer tri 
roky. „Neskôr síce prišli so zmenše-
ným návrhom Auparku s alterna-
tívnym riešením dopravy, ale ani to
sme nemohli akceptovať. Hoci po-
zemky boli vo vlastníctve investora,

my sme museli hájiť záujmy mesta.
Ponúkal som iné miesto na výstav-
bu. HB Reavis má však svoju stra-
tégiu. Ich centrá majú byť čo naj-
bližšie k centru. Napokon sme sa
dohodli, že Aupark v Trenčíne ne-
bude,“ informoval R. Rybníček.“

„Museli by sme investovať nie-
koľko miliónov eur do verejnej in-
fraštruktúry. Na druhej strane sa
projekt v rámci územného konania
neustále zmenšoval, až nám vyšiel 
ako ekonomicky nerentabilný,“ po-“
vedal výkonný riaditeľ HB Reavis
Slovakia Adrián Rác. 
 Rokovania sa skončili korekt-
nou dohodou. „Pristúpime k vrá-
teniu kúpnej ceny tak, aby sme sa
vyhli súdnym sporom alebo ná-
hrade škody,“ povedal primá-“
tor. Investor nám vráti pozemky,
vrátane budovy pri kine Hviezda

a mesto mu za ne dá peniaze.
Tie si požičia v ČSOB. Poslanci
schválili úver na desať rokov vo
výške 681 760 eur. Mesto ho za-
čne splácať v januári 2015. „Hla-
sovaním sme podporili vôľu Tren-
čanov, ktorú prejavili ešte v roku
2008 v petícii,“ povedal predseda “
fi nančnej komisie, poslanec Pavol
Kubečka.

„Po jame sme vyriešili ďalší 
problematický bod v centre mes-
ta,“ skonštatoval R. Rybníček. “
„O využití získaných pozemkov bu-
deme diskutovať s odborníkmi i ve-
rejnosťou v rámci projektu Tren-
čín si Ty. Pred čímkoľvek iným však 
musí byť v tomto priestore vyrie-
šená doprava. No a zdevastovanú
budovu pri Hviezde budeme musieť 
zbúrať.“
 (RED)
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  EDITORIÁL

Vážení Trenčania,
milí čitatelia,

po prázdninovom čase sa ro-
dinný i pracovný režim u väčši-
ny z nás dostáva opäť do za-
behnutých koľají so všetkými 
povinnosťami, vrátane tých 
školských. Dianie v našom 
meste sa však v lete žiadnym 
spôsobom nespomalilo, o všet-
kom podstatnom sa dočítate 
v aktuálnom vydaní mestských 
novín. Napríklad aj o tom, že si 
mesto posvietilo na taxislužby.
Čítajte na strane 4. Tam náj-
dete aj najzásadnejšie zmeny
v tohtoročnom rozpočte, ktoré 
schválili poslanci. Z augusto-
vých rokovaní mestského zastu-
piteľstva prinášame informácie 
aj na strane 5. Do pozornosti 
dávame aj blížiace sa jesenné 
upratovanie na strane 7. Pozý-
vame aj na 20. ročník festivalu
Sám na javisku a pridáme aj 
dve vstupenky ako výhru v prí-
pade, že budete mať šťastie 
a zároveň správne odpoviete 
na súťažnú otázku na strane 2. 
Správou číslo jeden je však sku-
točnosť, že v centre mesta sa 
Aupark stavať nebude a mesto 
získa pozemky späť. Veríme, že 
o dobré správy nebude núdza
ani v októbrovom Infe, ktoré 
vyjde 3. 10. 2014.
Nech sa vám dobre darí.

vaša redakcia

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte

Vyhrajte dve vstupenky na jedinečnú divadelnú hru, ktorá
je pôvodnou českou „one woman show“ pre Evu Holubovú “
HVIEZDA. Predstavenie sa uskutoční 18. októbra 2014 o 19.00
hod. v kine Hviezda.

Koľké jubileum oslávi festival SÁM NA JAVISKU?

Odpovede posielajte do 20. septembra na info@trencin.sk.

  MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE

Počasie skomplikovalo práce na Zlatovskej
Pre zlé poveternostné podmienky sa otvorenie napojenia
Zlatovskej ulice na diaľničný privádzač posúva. Predpo-
klad je polovica septembra. 

 Mesto o tom informova-
li zástupcovia dodávateľa stav-
by druhého cestného mosta po-
nad Váh. Napojenie je súčasťou
tejto stavby. Prvé autá by mohli
po Zlatovskej ulici na diaľnič-
ný privádzač prejsť v polovici
septembra.

  DOČASNE PRE 
OBA SMERY 

 Približne do konca novem-
bra 2014 bude pripojenie pre-
jazdné obojsmerne. Znamená

to, že ho budú môcť využívať 
nielen vodiči idúci na Bratislavu
alebo na diaľnicu, ale aj vodiči
v opačnom smere. Je to pre za-
bezpečenie väčšej priepustnos-
ti komunikácií na území mesta
v čase uzavretej Vlárskej ulice
a tiež v čase obmedzení spôsobe-
ných výstavbou okružnej križo-
vatky Bratislavská – Brnianska.
 Približne v decembri sa
z dôvodu postupujúcich prác
na stavbe druhého cestného
mosta zruší možnosť zjazdu
z diaľničného privádzača

na Zlatovskú ulicu. Výjazd zo
Zlatovskej ulice na diaľničný 
privádzač zostane zachovaný.

  POZOR, ZMENÍ SA 
PREDNOSŤ V JAZDE

 Po sprejazdnení napoje-
nia Zlatovskej ulice na stavbu
druhého cestného mosta sa zme-
ní aj prednosť v križovatke ulíc
Zlatovská a Brnianska. Opäť 
bude ako hlavná cesta označená
Zlatovská ulica v priamom sme-
re. Obe vetvy Brnianskej ulice sa
tak stanú vedľajšími cestami.
 (RED) 

Ako ďalej Pred poľom?
Už viac ako rok žijú obyvatelia časti mesta Pred poľom
na stavenisku. Na otázky prečo a ako ďalej budú práce
postupovať, odpovedá hovorkyňa ŽSR Martina Pavli-
ková:

 Čo sa týka dokončenia sta-
vebných objektov súvisiacich
s podjazdom Pred poľom (pod-
jazd, kruhový objazd), mali 
byť ukončené ku koncu roku
2013. Keďže však došlo po-
čas realizácie tejto časti stav-
by ku skutočnosti, že SPP, a. s.
nevydali súhlasné stanovisko
k prekládke jedného z plyno-
vých vedení nachádzajúceho
sa v priestoroch novobudova-
ného podjazdu podľa plánova-
ného harmonogramu, museli 
byť práce pozastavené na cca 9 
mesiacov. Na predmetné čas-
ti stavby bolo vydané stavebné 
povolenie z 13. 12. 2011, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť 16.
1. 2012, pričom toto stavebné 
povolenie zaviazalo stavební-
ka ukončiť práce do 15 mesia-
cov. Vzhľadom na spomínané 

pozastavenie prác by nemohla
byť táto podmienka zo staveb-
ného povolenia splnená. Plat-
nosť stavebných povolení je 
obmedzená a v prípade blížia-
ceho sa termínu ukončenia jeho
platnosti je stavebník povinný
predĺžiť lehotu platnosti, aby
objekt bol realizovaný v súla-
de s platným stavebným povo-
lením. Z týchto dôvodov sta-
vebný dozor v mene stavebníka
požiadal o predĺženie platnosti 
stavebného povolenia. Momen-
tálne už práce pokračujú a ich
ukončenie je plánované k de-
cembru 2014. Z uvedeného vy-
plýva, že došlo z objektívnych
príčin k zmene lehoty výstavby
niektorých stavebných objektov
týkajúcich sa prác Pred poľom.
Nedochádza však k predĺženiu
lehoty výstavby celej stavby.

PRI RADEGASTE
BUDUJÚ OKRUŽNÚ
KRIŽOVATKU
 V rámci stavby moderni-
zácie železničnej trate zhoto-
viteľ od minulého roka budu-
je podjazd popod železničnú
trať ako predĺženie ulice Pred
poľom. Na strane sídliska Si-
hoť bude tento podjazd ústiť 
do križovatky ulíc Opatovská,
Žilinská a Jasná. Nakoľko sa
do podjazdu Pred poľom presu-
nie väčšina dopravy od Milexu,
kapacita križovatky musí spĺ-
ňať zvýšené nároky na dopravu.
Práce začali už aj na Opatovskej
ulici na vetve v smere do Opa-
tovej. Ide o prekládky inžinier-
skych sietí. Vozovka je tu zú-
žená na jeden jazdný pruh, ale
obojsmerne prejazdná. Na kon-
ci septembra sa práce presunú
na Žilinskú ulicu. Táto bude
v poslednom úseku pred kri-
žovatkou úplne uzavretá. Ob-
chádzkové trasy budú vedené
po Považskej ulici. Ani jedna
z týchto etáp nemá vplyv na pre-
vádzku liniek MHD Trenčín.
 (RED)

BURZA DETSKÉHO
OŠATENIA A HRAČIEK
 Kultúrne centrum (KC)
Kubra na Kubranskej ulici 94
pripravuje na október burzu
prechodného a zimného detské-
ho oblečenia (do 15 rokov), te-
hotenského oblečenia, hračiek,
kníh, CD, detských potrieb, to-
pánok, kočíkov a podobne. Veci
treba priniesť vo štvrtok 2. ok-
tóbra v čase od 10.00 do 18.00
hodiny do KC. Počet vecí je ob-
medzený na 40. Musia byť čisté
a nepoškodené. V prípade záuj-
mu o predaj, je nutné kontakto-
vať KC Kubra kvôli kódu na č. t.
0907 516 720, 032/743 24 71
alebo kckubra2@gmail.com.
Predaj vecí sa uskutoční v pia-
tok 3. októbra od 9.00 – 18.00
hod. a v sobotu 4. októbra
od 9.00 – 12.00 hod. Výdaj ne-
predaných vecí bude v nede-
ľu 5. októbra od 14.00 – 17.00
hodiny.
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Čo nové majú školy v novom školskom roku?
V utorok 2. septembra sa začal školský rok aj v ôsmich 
základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto
Trenčín. Do lavíc v nich zasadlo viac ako 4 tisíc žiakov.

Čaká ich 187 vyučovacích
dní, ale aj 25 dní prázdnin a ďal-
ších 5 voľných dní sviatkov. Ria-
ditelia škôl informovali o no-
vinkách, s ktorými vstupujú
do školského roka 2014/2015.
ZŠ na Bezručovej ulici má učeb-
ňu s 20 tabletmi. ZŠ na Potoč-
nej má dve nové učiteľky, nový 
stolnotenisový krúžok, opäť 
získala certifi kát Zelená škola.

ZŠ na Veľkomoravskej ulici má
od nového školského roka špe-
ciálneho pedagóga na plný úvä-
zok, internetovú triednu kni-
hu, tabletovú učebňu a školskú
hokejbalovú ligu. ZŠ na No-
vomeského ulici má nové ve-
denie školy, 4 nových učiteľov
na druhom stupni, vyučovanie
fyziky a techniky v novovybudo-
vanej učebni podporenej ESF,

tabletovú učebňu a školskú ho-
kejbalovú ligu. ZŠ na Východnej
má opravenú prístupovú cestu
a strechu na pavilóne B. V tejto
škole sídli aj trenčianske Cen-
trum voľného času, ktoré má
dvoch nových vychovávateľov
(pre šport a ekológiu), projekt
hádzanej ŠK Štart Trenčín a roz-
šírenie spolupráce so seniormi.
ZŠ, Na dolinách má nové pred-
mety – dopravnú a mediálnu vý-
chovu, tabletovú triedu a zreno-
vovanú školskú knižnicu.
 (RED)

Mesto otvorilo vo svojich 
materských školách tri 

nové triedy. O dve triedy bola
rozšírená MŠ, Na dolinách 
a o jednu MŠ, Kubranská. 
Všetky sú deťmi plne obsade-
né.

Organizácie, ktoré sa sta-
rajú o ľudí s mentálnym 

postihnutím, môžu žiadať 
o podporu svojich aktivít
v grantovom kole Míľniky 
2014, ktoré vyhlásila Trenčian-
ska nadácia. Projekty sa musia
bezprostredne dotýkať života
mentálne postihnutých ľudí,
prispievať k zlepšeniu kvali-
ty života a napĺňať ich voľný 
čas. Nemajú byť orientované 
na bežnú prevádzku zariade-
ní, rekonštrukciu a údržbu
budov. Uzávierka predklada-
nia projektov je 12. septembra.
Tlačivá a podrobné informácie 
na www.trencianskanadacia.
sk.

V pondelok 8. septembra sa 
po letnej prestávke opäť 

otvoria dvere na kancelárii pri-
mátora mesta Richarda Ryb-
níčka pre všetkých, ktorí majú
záujem aktívne komunikovať,
vyjadriť svoje názory, pripo-
mienky, sťažnosti a námety.
Deň otvorených dverí potrvá 
od 14.00 do 18.00 hodiny.

ZŠ, Na dolinách organizuje 
kurz na získanie vzdela-

nia poskytovaného základnou 
školou formou externého štú-
dia. Kurz bude trvať od ok-
tóbra do marca. Po úspešnom
absolvovaní komisionálnych 
skúšok získa absolvent vy-
svedčenie s doložkou o získaní
nižšieho stredného vzdelania. 
Prihlášku na štúdium treba 
doručiť na adresu Základná 
škola, Na dolinách 27, Trenčín
do 10. septembra 2014. Pri-
hláška a podmienky prijatia: 
www.zszlatovce.edupage.
sk; riaditel@zsdoltn.edu.sk 
0902 911 084.

V dňoch 11. – 14. septem-
bra sa aj v našom mes-

te bude konať celoslovenská 
verejná zbierka DNI NEZÁ-
BUDIEK. Organizuje ich Liga 
za duševné zdravie SR s cie-
ľom podporiť rozvoj siete sta-
rostlivosti o ľudí s duševnými
ochoreniami a ich sociálneho 
začlenenia. Zbierka je spojená
s vyberaním dobrovoľných fi -
nančných prostriedkov darcov
za umelé kvietky – nezábud-
ky, ktoré verejnosti ponúkajú
dobrovoľníci z radov študentov
stredných a vysokých škôl. 

  STRUČNE

Prázdniny
Posledný deň

vyučovania pred prázdninami
Termín prázdnin

Začiatok vyučovania 
po prázdninách

jesenné 29. október 2014 (streda) 30. október – 31. október 2014 3. november 2014 (pondelok)

vianočné 19. december 2014 (piatok) 22. december 2014 – 7. január 2015 8. január 2015 (štvrtok)

polročné 30. január 2015 (piatok) 2. február 2015 (pondelok) 3. február 2015 (utorok)

jarné 13. február 2015 (piatok) 16. február – 20. február 2015 23. február 2015 (pondelok)

veľkonočné 1. apríl 2015 (streda) 2. apríl – 7. apríl 2015 8. apríl 2015 (streda)

letné 30. jún 2015 (utorok) 1. júl – 31. august 2015 2. september 2015 (streda)

Ďalšie ulice majú
nový povrch
Ulica Prúdy v Zámostí a cesta na Opatov-
skej ulici v Opatovej majú nový povrch.
V oboch prípadoch šlo o mestské investičné 
akcie.

Na Opatovskej ulici v Opatovej bola zrekonštru-
ovaná časť od kultúrneho domu až po križovatku 
smerom na Trenčiansku Teplú – Dobrú. Zrekon-
štruovaná je aj komunikácia na Ulici Sigôtky. Tu 
mesto plánuje do budúcna zaradiť do svojho roz-
počtu aj investičnú akciu na vybudovanie chodníka. 
 (RED), FOTO: J. Č.

Štefánikova ulica je dočasne zúžená
Práce na obnove vozovky na Ulici gen. M. R. Štefánika 
pokračujú v septembri druhou etapou. Štvorpruhová
komunikácia je zúžená na dva jazdné pruhy, pre každý
smer jeden. Pozorní musia byť aj chodci.

V jeseni minulého roka bola
na Ulici gen. M. R. Štefánika
ukončená rekonštrukcia kana-
lizácie. Projekt s rozpočtovým
nákladom 750 tisíc eur zahŕňal
kompletnú rekonštrukciu ka-
nalizácie v dĺžke viac ako 400
metrov.

Po ukončení prác bola pod-
ľa požiadavky správcu komu-
nikácie, ktorým je Slovenská
správa ciest, zrealizovaná iba
dočasná úprava vozovky pre

lepšie „sadnutie“ podkladových“
vrstiev. Konečnú úpravu získa
do konca tohto mesiaca.
 Podľa informácií od zho-
toviteľa prebieha druhá etapa
prác v úseku od križovatky s uli-
cou K výstavisku po križovat-
ku s Kubranskou ulicou. Vjazd
do ulice K výstavisku je mož-
ný len v smere od okružnej kri-
žovatky. Výjazd z tejto ulice je
možný iba smerom k okružnej
križovatke, teda platí iba ľavé

odbočenie do centra. Pozor,
uzatvorené je aj pravé odboče-
nie z Ulice gen. M. R. Štefánika
na Kubranskú.
 Autobusová zastávka MHD
„Gen. M. R. Štefánika, Merina“
(pri ulici K výstavisku) z Ulice
gen. M. R. Štefánika je presu-
nutá bližšie ku stredu vozovky.
Pre chodcov platí zákaz prechá-
dzania popri bývalom podchode
(pri predajni Trenab) kvôli úpra-
ve chodníka.
 Rekonštrukcia kanalizá-
cie je investičnou akciou Tren-
čianskych vodární a kanalizácií,
v ktorých je Mesto Trenčín naj-
väčším akcionárom. (RED)

Nový koberec majú aj Sigôtky. Na tejto uli-
ci ešte plánuje mesto vybudovať chodník.
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Poslanci schválili 
zmenu rozpočtu
Na ostatnom mestskom zastupiteľstve 22. augusta roko-
vali poslanci aj o niekoľkých zmenách v rozpočte na ten-
to rok. Výsledkom je niekoľko nových investičných akcií 
i vrátenie peňazí za pozemky, na ktorých mal byť posta-
vený Aupark.

Najpodstatnejšou zmenou
v tohtoročnom rozpočte je nový 
kapitálový výdavok, ktorý súvisí
s faktom, že v Trenčíne Aupark
nebude. Spoločnosť, ktorá mala
v centre mesta vybudovať ob-
chodno-zábavné centrum, sa
rozhodla od kúpnej zmluvy 
z roku 2008 odstúpiť. Mesto in-
vestorovi vráti necelých 682 tisíc
eur a získa tak naspäť pozemky 
s rozlohou vyše 7 tisíc metrov.
Na vrátenie kúpnej ceny prijme
mesto úver od Československej
obchodnej banky.

  REKONŠTRUKCIE
KOMUNIKÁCIÍ

Mestské zastupiteľstvo sa
stotožnilo s nutnosťou rekon-
štrukcie chodníka na Legionár-
skej ulici v časti medzi kruhovým

objazdom a DV Centrom (býva-
lé Masaryčky). Chodník je v de-
zolátnom stave. Na jeho kom-
pletnú opravu pôjde 17 625 eur.
 Dôležitou bude aj rekon-
štrukcia cesty na Vážskej ulici
od Bratislavskej po Obchodnú
ulicu. Vzhľadom k dlhodobej-
ším uzávierkam a zmene dopra-
vy v súvislosti s modernizáciou
železničnej trate bude práve cez
Vážsku ulicu zvýšená frekvencia
automobilov. Poslanci schvá-
lili na túto investičnú akciu
sumu 32 525 eur.

  ŠKOLY A ŠKÔLKY
DOSTANÚ VIAC

 Viacero fi nančných pro-
striedkov mestský parla-
ment schválil do základných

a materských škôl. ZŠ, Kubran-
ská dostane od mesta 10 tisíc
eur na dofi nancovanie vzdelá-
vacieho programu APROGEN
– vzdelávanie intelektovo nada-
ných detí. ZŠ, Východná bude
mať opravenú strechu na paviló-
ne B, ktorá je dnes v havarijnom
stave a napríklad pre Materskú
školu, Považská poslanci odsú-
hlasili fi nancie na rekonštrukciu
vchodových dverí.
 Pre potreby žiados-
ti o fi nančné prostriedky 

z environmentálneho fondu boli
v rozpočte vyčlenené peniaze
na vypracovanie projektových
dokumentácií pre šesť mater-
ských škôl a Zariadenie pre se-
niorov na Lavičkovej ulici.
 Ďalšie zmeny v rozpoč-
te zabezpečia i úpravu zelene
na okružnej križovatke pri OC
MAX a aj rekonštrukciu elektro-
inštalácie v Kultúrnom stredis-
ku Kubrica.
 (RED), FOTO: J. Č.

NOVÉ PRÍSTREŠKY 
NA ZASTÁVKACH
Štyri autobusové 
zastávky MHD na Bra-
neckého, Legionárskej,
Soblahovskej a Zlatov-
skej ulici majú nové
prístrešky.
 Spoločnosť euroAWK, 
s. r. o. tak naplnila zmluvu 
s Mestom Trenčín. Na dvoch 
zastávkach bol nový prí-
strešok osadený na mies-
te pôvodného. Výnimkou je 
zastávka Braneckého, kde 
umiestnenie prístrešku reš-
pektovalo koridor pre vybu-
dovanie novej cyklotrasy zo 
sídliska Juh do centra mes-
ta. Na zastávke Zlatovská, 
VOD-EKO už niekoľko ro-
kov prístrešok chýbal.
 (RED) FOTO: J. Č.

Mesto si posvietilo na taxislužby
V pozornosti kontrolórov z mestského úradu boli pod-
mienky na vykonávanie taxislužby. Výsledok šokuje.

 Kontrolu taxislužieb vyko-
návajú v zmysle zákona o cestnej
doprave mestá a obce. „Kontro-
lujeme podmienky vykonávania
osobnej dopravy – taxislužieb
v zmysle zákona o cestnej dopra-
ve. Zaujíma nás najmä správne 
označenie vozidiel taxislužieb,
platnosť koncesie na vykonáva-
nie taxislužby, preukazy vodičov
taxislužieb a správne používanie 
taxametrov,“ hovorí Šimon Ci-“
bulka z právneho útvaru Mesta
Trenčín.
 V letných mesiacoch sa kon-
trolóri zamerali na niekoľko rôz-
nych taxislužieb pôsobiacich
v meste. Približne 70 percent
kontrolovaných vozidiel nespĺ-
ňalo podmienky na vykonáva-
nie taxislužby. „To je veľmi vyso-
ké číslo. Voči prevádzkovateľom
týchto taxislužieb sme začali 
správne konania s podozrením
na spáchanie iných správnych
deliktov podľa zákona o cestnej 
doprave,“ upozornil Š. Cibulka.“
Aktuálne už boli vydané prvé
rozhodnutia v konaniach, no
ešte nie sú právoplatné. Zákon

v takýchto prípadoch umožňuje
uložiť pokutu od 100 do 15 tisíc
eur. 
 V kontrolách budú mest-
skí kontrolóri pokračovať, za-
merajú sa na splnenie všetkých
náležitostí na prevádzkovanie
taxislužieb, najmä platné konce-
sie, preukazy vodičov a označe-
nie vozidiel. Ak zistia nedostatky 
a porušenia zákonov, ktoré nie
je oprávnené riešiť mesto, po-
stúpia ich príslušným orgánom

štátnej správy. Konkrétne v prí-
padoch nelegálneho zamestná-

vania, neoprávneného podni-
kania či nepredloženia dokladu
o úhrade. 

„Vyzývame všetkých prevádz-
kovateľov taxislužieb v Trenčíne,
aby si dali do poriadku všetky zá-
ležitosti týkajúce sa ich podnika-
nia,“ dodáva Š Cibulka.“
 Naša rada: Koncesie pre ta-
xislužby vydáva Okresný úrad
Trenčín, odbor dopravy. 
 (RED) FOTO: J. Č.

Chodník na Legionárskej ulici mesto zre-
konštruuje ešte v tomto roku.
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Vol. 

obvod 
Meno a priezvisko poslanca

% účasť 

na MsZ

% účasť 

na VMČ

% účasť na

komisiách

1 78,7 79,5 100
1 BENÍČEK Daniel 95,7 89,7 91,2
1 KANABA Ján 91,5 89,7 95
1 KOŠÚT Emil 83 74,4 100
1 KUBEČKA Pavol 85,1 82,1 86,1
1 URBÁNEK Michal 57,4 35,9 56,8
2 BABIČ Ján 85,1 61,5 97,5
2 GAŠPAROVIČ Peter 91,5 97,4 86,5
2 HARTMANN Eduard 80,9 76,9 74,4
2 KOVÁČIK Milan 89,4 87,2 100
2 PASTVA Stanislav 78,7 87,2 94,9
2 ZUBRIČAŇÁK Branislav 55,3 7,7 5
2 ŽÁK Patrik 91,5 92,3 77,5
3 GAVENDA Vladimír 91,5 90,5 81,1
3 KAŠČÁKOVÁ Renáta (posl. do 15. 11. 2012) 88,4 68,2 36,8
3 HULÍN Richard (posl. od 29. 11. 2012) 81 25 25
3 KORONCZI František 85,1 76,2 78
3 KRIST Mário 70,2 81 76,4
3 KUDLA Rastislav 93,6 85,7 91,7
3 KUŽELA Leo 89,4 95,2 85
3 LIFKA Róbert 74,5 12 15,4
3 PAŠKA Dušan 87,2 59,5 52,5
4 BARČÁK Martin 66 79 61,1
4 BURIAN Patrik 80,9 74,4 32,4
4 PAVLÍK Ladislav (posl. do 15. 11. 2012) 92,3 75 100
4 KOLÁŘ Josef (posl. od 29. 11. 2012) 100 87 89,5
4 VAŇO Tomáš 91,5 86 41,7

PRÍTOMNOSŤ POSLANCOV NA ZASADNUTIACH
Na základe požiadavky poslanca Daniela Beníčka zo zasadnutia MsZ 
12. augusta uvádzame prehľad účasti poslancov na výboroch mest-
ských častí, komisiách a mestskom zastupiteľstve v percentách
od začiatku volebného obdobia doteraz.

Návrh na zníženie počtu poslancov neprešiel
Trenčania budú v jesenných voľbách 15. novembra opäť 
voliť 25 svojich zástupcov. Rozhodlo o tom súčasné zlo-
ženie mestského parlamentu na rokovaní 12. augusta.

 Znížiť počet poslancov pre
budúce obdobie o 6 navrhol pri-
mátor mesta Richard Rybníček.
Odôvodnil to snahou o zníženie
výdavkov na chod mesta. Ušet-
rená suma, v ktorej sú započíta-
né odmeny, poistné, telefóny, in-
ternet, nákup notebookov
a software, by v prípade takého-
to zníženia bola minimálne
37 825 eur ročne. Celková

úspora pri zohľadnení zaradenia
19 poslancov do komisií, (t. j.
každý z 19 poslancov do jednej
komisie) by bola 44 432 eur roč-
ne. Za celé štvorročné funkčné
obdobie by tak mesto mohlo
ušetriť takmer 178 tisíc eur. Ďal-
ším dôvodom na zníženie počtu
poslancov je pomer obyvateľov
s rozmedzím počtu poslancov
zmysle zákona o obecnom 

zriadení. Mesto s počtom obyva-
teľov nad 50 tisíc do 100 tisíc
môže mať 19 až 31 poslancov.
Trenčín má 55419 obyvateľov
(údaj z 1. augusta), čo je v dolnej
hranici rozmedzia, pričom počet
poslancov vo funkčnom období
2010 – 2014 je 25 a to je v stred-
nej hranici rozmedzia určeného
zákonom. „Som presvedčený, že 
mesto má šetriť na počte poslan-
cov a nepotrebuje ich 25, ale stačí 
mu 19. Myslím si, že to je praktic-
ké a rozumné. Mali by tak postu-
povať všetky mestá na Slovensku,

ktoré je podľa mňa súce na zme-
nu územnosprávneho členenia.
Trenčín by mohol ísť príkladom,“
povedal primátor. Poslanci však
jeho názor, s výnimkou dvoch –
Jána Kanabu a Patrika Žáka,
nezdieľali a návrh hlasovaním
neprešiel. Celú diskusiu o návr-
hu si môžete po-
zrieť na www.
trencin.sk.

 (RED)

Vystúpili
Poslanci Daniel Beníček, František Ko-
ronczi a Mário Krist oznámili 22. augusta 
na rokovaní mestského zastupiteľstva,
že už ďalej nebudú členmi poslaneckého
klubu SMER SD.

 Daniel Beníček sa vzdal predsedníctva klubu
a ponúkol aj svoje členstvo v mestskej rade, rovnako
ako funkcie predsedu výboru mestskej časti a pred-
sedu komisie športu. „Je to protest proti politike regi-
onálnych štruktúr a jej dopad na mesto Trenčín. Ja si 
myslím, že politika by sa mala robiť pre občanov. Sme 
poslanci, ktorí by mali zosúlaďovať záujmy strany aj 
obyvateľov. Ak raz to je len o politike, o niečom inom
ako o ľuďoch, som zásadne proti,“ povedal D. Bení-“
ček. Na dôvody sme sa opýtali aj ďalších dvoch
poslancov.
 Mário Krist: „Moje dôvody vystúpenia sú veľmi 
podobné tým, ktoré uviedol už bývalý predseda posla-
neckého klubu pán PaedDr. Daniel Beníček. Ide ale 
takisto aj o odraz môjho postoja ku komunálnej politi-
ke v Trenčíne  ako celku a v globále v ostatnom
období. Naozaj by mala slúžiť ľuďom a len ľuďom.
Takisto ako som sa rozhodol v minulosti, že do klubu
vstúpim, teraz som sa rozhodol, že z klubu odídem.
Moje zmýšľanie sa však nezmenilo. Každopádne všet-
ko dianie beriem ako jednu veľkú skúsenosť.“
 František Koronczi: „Dôvodom môjho vystúpenia
z poslaneckého klubu SMER SD je moje osobné roz-
hodnutie, ku ktorému som dospel počas posledných
mesiacov môjho pôsobenia v tomto poslaneckom klube 
a v neposlednom rade aj na základe 
názorov a záujmov občanov a mojich 
sympatizantov z mesta Trenčín.“
 Rokovanie mestského zastu-
piteľstva 22. 8. si môžete pozrieť 
na www.trencin.sk. (RED)

  ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 22. 9. o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 24. 9. o 16.00 v ZŠ, Veľkomoravská

VMČ Juh 8. 9. o 18.00 v ZŠ, Novomeského

VMČ Sever 10. 9. o 16.00 v KS Kubra

 Ako občan mesta Trenčín, bývajúci na Ulici kpt. Nálepku 33,
oceňujem dobrú prácu mestskej časti Sever, najmä predsedu p. V.
Gavendu, ktorý prostredníctvom sponzora dal pred naším bytovým
domom vymeniť obrubu pieskoviska a opraviť lavičku. Už v minu-
losti sa zasadil za splnenie našich požiadaviek. Ďakujem. Marián
Kubica

  POĎAKOVANIE
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Keď stĺp dokáže 
zachrániť život
V meste Trenčín bolo spustené pilotné testovanie lo-
kalizácie volajúceho prostredníctvom stĺpov verejného 

p p

osvetlenia. Ide o jeden z mestských zásahov a príklad 
drobnej zmeny s nevyčísliteľným pozitívnym efektom.

Je tmavá, upršaná noc. Krá-
čate po ulici po príjemnej náv-
števe priateľov. Zrazu zbadáte
osobu ležiacu na zemi. Asi po-
trebuje pomoc. Beriete do ruky 
telefón a vytáčate 112. Operá-
tor sa pýta, kde sa nachádza-
te, chce vyslať pomoc. Vy však
nepoznáte názov ulice. Okolité
paneláky vyzerajú všetky rovna-
ko pochmúrne. Spýtať sa nie je
koho a minúty ubiehajú. Operá-
tor tiesňovej linky sa pýta: „Vi-
díte na okolí nejaký stĺp verej-
ného osvetlenia?“ Rozmýšľate,“

prečo táto otázka, ale prichádza-
te k najbližšiemu stĺpu a na ňom
vidíte číslo. To diktujete ope-
rátorovi, ktorý povie: „Ďaku-
jem, už vieme, kde ste, vysielame 
pomoc“.
 Fikcia? V Trenčíne už nie.
Vďaka iniciatíve pracoviska
SPECTRA Centra excelencie EÚ
sídliacej na STU v Bratislave,
ktoré sa dlhodobo zaoberá oblas-
ťou urbánnej bezpečnosti i v mes-
te Trenčín a tiež vďaka kooperácii
Koordinačného strediska integ-
rovaného záchranného systému

v Trenčíne, Mesta Trenčín a spo-
ločnosti SIEMENS Slovensko. 
 V rámci mesta Trenčín, hlav-
ne v oblastiach s vysokou kon-
centráciou obyvateľov, ako sú
sídliská Sihoť a Juh, boli ob-
novené alebo doplnené nálep-
ky s číselným označením stĺpu.
Prostredníctvom tohto čísla 
je možné stĺp presne lokalizo-
vať. Ide o projekt Ing. Vladimí-
ra Ondrejičku, PhD., ktorý bol

súčasťou Mestských zásahov
2013. Autor tohto zásahu svoj
nápad nielen zapísal, ale našiel
spôsob jeho realizácie bez zaťa-
ženia mestskej kasy.
 Upozorňujeme, že značenie
na stĺpoch tiež slúži na nahlaso-
vanie porúch verejného osvet-
lenia. Telefónne číslo uvedené
na nálepke slúži k tomuto úče-
lu a nie na volanie záchranného
systému.  (RED)

Zbierka pomôže nevidiacim vrátiť sa do života
V poslednú septembrovú stredu budú dobrovoľníci 
zbierky Biela pastelka aj v uliciach Trenčína. Oblečení 
v tričkách s nápisom Biela pastelka budú mať pri sebe
zapečatenú pokladničku. 

 Za príspevok do verejnej
zbierky, ktorej cieľom je pomôcť 
nevidiacim a slabozrakým ľu-
ďom, odmenia darcov spinkou
v tvare pastelky. Zbierku orga-
nizuje Únia nevidiacich a slabo-
zrakých Slovenska od roku 2002.
V nedávnom hodnotení na we-
bovom portáli verejnezbierky.sk
dosiahla výborný výsledok, keď 
ju nezávislí odborníci z tretieho
sektora zaradili medzi najdôve-
ryhodnejšie zbierky na Sloven-
sku. Jej cieľom je pomôcť ľuďom

s ťažkým zrakovým postihnu-
tím viesť plnohodnotný život,
v ktorom môžu študovať, praco-
vať, športovať, založiť si rodinu.
Vďaka príspevkom môžu odbor-
níci bezplatne pomáhať nevidia-
cim a slabozrakým pri výbere
pomôcok, učiť ich čítať a písať 
Braillovo písmo, chôdzu s bie-
lou palicou či pracovať na po-
čítači, ktorý hovorí. Ľuďom so
zrakovým postihnutím na ce-
lom Slovensku môžu pomáhať 

aj priamo u nich doma. Zbierka
sa koná pod záštitou Mariána
Geišberga. Všetky informácie
o zbierke sú na www.bielapas-
telka.sk. Pomôcť sa dá aj posla-
ním SMS s ľubovoľným textom
v hodnote dve eurá na číslo 820
v sieti všetkých mobilných ope-
rátorov alebo vkladom na účet
číslo 4030016212/3100 až
do konca roka.
 (RED), FOTO: ARCHÍV UNASS

Trenčianske školy 
medzi najlepšími
Prvé priečky rebríčka obsadili v kraji, v celoslovenskom
meradle sú všetky v prvej štvrtine.

Rebríček najlepších základ-
ných škôl zostavil Inštitút pre
ekonomické a sociálne reformy 
INEKO. V Trenčianskom kraji
sa zo 198 základných škôl na 1.
priečke umiestnila ZŠ, Dlhé
Hony, hneď za ňou ZŠ na Kub-
ranskej ulici a 5. miesto patrí
ZŠ, Bezručova. Umiestnenie ďal-
ších škôl: 14. Hodžova, 19. Vý-
chodná, 20. Veľkomoravská, 32.

L. Novomeského, 71. Na doli-
nách. Poradie v rámci SR (2 220
ZŠ): 11. Dlhé Hony, 29. Kubran-
ská, 33. Bezručova, 74. Hodžova,
119. Východná, 126. Veľkomorav-
ská, 220. L. Novomeského, 480.
Na dolinách. Posudzovali sa tes-
tovanie deviatakov, účasť na súťa-
žiach, výsledky školskej inšpekcie,
mimoriadne výsledky, pedagogic-
ký zbor a fi nančné zdroje. (RED)

ZBER STARÝCH 

ELEKTROSPOTREBIČOV

V sobotu 13. septembra 2014 organizuje Mesto 

Trenčín v spolupráci so Združením výrobcov 

elektrospotrebičov pre recykláciu odvoz

starých spotrebičov priamo z domácností.

Zber starých elektrospotrebičov je bezplatný.

Ako na to?

Môžete zatelefonovať na Mestský úrad Trenčín na 032/650 44 18 alebo 
poslať e-mail na cachova@trencin.sk a nahlásiť nasledovné údaje:k

1. Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť. 

2. Vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a tel. kontakt.

V určený deň bude z vašej adresy nahlásený elektroodpad odobraný. Elek-
troodpad musí byť vyložený vo vchode bytového domu alebo za bránou 
rodinného domu už o 9.00 hod. ráno v deň zberu, nie na ulici. Zároveň je 
potrebné, aby ste v priebehu dňa až po odvoz umožnili vstup do týchto 
priestorov. Z časových dôvodov nie je možné vynášať elektroodpad z by-
tov, pivníc a povál.

POZOR! Vaše údaje môžete nahlasovať do 10. septembra 2014, telefonicky
počas úradných hodín Mestského úradu, e-mailom kedykoľvek do tohto ter-
mínu. Odvezieme veľké spotrebiče (chladničky, práčky, televízory...), ako aj
malé spotrebiče (vysávače, žehličky, kávovary, fény...),  ktoré tiež nepatria do 
bežného kontajnera.
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Harmonogram jesenného upratovania 2014

POZOR! Jesenné upratovanie
bude prebiehať opäť počas 8
sobôt.
 Obraciame sa na obča-
nov, aby túto možnosť využili
a prispeli tak k čistote nášho ži-

votného prostredia.
 Nakoľko podľa zákona platí
zákaz ukladania biologicky roz-
ložiteľného odpadu na skládku,
zber odpadu sa bude uskutočňo-
vať do 2 rôznych veľkoobjemo-

vých kontajnerov (VOK). Jeden 
z nich bude slúžiť výhradne na od-
kladanie biologicky rozložiteľné-
ho odpadu (t. j. konáre, odpad zo
záhrad, trávnikov a pod.), druhý 
na odkladanie iného odpadu.
 Hádzať akýkoľvek iný od-
pad ako biologicky rozloži-
teľný do tohto kontajnera je
PRÍSNE ZAKÁZANÉ!
 Prosíme všetkých občanov,

aby boli disciplinovaní a dodr-
žiavali označenie a účel kontaj-
nerov!
 PRÍSNE SA ZAKAZUJE
vykladať odpad po odvezení
kontajnera. Pri porušení hrozí
pokuta 166 € (5000 Sk).
 VOK budú umiestnené pod-
ľa nasledovného harmonogra-
mu:

Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pe-
dersen, a. s., v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi 
vykoná na území mesta v mesiacoch september, október 
a november 2014 jesenné upratovanie.

 Do VOK nie je možné ukla-
dať elektroodpad, vyradené ba-
térie a akumulátory, žiarivky, že-
lezný šrot a pneumatiky. Tento 
odpad je možné vyložiť ku kon-
tajnerom, odkiaľ odvoz zabezpe-

čí Marius Pedersen, a.s.
Aj počas upratovania sú

otvorené oba zberné dvory –
na Zlatovskej i na Soblahov-
skej ulici. Tu je možné odovzdať 
druhy odpadu v zmysle Všeo-

becne záväzného nariadenia č. 
15/2013 „O odpadoch“.
 Ešte raz prosíme občanov, 
aby dodržiavali označenie kon-
tajnerov a ukladali do nich len 
určený odpad. Na disciplinova-

nosť pri ukladaní odpadu bude 
dohliadať mestská polícia a pra-
covníci Marius Pedersen, a. s.

(ÚSŽPDI)

SOBOTA

20. 9. 

2014

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Lavičková ul. (pri domove dôchodcov) 
– Šafárikova ul. (nad garážami roh – nádoba na sklo č. 8108)
– Liptovská ul. (nové bytovky)
– Halalovka (stred ulice)
– J. Halašu (oproti č. 2 na trávniku)

– Východná ul. (koniec ulice pri garážach) 
– M. Bela (oproti garážam 5370 – 3795)
– Saratovská – L. Novomeského (križovatka uved. ulíc)
– Kyjevská ul. (pred KS – Verejná knižnica M. Rešetku)
– Šmidkeho ul. (roh uličiek – nádoba na sklo č. 8110 – oproti MŠ)

SOBOTA

27. 9. 

2014

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

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

– Dolný Šianec – Krátka (zákruta RD č. 1)
– 28. októbra (na rázcestí s Ulicou Dlhé Hony)
– Beckovská (ku kotolni) 
– Osloboditeľov (otoč križovatka Inovecká-Osloboditeľov)
– S. Chalupku – Slnečné námestie (stred ulice)
– Soblahovská ul. (pri bytových domoch 1104 – 1105)

SOBOTA

4. 10. 

2014

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

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

– Belá – za plotom TESCO (oproti RD č. 9/1959)
– Nozdrkovce (otoč autobusu oproti domu č. 21/1934)
– J. Zemana (2 – 4/2394 – nádoba na sklo 7998)
– Záhumenská (autobusová zástavka – otoč)
– Električná – Horný Šianec (oproti RD č. 79)
– Horný Šianec (trávnatá plocha pred byt. domom č. 13)

SOBOTA

11. 10. 

2014

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Kubranská ul. (okolo č. 1 – 6 – Súvoz – oproti RD č. 36)
– Kubrica – námestie (otoč autobusu)
– Kubranská ul. (pri Kyselke)
– Kubra – Pažítky (pri RD č. 59)
– Kubra – pri kríži (pri RD č. 249)

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

SOBOTA

18. 10. 

2014 

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

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

– Pod čerešňami (pri RD č. 1) 
– Pádivého (pred bytovkou 5/686 – oproti 679)
– Považská (bytovka 1708, oproti garážam 99 – 101)
– Hodžova (bezbarierová bytovka – vedľa telef. búdky)
– Hurbanova (bytovka č. 32 – 38)

SOBOTA

25. 10. 

2014 

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Potočná (okolo domu č. 50 – 58)
– Horeblatie (oproti domu č. 617)
– Clementisova (detské ihrisko – nádoba na sklo č. 18907)
– Žilinská ( oproti zber. surovín)
– Odbojárov (oproti RD 21 – 23)

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

SOBOTA

8. 11. 

2014 

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Kvetná (pri nádobe na druh.suroviny 13590,13594)
– Bavlnárska – Obchodná (pri nádobe na KO)
– Kožušnícka (oproti RD č. 40)
– Hlavná ul. (pri domoch č. 90 – 100) 
– Hanzlíkovská – J.Psotného (pri nádobe na sklo 18416)
– Duklianskych hrdinov (pri byt. dome 26)

– Žabinská (oproti domu č. 34) 
– Ľ. Stárka – Piešťanská (pred zákazovou značkou)
– Veľkomoravská (oproti RD 2116/10)
– Školská (oproti RD č. 50)
– Zlatovská – Továrenská (križovatka oproti SBD 2182)

SOBOTA

15. 11. 

2014

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

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

– Okružná (RD č. 37/V. 672)
– Detské mestečko (v objekte DM – zadná brána) 
– Záblatská – Poľnohospodárska (oproti RD č. 100/A)
– Dolné Pažite – Rybáre (most – RD 172/4)
– Pri parku (zmena – nie oproti vchodu do parku – posun o ulicu)
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Detské mesto povolaní 
onedlho už aj v Trenčíne
Prvé detské mesto povolaní na Slovensku zavíta po Bra-
tislave, Žiline a Košiciach aj do nášho mesta. Deti si
v ňom budú môcť vyskúšať trinásť reálnych povolaní.

 Interaktívna výstava ponúka
skutočné zážitky z pracovného
sveta dospelých. V Bratislave ju
pre veľký záujem zorganizova-
li dokonca dvakrát. V Trenčíne
otvorí svoje brány 3. októbra.

  PREDAVAČ, OBUVNÍK 
ALEBO LOGISTA?

 Expozícia je koncipovaná
do niekoľkých samostatných
domčekov,kde si deti za účasti
animátorov skúšajú jednotlivé
povolania vlastnými silami. Pro-
stredníctvom hry sa deti dosta-
nú napríklad do role predavača
v drogérii, obuvníka, ktorý bude
šiť topánky, mliekára, logistu,
stavbára, pokrývača striech, či
murára. Výstava tak podporuje

u detí (i rodičov) záujem o ich
budúce uplatnenie v perspektív-
nych profesiách, pre ktoré pri-
pravujú stredné odborné školy 
a učilištia.

  CELKOM AKO DOSPELÍ

 Výstava je vhodná pre deti
základných škôl vo veku päť až
štrnásť rokov. Organizuje ju Ob-
čianske združenie Eduplex ako
ideálnu kombináciu hry a vzde-
lania, ktorá deťom sprostredku-
je osobnú skúsenosť s rôznymi
profesiami. Deti si na nej môžu
vyskúšať prácu a zodpovednosť 
dospelých, imitujú svet dospe-
lých na ploche 150 m². Na zákla-
de skúseností získavajú informá-
cie o jednotlivých povolaniach,

ktoré majú možnosť si vyskúšať 
vlastnými silami.

  V TRENČÍNE BUDE
PÄŤ MESIACOV

 Občianske združenie získalo
za tento projekt Čestné uznanie
a Cenu publika v súťaži Národ-
ná cena kariérneho poradenstva
2013. Odborným garantom pro-
jektu je Ministerstvo školstva,

vedy, výskumu a športu SR. Vý-
stavu, ktorú pilotne otvorili v no-
vembri 2012 v Bratislave malo
doteraz možnosť vidieť približne
40 tisíc návštevníkov. V Trenčí-
ne výstavu otvoria pod záštitou
primátora mesta Richarda Ryb-
níčka 3. októbra v OZC MAX.
V našom meste zostane do 3.
marca 2015 a následne poputuje
do ostatných krajských miest.
 (RED), FOTO: ARCHÍV OZ

Trenčín privíta seniorské spevácke
zbory z celého Slovenska
V stredu 11. septembra sa v Posádkovom klube predsta-
ví deväť speváckych súborov seniorov Jednoty dôchod-
cov na Slovensku.

 Celoslovenská prehliadka
tak vstúpi do svojho 15. roční-
ka. Trenčiansky kraj budú za-
stupovať Folklórna skupina
Teplanka z Trenčianskej Tep-
lej a Spevokol Brodzany z Bro-
dzian. Z Banskobystrického
kraja príde Senior Detva, Bra-
tislavský kraj bude reprezento-
vať Vajnorský okrášľovací spo-
lok, Prešovský kraj Humenskí
seniori, Nitriansky kraj Spe-
vácky súbor „FS CERIANKA“,
Žilinský kraj ženská spevácka
skupina SENKOVÁ, Trnavský 
kraj folklórna skupina „KA-
PUSTÁR“ a z Košického kraja“

príde FS Harihovčan. „Spev 
a hudba sú súčasťou nášho ná-
rodného bohatstva a patria k ne-
odmysliteľným aktivitám našej 
seniorskej organizácie,“ hovo-“
rí predseda Jednoty dôchodcov 
na Slovensku Ján Lipiansky. 
„Aj pre nás, seniorov, platí, že 
ak sme schopní adaptácie, ak 
sa radujeme z poznania niečoho 
nového, máme svoje záľuby, ko-
níčky a so záujmom niečo sledu-
jeme, sme duševne zdraví, aj keď 
sme sa narodili v prvej polovici 
minulého storočia.“ Prehliadku “
v Posádkovom klube slávnostne 
otvoria o 10.00 hodine. (RED)

Víťazkami Slovenského pohára
sú naše krasokorčuliarky
 Pretekárkam Kraso 
Trenčín, pod trénerskym 
vedením Jany Omelinovej, 
sa v sezóne 2013/2014 mi-
moriadne darilo. Víťaznú 
trofej si vykorčuľovali 
hneď v dvoch kategóriách. 
Petra Rešetková (na obr. 
vľavo) sa stala víťazkou 
Slovenského pohára v ka-
tegórii 9-ročných nádejí so 
ziskom 200 bodov. V uply-
nulej sezóne sa na najvyš-
ší stupienok v bodovaných 
súťažiach postavila celkom 
päťkrát. V kategórii 8-roč-
ných zvíťazila Erika Balá-
žová s rovnakým počtom 
prvenstiev i bodov. Víťazov Slovenského pohára vyhlásil Sloven-
ský krasokorčuliarsky zväz. Trenčiankam blahoželáme!

Hlavnú cenu Výtvarného spektra 2014 získal Trenčan
Jánovi Nedorostovi z Trenčína udelila

porota hlavnú cenu súťaže za akryl s ná-
zvom Purgatorium. Výtvarné spektrum je
celoštátna postupová súťaž a prehliadka
neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Do jej
51. ročníka prihlásilo 218 autorov z ce-
lého Slovenska celkom 399 diel. Tie naj-
lepšie sú obsahom výstavy, ktorú od 5.
septembra môžete vidieť v Art centre

synagóga v Trenčíne. Odborná porota 
odporučila vystaviť 215 diel od 159 auto-
rov. Okrem hlavnej ceny udelila 15 cien 
a 20 čestných uznaní. Výtvarné spektrum 
vyhlasuje Národné osvetové centrum, 
hlavným organizátorom je Trenčianske 
osvetové stredisko v Trenčíne. Jánovi Ne-
dorostovi blahoželáme!
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FARMÁRSKY

JARMOK

Farmárske jarmoky 
organizuje mesto

Projekt 
podporila:

Ďalší farmársky jarmok bude 
v sobotu 4. októbra

13. september
10.00 – 18.00
Mierové námestie

 Farmárske produkty 
a výrobky z blízkych regiónov

 Čerstvá zelenina, sezónne 
ovocie, kaktusy

 Dobré jedlo a špeciality

Podujatie je súčasťou festivalu 
PRI TRENČIANSKEJ BRÁNE

Festival Sám na javisku 
oslávi 20-tiny
Jubilejný ročník medzinárodného festivalu divadla jedné-
ho herca ponúkne širší výber zahraničných monodrám.
Predstavia sa umelci z USA, Maďarska, Bosny a Hercego-
viny, z Českej republiky a zo Slovenska.

 Festival otvorí 11. septembra
člen trenčianskeho divadla Ko-
lomaž Tomáš Plánka slovenskou
premiérou inscenácie „Blázon“.
12. septembra bude program
pokračovať vystúpením „S kým, 
s čím v EÚ“ bosnianskeho herca“
a autora Dragana Teśiča a bra-
vúrnou monodrámou „Lady
Macbeth“ v podaní maďarskej“
herečky Esztelly Levko. Večer
uzavrie živým koncertom ame-
rický spevák Rickolus v sprievo-
de českých Leto. 
 Ďalší Trenčan Pavol Seriš
uvedie 13. septembra svoju im-
provizovanú show, ktorá bude
premiérou a derniérou zároveň
„Na Ostro!“. Na záver sobot-
ného večera odohrá oceňovaná

slovenská herečka Lucia Sipo-
sová monodrámu „Slovenka 
na kvadrát“.
 Vyvrcholenie festivalu čaká
na divákov v nedeľu 14. sep-
tembra. Najskôr sa v priesto-
roch Prvej komornej divadelnej
scény predstaví držiteľ niekoľ-
kých hereckých cien Američan
Anthony Nikolchev s monodrá-
mou „Ozveny stien v podzemí sú 
hlasnejšie ako tvoje kroky nado
mnou“.
 Na javisku kina Hviezda po-
tom známa divadelná a fi lmová
herečka Eliška Balzerová odohrá
láskavú komédiu „Můj báječný
rozvod“. Príbeh ženy stredného
veku, ktorú práve opustil man-
žel a ktorá sa po desaťročiach

v úlohe manželky a matky začína
učiť žiť sama, žne úspechy po ce-
lej Európe a je jednoznačne naj-
úspešnejšou komédiou súčas-
nej írskej dramatičky Geraldiny 
Aron. 
 A hoci je festival Sám na ja-
visku venovaný hlavne dospelé-
mu divákovi, v nedeľu popolud-
ní sa do divadla môžu vybrať aj
najmenší diváci. Novú sezónu
Detského divadelného klubu
otvorí 14. septembra predstave-
nie Mirky Čaneckej „Môj dedko 
je čerešňa“.
 Tohtoročný festivalový výber

z toho atraktívneho, čo sa v di-
vadle jedného herca v súčasnos-
ti deje, uzatvorí pôvodná česká
ONE WOMAN SHOW venova-
ná Eve Holubovej 18. októbra.
Komédia o fi ktívnej seriálo-
vej herečke „Hviezda“ s humo-“
rom odkrýva zákulisie českého
showbiznisu a s nadhľadom líči
osobné problémy neznámej he-
rečky, ktorá po tridsiatich pia-
tich rokoch v miestnom divadle
nečakane zažiari v televíznom
seriáli. Informoval riaditeľ festi-
valu Sám na Javisku 2014 Kamil
Bystrický.  (RED)FS Trenčan jubiluje

Folklórny súbor Trenčan pracuje pri Gymnáziu Ľ. Štúra
nepretržite od svojho vzniku v roku 1949. Vystriedalo sa 
v ňom viac ako 1300 členov. Absolvovali viac ako 2300
predstavení, tlieskali im diváci v 27 krajinách Európy, 
Ázie i Afriky. 

 Súbor patrí
medzi najstaršie 
a najvyspelejšie
na Slovensku,
vedú ho peda-
gógovia gymná-
zia a jeho člen-
mi sú študenti
stredných škôl.
O zrode súboru
rozhodol pred
65 rokmi záujem 
nadšených mladých ľudí a ocho-
ta profesorky telesnej výchovy 
a zemepisu Eleonóry Kubalovej
viesť ich. Prvým tancom, ktorý 
nacvičili, bolo „Pásmo tancov zo
západného, stredného a východ-
ného Slovenska“. Prvým tancom,
ktorý vznikol na základe vlast-
ného výskumu, boli tanečné hry.
Folklórny výskum trenčianskej
oblasti sa stal hneď v prvých ro-
koch existencie súboru hlavným
zdrojom materiálu. Pôvodný fol-
klórny materiál z vlastných vý-
skumov Trenčan dodnes spraco-
váva. Vytvorených bolo viac ako
110 choreografi í, z ktorých pri-
bližne 20 tvorí súčasný tanečný 

repertoár. Hoci sú dnes prví čle-
novia súboru už v dôchodku,
Trenčan nestarne. Jeho členo-
via sú rovnako starí ako v dobe
jeho vzniku. Po maturite väčši-
na z nich odchádza a nastupuje
nová generácia. Láska k folklóru
sa tak šíri ďalej. Viac ako 50 čle-
nov Trenčanu po čase viedlo iné
folklórne súbory, pracovali ako
choreografi , pedagógovia tanca,
primáši a vedúci ľudových hu-
dieb. Folklórny súbor Trenčan
svoje jubileum oslávi 19. a 20.
septembra v Posádkovom klube.

 (RED)
 FOTO: ARCHÍV FS
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Hľadajú domov
V trenčianskej karantén-
nej stanici sú opäť noví 
obyvatelia. Ak si plánu-
jete zadovážiť psieho 
spoločníka, možno vás
oslovia práve tieto psíky,
čakajúce na nového ma-
jiteľa. A možno je medzi 
nimi aj psík, ktorý sa stra-
til práve vám.

Archie je asi 11 mesačný 
kríženec nemeckého ovčiaka.
Našli ho 29. júla na Záblatskej
ulici. Je veľmi hravý a vďačný 
za každé pohladenie. Vhodný 
je do bytu i domu k mladším ľu-
dom aj k deťom. 

Eugen je kríženec špica vo
veku asi 7 rokov. Našli ho 30. júla
na Jahodovej ulici. Mal obojok,
ale bez označenia. Je pokojný,
bezproblémový a poslušný, vhod-
ný do domu k starším ľuďom.

 Fenka Czilla sa dostala
do útulku už druhýkrát. Je to
asi 2 a polročný kríženec ne-
meckého ovčiaka a husky. Prvá
majiteľka sa nedokázala o ňu
postarať, a tak ju dala na adop-
ciu. Nová rodina sa však odsťa-
hovala do zahraničia. Fenka má
hygienické návyky a je zvyknu-
tá bývať v byte. Má pokojnú po-
vahu. Vhodná je do rodiny, ale
aj k starším ľuďom.
V prípade záujmu možno sta-
nicu 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.

Ivan Piovarči mení 
hokej za florbal
 Viac ako 30 rokov pôsobil v ho-
kejovom prostredí. So seniorským 
tímom Dukly Trenčín získal 13 me-
dailí. Tešil sa zo zisku federálne-
ho titulu Majstra ČSFR (1992) vo 
funkcii predsedu oddielu a troch 
ďalších titulov Majtra SR. Býva-
lý dlhoročný vrcholový funkcio-
nár extraligových hokejových klu-
bov Dukla Trenčín a HKM Zvolen, 
člen Výkonného výboru Slovenské-
ho zväzu ľadového hokeja v rokoch 
1998 – 2006 Trenčan Ivan Piovarči 
je novým športovým riaditeľom fl or-
balového klubu ŠK 1. FBC Trenčín. 
Šéftrénerom mládeže v novej se-
zóne budeskúsený hokejový tréner 
Branislav Šajban. Na prvý domá-
ci extraligový zápas nastúpia muži 
v nedeľu 21. septembra o 14.30 ho-
dine. Na palubovke Mestskej špor-
tovej haly sa stretnú s Hurikánom 
Bratislava.
 ZDROJ: 1FBCTRENCIN.SK

Majstrom
Trenčína sú 
FALCONS
 Na prahu novej sezóny pri-
nášame obzretie za uplynulou
24. sezónou Trenčianskej hokej-
balovej ligy. V jej fi nále sa stretli
tímy FALCONS a AVANGARD.
Séria bola skutočnou hokejba-
lovou lahôdkou, ktorú napokon
vyhrali FALCONS 3:1 na zápa-
sy a po titule z roku 2011 sa stali

druhýkrát Majstrami Trenčína.
Konečné poradie 24. ročníka
Trenčianskej hokejbalovej ligy:
1. FALCONS, 2. AVANGARD,
3. DETROIT, 4. YOUNG-
STERS DUBNICA, 5. KSD

NOVÁ DUBNICA, 6.VEGE-
TA YOUNGS, 7. STAP TN, 8.
RAMS, 9. HEROES NEMŠO-
VÁ, 10. HBK EXIT BÁNOVCE,
11. BRUINS. Informoval vedúci
ligy Robert Kadlecaj.

Pripravovali sa na novú sezónu
 V druhej
polovici augus-
ta sa konalo
10-dňové let-
né sústrede-
nie klubu kara-
te Laugaricio.
V Liptovskom
Jáne zverenci
trénera Dušana
Hajmacha ab-
solvovali dvoj-
fázový trénin-
gový program
z a m e r a n ý 
na fyzickú
a technickú prípravu, súťaže formou športových olympij-
ských hier, tréningy v bazéne, vysokohorské túry, ale aj rege-
neráciu a aktivity na stmelenie kolektívu. „Išlo hlavne o prí-
pravu na 22. sezónu,“ povedal D. Hajmach.“ „Všetci, vrátane 
malých detí, si zaslúžia veľkú poklonu za jej úspešné zvládnu-
tie.“ Program sústredenia skúsenosťami obohatila aj maj-“
sterka Európy Mária Černá. Karatisti budú od septembra 
medzi seba opäť prijímať nových bojovníkov a bojovníčky 
od 6 rokov. Viac informácii na www.laugaricio-karate.eu.
 FOTO: ARCHÍV KLUBU

Trenčiansky polmaratón už 14. septembra

Ešte do 8. septembra sa
môžu registrovať záujemco-
via o účasť na nultom roč-
níku bežeckého podujatia.
Trenčiansky polmaratón
sa uskutoční pod záštitou
primátora mesta v druhú 
septembrovú nedeľu.

Do našej uzávier-
ky bolo na prete-
ky prihlásených 50 
žien, 110 mužov, 15 
detí a 10 štafetových 
tímov. „Na nultom
ročníku trenčianskeho 
polmaratónu som ne-
očakával príliš vysokú 
účasť, takže so záuj-
mom, aký je, som veľ-
mi spokojný. Trenčín 

je krajské mesto s krásnou pa-
norámou, preto si myslím, že už 
bol najvyšší čas, aby sa tu bežal 
polmaratón,“ hovorí organizá-“
tor podu jatia, kondičný tréner
Martin Vlnka. Prezentácia pre-
tekárov sa v nedeľu 14. septem-
bra začína o 7.30 a končí o 10.45

hodine na Mierovom námes-
tí. Ako prvé budú na programe
behy chlapcov a dievčat so za-
čiatkom o 10.00, štart účastní-
kov Trenčianskeho polmarató-
nu, štafetového behu a Nordic
walking je naplánovaný o 11.15
hodine. Počas behu bude pre
divákov prichystaný zaujímavý 
program, ktorý bude moderovať 
hokejista Richard Lintner. Štart
i cieľ budú na Mierovom námes-
tí, kde sa bude konať aj vyhodno-
tenie pretekov o 13.30 hodine.
Podujatie sa koná pod záštitou
primátora mesta Richarda Ryb-
níčka. Online prihlášky nájdete
na www.sportkemp.sk.

 (RED)
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Sprievodné podujatia: burčiak, pivo, víno, grilované špeciality, pečené ryby, heligónkari a ľudové hudby,
predvádzanie remesiel, detské výtvarné dielne, vozenie na koni

PIATOK | 12. 9. 2014 | MIEROVÉ NÁMESTIE
REMESELNÝ A UMELECKÝ JARMOK

15.00 AURA a GOONIES
vystúpenie tanečných skupín v štýle disco a hip
hop

17.00 FUERA FONDO
energická, pozitívna, optimistická – pravá 
slovenská SKA kapela

19.00 HEX – veselá legenda slovenskej hudobnej scény

SOBOTA | 13. 9. 2014 | MIEROVÉ NÁMESTIE
10.00 FARMÁRSKY JARMOK
10.00 REMESELNÝ A UMELECKÝ JARMOK
10.00 OPATOVANKA 

koncert dychovej hudby

11.00 DIVADLO POD HRÍBIKOM: 
POPREPLETKO 
trochu popletená rozprávka

12.00 NEZÁBUDKY 
detský folklórny súbor z Drietomy

13.00 DŽAMAL a ISHTAR DANCERS 
orientálne, etnické a exotické tance

14.00 MONK 
svetové hity a cappella v podaní skupiny 
z Tarnowa (PL) 

15.00 ROMANIKA 
iskrivé čardáše, pouličný kabaret, bujaré pesničky 
ale aj šansónové nálady

16.00 DIVADLO PIKI: PASKUDÁRIUM 
divadelné múzeum neposlušných detí tzv.
paskudníkov (hrá sa pod Farskými schodmi) 

17.00 VITAJTE PRI TRENČIANSKEJ BRÁNE 
galaprogram jubilujúcich trenčianskych 
folklórnych súborov

18.30 ŠKRUPINKA a ZÁHUMENKÁRI
folklórne súbory z Trenčína 

20.00 CHIKI LIKI TU–A
dravá rock´n´rollová smršť z Prešova

O R G A N I Z ÁT O R O M  F E S T I VA L U  J E 
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
  Má sa rekonštruovať 

križovatka ulíc Mateja Bela 
a Gen. Svobodu. Konkrétne 
o akú rekonštrukciu ide a kedy 
bude zrealizovaná?  MARTIN 
MINÁRIK
Vladimír Mráz, útvar stavebný,
životného prostredia, dopravy 
a investícií:
 Ide o nový priechod pre
chodcov, nové odbočovanie
a nové parkovacie miesta. Re-
alizácia bude pravdepodobne
v septembri/októbri 2014. Mo-
mentálne prebieha stavebné
povolenie.

  V súvislosti s rušením prie-
cestia na Hlavnej ulici pre-
behla rozsiahla úprava Ulice 
Na kamenci. Bude aj nejaká 
výsadba zelene na bývalom 
cintoríne a území po bývalých 
dvoch domoch?  P. BUDAYOVÁ
Ingrid Kuľhová, útvar staveb-
ný, životného prostredia, dopra-
vy a investícií:
 Pozemky, kde stáli rodinné
domy, sú vo vlastníctve Železníc
Slovenskej republiky a plochy 
dotknuté stavebnou činnosťou
budú upravené zatrávnením.
Plocha bývalého cintorína je vo
vlastníctve Mesta Trenčín, kde
je možné za asanované dreviny 

vo verejnej zeleni realizovať ná-
hradnú výsadbu formou izo-
lačnej zelene, a to za dodržania
ostatných právnych predpisov
(najmä cestného zákona).

  Je možné si bezplatne ob-
jednať veľkoobjemový kontaj-
ner na vypratanie bytu alebo 
domu v meste, ak mám trvalé 
bydlisko v Trenčíne? 
 JANA REPOVÁ
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný, životného prostredia, dopra-
vy a investícií:
 Bezplatne nie. Môžete si ho
objednať cez Marius Pedersen,
a.s. na vlastné náklady. Pre ob-
čanov mesta Trenčín sú k dis-
pozícii 2 zberné dvory, na Zla-
tovskej a Soblahovskej ulici,
v ktorých je možné odovzdať 
bezplatne vytriedené zložky od-
padu, nadrozmerný odpad a 1
meter kubický drobného staveb-
ného odpadu. Mesto tiež 2-krát
do roka organizuje jarné a je-
senné upratovanie, počas ktoré-
ho sú na jednotlivých stanoviš-
tiach postupne po jednotlivých
mestských lokalitách umiestne-
né 2 veľkoobjemové kontajne-
ry, pričom jeden slúži výhradne
na bioodpad a druhý na všetok
ostatný odpad.

  V akom stave je dokonče-
nie letnej plavárne na Ostro-
ve? Bude mať budúci rok 
mesto opäť kúpalisko alebo 
zostane len pri sľuboch? Moja 
druhá otázka sa týka obchvatu 
mesta. Po ukončení prvej eta-
py sa začne riešiť projektová 
dokumentácia k druhej etape 
a jej následná realizácia alebo 
to všetko skončí len vyústením 
privádzača pri OC Laugari-
cio? FILIP JANOVSKY
Ján Forgáč, útvar stavebný, ži-
votného prostredia, dopravy 
a investícií:
 Budúci rok mesto novú letnú
plaváreň sprevádzkuje. Železni-
ce SR dokončia potrebnú infraš-
truktúru najneskôr v máji 2015.
Mesto už robí potrebné kroky.
Martin Beďatš, hlavný archi-
tekt mesta:
 Výstavba juhovýchodného
obchvatu je preložkou „štátnej“
cesty č. I/61. Jeho investorom je
preto štát prostredníctvom svo-
jich organizácií. Mesto Tren-
čín viackrát žiadalo aj minis-
terstvo, resp. Slovenskú správu
ciest, aby jeho výstavbu zaradili
do prípravy a následne realizá-
cie. V súčasnej dobe nemáme
informáciu o tom, že by sa v prí-
prave pokračovalo.

  Je šanca, že sa v Tren-
číne začne riešiť vizuálny 
smog – konkrétne neuveri-
teľné množstvo billboardov, 
reklamných pútačov a pod.? 
Predpokladám, že je v kompe-
tencii mesta aspoň na svojich 
pozemkoch, prípadne rôzny-
mi vyhláškami a nariadeniami 
obmedziť ich výskyt.  MONIKA R.
Beáta Bredschneiderová, útvar 
stavebný, životného prostredia,
dopravy a investícií:
 Umiestnenie reklamných za-
riadení riešime v zmysle ustano-
vení stavebného zákona. Mesto
nie je oprávnené nejakým spô-
sobom regulovať počet zariade-
ní a prijímať v tejto oblasti naria-
denia. V minulosti sme sa snažili
regulovať počet reklamných za-
riadení Všeobecne záväzným
nariadením mesta, ktorým sme
stanovili podmienky pre ich
umiestňovanie. VZN však bolo
na základe protestu prokurá-
tora zrušené. V návrhu novely 
stavebného zákona sú navrh-
nuté ustanovenia, v zmysle kto-
rých by sa zjednodušil postup
pri odstraňovaní nepovolených
reklamných zariadení. Dúfame,
že zákon bude v tejto podobe aj
schválený.
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AUKCIA
VZÁCNYCH VÍN

Benefi čný večer Trenčianskej nadácie
na podporu organizácií, ktoré sa starajú
o ľudí s mentálnym postihnutím

Vstupenky sú zlosovateľné
Môžete si ich zakúpiť v kancelárii nadácie, Mládežnícka 2 Trenčín
Kultúrne informačné centrum Mierové námestie 9 Trenčín
Úhradou cez účet, viac na www.trencianskanadacia.sk

16.10.2014 o 18,00
Sokolovňa pub TTrenčín

hudobný hosť

Ponuka večera
- ochutnávka slovenských vínn, ktoréé bodovali
- aukcia vzácnych vín
- koncert Zuzany Smatanovej
- raut

Zuzana
Smatanová

BEZPLATNÉ PRÁVNE SLUŽBY
Advokátska kancelária JUDr.  Karol Porubčin na  Braneckého uli-
ci 14 (1. posch. U  Šánera) poskytuje bezplatné právne služ-
by – poradenstvo každý piatok v  čase od  9. do  11. hodiny. Viac
na www.advokatporubcin.sk, 0911 475 596.

PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

Mesto Trenčín oznamuje svoj zámer predať 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov

• nehnuteľnosť – pozemok v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-KNť
parc. č. 2315/637 zastavané plochy a nádvoria o výmere 189 
m2, odčlenená GP z pôvodnej C-KN parc. č. 2315/622. Ďalšie
informácie sú zverejnené na www.trencin.sk/predaj_majetku

• nehnuteľnosť – pozemok v k.ú. Soblahov, novovytvorená C-KN ť
parc. č. 3511/8 ostatné plochy o výmere 292 m2, odčlenená GP 
z pôvodnej C-KN parc.č. 3511/1. Ďalšie informácie sú zverejnené 
na www.trencin.sk/predaj_majetku

Mesto Trenčín vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v z.n.p. verejnú obchodnú 
súťaž na

• predaj nehnuteľnosti: „Garáž na Rybárskej ul.“

Viac na www.trencin.sk/predaj_majetku



13. 9. | 10.00 – 18.00 | 
Farmársky jarmok

MIEROVÉ NÁMESTIE | Farmárske jar-
moky s  bohatou ponukou ovocia, ze-
leniny, kvetov, mliečnych produktov
a  farmárskych špecialít sa budú konať 
každú prvú sobotu v mesiaci na Miero-
vom námestí.

26. 9. | 10.00 – 17.30 | 
Trenčiansky BIO jarmok

MIEROVÉ NÁMESTIE | Mesto Trenčín
a  Centrum environmentálnych aktivít
pozývajú na  festival chutí, vôní a  ra-
dostí života s  láskou k  prírode. Predaj
a  ochutnávky biopotravín a  gazdov-
ských produktov, predaj výrobkov
s  označením Tradície Bielych Karpát,
poradňa kompostovania, eko-pestova-
nia a prírodných záhrad, cyklo-tombo-
la (lístok pre každého, kto príde na bi-
cykli) a mnoho iného.

FARMÁRSKY

JARMOK

Farmárske jarmoky 
organizuje mesto

Projekt 
podporila:

Ďalší farmársky jarmok bude 
v sobotu 4. októbra

13. september
10.00 – 18.00 
Mierové námestie

 Farmárske produkty 
a výrobky z blízkych regiónov

 Čerstvá zelenina, sezónne 
ovocie, kaktusy

 Dobré jedlo a špeciality

Podujatie je súčasťou festivalu 
PRI TRENČIANSKEJ BRÁNE

  DIVADLO
11. 9. | 19.00 | Tomáš Plánka: 
Blázon
KINO HVIEZDA | Slovenská premiéra insce-
nácie podľa predlohy francúzskeho autora
Patricka Grégoire „Le Imbecile“. Monodrá-
ma o  chlapcovi, ktorého najbližšie okolie
považuje za blázna.

12. 9. | 19.00 | Dragan Tešič: 
S kým, s čím do EÚ?
KINO HVIEZDA | Stand up comedy s  mul-
timediálnymi prvkami paroduje súčasnú
politickú situáciu v Bosne a Herzegovine.

12. 9. | 21.00 | Esztella Levko: 
Lady Macbeth

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Bravúrna monodrá-
ma v  podaní maďarskej herečky niekoľko
rokov pôsobiacej v svetoznámych Gardzie-
niciach.

13. 9. | 18.00 | Pavol Seriš: 
Na ostro!

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Koláž etúd, skečov,
pohybov a  pokusov. Sčasti pripravený,
sčasti improvizovaný večer Pavla Seriša
bude premiérou i derniérou zároveň.

13. 9. | 19.00 | Lucia Siposová: 
Slovenka na kvadrát

KINO HVIEZDA | Divadelné predstavenie
podľa rovnomennej autobiografi ckej kni-
hy spisovateľky a poetky Stanislavy Chro-
bákovej Repar.

14. 9. | 18.00 | Anthony 
Nikolchev: Ozveny stien 

v podzemí sú hlasnejšie ako 
tvoje kroky nado mnou

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Silná výpoveď 
úspešného a oceňovaného herca z Los An-
geles šokujúco súčasne rozpráva o krízach
dnešného človeka.

14. 9. | 19.00 | Eliška Balzerová: 
Můj báječný rozvod

KINO HVIEZDA | Láskavá komédia v podaní 
vynikajúcej českej herečky, ktorá sa pred-
staví sama na  javisku v  osemnástich po-
stavách.

19. 9. | 19.00 | 65. výročie FS 
Trenčan
POSÁDKOVÝ KLUB | Folklórny súbor Gymná-
zia Ľ. Štúra pozýva všetkých svojich priaz-

y y

nivcov na  slávnostné predstavenie k  65.
výročiu založenia súboru.

28. 9. | 19.00 | Štúdio L+S: 
Opačné pohlavie
POSÁDKOVÝ KLUB | Bláznivá komédia. Hra-
jú: Marta Sládečková, Zuzana Tlučková,
Ivan Vojtek a Paľo Topoľský.

30. 9. | 19.00 | Tomáš Plánka: 
Blázon
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Repríza inscenácie
Blázon podľa predlohy francúzskeho auto-
ra Patricka Grégoire „Le Imbecile“.

  KONCERTY
5. 9. | 22.00 | Consistence!: 
Fallgrapp/dj set
KLUB LÚČ | Fallgrapp, Detekm, fi Lo, Kayla,
Matush.

6. 9. | 17.00 | Bella a cappella
TRENČIANSKY HRAD | Prehliadka vokálnych 
skupín a  starej muziky v  duchu histórie
a viery „Bella a cappella“. Účinkujú skupiny

p j y

z Trenčína, Nitry, Bratislavy. Vstup voľný.

12. 9. | 19.00 | HEX
MIEROVÉ NÁMESTIE | Veselá legenda slo-
venskej hudobnej scény.

12. 9. | 23.00 | Rickolus (USA) + 
Leto (CZ)
KLUB LÚČ | Rickolus je jedným z pilierov la-
belu Circle Into Square. Jeho hudba by sa
dala označiť ako lo-fi  folk s výraznými žán-
rovými presahmi.

13.9 .20.00 | Chiki liki tu–a

MIEROVÉ NÁMESTIE | Dravá rock´n´rollová 
smršť z Prešova.

19. 9. | 20.00 | Konexia Party
PIANO KLUB | Dj night.

19. 9. | 22.00 | Reggae night
KLUB LÚČ | Rezidentná akcia klubu pod tak-
tovkou I-Mana.

20. 9. | 20.00 | Rock oldie Live
PIANO KLUB | Oldies night.

20. 9. | 21.00 | The Ills + 
Inherutance
KLUB LÚČ | Koncert.

21. 9. | 18.00 | Galantské trio
GMAB | Klub priateľov vážnej hudby pozý-
va na otvárací koncert sezóny.

26. 9. | 20.00 | Retro Párty
PIANO KLUB | Disco párty 80´ rokov.

26. 9. | 21.00 | Monikino kino
KLUB LÚČ | Live koncert k príležitosti vyda-
nia debutového albumu.

27. 9. | 19.00 | Trenchtown rock
PIANO KLUB | Koncert.

  PRE DETI
pondelok, utorok, streda
a piatok | Tanečná škola Aura 
dance
KC AKTIVITY | Škola moderného tanca pre
deti od  6 do  15 rokov. Informácie a  pri-
hlášky na 0908 731 125.

utorok | 9.00 | Klubovnička
KC AKTIVITY | Máte doma neposedného 
chlapca či „živé“ dievčatko vo veku 2 – 5
rokov? Nechajte vašich drobcov dosýta sa
vyjašiť na  našich tematických hodinách.
Presný rozvrh, cenník a  témy na aktuálny
mesiac na www.klubovnicka.sk.

utorok | 10.00 – 11.00 | Tvorenie 
s potešením
KC AKTIVITY | Tvorivé dopoludnie pre deti 
od 2 rokov v sprievode jedného z rodičov.

  NEDAJTE SI UJSŤ

september 2014

Pri trenčianskej bráne

12., 13. 9. – MIEROVÉ NÁMESTIE 
Tradičnými remeslami a kultúrnym programom opäť ožije námestie pod 
Trenčianskym hradom v rámci ďalšieho ročníka tradičného mestského 
festivalu. Popri bohatom programe nebudú chýbať ukážky ľudových 
remesiel, grilované špeciality, tradičný jarmočný burčiak či víno.
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utorok | 10.00 – 11.00 | 
Klubovnička
KC AKTIVITY | Pohybovo náučné aktivity 
s  Ivetkou určené pre chlapcov aj dievčatá
od 2 – 3 roky.

utorok | 16.00 – 18.00 | 
Klubovnička
KC AKTIVITY | Pohybovo náučné aktivi-
ty s  Ivetkou určené pre staršie deti vo
veku 3 – 5 rokov. Prihlášky a  informácie
na 0908 280 901, www.klubovnicka.sk.

utorok | 15.00 – 16.30 | Klub 
keramikárov
KC AKTIVITY | Keramický krúžok pre deti 
a  mládež s  výučbou základnej práce
s  hlinou a  glazúrou a  inými netradičný-
mi materiálmi. Prihlášky a  informácie
na 0908 210 940 alebo info@kcaktivity.sk.

utorok | 16.30 | Pohybová 
všestrannosť pre deti od 3,5 
roka
HOSS SPORT CENTER | Prekážková dráha, te-
nis, basketbal, fl oorball, atletika – športy
zábavnou formou hry. Nahlásenie vopred
na 032/641 00 13, info@hosscorp.sk.

streda | 9.30 | Riekankovo
MC SRDIEČKO KC STRED | Mamička a dieťa sa 
pri spoločnej hre učia aj riekanky.

streda | 10.00 | Pohybová 
všestrannosť pre najmenších 
s rodičmi
HOSS SPORT CENTER | Hodinka je rozdelená
na 30 minútovú koordinovanú časť a ďal-
ších 30 minút trvá samostatná kreatívna
hra rodičov s deťmi.

sreda | 10.00 – 11.00 | Skákajúce 
žabky
KC AKTIVITY | Príďte si s  nami zaskákať 
v  rytme hudby. Určené pre deti od  1,5 –
3 rokov. Začíname 10. 9. Prihlášky a infor-
mácie 0903 629 050.

streda, štvrtok | 10.00 – 11.00 | 
Duplo klubík
KC AKTIVITY | Lego klub pre najmenšie de-
tičky od 2-4 rokov v sprievode rodiča.

streda, piatok | 16.00 – 17.00 | 
Tanečná škola Goonies
KC AKTIVITY | Škola moderného tanca pre 
deti od  3 rokov. Informácie a  prihlášky
na 0915 101 051.

streda, štvrtok | 16.30 – 17.30 | 
Šikovníček
KC AKTIVITY | Kreatívny klub pre deti od 6 
– 9 rokov.

streda | 16.30 | Pohybová 
všestrannosť pre deti od 5 
rokov
HOSS SPORT CENTER | Prekážková dráha, te-
nis, basketbal, fl oorball, atletika – športy
zábavnou formou hry. Nahlásenie vopred
na 032/641 00 13, info@hosscorp.sk.

štvrtok | 10.00 – 11.00 | Hravé 
predpoludnie v Srdiečku
MC SRDIEČKO KC STRED | Stretnutia vhodné 
pre deti od 1,5 roka inšpirované montesso-
ri pedagogikou.

štvrtok | 16.00 | Pohybová 
všestrannosť pre najmenších 
s rodičmi
HOSS SPORT CENTER |

9., 11. 9. | 17.00 – 19.00 | Nábor 
nových členov Korzo dance
KC AKTIVITY |

5. 9. | 17.00 – 19.00 | Tvorivé 
dielničky
KC KUBRA | Pre šikovné detičky, rodičov 
i babičky. Chcete prežiť pekné popoludnie?

13. 9. | 11.00 | Divadlo pod 
hríbikom: Poprepletko
MIEROVÉ NÁMESTIE | Trochu popletená roz-
právka.

14. 9. | 15.00 | Detský divadelný 
klub: Môj dedko je čerešňa

KINO HVIEZDA | Neobyčajné príbehy chlap-
ca Tonina a jeho dedka Ottaviana plné fan-
tázie a prekvapení.

18. 9. | 13.00 | Zabudnuté 
slovenské rozprávky
VKMR HASIČSKÁ | Beseda žiakov ZŠ s Ade-
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lou Banášovou spojená s  prezentáciou
jej detskej knihy. Počet miest je ob-
medzený. Účasť treba vopred nahlásiť:
j j j y j

032/746 07 15, deti@vkmr.sk.

20. 9. | 15.00 | 7. ročník detskej 
športovej olympiády
MC SRDIEČKO | Štart v  lesoparku Brezina 
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na  detskom ihrisku MC Srdiečko – smer
na Pamätník SNP, mapka je na webe. Nové
športovisko a nové súťaže. Vhodné pre deti
od nula rokov. Rodičia ako tréneri a sprie-
vod sú nutní.

22. 9. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a  rodičia spoloč-
ne čítajú v knižnici na Hasičskej v pobočke
na Juhu a na Dlhých Honoch.

23. 9. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Spoločné čítanie 
v knižnici v pobočke Kubra.

27. 9. | 15.00 – 18.00 | Čarujeme 
zo záhradky
OC LAUGARICIO | Predstavujeme povolanie 
záhradník, záhradný architekt v  tvorivých
dielničkách.

28. 9. | 16.00 | Detský divadelný 
klub: O Haničke
KINO HVIEZDA | Predstavenie v  duchu tra-
dičných ľudových bábkarov podľa sloven-
skej ľudovej rozprávky zo zbierky Sama
Czambela je o tom, ako sa môže život zme-
niť, keď daruješ hrsť múky a o láske, ktorej
neprekáža inakosť.

  VÝSTAVY
Miloš Alexander Bazovský
GALÉRIA M.  A.  BAZOVSKÉHO | Stála expozí-
cia.

5. – 26. 9. | Výtvarné spektrum 
2014
ART CENTRUM SYNAGÓGA | Výstava 51. roč-
níka celoštátnej postupovej súťaže nepro-
fesionálnej výtvarnej tvorby. Vernisáž 5. 9.
o 17.00.

do 7. 9. | Melita Gwerková – 
Marián Vida: Paralelné svety
GMAB | Jedinečné osobnosti slovenskej 
maľby prezentujú svoju tvorbu spoločne,
keďže sú si obsahovo aj formálne veľmi
blízki a  vzájomne sa dopĺňajú aj oboha-

j

cujú.

do 7. 9. | Peter Oriešek: Plastiky 
a kresby

GMAB | Peter Oriešek patrí k  popredným 
osobnostiam súčasného českého sochár-
stva a  kresby. Okrem voľnej sochárskej
tvorby, medailérstva, kresby a  fotografi e,
sa venuje aj pedagogickej činnosti.

do 8. 9. | Uhol pohľadu
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografi í.

do 9. 9. | 70. výročie SNP
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava pri príležitosti 
70. výročia Slovenského národného po-
vstania.

do 10. 9. | Paličkovaná čipka
CENTRUM SENIOROV | Výstava Kataríny Vo-
zárikovej.

do 10. 9. | Misia v kontextoch 
a súvislostiach
TSK | Sakrálne kultúrne pamiatky 9. – 12.
storočia v Trenčianskom, Trnavskom, Zlín-
skom a  Juhomoravskom kraji na  veľko-
formátových reprodukciách originálnych
ilustrácií. Kultúrno-historické objekty v lo-
kalitách prihraničných regiónov SR a  ČR
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spojených s cyrilometodskou misiou.

12. – 30. 9. | Sme ako vy
TSK | Výstava fotografi í Marty Földešovej.
Vernisáž 12. 9. o 15.00.

13. 9. – 31. 10. | Fotografie Tatry 
a Podhalie 19. – 20. storočie
CENTRUM SENIOROV | Fotografi e zo zbierok 
Etnografi ckého múzea z Krakowa.
Vernisáž 13. 9. o 16.00.

14. 9. | Akvatera Trenčín
VÝSTAVISKO EXPO CENTER | Medzinárodná 
výstava zvierat.

do 17. 9. | ORA ET ARS – Skalka 
2014
MESTSKÁ VEŽA | Výtvarné diela vytvorené 
počas 7. ročníka medzinárodného výtvar-
no-literárneho sympózia.

do 18. 9. | Vojak vo výtvarnom 
umení
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava obrazov z  De-
pozitára predmetov kultúrnej hodnoty OS
SR.

18. 9. – 9. 10. | Club aktivity 
2014
POSÁDKOVÝ KLUB | Posádková prehliadka 
záujmovej, umeleckej a  technickej čin-
nosti.

18. 9. – 17. 10. | Výstava SÚHRY 
2014

MESTSKÁ VEŽA | Kostým, rekvizita, bábka
a  priestor spolu vytvárajú pocit, emóciu,
príbeh. Práce žiakov Scénickej kostýmovej
tvorby Strednej umeleckej školy v Trenčíne
spolu s prácami ich pedagógov.

CINEMAX
3. 9. | 19.00 | Aida – Artmax 
opera

Operno-baletnú sezónu v  kine otvorí 
záznam Verdiho opery z Areny di Vero-
na, najväčšej opernej scény pod otvo-
reným nebom v  antickom amfi teátri
na svete.

od 4. 9. | Láska na kari
Gurmánska romanca nabitá chuťami
a  vôňami. Vznikla pod rukami produ-
centov Stevena Spielberga a  Oprah
Winfrey a zahviezdi v nej pôvabne prís-
na Helen Mirren.

od 11. 9. | Miesta
Česko-slovenský fi lm. Napínavý prí-
beh o  mladých ľuďoch, ktorí vstupujú
do sveta dospelých, sa odohráva v 90.
rokoch v malom meste. V jednej z hlav-
ných úloh talentovaný syn Bolka Polív-
ku Vladimír.

od 11. 9. | 38
Jedinečný fi lmový projekt, ktorý pred-
stavuje slovenskú hokejovú legendu
Pavla Demitru nielen ako vrcholového
športovca, ale predovšetkým ako člo-
veka a silnú osobnosť.

od 18. 9. | Labyrint: Útek
Americký mysteriózny sci-fi  thriller
podľa rovnomenného svetového best-
selleru Jamesa Dashnera. Chlapci so
stratou pamäti sa ocitnú uprostred ob-
rovského bludiska.
ARTMAX
Filmy pre náročného diváka každý uto-
rok večer, vstupné 3.50 €, s fi lm kartou
2 €.

ARTKINO METRO
5., 6. 9. | Lucy

Akčný futuristický fi lm Luca Bessona
so Scarlett Johansson v hlavnej úlohe.
Obeť skorumpovaného zločineckého
systému je nútená pracovať ako díler-
ka drog, ktoré v  jej tele spustia neča-
kané zmeny nervového systému. Stane
sa z nej superžena.

6., 7. 9. | 19.00 | Traja bratia
Česká hudobná rozprávka Jana Svěrá-
ka. Vojtěch Dyk, Tomáš Klus a  Zdeněk
Piškula sa vydávajú do sveta na skusy,
aby si našli nevesty. Pri svojom puto-
vaní vstupujú do známych rozprávok.

7. 9. | 16.00 | Útek z planéty 
Zem
Animovaná rodinná dobrodružná ko-
média. Na  planéte Baab žijú zábavní 
modrí ufóni. Keď zachytia SOS volanie
z  obávanej planéty Zem, ich národný

  FILM
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25. 9. | „Veľká vojna“ 
v archívnych dokumentoch 
ŠTÁTNY ARCHÍV | Pohľad na  život  v  tren-
čianskom regióne v rokoch 1. svetovej voj-
ny, vojenská korešpondencia, pohľadnice
a propagandistické plagáty. Pri príležitosti
Dňa otvorených dverí pripravil Štátny ar-
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chív v Bratislave, pobočka Trenčín.

do 27. 9. | Miroslav Potyka 
Fotografie
KATOV DOM |

do 30. 9. | Oprášme vedomosti 
alebo zaujímavý svet 
encyklopédií
VKMR HASIČSKÁ |

30. 9. – 2. 10. | NATO EOD 
Demonstrations & trials
VÝSTAVISKO EXPO CENTER | Tretí ročník vý-
stavy NATO EOD.

  PRE SENIOROV
17. 9. | 15.00 – 17.30 | Klub JDS
č. 30
KC AKTIVITY |

25. 9. | 15.00 | Václavsko –
Michalské stretnutie seniorov
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
ských veteránov.

streda | 8.00 – 9.30 | Babi, pošli 
mi to mejlom
VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž
na zvládnutie základov PC a komunikácie
prostredníctvom e-mailu pre seniorov. Pri-
hlásenie: 032/770 83 14.

  CVIČENIE
pondelok, štvrtok, piatok |
18.00 | Jumping a jumping 
Interval
HOSS SPORT CENTER | Cvičenie na čerstvom
vzduchu na malých profi  trampolínach.

pondelok | 18.30 – 20.00 | 
Cvičenie pre zdravie a radosť
KC AKTIVITY | Naťahovací a  zahrievací či-
-kung, osem kusov brokátu a  24 foriem
tai-či. Prihlasovanie: 0903 440 503.

pondelok | 18.30 – 19.30 | 
Aerobic
KC AKTIVITY | Dance aerobik, posilňovanie
a strečing.

pondelok | 19.10 | Piloxing
HOSS SPORT CENTER | Tanec, box a pilates.

utorok | 9.00 – 9.45 | Joga pre 
mamičky
MC SRDIEČKO KC STRED | Vhodné pre ma-
mičky už 6 týždňov po pôrode.

utorok | 16.45 – 17.45 | 
Zdravotný pilates
KC AKTIVITY | Pre začiatočníkov a ľudí s bo-
lesťami chrbta.

utorok | 18.00 – 19.30 | Joga 
v dennom živote

KC AKTIVITY | Aj pre začiatočníkov.

utorok | 18.30 – 19.30 | Zumba
KC AKTIVITY |

utorok | 19.00 – 20.00 | Dance 
aerobik
KC STRED |

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

streda | 18.00 – 19.00 | Kruhový 
tréning
KC AKTIVITY |

streda | 19.00 | Poweryoga
HOSS SPORT CENTER |

streda | 19.00 | Kruhový 
jumping tréning
HOSS SPORT CENTER | Na čerstvom vzduchu.

streda | 19.00 – 20.00 | Pilates
KC STRED |

streda | 19.30 – 20.30 | Tai – či
KC AKTIVITY |

štvrtok | 19.00 | Tabata
HOSS SPORT CENTER | Trampolínka, podlož-
ka, jednoručky, loptičky a  váha vlastného
tela.

štvrtok | 19.00 – 19.50 | 
Cvičenie pilates začiatočníci 
a mierne pokročilí
KC AKTIVITY |

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

piatok | 18.30 – 20.00 | Latino 
dance fitness
KC STRED | Energické rytmy a posiľňovanie
paží pomocou rukavíc so závažím.

sobota, nedeľa | 9.00 | Jumping 
a jumping Interval
HOSS SPORT CENTER | Na čerstvom vzduchu 
na malých profi  trampolínach.

1. – 30. 9. | 9.00 – 20.00 | 
Centrum pohybu a tanca
MS ŠPORTOVÁ HALA | Step aerobik, bosu, 
fi t lopty, PortDeBras, piloxing, body work
+ cvičenie pre deti od 4 mesiacov, mládež
a dospelých. Kontakt: 0903 449 732

1. – 30. 9. | Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY | Zamerané na  posilňovacie 
cviky v  intervalovom cvičení s  fázami od-
počinku.

1. – 30. 9. | Cvičenie pilates 
pokročilí
KC AKTIVITY |

8., 22., 29. 9. | 18.00 – 20.00 | 
Tai-chi
KC STRED |

11., 18., 25. 9. | 19.00 – 20.00 | 
Cvičenie pre ženy
KC STRED | Cvičenie s  využitím vlastnej 
váhy.

17., 24. 9. | 18.15 – 19.15 | Fit 
lopty
KC AKTIVITY |

20., 21. 9. | Tai-chi, Ming-zang 
a Tchi-kung
KC AKTIVITY | Víkendový seminár. Prihla-
sovanie a  informácie – Zuzana Kozáčková
0907 493 654.

22., 29. 9. | 17.15 – 18.15 | Pilates 
pre začiatočníkov
KC AKTIVITY |

  PREDNÁŠKY
6. 9. | 11.00 | 45. výročie 
založenia Galérie M. A. 
Bazovského
GMAB | Seminár s  komentovanou pre-
hliadkou expozícií a výstav galérie.

8. 9. | 16.00 | Zber ovocia 
a zeleniny, ich správne 
uskladnenie
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša plk.v.v.
Ing. Polakovič.

8. 9. | 17.00 | Windows User 
Group
VKMR HASIČSKÁ | Odborná diskusia 
v  oblasti IT, tento raz na  tému Securi-
ty – pre admina. Kontakt na  prihlásenie:
www.wug.sk.

9. 9. | 16.30 | Kameň rímskeho 
kastela v Iži pri Komárne
VKMR HASIČSKÁ | Prednáška historika
doc. RNDr. Mgr. Petra Chrastinu, PhD., spo-
jená s  prezentáciou dokumentu o  Slová-
koch v rumunskom Bihore.

10. 9. | 16.00 | Oslava dňa 
slovenského vojenského 
letectva
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša historik
Mgr. Peter Kadlec.

17. 9. | 16.30 | Ľudová výšivka – 
zdroj tradície aj inšpirácia
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s rodáčkou z Mo-
ravského Lieskového, pedagogičkou, maj-
sterkou ľudovej umeleckej výroby Bože-
nou Adamicovou, spojená s  prezentáciou
autorkinej knihy Konopná nostalgia.

18. 9. | 16.00 | SNP 1944 – 
jeho odraz v numizmatike 
a faleristike
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša plk.v.v.
Ing. Ján Dibala.

18. 9. | 16.00 | Úzkosť je dobrý 
sluha, ale zlý pán
VKMR HASIČSKÁ | Diskusia s  odborníkmi 
na  podporu duševného zdravia. Diskutu-
jú: MUDr.  D. Gažová, PhDr.  I. Ilavská. Or-
ganizované v  spolupráci s  OZ Ars Vivendi
– umenie žiť.

24. 9. | 16.30 | Miluje, nemiluje, 
idem
VKMR HASIČSKÁ | Prezentácia najnovšieho
románu Martiny Monošovej, v  rámci cyk-
lu „Predstavujeme literátov Trenčianske-
ho kraja“. Organizované v spolupráci s KO
Únie žien Slovenska v Trenčíne.

  KURZY
pondelok | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk pokročilí
KC AKTIVITY |

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

utorok | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk II. ročník
KC AKTIVITY |

streda | 18.15 – 19.45 | 
Francúzsky jazyk I. ročník
KC AKTIVITY |

streda | 16.30 – 18.00 | Anglický 
jazyk
KC AKTIVITY | Informácie a  pri-
hlášky: familyenglish.tn@gmail.com,
0948 909 201.

hrdina sa vydá v  ústrety neznámemu
svetu v hlbinách vesmíru.

9. 9. | 19.00 | Dvojník
Britský fi lm. Nesmelý Simon sa márne
snaží zmeniť svoju osamelú existen-
ciu v  ľahostajnom svete. Jeho život sa
prevráti naruby, keď do  práce prijmú
nového kolegu, ktorý je po  fyzickej
stránke jeho dvojníkom, po psychickej
protikladom.

10. 9. | 19.00 | Kňazove deti
Svieža satirická komédia. Na  malom
ostrove chorvátskej Dalmácie je mla-
dý kňaz zdesený tunajšími pôrodnými
a  úmrtnými štatistikami. Úmrtnosť 
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je príliš vysoká a  pôrodnosť zase prí-
liš nízka. Pokúsi sa zlomiť nelichotivý
miestny trend.

11. 9. | 10.00 | Traja bratia 
(Babybio)
Česká hudobná rozprávka.
(

11. – 14. 9. | 38
Dokument mapujúci život slovenskej
hokejovej legendy, Pavla Demitru.

11., 13. 9. | Pulp fiction
V  kultovom diele 90. rokov zadefi no-
val Quentin Tarantino základné prv-
ky svojej režisérskej poetiky a  vytvoril
mnohovrstevný fi lmový vesmír. Je to
multižánrový opus plný fetišistických
detailov a popkultúrnych odkazov.

14. 9. | 16.00 | Ako si vycvičiť 
draka 2
Pokračovanie úspešného rodinného
animovaného fi lmu.

16. 9. | 19.00 | Ida
Čiernobiely poľský fi lm získal hlavnú
cenu na  fi lmovom festivale v  Londý-
ne 2013. Odvážny fi lm, ktorý sa citlivo
a s porozumením zameriava na bolest-
ne kontroverznú situáciu  – nemeckú
okupáciu a holokaust.

17. 9. | 19.00 | Let’s dance 
all in
Najnovšia časť burcujúceho hitu Let’s
Dance fi lmovej série združuje hviezdne
obsadenie predchádzajúcich fi lmov
na pozadí trblietavého Las Vegas.

18. 9. | 16.00 | Magický hlas 
rebelky
Český dokumentárny fi lm Olgy Som-
merovej o  speváčke Marte Kubišovej
mapuje jej spevácke umenie, osobný aj
disidentský život.

18. – 20. 9. | 19.00 | Nick 
Cave: 20 000 dní na zemi
Hudobný dokument o  jednej z  najfas-
cinujúcejších a najtajomnejších postáv
hudobného a fi lmového sveta. Záznam
života hudobníka, ktorý má dnes 57
rokov a stále sa nechá unášať Múzou.

19. 9. | 15.30 | Teenage: 
Ozveny festivalu 
študentských filmov XIII.
15.30 Blok animovaných fi lmov, 16.30
Blok dokumentárnych fi lmov, 17.30
Blok hraných fi lmov

19. – 20. 9. | V tichu
Senzuálny a  vizuálne pôsobivý fi lm,
mapujúci fragmenty osudu viacerých
židovských hudobníkov v  čase, kedy
ideológia nacistického Nemecka za-
siahla každú spoločenskú vrstvu bez
ohľadu na  vzdelanie, svetonázor, po-
hlavie či rasu.

  FILM
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9. 9. | 17.30 – 19.00 | Maľovanie 
na textil, taška
OC LAUGARICIO | Tvorivý ateliér pre dospe-
lých, nutné prihlásenie na  0918  561  320,
mirka@kcaktivity.sk.

8. 9. | 15.00 – 17.00 | Zápis 
klavírna škola
KC AKTIVITY |

4. 9. | 17.00 – 19.00 | Zápis 
gitarová škola
KC AKTIVITY |

4. 9. | 17.00 – 19.00 | Zápis 
klavírna škola
KC AKTIVITY |

11.,18., 25. 9. | 10.30 | Mommie's 
English Club
MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-
glicky a deti sa pri nich hrajú.

12.,19., 26. 9. | 10.30 | Mami 
spricht Deutsch
MC SRDIEČKO | Mamičky sa rozprávajú
po nemecky a deti sa pri nich hrajú.

10. 9. | 18.00 – 20.00 | Klub 
patchwork
KC AKTIVITY |

16., 23. 9. | 17.30 – 19.00 | 
Základy práce s farbami
OC LAUGARICIO | Tvorivý ateliér pre dospe-
lých, nutné prihlásenie na  0918  561  320,
mirka@kcaktivity.sk.

30. 9. | 17.30 – 19.00 | Sovičkové 
prívesky
OC LAUGARICIO | Tvorivý ateliér pre dospe-
lých, nutné prihlásenie na  0918  561  320,
mirka@kcaktivity.sk.

  INÉ
6. 9. | 7.00 – 12.00 | Burza 
starožitností
VÝSTAVISKO EXPO CENTER |

6. 9. | 7.00 – 12.00 | Chovateľská 
burza
VÝSTAVISKO EXPO CENTER | Exotické vtác-
tvo, holuby, hrabavá a vodná hydina, králi-
ky a ďalšie druhy zvierat.

6. 9. | 14.00 – 18.00 | Slávnostný 
event k zrekonštruovanému 
centru Max
OC MAX | Vystúpi známe dievčenské trio G-
-Strinx, bude sa súťažiť o ceny, deti zažijú
vynikajúcu pouličnú a  interaktívnu sci-fi  
show Vesmírni hrdinovia.

6. 9. | 20.30, 21.30, 22.30 | Nočná 
prehliadka hradu
TRENČIANSKY HRAD | Skupina historického 
šermu Wagus pozýva na  poslednú tohto-
ročnú nočnú prehliadku pod názvom Ďal-

g ý

šie Pudžove dobrodružstvá. Šerm, streľba
z palných zbraní, strašidlá v podzemí, py-
rotechnické efekty a  výstup na  Matúšovu
vežu.

7. 9. | Zahraj si so svojou 
hviezdou
OC MAX | Otvorenie sezóny DUKLY TREN-
ČÍN. Návštevníci sa môžu stretnúť so svo-

y

jou hokejovou hviezdou, zahrať si s  ňou
mini turnaj v  stolnom hokeji, odfotiť sa
alebo získať VIP vstup na  zápas v  sezóne
(návšteva kabíny, dres, večera s hráčmi).

8. 9. | 14.00 – 15.30 | Dvojičkovo
MC SRDIEČKO KC STRED | Stretnutie rodín 
s dvojičkami, trojičkami.

12. – 14. 9. | Priateľstvo bez 
hraníc
CENTRUM SENIOROV | XIII. ročník festivalu.

13. 9. | 19.00 | Muay Thai 
Evening 5

ŠPORTOVÁ HALA DUKLA | Zápasy v thajskom
boxe, K1, MMA , svetelná a zvuková show.

17. 9. | 19.00 | Večer hororových 
filmov
KLUB LÚČ | Príďte sa „báť“ s Petrom Koneč-
ným z portálu Kinema.sk.

19., 20. 9. | Dni Maximiliána 
Hella 2014
UNIVERZITA A. DUBČEKA | Významní ved-
ci prídu opäť do  Trenčína rozprávať 

o  novinkách vo vedeckom svete. 19. 9.,
17.00 – 19.00, RNDr.  Mikuláš Gintner,
PhD. – Higgsov bozón a  iná zverina, 20.
9., 14.45 – 15.25, Mgr.  Ján Vavruś, PhD.
– Maximilián Hell, významná osobnosť 
slovenskej vedy, 20. 9., 15.30 – 16.35
RNDr.  Peter Vereš, PhD. – Iné slnečné sú-
stavy, 20. 9., 16.50 – 18.25, RNDr.  Igor
Kapišinský, Csc. – Lesk a bieda astrológie.

20. 9. | 10.00 – 16.00 | 
Kubranský blšák – bazár
KC KUBRA | Vy ešte neviete, že to potrebu-
jete a my to už máme. Chcete sa zbaviť ne-
potrebnej vzducholode, lampy, kníh, CD,
oblečenia, hračiek? Príďte a predajte si ich.

21. 9. | 9.00 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov pivných 
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

25. 9. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

26. 9. | 14.00 | Skleróza 
multiplex
CENTRUM SENIOROV | Klub.

27. 9. | 9.00 – 21.00 | 
Stredovek – celodenná akcia 
Schatmansdorf Častá
OC MAX | Streľba z  luku, razenie mincí,
výroba dobových sviečok, ochutnávka
stredovekej kuchyne, sokoliari, zaujíma-
vé témy stredovekého života a  záverečná
ohnivá show.

  ŠPORT
6. 9. | 12.00 | HK Štart Trenčín – 
Bánovce nad Bebravou
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – st. žiačky 
– Majstrovstvá kraja.

6. 9. | 14.00 | HK Štart Trenčín 
– Bytča
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – st. žiačky 
– Majstrovstvá kraja.

13. 9. | 9.00 | Memoriál E. 
Brosku
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – turnaj 
ženy.

14. 9. | 11.15 | Trenčiansky 
polmaratón
MIEROVÉ NÁMESTIE | Dĺž-
ka trate: 21,0975 km. Informácie:
www.sportkemp.sk.

21. 9. | 14.30 | ŠK 1. FBC Trenčín 
– Hurikán Bratislava
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – Extraliga
muži.

21. 9. | 18.00 | Cop volley 
Trenčín – Komárno
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – extraliga
muži.

27. 9. | 16.00 | ŠK 1. FBC Trenčín 
– FBK Púchov
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – Extraliga
juniori.

28. 9. | 10.00 | ŠK 1. FBC Trenčín 
– Grasshoppers Žilina
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – Extraliga
juniori.

28. 9. | 15.00 | HK Štart Trenčín 
– Nitra
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – ml. dorast.

28. 9. | 17.00 | HK Štart Trenčín 
– Nitra
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – ženy.

21. 9. | 16.00 | Traja bratia

21. 9. | 19.00 | Kúzlo 
mesačného svitu
Romantická komédia Woodyho Allena
sa odohráva v  20. rokoch na  Francúz-
skej riviére. Príbeh o majstrovi kúzelní-
kovi (Colin Firth), ktorý sa snaží ozna-
čiť psychické médium (Emma Stone)
za podvrh.

23. – 24. 9. | 19.00 | Skôr než 
zaspím
Mysteriózny thriller o strate pamäti pod-
ľa bestselleru S. J. Watsona s Nicole Kid-
man, Colinom Firth a Markom Strong.

25. 9. | 19.00 | 2001: Vesmírna 
odysea

Neopakovateľný a  nadčasový príbeh
o  ceste za  hranice ľudskej skúsenos-
ti, za  hranice priestoru a  času. V  roku
1968 nakrútil legendárny Stanley Kub-
rick, spoluautorom scenára je slávny
Arthur C. Clarke.

25. 9. | 10.00 | (Babybio) 
O mladých rodičoch 2
Dokumentárny fi lm O  mladých rodi-
čoch 2 ukazuje, že aj v  tomto čase sa
nájdu mladí ľudia, ktorí sa plánovane
alebo neplánovane stávajú rodičmi.

26. 9. | 17.30 | O mladých 
rodičoch 2
26., 27. 9. | 19.00 | O koňoch 
a ľuďoch
Vtipný, nádherný a citlivý príbeh zasa-
dený do čistej islandskej prírody získal
množstvo fi lmových ocenení, vráta-
ne šiestich islandských fi lmových cien
Edda (islandská obdoba Oscarov).

26., 27. 9. | 21.00 | Zejtra 
napořád
Romantický česko-slovenský debuto-
vý  fi lm  Rudolfa Havlíka. Premiéru mal
na MFF v Karlových Varoch 2014. V hlav-
ných úlohách Pavel Batěk, Vica Kerekes
a  Filip Blažek. Každú noc milióny ľudí 
zaspávajú s  tým, že zmenia svoj   život
a že zajtra urobia niečo konečne inak.

28. 9. | 16.00 | Khumba
Detské predstavenie o  zebre, ktorá
bola už od narodenia terčom posmeš-
kov od svojho stáda. Je z polovice pru-
hovaná a z druhej biela.

28., 30. 9. | 19.00 | Deti
Prvý hraný poviedkový fi lm oceňova-
ného dokumentaristu Jara Vojteka au-
tenticky zobrazuje pokrivené rodinné
vzťahy aj fakt, že s  najbližšími sme si
najbližší, aj keď to niekedy nezvládame.

KONTAKTY
ARTKINO METRO Mierové nám. 4, 032/743 44 15, www.lampart.skp
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

GMAB Galéria 
M. A. Bazovského

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

HOSS SPORT CENTRUM Karpatská 7537p
KC AKTIVITY Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.skyj y
KC STRED 28. Októbra, 032/652 21 36
KC KUBRA Kubranská 94, 0907 516 720
KINO HVIEZDA Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
KLUB LÚČ Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk
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 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.skp
POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
(PK) Prvá Komorná 
DIVADELNÁ SCÉNA

Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910

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
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