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

JOJka v meste bola v Trenčíne

Výborná atmosféra, množstvo ľudí, obľúbené tváre z televíznej obrazovky, autogrami-
áda, fotenie a vysielanie naživo z plného námestia. Na rovnakom pódiu ako Desmod 
a Zuzana Smatanová si 7. septembra zahrali aj mladé trenčianske skupiny Insane Ride, 
Mortimor a No Pulse. Sú medzi finalistami súťaže Poď na stage. Hlasovať za ne možno 
na www.podnastage.joj.sk do konca roka. FOTO:  TVJOJ

Cena vody v Trenčíne sa od novembra nemení
Hoci sa od 1. novembra 2014 mení prevádzkovateľ vodo-
vodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd vo vlast-
níctve Trenčianskych vodární a kanalizácií, a. s., vodné
a stočné zostáva na rovnakej úrovni.

Novým prevádzkovateľom
budú Trenčianske vodárne a ka-
nalizácie, a. s. (TVK). Zmena
prevádzkovateľa nastane v dô-
sledku ukončenia Zmluvy o náj-
me vodárenskej a kanalizačnej
infraštruktúry v trenčianskom
regióne so súkromnou spoloč-
nosťou Trenčianska vodohos-
podárska spoločnosť (TVS).
Spoločnosť TVK nie je alterna-
tívnym dodávateľom vody, ale
vlastníkom a prevádzkovateľom
vodovodov, kanalizácií a čistiar-
ní odpadových vôd. Bude posky-
tovať tieto služby: dodávku pit-
nej vody, odvádzanie odpadovej
vody a jej čistenie, vyhľadávanie

porúch a následné opravy, vývoz
žumpových vôd a realizáciu vo-
dovodných prípojok.
 Dôležitou správou pre obyva-
teľov je, že vodné a stočné zostáva
nezmenené. V súvislosti so zme-
nou prevádzkovateľa budú zá-
kazníkom doručené nové zmluvy 
o dodávke vody a odvádzaní od-
padových vôd s účinnosťou od 1.
novembra 2014. Ako informova-
la projektová manažérka Moni-
ka Čižnárová z TVK, podrobné
informácie o uzatváraní nových
zmlúv poskytuje Zákaznícke
centrum na adrese Kožušnícka
4 v Trenčíne alebo telefonicky:
pevná linka 0850 850 109, mobil

0903 791 004, prípadne prostred-
níctvom emailu info@tvkas.sk.
 V súčasnosti sa dokončuje
budovanie prevádzkovej spo-
ločnosti v zmysle platnej legis-
latívy. „Maximálnym úsilím spo-
ločnosti TVK, a. s., ako vlastníka
a prevádzkovateľa, je zabezpe-
čenie kvalitných služieb pre na-
šich zákazníkov, ako aj využitie 
fi nančných prostriedkov pre ob-
novu a rozvoj vodovodnej a ka-
nalizačnej infraštruktúry v tren-
čianskom regióne,“ povedala M. “
Čižnárová.
 Čo sa týka projektu „Intenzi-
fi kácia čistiarní odpadových vôd,
odkanalizovanie a zásobovanie 
pitnou vodou v trenčianskom re-
gióne“ na území Trenčína (Opa-“
tová, Zlatovce, Orechové),
predpoklad je ukončiť ich a sko-
laudovať do konca tohto roku.

O postupe pripojenia na no-
vovybudovanú kanalizáciu
budú obyvatelia informovaní
po ukončení kolaudácie. Celý 
projekt, čo predstavuje rekon-
štrukciu štyroch čistiarní od-
padových vôd, výstavbu jednej
novej ČOV, realizáciu 56 km
kanalizácií a 26 km vodovodov,
musí byť hotový do konca roku
2015. (RED) 
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Vážení Trenčania,
milí čitatelia,

želáme vám príjemné čítanie 
októbrového vydania mest-
ských novín. Info zachytáva
najdôležitejšie udalosti minu-
lého mesiaca, no upozorňu-
je i na momenty, ktoré Tren-
čín v dohľadnom čase čakajú. 
Na titulnej strane píšeme o blí-
žiacej sa zmene prevádzkova-
teľa vodovodných a kanalizač-
ných sietí, pripomíname ďalšie 
termíny jesenného upratovania
v meste i povinnosť deratizovať. 
V Infe nájdete prehľad voleb-
ných miestností pre novembro-
vé komunálne voľby. Venujeme 
sa ale aj ostatnému rokovaniu
mestského zastupiteľstva, ju-
bilujúcim folklórnym súborom
z Trenčína a ponúkame kom-
pletný kultúrno – spoločenský
servis, vrátane informácií zo
športu.
 Október sľubuje ešte zopár 
dní babieho leta. Určite prine-
sie aj pestrofarebné obdobie, 
voňavé po zrelom ovocí, možno 
viac daždivých chvíľ a slnka 
pomenej, prírodné aktivity 
spomalia svoje tempo, pozvoľ-
na padajúce listy zo stromov
nostalgicky naladia čas.
 Tak, ako jeseň života.
Človek má more spomienok,
skúseností z radostných i váž-
nejších období svojho bytia. Je 
oveľa múdrejší, zodpovednejší, 
pokornejší. To, čo možno ako 
mladý človek pokladal za veľmi 
dôležité, zrazu sa stáva menej 
podstatným. Čomu možno ne-
prikladal veľkú váhu, vidí dnes 
ako niečo vzácne. Prirodzený 
vývoj vo vnímaní človeka. Všet-
kým trenčianskym seniorom 
želáme príjemné dni, plné úcty, 
porozumenia a obyčajnej ľud-
skej pozornosti.

Redakcia INFO

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte

Vyhrajte dve vstupenky na trenčiansku premiéru slovenskej
filmovej rozprávky LÁSKA NA VLÁSKU, ktorá sa uskutoční
9. októbra 2014 v Cinemaxe Trenčín o 18.00 hodine.

Ako sa volá titulná pieseň k filmu Láska na vlásku, ktorú naspievala
Celeste Buckingham?

Viac o premiére čítajte na strane 9. Odpovede posielajte do 7.
októbra na info@trencin.sk.
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Primátorská kvapka krvi pokračuje
Sobášna sieň mestského úradu bude opäť hostiť mo-
bilné odberové pracovisko Národnej transfúznej služby 
v Trenčíne a tiež dobrovoľných darcov krvi. Stane sa tak 
v stredu 8. októbra od 8.00 do 11.00 hodiny.

 Po tom, čo sa tradícia primá-
torských kvapiek krvi osvedčila
v ostatných krajských mestách,
Trenčín nezaváhal a už prvý mo-
bilný odber krvi priamo na mest-
skom úrade 29. januára tohto
roka bol veľmi úspešný. Krv da-
rovalo 32 ľudí, z nich bolo až 24
prvodarcov.
 Akcia zameraná na darcov-
stvo krvi pod záštitou primátora
sa na trenčianskom mestskom
úrade uskutoční opäť. „Tešíme 
sa na našich darcov krvi, ale aj 
na prvodarcov. Ak sa najmä mla-
dí ľudia rozhodujú, chcem ich
ubezpečiť, že akékoľvek obavy
sú zbytočné,“ povedala vedúca“

lekárka Národnej transfúznej
služby v Trenčíne Nataša Cho-
vancová. Darcom krvi sa môže
stať duševne a fyzicky zdravá
osoba vo veku od 18 do 60 rokov
s váhou viac ako 50 kilogramov.
„Odporúčam nejesť 14 hodín
pred odberom žiadne tučné jedlá.
Vhodné sú ľahké raňajky, naprí-
klad chlieb s medom, ovocie, zele-
nina. K tomu šálka čiernej kávy,
čaju, minerálky alebo ovocnej 
šťavy. Pred odberom je potrebný
dostatok spánku a nezabudnúť 
na pravidlo – nefajčiť,“ upozor-“
ňuje N. Chovancová.

 (RED), FOTO: J. Č.

AKO HOSPODÁRIME?
 K 31. júlu 2014 bol dlh mesta Trenčín v prepočte na jedného oby-
vateľa 362 eur. Pred nástupom súčasného primátora a súčasných
poslancov Mestského zastupiteľstva k 31. decembru 2010 bol dlh
na obyvateľa vo výške 714 eur.

SÚD ŽALOBU
ZAMIETOL
Okresný súd v Trenčíne 23.
septembra zamietol žalobu 
občanov mesta, ktorí sa
domáhali neplatnosti 
zmlúv medzi Mestom Tren-
čín a spoločnosťou HOSS 
CORP, a. s.

 Mesto Trenčín a HOSS
CORP, a. s., medzi sebou uzatvo-
rili na základe rozhodnutia väčši-
ny poslancov mestského zastupi-
teľstva zmluvu o budúcej zmluve
a zmluvu o výpožičke nehnu-
teľností vo vlastníctve mesta,
na ktorých má spoločnosť Mariá-
na Hossu vybudovať golfový are-
ál a športovo rekreačný areál.
 Obe zmluvy napadli žalobou
dvaja občania mesta. Navrho-
vali, aby súd určil, že zmluvy sú
neplatné. Súd žalobu zamietol
v celom rozsahu. 

„Občania mesta sa v tom-
to prípade nemôžu domáhať ne-
platnosti právneho úkonu, ktorý
mesto vykonalo. Súd konštatoval,
že navrhovatelia nemajú právo
na podanie takejto žaloby,“ vy-“
svetlil Martin Dočár z advokát-
skej kancelárie GARANT PART-
NER legal, s. r. o., ktorá mesto
v tejto veci zastupovala. Žalob-
covia sa vyjadrili, že sa chcú od-
volať.  (RED)
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V stredu 17. septembra 
otvorili v Kultúrnom 

stredisku Stred Dlhé Hony 
28. ročník Akadémie tretie-
ho veku. Jej poslucháčmi sú 
aktívni seniori, ktorí si počas
zimného a letného semes-
tra vypočujú sériu prednášok
na rôzne témy. 

Trenčianska univerzita Ale-
xandra Dubčeka v Tren-

číne vstúpila 22. septembra 
do osemnásteho akademic-
kého roka. Do troch stupňov
štúdia v akademickom roku
2014/2015 prijala 1693 uchá-
dzačov. 

Slovenskou biopotravinou 
roka 2014 sa stali špaldové 

celozrnné špirály od spoloč-
nosti Biomila. Výsledky 10. 
ročníka spotrebiteľského hla-
sovania o najobľúbenejšiu bio-
potravinu zverejnili na Tren-
čianskom BIO jarmoku 26.
septembra.

Slávnostné služby Božie 
pripomenuli v nedeľu 28.

septembra 220. výročie posvä-
tenia Evanjelického kostola
v Trenčíne.

V pondelok 6. októbra môžu
občania Trenčína opäť vy-

užiť príležitosť a povedať svoje
názory, pripomienky, sťažnosti
a námety priamo zoči-voči pri-
mátorovi mesta Richardovi Ryb-
níčkovi. Pravidelný Deň otvore-
ných dverí u primátora potrvá
od 14.00 do 18.00 hodiny. 

Pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším pripravuje Jedno-

ta dôchodcov Slovenska ZO č.
30 spoločenské podujatie „Aj
tak sme stále frajeri“. Bude sa
konať vo štvrtok 30. októbra 
o 15.00 hodine v Posádkovom 
klube (ODA). V programe
účinkuje FORTUNA, nebude 
chýbať kvíz, tombola ani ob-
čerstvenie. Miestenky na t. č. 
0905 982 132, 0911 345 376.

  STRUČNE

 FOTO: J. Č.

 FOTO: ECAV-TRENCIN.EU

Správy zo zastupiteľstva

Poslanci mestského parlamentu rokovali 23. septembra. Najočakávanejším momen-
tom bolo hlasovanie, ktorým mali dať zelenú výstavbe nového futbalového štadióna. 

Predkladané zmluvné vzťa-
hy medzi Mestom Trenčín a fut-
balovým klubom AS Trenčín ne-
našli v mestskom zastupiteľstve
dostatočnú podporu. Chýbalo
5 hlasov, pričom z dvadsiatich
prítomných poslancov hlasova-
lo len 10 za, jeden bol proti a 8
poslancov sa zdržalo hlasova-
nia. Na druhý deň bola doručená
na mestský úrad žiadosť o zvola-
nie zasadnutia zastupiteľstva.
Podpísalo ju 10 poslancov, vrá-
tane niektorých, čo predložené
zmluvy týkajúce sa futbalového
štadióna svojím hlasovaním ne-
podporili. V čase našej uzávier-
ky ešte nebol známy termín mi-
moriadneho MsZ k futbalovému
štadiónu. Isté je len to, že po-
slanci budú rokovať a hlasovať 
znova.

  ŠPORTOVÁ HALA
Z VÝPOŽIČKY DO NÁJMU

Zastupiteľstvo jednohlasne
podporilo uzatvorenie zmluvy 
o nájme a prevádzkovaní mest-
skej športovej haly so Športo-
vým klubom 1. FBC Trenčín,
o. z., na dobu určitú 15 rokov
od 1. 1. 2015 s tým, že mesto
bude prispievať na prevádzkové
náklady haly sumou v rozmedzí
125 tisíc až 159. 950 eur, čím zá-
roveň zabezpečí mládežníckym
kategóriám športových klubov
bezplatné využívanie priesto-
rov haly na tréningy a zápasy.
ŠK 1. FBC Trenčín sa ako ná-
jomca zaväzuje počas doby náj-
mu investovať do haly 250 tisíc
eur. Florbalový klub mal halu
vo výpožičke od roku 2006. Od-
vtedy zhodnotil mestský maje-
tok v sume necelých 187 tisíc
eur, na ktoré si od mesta nerobí

nárok. V mládežníckych kategó-
riách využívalo priestory mest-
skej športovej haly v minulej
sezóne zdarma 752 športovcov
(basketbal, volejbal, hádzaná,
fl orbal, futbal). Zmluvu o nájme
a prevádzkovaní športovej haly 
mestské zastupiteľstvo schváli-
lo v záujme podpory mládežníc-
keho športu v Trenčíne a zabez-
pečenia modernizácie športovej
haly na Sihoti.

  STANOVIŠTIA 
TAXISLUŽIEB POD
KONTROLOU

 Trenčianski poslanci odsú-
hlasili všeobecne záväzné na-
riadenie o výkone taxislužby 
na území mesta, vrátane pre-
vádzkového poriadku stanovíšť 
taxislužby. Mesto je oprávnené
na komunikáciách vo svojom
vlastníctve určovať stanovištia
taxislužby z vlastného podne-
tu alebo na základe žiadosti do-
pravcu. Nájomný vzťah mesto
uzatvorí s víťazom verejnej ob-
chodnej súťaže. Prevádzkový 
poriadok stanovišťa taxislužby 
hovorí najmä o využívaní stano-
višťa výlučne vozidlami, ktoré sú
na tomto priestranstve oprávne-
né parkovať. Na stanovištiach
bude platiť zákaz rušenia nočné-
ho pokoja a aj povinnosť doprav-
cu na vlastné náklady zabezpe-
čovať poriadok, čistotu a zimnú
údržbu.

  ZRUŠENÝ ZÁKAZ
PITIA ALKOHOLU 
NA VEREJNOSTI

 Po tom, ako prokurátor na-
padol na konci júna prijaté VZN
o zákaze pitia alkoholických

nápojov na verejných priestran-
stvách, poslanci toto VZN zru-
šili. Prokuratúre prekážalo, že
VZN ukladalo niektorým sub-
jektom povinnosti, na ktoré
mesto nemá právo a zasahuje
tým do výkonu ich vlastníckych
práv. Podľa prokuratúry mesto
v rozpore so zákonom vytvorilo
nový druh a výšku sankcie pre
právnické osoby. Napadnuté
VZN zakazovalo na verejných
priestranstvách piť alkoholické
nápoje s viac ako 0,75 objemo-
vého percenta alkoholu. Určo-
valo aj výnimky, kedy a kde sa
alkohol požívať môže. Primá-
tor Trenčína Richard Rybníček
vyjadril presvedčenie, že o ta-
kýchto veciach by mali rozhodo-
vať mestá a obce, a nie poslanci
NR SR. Protestu prokuratúry 
vo veci zákazu pitia alkoholu
na verejnosti mesto vyhovelo už
druhýkrát. Isté je, že úrad už ďal-
šie nové VZN nevypracuje. 

  Z MONITOROVACEJ
SPRÁVY

 Mestské zastupiteľstvo zo-
bralo na vedomie monitorovaciu
správu mesta k plneniu rozpoč-
tu k 30. 6. 2014. Z nej je zrejmé,
že najväčší kapitálový príjem
bol vo výške takmer 963 tisíc
eur z predaja pozemkov v prie-
myselnej zóne pre spoločnosť 
Akebono Brake Europe N.V.,
Belgicko za účelom výstavby zá-
vodu. Najviac bežných výdavkov
šlo do materských a základných
škôl. Podstatnú časť kapitá-
lových výdavkov tvorila úhra-
da záväzkov z minulých rokov
(splátky za rekonštrukciu verej-
ného osvetlenia, za novú letnú
plaváreň a podobne). (RED)
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VOLEBNÝ OBVOD 1 – STRED, DOLNÉ MESTO, DLHÉ HONY, NOVINY, BISKUPICE

Č. okrsku Volebná miestnosť Vymedzenie územia volebného okrsku

1.
Veliteľstvo síl výcviku a podpory 
OS SR (ODA)
Hviezdoslavova 205/16

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

2. GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA
1. mája 167/3

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

3.
Kultúrne stredisko
DLHÉ HONY
28. októbra 1169/7

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

4.
Kultúrne stredisko
DLHÉ HONY
28. októbra 1169/7 

Soblahovská nepárne č. 1 – 39

5. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bezručova 1228/66

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

6. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bezručova 1228/66 

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

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

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

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

10. MATERSKÁ ŠKOLA
Stromová 2538/3

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

11. MATERSKÁ ŠKOLA
Stromová 2538/3

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

VOLEBNÝ OBVOD 2 – JUH

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

13. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L. Novomeského 2692/11 Jána Halašu

14. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L. Novomeského 2692/11 L. Novomeského, Saratovská nepárne 1-9, párne č. 8 a 10

15. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L. Novomeského 2692/11 K. Šmidkeho

16. Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183 Šafárikova

17. Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183 Bazovského, Liptovská, Južná

18. Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183 Gen. Svobodu, Vansovej, Nám. Svätej Rodiny

19. Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183 Kyjevská, Mateja Bela nepárne č. 37 – 55

20. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9

Mateja Bela nepárne čísla
1 – 35

21. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9 Mateja Bela všetky párne čísla 

Voľby do orgánov samosprávy obcí
 Predseda Národnej rady 
Slovenskej republiky rozhod-
nutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil 
voľby do obecných (mestských) 
zastupiteľstiev a voľby starostov 
(primátorov) obcí a určil deň ich 
konania na sobotu 15. novem-
bra 2014. V tento deň sa voľby 
uskutočnia od 7.00 do 20.00 

hodiny. Pre voľby do mestské-
ho zastupiteľstva sa v našom 
meste utvorili 4 volebné obvo-
dy, v ktorých sa volí 25 poslan-
cov (vo volebnom obvode č. 1 – 
STRED sa volí 6 poslancov, vo 
volebnom obvode č. 2 – JUH 7 
poslancov, vo volebnom obvode 
č. 3 – SEVER 8 poslancov a vo 

volebnom obvode č. 4 – ZÁPAD
sa volia 4 poslanci). Na odo-
vzdávanie hlasovacích lístkov
a sčítanie hlasov bolo v meste
Trenčín vytvorených 50 voleb-
ných okrskov.
 Po vyhlásení kandidatúry 
mestskou volebnou komisiou
(bude až po našej uzávierke),

nájdete v novembrovom čís-
le INFO zoznam všetkých za-
registrovaných kandidátov 
na poslancov mestského za-
stupiteľstva i primátora mes-
ta. Na webstránke mesta bude 
vyhlásenie kandidatúry uverej-
nené najneskôr do 11. októbra 
2014.
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22. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9 Halalovka č. 1 – 20

23. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9 Halalovka č . 21 – 40

24. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9 Halalovka č. 41 – 71

25. Zariadenie pre seniorov
Lavičková 2383/10 Lavičková, Východná

VOLEBNÝ OBVOD 3 – SIHOŤ I – IV, OPATOVÁ, POD SOKOLICE, KUBRA, KUBRICA

26.
TRENČIANSKA UNIVERZITA A. 
DUBČEKA
Študentská 1638/3 

Nábrežná, Švermova, Študentská, Komenského, Smetanova

27.
TRENČIANSKA UNIVERZITA A. 
DUBČEKA
Študentská 1638/3

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

28. MATERSKÁ ŠKOLA
Švermova 1631/24

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

29. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Hodžova 1487/37

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

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

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

32. CENTRUM SENIOROV, 
Osvienčimská 1720/3

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

33. MATERSKÁ ŠKOLA 
Opatovská 654/39 Žilinská, Clementisova,

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

35. MATERSKÁ ŠKOLA 
Opatovská 654/39 Pádivého, Sibírska

36. Kultúrne stredisko OPATOVÁ
Opatovská 96/220

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

37. Kultúrne stredisko KUBRA
Kubranská 63/94

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

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

39. Kultúrne stredisko KUBRICA
Kubrická 56/60 Kubrická

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

41. Stredná odborná škola
Pod Sokolice 519/14

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

VOLEBNÝ OBVOD 4 – ZÁMOSTIE, ZLATOVCE, ISTEBNÍK, ORECHOVÉ, ZÁBLATIE

42. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Veľkomoravská 2160/12 

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

43. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Veľkomoravská 2160/12 Hollého , Ľ. Stárka , Piešťanská

44.  ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Veľkomoravská 2160/12 Duklianskych hrdinov

45. MATERSKÁ ŠKOLA
Medňanského 360/34

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

46. KD ISTEBNÍK
Medňanského 360/34

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

47. ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM
Kožušnícka 72/4

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

48. ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM
Kožušnícka 72/4 Staničná, Súťažná, Budovateľská, Kvetná, Bavlnárska, Školská, Továrenská

49. Kultúrne stredisko ZLATOVCE
Hlavná 495/10 

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

50. Kultúrne stredisko ZÁBLATIE
Záblatská 2/27

Dolné Pažite, Ku kyselke, Pri parku, Poľnohospodárska, Rybáre, Sigôtky, Bratislavská párne č. 52 –
116, Záblatská, Kňažské
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  V školskom roku
2014/2015 navštevuje zák-
ladné školy v pôsobnosti mes-
ta Trenčín 4112 žiakov, čo je
o 12 menej ako v minulom
školskom roku. Na stredné
školy odišlo študovať 443 de-
viatakov, do prvých ročníkov
nastúpilo 487 prváčikov.

  Rodičia detí majú zvýšený 
záujem o návštevu školského
klubu detí – 1449, čo je o 63
viac ako vlani.

  V základných školách po-
klesol počet integrovaných
žiakov z 81 na 70, počet asis-
tentov učiteľa sa nezmenil – 4.

  Základnú umeleckú školu 
K. Pádivého navštevuje 1175
žiakov – individuálne sa vzde-
láva 498 a skupinové vyučova-
nie navštevuje 677 žiakov.

  Voľnočasové aktivity cen-
tra voľného času využíva 493
detí aj dospelých.

  Po zrekonštruovaní 3 tried 
materských škôl Mesta Tren-
čín evidujeme 1541 detí, čo je
o 36 viac v porovnaní s minu-
lým rokom. Na zápis do zák-
ladnej školy sa pripravuje 513
predškolákov.

  ZO ŠKOLSKÝCH ŠTATISTÍK K 15. 9. 2014

Otvorili chránenú dielňu pre ľudí
so sklerózou multiplex
Sú ťažko chorí, ale chcú pracovať. Chránená dielňa Sca-
rabeus v Trenčíne je po Bratislave druhou na Slovensku, 
ktorú otvorilo Združenie Sclerosis Multiplex Nádej.

 V dielni v Bratislave vznika-
jú rôzne ozdobné a dekoratívne
predmety, ktoré si budú môcť 
kúpiť aj ľudia v Trenčíne. Tu má
dielňa zatiaľ dvoch zamestnan-
cov. Ich náplňou práce bude
okrem prípravy prvotných ma-
teriálov pre výrobky aj pracovná
podpora vedenia Združenia SM
Nádej formou získavania dono-
rov, zabezpečovanie databázy,
príprava písomností a projektov
a tiež podpora a poradenstvo pre
pacientov s diagnózou sclerosis
multiplex. „So zamestnanosťou
našich pacientov je skutočne veľký

problém,“ povedala na otvore-“
ní dielne lekárka Ľubica Pro-
cházková z Neurologickej klini-
ky Kramáre v Bratislave. „Táto
choroba ľudí veľmi rýchlo zlik-
viduje z pracovného pomeru. Sú
pomalší v motorike aj v myslení,
takže na niektoré úlohy už ne-
stačia a veľmi skoro sa dostávajú
do invalidného dôchodku. Nieke-
dy aj pričinením vedľajších okol-
ností, teda nielen preto, že oni by
chceli. Jedna pacientka mi pove-
dala, desím sa dní, ktoré ma ča-
kajú ešte v tomto živote, kedy ne-
môžem robiť, nemôžem nikde ísť,

lebo som na vozíčku.
Ako strávim celý ten
čas, ako si vyplním
celé tie dni ničnero-
bením. Keby som as-
poň dostala nejakú
prácu, akúkoľvek,
by ma to zachráni-
lo.“ Otvorenie dielne“
v Trenčíne za obrov-
ský krok považuje aj
predsedníčka a za-
kladateľka združenia
Jaroslava Valčeková.
„Bude tu aj určitá forma komu-
nitného centra, kde sa Trenčania
budú pravidelne stretávať. Me-
dzi nami sú ďalší, ktorí by radi 
pracovali. Verím tomu, že čosko-
ro sa dielňa rozšíri. Je obrovským
zadosťučinením, že už sú fi rmy,
ktoré nám volajú, aby sme prišli 
k nim predávať naše výrobky.“
Ako ďalej povedala, táto cho-
roba je nevyspytateľná a človek
nikdy nevie, čo bude ráno. No
zostáva človekom a potrebuje
cítiť, že je pre druhého dôleži-
tý. „Ľudia s naším ochorením sa
často dostávajú do totálnej izolá-
cie a choroba potom nemá prob-
lém, aby zničila toho človeka úpl-
ne.“ Bývalý IT-čkar a systémový “

technik Juraj Majerech a Jaro-
slava Kivarottová z Trenčína ve-
dia o tom svoje. Do chránenej
dielne pozývajú aj porozprávať 
sa a poradiť sa. „Chceme zvýšiť 
informovanosť ľudí s touto diag-
nózou, podať im pomocnú ruku,“
hovorí Juraj a Jarka ho dopĺňa:
„Uvedomujem si, že ich potrebu-
jeme rozhýbať, aby neležali doma
a neutápali sa vo svojich problé-
moch. A tiež aby sa o nás verej-
nosť dozvedela, že aj keď ideme 
po ulici a hádže nás, nie sme opi-
tí, my sme chorí.“ Chránená diel-“
ňa Scarabeus sídli v Trenčíne
na Opatovskej ulici 47 (v budo-
ve UNI Centra).
 TEXT A FOTO: (RED)

Študenti politológie budú zisťovať 
verejnú mienku o voľbách
Pôjde o dva prieskumy. Predvolebný zrealizujú v októbri, 
druhý v deň volieb. Výsledky zverejnia až po voľbách.

 Katedra politológie Tren-
čianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne pripravu-
je svoj piaty prieskum verej-
nej mienky k voľbám primáto-
ra mesta Trenčín. Predvolebný 
prieskum bude okrem zisťovania
preferencií k jednotlivým primá-
torským kandidátom zisťovať aj
názory Trenčanov na kvalitu ži-
vota v meste ako aj všeobecnú
spoločenskú spokojnosť.

„V deň volieb 15. novembra
2014 bude katedra politológie 
exkluzívne realizovať tzv. exit 
poll. V rámci tohto prieskumu

budú študenti univerzity ozna-
čení visačkou anketára oslovo-
vať s otázkami voličov po odvole-
ní,“ informoval rektor univerzity “
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
 Ako ďalej vysvetlil, exit poll
prieskum je špecifi cký druh an-
kety, ktorý je zameraný na od-
haľovanie sociálno-psycholo-
gických súvislostí rozhodovania
voličov.
 Obidva prieskumy budú zve-
rejnené až po voľbách a jeho vý-
sledky budú slúžiť ako podklady 
pre odbornú publikáciu zamera-
nú na voličské správanie. (RED)

PÝTAJME SI SLOVENSKÉ V TRENČÍNE
Pri príležitosti Svetového dňa potravín sa 16. októbra 
na Slovensku uskutoční celonárodná aktivita zamera-
ná na podporu kúpy domácich výrobkov pod názvom
„Pýtajme si slovenské“. Pôjde o Národný deň podpory
ekonomiky Slovenska.

 Aktivitu organizuje občian-
ske združenie KVALITA Z NA-
ŠICH REGIÓNOV s ambíciou
založiť každoročnú tradíciu.
Každý, kto si 16. októbra bude
objednávať slovenské nápo-
je a jedlá pripravené zo sloven-
ských surovín v reštauráciách,
bistrách, baroch, každý, kto
bude viac ako inokedy nakupo-
vať v obchodoch slovenské vý-
robky a tovary, bude takýmto
uvedomelým spotrebiteľským
prístupom podporovať našich
poľnohospodárov a výrobcov,
zamestnanosť a celú ekonomiku
Slovenska. Cieľom prvého roč-
níka je presvedčiť ľudí o dôleži-
tosti aktívneho prístupu k spot-
rebe slovenských výrobkov
a produktov a využívania takých
služieb, ktoré ponúkajú domácu
produkciu. Presvedčenie, že sa

občania Slovenska zapoja do tej-
to aktivity, podporuje prieskum
GfK, v ktorom sa až 79 percent
z opýtaných pozitívne vyjadrilo
na otázku, či by sa aktívne zapo-
jili do Národného dňa na podpo-
ru ekonomiky Slovenska. Ako
uvádza združenie na stránke
www.kvalitaznasichregionov.
sk, prevádzky zapojené do tej-
to aktivity pre lepšiu orientáciu
spotrebiteľov budú označené ná-
lepkou „U nás ponúkame sloven-
ské“. Štartovací ročník podpo-
rili svojím partnerstvom mnohé
obce a mestá Slovenska, medzi
nimi aj Trenčín. Školáci sa môžu
zapojiť do súťaže „Pýtajme si 
slovenské“ do 13. októbra. Stačí, “
ak nahrajú vo svojej triede krát-
ke kreatívne video a zavesia ho
na www.pytajmesislovenske.sk.
 (RED)
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Upozorňujeme na zákonnú povinnosť deratizovať 
Regulácia živočíšnych škodcov je najúčinnejšia, ak je 
vykonaná celoplošne a v rovnakom období. O verejné
trávniky sa postará mesto, o verejnú kanalizáciu vodo-
hospodárska spoločnosť. Pridať by sa mali aj podniky.

Výzvu na vykonanie derati-
zácie pre fyzické osoby, podnika-
teľov a právnické osoby na území
mesta Trenčín vydal Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trenčíne. Uverejne-
ná je na webovej stránke úra-
du www.ruvztn.sk i na stránke
mesta www.trencin.sk. Výzva
hovorí o povinnosti deratizácie,
ktorú nariaďuje zákon o ochra-
ne, podpore a rozvoji verejného

zdravia. Vykonaná by mala byť 
počas októbra do 31. 10. 2014.

  DERATIZÁCIA VEREJNEJ 
KANALIZÁCIE

 V termíne od 6. do 10. ok-
tóbra vykoná Trenčianska vo-
dohospodárska spoločnosť,
a. s., Trenčín prostredníctvom
fi rmy DDD STAR, s. r. o., Zele-
neč na území mesta deratizáciu

verejnej kanalizácie v Trenčíne,
ktorú má v správe.

  O VEREJNÚ ZELEŇ SA 
POSTARÁ MESTO

 Pôjde o približne 110 ha vrá-
tane stojísk smetných nádob na-
chádzajúcich sa na verejnej zeleni
a niektorých objektov v majetku
mesta. V termíne od 6. do 20.
októbra vykoná deratizáciu fi r-
ma Pavol Beták – ASANA, s. r. o.
Deratizačné práce budú zrealizo-
vané na verejných plochách ze-
lene v lokalitách: sídlisko Kvet-
ná, Zámostie – Nové Zlatovce,

Zlatovce, Zámostie – pred želez-
nicou, JUH, Centrum – Dolné
mesto, bytovky pri Leoni, Novi-
ny, Sihoť I., II., III., IV, Pod Soko-
lice, Kubra, Kubrica, Opatová.

  POZOR NA NÁVNADY

 Upozorňujeme majiteľov do-
mácich a spoločenských zvierat,
aby v čase vykonávania deratizá-
cie zvýšili kontrolu ich pohybu
na verejných priestranstvách ze-
lene a zabránili kontaktu zvierat
s návnadami.

  POVINNOSŤ PRE 
PODNIKY A DRUŽSTVÁ

 Mesto odporúča všetkým
bytovým družstvám, bytovým
spoločenstvám, poľnohospo-
dárskym družstvám, podnikom,
prevádzkam podnikania a orga-
nizáciám, ktoré spravujú objek-
ty na území mesta Trenčín, ako
aj vlastníkom bytových domov
a objektov, užívateľom nehnu-
teľností a pozemkov, aby si spl-
nili povinnosť v zmysle zákona
o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a zabezpeči-
li deratizáciu svojich objektov,
ich okolia a prípojok kanalizácie
pred objektmi.
 (RED)

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 (bezbariérová 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)

Jesenné upratovanie aj v októbri
Organizované jesenné upratovanie v meste Trenčín sa začalo 20. septembra na sídlisku Juh. Potrvá do novembra. Celý harmonogram roz-
miestnenia veľkoobjemových kontajnerov sme uverejnili v minulom vydaní INFO. Pripomíname štyri októbrové termíny a stanovištia:

Veci pre ľudí odkázaných na pomoc 
Mesto Trenčín v spolupráci s Občianskym združením 
Diakonie Broumov opäť pripravuje zbierku použitého
oblečenia. Uskutoční sa v novembri.

 Diakonie Broumov 
s Mestom Trenčín pravidelne 
spolupracuje pri organizovaní 
zbierok vecí, ktoré sú pre jed-
ných už nepotrebné, ale druhým 
môžu ich zložitú situáciu uľah-
čiť. Jesenná zbierka sa uskutoč-
ní v dňoch 11. až 14. novembra. 
Ľudia budú môcť veci priniesť 
v čase od 15. do 17. hodiny 
do Kultúrneho strediska Dlhé 

Hony (vchod z Ul. 28. októbra).
Darovať môžu oblečenie (dám-
ske, pánske, detské), lôžkoviny,
posteľnú bielizeň, uteráky, utier-
ky, záclony, látky (minimálne
1m², nie odrezky a zvyšky látok),
domáce potreby – riad, nepoško-
dené poháre, perie, prikrývky 
plnené perím alebo vatou, van-
kúše a deky, nepoškodenú obuv
(treba zviazať gumičkou, aby 

sa páry nestratili), ďalej hrač-
ky, elektroniku do 20 kg (žehlič-
ky, hriankovače, kulmy, holiace 
strojčeky, hodinky, váhy, mixéry, 
kávovary, vŕtačky, mikrovlnné 
rúry, počítače). Veci treba zaba-
liť do igelitových vriec alebo ška-
túľ, aby sa nepoškodili transpor-
tom. Z ekologických dôvodov 
nemôžu vziať práčky, chladnič-
ky, žiarovky, monitory, televízie, 
matrace a koberce, ďalej znečis-
tený a vlhký textil a tiež nábytok, 
bicykle a detské kočíky, ktoré sa 
transportom znehodnotia. (RED)
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Trenčianske folklórne súbory oslavujú
Radosť má štyridsať, Kornička a Seniorklub Družba pät-
násť rokov.

 Detský folklórny súbor RA-
DOSŤ založila v roku 1974 
Emília Šteiningerová spolu so
Štefanom Sádovským. Začína-
li s 20 deťmi a bez muziky, už
o rok sa k nim pridal Vojtech
Vašš a vznikla detská cimbalo-
vá muzika. Dnes pôsobí v súbo-
re, ktorý doteraz vychoval viac
ako 500 tanečníkov 
a spevákov, už 12. 
generácia hudob-
níkov. Účinkovali 
v 16 štátoch Euró-
py, v USA, Kanade 
či na Taiwane. Z pó-
dií popredných ce-
loslovenských a eu-
rópskych festivalov 
si priniesli nejed-
no ocenenie. Vydali 
dve CD „RADOSŤ 

pre RADOSŤ“ a “ „My sme 
súbor Radosť, rozdáva-
me radosť!“. Oslavovať 
40. výročie založenia sú-
boru budú slávnostným 
programom. V piatok 17. 
októbra o 18.00 hodi-
ne v Posádkovom klube 
(ODA) s rodičmi detí a ve-
rejnosťou. V sobotu 18. 
októbra o 16.00 hodine 
programom a spoločen-
ským posedením pre býva-
lých členov. Viac na www.
radost.eu.

 Detský folklórny súbor
KORNIČKA vznikol na jeseň 
v roku 1999 a v súčasnej dobe
v ňom účinkuje viac ako 100 detí
z Trenčína a okolia vo veku od 6
do 16 rokov. Vedúcou súboru je
Jaroslava Kohútová. Počas 15
rokov svojho pôsobenia realizo-
vali vyše 510 vystúpení, z toho

takmer dvesto v zahraničí. Kor-
nička je trojnásobným laureá-
tom celoštátnej súťaže detských
folklórnych súborov (2009, 
2011, 2013) a dvojnásob-
ným Laureátom celoštátnej sú-
ťaže detského hudobného fol-
klóru (2008, 2010). Na konte
má aj víťazstvo v súťaži sólistov
tanečníkov „Šafova ostroha“.
15. výročie založenia si súbor
pripomenie sláv-
nostným progra-
mom v divadelnej
sále Posádkového
klubu 25. októbra
o 14.00 a o 18.00
hodine. Súčasťou
výročného progra-
mu bude aj samo-
statný hudobno-
-spevný program
súčasných a býva-
lých speváčok a ľu-
dovej hudby DFS
Kornička 24. októbra o 19.00
hodine v refektári Kolégia pia-
ristov. Viac na www.kornicka.
sk. 
 Občianske združenie Se-
niorklub Družba svoju čin-
nosť začalo v roku 1999 prí-
pravou programového čísla

pre slávnostný program na po-
česť 45. výročia založenia súbo-
ru Družba. Patrí k najstarším
zaregistrovaným seniorským
súborom na Slovensku, ktoré
vznikli pri existujúcich folklór-
nych súboroch. V súčasnosti ho
tvorí 23 mužov a 20 žien. Dote-
raz nacvičili 17 tanečných chore-
ografi í, uskutočnili viac ako 200
vystúpení doma i v zahrani-

čí (USA, Rakúsko, Maďarsko,
Poľsko a Česká republika). 15.
výročie svojho založenia oslá-
vi Seniorklub Družba slávnost-
ným programom v sobotu 4.
októbra o 18.00 v Pianoklube
v Trenčíne. Všetkým jubilujúcim
súborom blahoželáme! (RED)

TRENČÍN MÁ NOVÉ DETSKÉ IHRISKO
Detské ihrisko Sr-
diečko slávnost-
ne otvorili 20. sep-
tembra v prírodnom 
prostredí lesopar-
ku Brezina. Stalo sa 
tak v rámci 7. roční-
ka detskej športovej 
olympiády, ktorú or-
ganizuje OZ Mater-
ské centrum Srdiečko 
Trenčín v spolupráci 
s ďalšími partnermi 
z Trenčína. Pre rodiny 
s deťmi boli pripra-
vené zaujímavé súťa-
že, nechýbali medai-
ly či olympijský oheň 
a ukážka street wor-
koutu. Ihrisko je ako 
stvorené na zábavu 
pre deti od 3 do 14 
rokov. Zdroj: www.
trencianska.tv

Benefičný večer podporí ľudí 
s mentálnym postihnutím
Trenčianska nadácia pripravila ďalšiu aukciu vzácnych 
vín. Výťažok daruje organizáciám, ktoré sa starajú
o ľudí s mentálnym postihnutím. Hudobným hosťom
bude Zuzana Smatanová.

 Podujatie sa uskutoční
16. októbra v Sokolovni pube
v Trenčíne. Aukciu vzácnych
vín povedie renomovaná enolo-
gička, medzinárodná degustá-
torka a členka Európskeho vi-
nárskeho rytierskeho stavu
Edita Ďurčová AIWS. Súčasťou
večera bude ochutnávka špič-
kových slovenských vín, kto-
ré bodovali na svetových súťa-
žiach. K vínu patrí kvalitný syr,
pečivo a čokoláda a vďaka šted-
rým darcom z regiónu nebudú
na stoloch chýbať. Informovala
o tom správkyňa nadácie Alena
Karasová. Hudobnú časť večera
vyplní koncert Zuzany Smata-
novej a duo pedagógov ZUŠ K.
Pádivého v Trenčíne Ludvík So-
ukup a Samuel Bánovec. Z vý-
ťažku benefi čnej aukcie budú
podporené aktivity troch or-
ganizácií. Ich projekty vybrala

správna rada nadácie v spolu-
práci s odbornou grantovou ko-
misiou z jedenástich projektov
prihlásených do špeciálneho
grantového kola. Úspešní žia-
datelia sa predstavia priamo po-
čas benefi čného večera. Druhý 
ročník aukcie vzácnych vín or-
ganizuje Trenčianska nadácia
v spolupráci so spoločnosťou
VINALMA, s. r. o., výrobcami,
dovozcami a zberateľmi vína
a Strednou odbornou školou
obchodu a služieb v Trenčí-
ne. Akciu fi nančne podporu-
je Mesto Trenčín, Trenčiansky 
samosprávny kraj a spoločnosť 
Považský cukor, a. s. Vstupen-
ky na podujatie sa dajú kúpiť 
v kancelárii Trenčianskej na-
dácie na Mládežníckej ulici 2,
v KIC na Mierovom námestí 9
alebo úhradou na účet Tren-
čianskej nadácie. (RED)
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Poďte s INFOm na premiéru
Najočakávanejšia rozprávka v slovenských kinách príde 
9. októbra aj do Trenčína. Celovečerný hraný film „Láska
na vlásku“ osobne uvedie speváčka Celeste Buckingham,
ktorá v ňom stvárňuje jednu z hlavných postáv.

Film o víťazstve lásky a dobra
je inšpirovaný jedným z najkraj-
ších príbehov svetovej literatúry 
– románom Marka Twaina Princ
a bedár. Odohráva sa v polovi-
ci 15. storočia. Na kráľovskom
hrade sa princ Matej cíti ako vä-
zeň. Otec ho prinúti zasnúbiť sa
s princeznou Beatrix, ktorú však
nemiluje. Matej využije náhod-
né stretnutie s tulákom Tomá-
šom, ktorý je jeho identickým
dvojníkom. Chlapci si vymenia
šaty a dohodnú sa, že si na jeden
deň vyskúšajú život toho druhé-
ho. Rozprávka sa nakrúcala 31
dní, 13 hodín denne, napríklad

aj na Oravskom hrade, v Mú-
zeu oravskej dediny v Zuberci,
na Nitrianskom hrade či v kosto-
líku sv. Michala v Drážovciach.

  MENÁ SO ZÁRUKOU
KVALITY

 Pod námet, scenár a réžiu sa
podpísala Mariana Čengel Sol-
čanská, známa svojím debutom,
celovečerným fi lmom „Legenda 
o lietajúcom Cypriánovi“, ktorý 
sa stal najnavštevovanejším slo-
venským fi lmom v kinách v roku
2010. Zaň získala Igrica za ré-
žiu a Cenu kritiky za najlepší

slovenský fi lm. V jej najnovšom
projekte uvidíme skúsených
hercov Tomáša Hanáka, Karola
Čálika, Marka Igondu či Attilu
Mokosa. Dvojrolu princa Mate-
ja Korvína a kováčovho syna To-
máša stvárnil mladý slovenský 
herec Samuel Spišák. Ako sám
povedal, bola to zatiaľ jeho naj-
väčšia herecká príležitosť, keď-
že oba charaktery boli veľmi od-
lišné a musel sa sústrediť, aby 
sa mu neplietli. Absolvoval kvôli
svojej úlohe kurzy šermu a jazdy 
na koni. Kaskadérske kúsky hral
väčšinou sám. Princeznú Beatrix
hrá populárna speváčka Celes-
te Buckingham, ktorá napísala

a otextovala aj titulnú pieseň
k fi lmu „Love in your soul“.

  PREMIÉRA V TRENČÍNE

 V októbri sa nová slovenská
rozprávka dostáva do kín. Pred
uvedením v trenčianskom Cine-
maxe 9. októbra je o 17.00 ho-
dine naplánovaná autogramiá-
da Celeste Buckingham a malý 
koncert. Začiatok predstavenia
bude o 18.00 hodine. Dve voľné
vstupenky na podujatie môžete
vyhrať v našej súťaži – podrob-
nosti na 2. strane.

 (RED), FOTO: ERIK ERŽIN

Vojtech Zamarovský by mal 95 rokov
Významnú postavu svetovej literatúry faktu si v Trenčí-
ne pripomenú výstavou a besedou o jeho živote a diele. 

 Trenčiansky rodák, spiso-
vateľ a popularizátor starovekej
histórie a archeológie Vojtech
Zamarovský by sa 5. októbra do-
žil 95 rokov. Zomrel však 26. júla
2006 v Prahe ako 86 – ročný. Pri
príležitosti výročia jeho nedo-
žitých 95. narodenín pripravi-
la Verejná knižnica M. Rešetku

a Klub priateľov Vojtecha Zama-
rovského 9. októbra o 9.30 h spo-
mienkovú besedu v spoločenskej
miestnosti knižnice na Hasičskej
ulici 1 a tiež výstavu Cestovateľ 
stáročiami. Tematická expozícia
bude počas októbra v priesto-
roch knižnice na Hasičskej i Ja-
selskej ulici. (RED)

Aké je vydať album Jane Kirschner?
Nedajte si ujsť prvý z diskusných večerov Choices v Tren-
číne. V utorok 7. októbra v Klube Lúč aj so skupinou
Longital.

Debaty na aktuálne témy 
naplnia päť utorkových večerov
s empatickými ľuďmi o úspe-
choch, ktoré nevidieť na prvý 
pohľad. Prvú diskusiu začne
o 18.00 hod. vystúpenie skupiny 
Longital. Spolu s nimi a s Pinom
z kapely Puding pani Elvisovej
bude reč o lesku a biede sloven-
ských nezávislých hudobníkov.
Keďže Longital majú vlastné vy-
davateľstvo, tak aj o tom, aké je
to vydať album Jane Kirschner.

„Od hudby, aktívneho občian-
stva, nielen pred komunálnymi 
voľbami, zaujímavých biznis ná-
padov o výchove rodinou a školou
prejdeme aj k oživovaniu miest,“
hovorí o ďalších témach diskusií
Ivan Ježík z neziskovej organi-
zácie Voices, ktorá podnetné ve-
čery do Trenčína prináša. Keďže
partnerom projektu je nadácia
Pontis, vstup na podujatia je voľ-
ný. Ich termíny a témy nájdete aj
v časti KAM v Trenčíne. (RED)

Hudobnú jeseň uvedie
štvorručný klavírny koncert
Klub priateľov vážnej hudby pripravil na október a no-
vember druhú časť festivalu Jarné kvety, jesenné plody. 

 Kým na jar sa v koncertných
sálach predstavili začínajúci
umelci, teraz čakajú posluchá-
čov vyzretí interpreti. V úvode je-
senného festivalu si spolu za kla-
vír sadnú čestná predsedníčka
trenčianskeho klubu Ida Černec-
ká a dramaturg festivalu Fran-
tišek Pergler. Počas festivalu sa
ďalej predstaví komorné združe-
nie ALEA, ktoré nedávno vydalo
album so židovskými piesňami.

Hosťom ich koncertu bude skve-
lý Martin Babjak. Jeho setra Te-
rézia Kružliaková spolu s Janou
Bernáthovou sa zasa postarajú
o tradičný spevácky koncert. Ďal-
šie koncerty budú patriť vynika-
júcim inštrumentalistom Jozefo-
vi a Dagmar Zsapkovcom (gitara
a fl auta), Jozefovi Podhoranské-
mu (violončelo) a Márii Heinzovej
(klavír). Informácie o koncertoch
nájdete v KAM v Trenčíne. (RED)

Ostrov Festival sa vydaril
Po bohatom kultúrnom lete v Trenčíne zavŕšila sezónu
6. septembra príjemná udalosť, ktorá do sviežeho mixu
spojila šport, hudbu, street art a priateľskú atmosféru.

Popoludní sa predstavila lí-
nia mladých domácich kapiel
trenčianskeho regiónu na čele
so stále viac populárnou Fish
Face, Genuine Jacks alebo The
77. Vo večernom programe si
všetky vekové kategórie návštev-
níkov užívali extravagantných
Captain Slice či rapperskú dvo-
jicu pod názvom Vec a Škrupo.
Do pohybu dostala dav svojou
živosťou na pódiu neprehliad-
nuteľná kapela Billy Barman
a bodkou za večerom bol kon-
cert Slobodnej Európy v rámci
25. výročia formácie na sloven-
skej hudobnej scéne. Bonusom
festivalu bola plavba výletnou

loďou po Váhu v sprievode akus-
tického koncertu domáckej ka-
pely NoPuls. Počas celého hu-
dobného programu boli pre 800
návštevníkov prístupné športo-
viská s ping-pongom, bedmin-
tonom či tenisom, ako i možnosť 
sledovať prácu grafi ty umelcov
v priamom prenose. Zábava pre
najvytrvalejších pokračovala až
do rána s DJ Ya na after party 
pod vŕbou. Veríme, že pozitív-
ne reakcie účinkujúcich aj náv-
števníkov prinesú opäť o rok
do Trenčína skvelú festivalovú
náladu. 
 TEXT: MIROSLAVA PATKOVÁ
 FOTO: ARCHÍV OF
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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.

 Asi 1,5 ročný kríženec jack
russela a bígla Michal je učen-
livý prítulný psík s pokojnou
povahou. Vhodný je do bytu
i domu, k starším ľuďom aj
k deťom.

 Kríženca bradáča asi 1,5
ročnú fenku Sheelu pravdepo-
dobne vyhodili majitelia z dô-
vodu jej úrazu. Čaká ju operá-
cia zlomeniny bedrového kĺbu
a liečba straty zraku. Aj bez
zraku sa však veľmi rýchlo učí
orientovať a rozpoznávať hla-
sy. Hodí sa k starším ľuďom
do bytu i do domu s prístupom
dnu. 

 Asi ročný slovenský kopov
Rolf je síce energickej povahy,f
ale je veľmi poslušný, inteli-
gentný a neagresívny. Hodí sa
do domu alebo bytu, k mladším
ľuďom i deťom.
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.

Majster športu
Dušan Čikel má 85
Prvý z mála svetových rekordérov Slo-
vákov, atlét, futbalový tréner, poľovník 
a turista Dušan Čikel oslávi 18. októbra 
85. narodeniny. So svojimi fanúšikmi sa 
stretne 21. októbra na besede v knižnici.

 Beseda s prvým slovenským
atlétom zapísaným v listine sve-
tových rekordov IAAF a kondič-
ným trénerom zlatej generácie
futbalistov Jednoty Trenčín sa
uskutoční vo Verejnej knižnici
M. Rešetku na Hasičskej ulici
1 so začiatkom o 16.00 hodine
v rámci cyklu „Poznávame Tren-
čanov“. Dušan Čikel sa narodil
v roku 1929 v Beckove. Najprv
sa uplatnil ako rýchle krídlo vo
futbalových kluboch, atletic-
ké previerky na vojenčine však
zmenili jeho celoživotné smero-
vanie. Vypracoval sa na výbor-
ného míliara, ktorého osobné

rekordy majú
aj dnes svo-
ju hodnotu. Československo
reprezentoval v 15 medzištát-
nych stretnutiach, absolvoval
38 zahraničných štartov. Preko-
nal československý rekord na 1
míľu a 34-krát posunul sloven-
ské rekordy v deviatich disciplí-
nach. Hoci mal splnené limity 
na tratiach na 1 500 i 5 000 met-
rov, na olympijské hry v roku
1956 do Melbourne ho nepus-
tili. Sklamanie ovplyvnilo jeho
rozhodnutie o ukončení aktív-
nej činnosti a odchode z Prahy.
Bol najprv trénerom futbalistov

v Trenčíne a v Banskej Bystrici.
Od roku 1969 budoval Armád-
ne stredisko vrcholového športu
Dukla Trenčín, kde sa napokon
stal veliteľom. Neskôr pracoval
na veliteľstve Východného vo-
jenského okruhu, odkiaľ v roku
1988 odišiel do dôchodku. Ako
sám povedal, za najvyššie oce-
nenie považuje Hlavnú cenu
Slovenského olympijského vý-
boru za celoživotné pôsobenie
v duchu fair play za rok 2014. 
 (RED, M. HAZUCHA)
 FOTO: ARCHÍV DČ

Poznáme víťazov Trenčianskeho polmaratónu
Na nultom ročníku bežeckého podujatia sa 14. septem-
bra zúčastnilo 298 pretekárov, čo organizátori považujú
za úspech.

 V kategó-
rii mužov zví-
ťazil Miroslav 
Ilavský s ča-
som 1:16.04. 
Zo žien bola 
najlepšia Jitka 
Hudeková s ča-
som 1.31:23. 
Štafetu vyhra-
lo družstvo AK 
Spartak Dub-
nica nad Váhom časom 1.20:12.
Trenčianskeho polmarató-
nu sa zúčastnilo aj množstvo

detí, ktoré zabehli vzdialenosť 
700 m. „Chcel by som sa poďa-
kovať Mestu Trenčín za podporu

pri realizácii tohto športové-
ho projektu a všetkým sponzo-

rom. Veľká vďaka 
za pomoc pri or-
ganizácii patrí 
dopravnej polícii 
a všetkým dobro-
voľníkom. Verím, 
že Trenčiansky 
polmaratón sa 
stane každoroč-
nou tradíciou a vý-
zvou pre všetkých, 
ktorí majú radi 
beh,“ povedal or-“
ganizátor poduja-

tia Martin Vlnka.

 FOTO: SIMON FORUNA

Fenomenálny úspech Dračej légie 2012
V Trenčíne je niekoľko posádok, ktoré jazdia na dračích
lodiach. Jedna z nich sa ale výrazne líši kvalitou i úrov-
ňou dosiahnutých výsledkov.

 V dňoch 4. 
– 7. septembra 
2014 sa ŠK Dra-
čia légia 2012 
Trenčín ako jedi-
ná zo Slovenska 
zúčastnila na 9. 
m a j s t r o v s t v á c h 
sveta klubových 
posádok v ta-
lianskej Raven-
ne. V konkurencii 

5400 pretekárov zo 129 klubov
z 27 krajín a piatich kontinen-
tov získali 2. miesto v kategó-
rii malých lodí senior A open
na 2000 m. Okrem toho sa im
podarilo vybojovať jedno štvr-
té, dve šieste a dve ôsme miesta
v ďalších kategóriách. Športo-
vý klub tvoria ľudia v strednom
a staršom veku. Svojimi výsled-
kami však predbiehajú i mladšie
ročníky, ktoré sa tomuto športu
venujú. (redakčne krátené)

 TEXT A FOTO: 
 IVANA HUDEC STRÁPKOVÁ
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PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV 

NA OSVIENČIMSKEJ ULICI

pondelok 9.00 – 12.00 Spevácka skupina Sihotiar

pondelok, utorok, štvr-

tok, piatok 9.45 – 11.00

Cvičenie pre ženy 

pondelok 16.00 – 18.00 Joga pre ženy

utorok 9.45 – 11.00 Cvičenie ženy 

streda 14.00 – 17.00 Jednota dôchodcov Slovenska č. 5

streda 9.00 – 12.00 Jednota dôchodcov Slovenska č. 27

streda 15.00 DIA mapa

streda 15.00 – 17.00 Diabetes – konzultácie

štvrtok 11.00 – 12.30 Brušné tance

štvrtok 16.30 – 18.30 Keramika – klub

piatok 9.30 – 12.00 Spevácka skupina Sihotiar

 KONTAKT: 032/743 45 35, 0904 339 401 

Odišiel do hokejového neba

Majster sveta z roku 2002
Miroslav Hlinka zomrel vo veku
42 rokov.

Bývalý výborný center a dr-
žiteľ kompletnej medailovej
zbierky z majstrovstiev sveta
(zlato z Göteborgu 2002, strieb-
ro z Petrohradu 2000 a bronz
z Helsínk 2003) odišiel 14. sep-
tembra dobrovoľne z toho sveta.

Narodil sa 30. augusta 1972.
Aktívnu kariéru začal v Dukle
Trenčín. Hral aj za Spartu Pra-
ha, Jokerit Helsinki, Slovan Bra-
tislava, Karlove Vary, MODO,
Dinamo Moskva, Zlín, Žilinu,
Pardubice, Chomutov, Poprad
a v minulej sezóne vypomáhal
prvoligovej Trnave a druholi-
govej Dubnici nad Váhom. Na-
posledy pôsobil ako asistent
trénera v Banskej Bystrici. Slo-
vensko reprezentoval na Sveto-
vom pohári 2004. V drese ná-
rodného mužstva nastúpil v 82
stretnutiach, v ktorých strelil
štrnásť gólov. Posledná rozlúčka
sa konala 18. septembra v Dome
smútku na Juhu. (RED)

Príležitosť pre domáce kapely a súbory
 Mesto Trenčín pripravuje v decembri vianočný festival Čaro 
Vianoc pod hradom. Okrem jarmoku s tradičným vianočným 
sortimentom sa bude na Mierovom námestí konať aj bohatý 
sprievodný program. V prípade, že aj vy máte záujem vystúpiť 
v programe, napíšte na kultura@trencin.sk.

Jubileum oslávia výstavou
 Päťdesiate výročie zalo-
ženia Základnej organizácie 
Slovenského zväzu chovate-
ľov v Trenčianskych Stankov-
ciach si chovatelia pripomenú 
podujatím Trenčianska ob-
lastná výstava hydiny, holubov, 
králikov a nutrií s medziná-
rodnou účasťou a memorial R. 

Mojžiša. Svoje zvieratá pred-
stavia vystavovatelia z regió-
nu a iných častí Slovenska, ale 
aj hostia z Českej republiky, 
Poľska či Rumunska. Výstava 
bude pre verejnosť otvorená 
v sobotu 25. 10. od 8.00 hod 
do 17.00 hod a v nedeľu 26. 
10. od 08. do 13.00 hod.

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Klub Trenčín – Mesto

Pravidelne sa stretávame každý pondelok od 9.00 do 11.00 v Kul-
túrnom centre Stred – Dlhé Hony

Program na OKTÓBER 2014:
6. 10. 2014 – Mgr. Prnová Irena – Nostalgia vodných mlynov
13. 10. 2014 – Naši jubilanti
20. 10. 2014 – Mgr. Mária Kubelová – Moravské Lieskové
– história
27. 10. 2014 – Ing. Katarína Darvašová – Výnimočné ženy biblie
(RÚT)

Ďalšie akcie:
5. 10. – Organový duel – Bratislava Reduta

ZKS – Klub Trenčín – Mesto ďakuje Mestu Trenčín za poskytnutú
dotáciu na činnosť klubu v roku 2014.

Predajcovia sa môžu hlásiť na
vianočné trhy so spotrebným tovarom
 Mesto Trenčín ponúka záujemcom možnosť predaja na tradič-
ných Trenčianskych vianočných trhoch so spotrebným tovarom
a textilom. Konať sa budú v centrálnej mestskej zóne od 10. decem-
bra 2014 do 23. decembra 2014 na Hviezdoslavovej a Jaselskej uli-
ci pred Posádkovým klubom (ODA). Záujemcovia sa môžu prihlásiť 
do 10. novembra 2014 zaslaním prihlášky, ktorej predtlač je zverej-
nená na www.trencin.sk/93626 – Prihláška na Trenčianske vianočné
trhy. Bližšie informácie poskytne Ing. Dobiaš na t. č. 0902 911 047.

  ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred VMČ Stred 20. 10. o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ VMČ Západ 29. 10. o 18.00 v KD Záblatie

VMČ Juh VMČ Juh 6. 10. o 18.00 v KC Aktivity

VMČ Sever VMČ Sever 8. 10. o 16.00 v KS Opatová
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  Bude sa niečo robiť s križo-
vatkou pri Masaryčkách? Ne-
plánuje sa tam semafor? 
 PETER MIKUŠ
Jarmila Maslová, útvar staveb-
ný, životného prostredia, dopra-
vy a investícií
 V súčasnej dobe je v rámci
projektovej dokumentácie cyk-
lotrasy zo sídliska Juh do centra
mesta už naprojektovaná zmena
tvaru uvedenej križovatky a celý 
priechod má byť posunutý. Cyk-
lotrasa sa bude budovať v prí-
pade, že Mesto Trenčín získa
fi nančné prostriedky na jej reali-
záciu z podporných fondov štát-
neho rozpočtu, resp. Európskej
únie.

  Na mestskom webe som 
čítala, že mesto plánuje vybu-
dovať chodník na Ulici Sigôtky 
v Záblatí. Kde a ako? Táto ko-
munikácia bude hlavnou ces-
tou a už teraz ide tesne vedľa 
domov. ANNA C.
Ján Forgáč, útvar stavebný, ži-
votného prostredia, dopravy 
a investícií:
 Cesta na Ulici Sigôtky patrí
do správy VÚC. Mesto ale plá-
nuje z dôvodu bezpečnosti chod-
cov popri tejto ceste realizo-
vať jednostranný chodník. Jeho
umiestnenie závisí od projek-
tanta. K navrhovanému riešeniu
sa budú môcť občania vyjadriť.
Je pravdepodobné, že pre rea-
lizáciu a umiestnenie chodníka
bude potrebné posunúť oplote-
nia. Táto investičná akcia bude
súčasťou návrhu nášho útva-
ru na investičné akcie pre rok
2015.

  Neplánuje mesto Trenčín 
osadiť prístrešok aj na zástav-
ku MHD Kubranská Billa?
 TRENČAN
Jarmila Maslová, útvar staveb-
ný, životného prostredia, dopra-
vy a investícií
 V minulosti sme sa zaoberali
osadením prístrešku na tejto za-
stávke. Ale z viacerých dôvodov
nebol realizovaný a ani v súčas-
nosti s jeho osadením neuvažu-
jeme. Najmä preto, že samot-
ná zastávka je v bezprostrednej
blízkosti križovatky a prístrešok
by zasahoval do jej rozhľado-
vého poľa. Okrem toho, po po-
zemku, kde by mohol byť tento

prístrešok osadený, je vedených
veľké množstvo sietí k súkrom-
ným prevádzkam.

  Kedy sa začne so skultúr-
nením chodníka okolo evanje-
lického cintorína na sídlisku 
Pod Brezinou? IVAN
Robert Buchel, Mestské hospo-
dárstvo a správa lesov, m. r. o.:
 Práce na chodníku sú za-
radené v poradovníku. V naj-
bližšej dobe sa začne s výro-
bou drevených komponentov
na zábradlie.

  Kedy bude dostatočne 
upravená zeleň na Ulici M. 
Rázusa v stredovom deliacom 
páse? Bráni vo výhľade šofé-
rom odbočujúcim vľavo sme-
rom na Nábrežnú ulicu. 
 MAREK PAVLÍČEK
Patrícia Omachelová, útvar in-
terných služieb:
 Úprava drevín prebehla v sú-
lade s pravidlami orezov drevín.
Nakoľko však problémy pretrvá-
vajú, navrhujeme riešenie totál-
nej asanácie zelene v stredovom
páse za účelom bezpečnosti do-
pravy. Problematiku budeme
riešiť v spolupráci s Krajským
riaditeľstvom Policajného zboru
SR.

  Kedy bude funkčná kanali-
zácia v Istebníku na Ulici Ma-
tice slovenskej? A.H.
Monika Čižnárová, Trenčian-
ske vodárne a kanalizácie a. s.:
 Predpokladaný termín je
november 2014. Pracovníci
TVK vás budú včas informo-
vať o presnom termíne ohľa-
dom napojenia sa na verejnú
kanalizáciu.

  Je v Trenčíne nejaká pravi-
delne otvorená zberňa obno-
seného šatstva? 
 LENKA JURIKOVIČOVÁ
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný, životného prostredia, dopra-
vy a investícií:
 Staré šatstvo je možné vy-
hodiť do bielych zberných ná-
dob, ktoré sú rozmiestnené
na území mesta. Tiež je možné
ho odovzdať v zberných dvo-
roch mesta, ktoré sa nachádza-
jú na Zlatovskej a Soblahov-
skej ulici. Oba zberné dvory sú
otvorené od pondelka do soboty 

od 8.00 hod do 17.30 hod.

  Chcel by som sa spýtať 
na dátum dokončenia podcho-
du pod železnicou v Opatovej. 
Na stránke mesta píšete, že 
v auguste 2014, čo pokladám, 
vzhľadom k tempu prác, za ne-
reálne.  MIROSLAV
Martina Pavlíková, hovorky-
ňa Železníc SR:
 Po zrealizovanej prekládke
plynového potrubia sa na pod-
chode v Opatovej nad Váhom
realizujú dokončovacie práce.
Úplné dokončenie podchodu je
plánované na koniec septembra
2014. Následne bude zrušené
dočasné priecestie pre peších,
budú vykonané fi nálne úpra-
vy nástupíšť – mobiliár a prí-
strešky. Predpoklad kolaudácie
je prvý štvrťrok 2015.

  V lokalite Kubra tečie po-
tok, ktorý je v hroznom stave. 
Je neskutočne zarastený a zú-
žený. Bolo by dobré a múdre 
poslať tam nezamestnaných 
ľudí, aby dali potok do poriad-
ku.  JANKA D.
Benjamín Lisáček, útvar inter-
ných služieb:
 Mesto poberateľov dávok
v hmotnej núdzi aktívne využí-
va. Nemôže však aktivačných
pracovníkov používať na čis-
tenie majetku, ktorý mestu
nepatrí. 

  Som povinná čistiť od buri-
ny chodník pred mojím rodin-
ným domom?
 OBYVATEĽKA TRENČÍNA
Benjamín Lisáček, útvar inter-
ných služieb:
 Áno, na základe Všeobecne
záväzného nariadenia č. 7/2004
o dodržiavaní čistoty a poriad-
ku v meste Trenčín sú užívatelia
nehnuteľností povinní čistiť pri-
ľahlé chodníky, okrem iného, aj
od buriny.

  Je zákonom stanovená le-
hota na vyjadrenie stavebné-
ho úradu k ohláseniu drobnej 
stavby?  P. FRIŠNIČ
Marta Švajková, útvar staveb-
ného, životného prostredia, do-
pravy a investícií:
 V zmysle zákona o správ-
nom konaní (správny poria-
dok) v jednoduchých veciach,

najmä ak možno rozhodnúť 
na podklade dokladov predlo-
žených účastníkom konania,
správny orgán rozhodne bezod-
kladne. Ak osobitný zákon ne-
ustanovuje inak, je správny or-
gán povinný rozhodnúť vo veci
do 30 dní od začatia konania. Vo
zvlášť zložitých prípadoch roz-
hodne najneskôr do 60 dní. Ak
nemožno vzhľadom na povahu
veci rozhodnúť ani v tejto leho-
te, môže ju primerane predĺžiť 
odvolací orgán. Ak správny or-
gán nemôže rozhodnúť do 30
dní, prípadne 60 dní, je povinný 
o tom účastníka konania s uve-
dením dôvodov upovedomiť.

  Kto vykonáva dohľad nad 
pracovníkmi, ktorí vykonáva-
jú stavebné práce v Zámostí? 
Ide o cesty, chodníky a nový 
most pri priemyselnom parku. 
Novovybudované obrubníky, 
schody a chodníky sa uro-
bia a následne sa rozbúrajú 
a spravia znova. Takto šetríme 
peniaze? Momentálne prerá-
bajú schodisko na most, ktoré 
sa im nepodarilo urobiť na po-
trebnom mieste! OBČAN
Ján Forgáč, útvar stavebný, ži-
votného prostredia, dopravy 
a investícií:
 Hospodárnosť je zásada,
ktorú by mal vo všeobecnos-
ti dodržiavať každý zhotoviteľ 
– dodávateľ, a to bez rozdielu
na charakter stavby, ktorú reali-
zuje, teda nielen v prípade verej-
noprospešných stavieb. Na Zá-
mostí môže ísť o stavbu nového
mosta – investorom je SSC ale-
bo o stavbu Modernizácia že-
lezničnej trate – investorom je
ŽSR, resp. môže ísť o iné stavby 
súkromných subjektov. Kontro-
lou stavby, či sa stavia v súlade
s projektovou dokumentáciou
a platnými normami je staveb-
ný dozor, ktorý má zistené ne-
dostatky oznámiť stavebnému
úradu. Stavebný dozor si najčas-
tejšie objednáva investor stav-
by, resp. môže byť zabezpečený 
samotným dodávateľom. V prí-
pade nariadenia odstránenia
nesprávne zhotovenej časti stav-
by, je škoda zodpovednosťou
dodávateľa.
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste



4. 10. | 8.00 – 17.00 | 
Farmársky jarmok

MIEROVÉ NÁMESTIE | Farmárske pro-
dukty a  výrobky z  blízkych regiónov,
čerstvá zelenina, sezónne ovocie, kak-
tusy, dobré jedlo, pečené ryby, špecia-
lity, burčiak.
Program: 
10.00 – Latovček – detský folklórny
súbor z Dolnej Súče.
11.00 – Divadlo pod hríbikom – 
Poprepletko, detské divadlo.
12.00 – Goonies, Bambula – taneč-
né skupiny.
14.00 – Slniečko – veselá originálna
world-music v trnavskom dialekte.
16.00 – Fuera fondo – energická
a optimistická – pravá slovenská SKA
kapela.
Sprievodný program:
10.30 – Pastierske hry pre deti,
vozenie na koníkoch, živé zvieratká –
holuby, zajace, sliepky, ovečky.
15.30 – Trenčianske ulice – známe
a neznáme názvy ulíc v mape Trenčína
– prehliadka s profesionálnym sprie-
vodcom (stretnutie pred KIC).

CINEMAX
od 9. 10. | Láska na vlásku
Slovenský rodinný historický fi lm
v  hlavnej úlohe so speváčkou Celes-
te Buckingham. Inšpirovaný románom
Marka Twaina Princ a bedár.

od 2. 10. | Sedem trpaslíkov
Animovaný fi lm. 7 trpaslíkov, 18. naro-
deniny, 2 draci, bozk alebo 100 rokov
spánku... a rozprávka môže začať!

od 2. 10. | Stratené dievča
Mysteriózny thriller s Benom Affl  eckom
v  hlavnej úlohe je adaptáciou rovno-
menného bestselleru Gilliana Flynna,
ktorý sám napísal aj scenár.

  DIVADLO
5. 10. | 18.00 | Zvlnený studený 
front
KINO HVIEZDA | Autorské predstavenie di-
vadla Normálka o  živote a  diele slávnej
hlásateľky počasia Izabelly Luny Pagáčo-
vej.

10. 10. | 20.00 | S + H: Diagnóza 
F-R-K! + afterpárty

KLUB LÚČ | Dvojica Seriš+Hubinský naj-
skôr všetkých pobaví divadelnými skeč-
mi a následne roztancuje. O 20.00 repríza
najnovšieho kusu S+H s názvom „Diagnó-
za: FRK!“, o 22.00 sa obaja protagonisti po-
stavia za dj-ský pult, aby opäť rozhýbali aj
posledného lenivca.

18. 10. | 19.00 | Eva Holubová: 
Hviezda

KINO HVIEZDA | Pôvodná česká one woman
show venovaná Eve Holubovej. Komédia
o fi ktívnej seriálovej herečke.

25. 10. | 19.00 | Tri tvorivé tvory
KINO HVIEZDA | Večer divadelnej improvi-
zácie. Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“

j p

Puchovský a Stanislav „Stanley“ Staško.

27. 10. | 19.00 | Štyria na kanape
POSÁDKOVÝ KLUB | Vtipná a  bláznivá ko-
média o  peripetiách rozpadu manželstva.
Hrajú Petra Polnišová, Henrieta Mičkovi-
cová, Emil Horváth, Richard Stanke, Ľuboš
Kostelný.

29. 10. | 19.00 | Daj mi šťastie
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Autorský projekt re-
žiséra Jana Žůrka a choreografky Hany Ko-

ý j

šíkovej vytvorený pre skupinu alibistických
“fl outkú a kočiček”, ktorí sú schopní spra-
viť pre svoje šťastie čokoľvek. Hrá Divadlo
na cucky (Olomouc).

31. 10. | 20.00 | Europeana
PRVÁ KOMORNÁ DIVADELNÁ SCÉNA | Dra-
matizácia textu Patrika Ouředníka o  sto-
ročí, v  ktorom sa to asi prehnalo s  hygie-
nou – telesnou i duševnou, individuálnou

i  kolektívnou. Absurdný pohľad na  svet
dvadsiateho storočia v podaní divadla Ko-
lomaž.

2. 11. | 18.00 | Samo z lazov
KINO HVIEZDA | Prvý divadelný dokument
o  mužovi, ktorý nie je ničím výnimočný.
Autorské predstavenie divadla Normálka.

  KONCERTY
3. 10. | 22.00 | Prago union + 
Champion sound + djs: Maro, 
Kato, Jeffology
KLUB LÚČ | Hudba Prago Union je zemitá, 
páchne človečinou. Majú skalných fanúši-
kov, dve hudobné ceny Anděl a  priaznivú
kritiku.

4. 10. | 18.00 | Ide pieseň 
dokola…
PIANO KLUB | Slávnostné vystúpenie súbo-
ru Seniorklub Družba Trenčín pri príleži-
tosti 15. výročia jeho založenia. Účinkujú:

p p

Seniorklub Družba, FS Družba, Zahumien-
kári, Nadšenci, iGajdoši a heligónkári z Tr.
Turnej.

4. 10. | 19.30 | Discharge (UK) + 
Ad acta (SK) + Gusets
KLUB LÚČ | Jediný koncert na  Slovensku 
odohrá britská punková legenda v  Tren-
číne.

4. 10. | 21.00 | Interior sound
KLUB LÚČ | Rezidentná akcia. Zmes súčas-
nej elektronickej hudby. Účinkujú: Archív-
ny chlapec, Rafo, Abnormal, Tiff .

10. 10. | 20.00 | Petr Spálený – 
70. narodeniny koncert
PIANO CLUB | Jediný koncert na Slovensku.

11. 10. | 19.00 | Krst CD skupiny 
Šmox
PIANO CLUB | Uvedenie nového CD tren-
čianskej skupiny Šmox (Peter Machun-
ka, Erich Bernát, Ivan Masarik, Dano Jan-
do a  Ivan Pavlík). Spoluúčinkujú: Abraxas
(CZ), Kochta band (CZ), Cpt. Slice.

11. 10. | 21.00 | Foolk + 
Spoiledchild Rex
KLUB LÚČ | Ako by vyzerala hudba, keby
bola obrazom na  plátne? Slovenský elek-
tronický hudobný producent a DJ Foolk ju
maľuje vrstvu za  vrstvou. Jeho hudbu už
stihla pochváliť rešpektovaná Mary Anne
Hobbs, v  Austrálii zasa dídžeji kultového
rádia FBi a na Slovensku získal za svoj os-
tatný  album cenu Radio_Head Award.

12. 10. | 15.30, 18.00 | Zbory
POSÁDKOVÝ KLUB | Spoločný orchestrálny
projekt spevákov, speváckych zborov a hu-
dobníkov miest a obcí Slovenska. Diriguje
Peter Vlčko.

12. 10. | 18.00 | Klavírny koncert 
pre 4 ruky
GMAB | Hrajú F. Pergler, I. Černecká.
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15. 10. | 19.00 | Jarek Nohavica
POSÁDKOVÝ KLUB | Koncert ostravského
básnika a  speváka. Zaznejú známe i  nové
skladby z  pripravovaného CD. Spoluúčin-
kuje vynikajúci poľský akordeonista Ró-
bert Kušmierský.

17. 10. | 18.00 | 40 rokov Radosti
POSÁDKOVÝ KLUB | Počas slávnostného
programu osláv 40. výročia založenia det-
ského folklórneho súboru Radosť sa pred-
stavia jeho členovia v Posádkovom klube.
Slávnostný program pre rodičov detí a ve-
rejnosť.

17. 10. | 20.00 | Buty
PIANO CLUB | Koncert.

17. 10. | 21.00 | Pontiak (USA) + 
Genuine jacks (SK)

KLUB LÚČ | Americká neo-psychedelic rock 
kapela troch bratov Carneyovcov Pontiak
z  Blue Ridge Mountain vo Virginii chodí 
na turné do Európy pravidelne, v Trenčíne
však budú po prvýkrát.

18. 10. | 16.00 | 40 rokov Radosti
POSÁDKOVÝ KLUB |

18. 10. | 20.00 | Rock Oldies Live
PIANO CLUB |

19. 10. | 18.00 | Vokálny koncert
REFEKTÁR KOLÉGIA PIARISTOV | Jana Ber-
náthová (soprán), Tereza Kružliaková
(mezzosoprán), Jana Nagy – Juhász (kla-
vír).

23. 10. | 19.00 | Vojtech Dyk & 
B-Side Band
PIANO CLUB | Exspevák českej skupiny Ni-
ghtwork – Vojtěch Dyk prichádza do Tren-
čína. Novodobý český hudobný fenomén
spolu s orchestrom B-side band pod vede-
ním Josefa Buchty.

23. 10. | 20.00 | Katapult tisíce 
a jedné noci tour 2014
POSÁDKOVÝ KLUB | Legendárny rocker Ol-
dřich Říha s  kapelou. Predkapela skupina
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Dilemma vystúpi o 19.00 hod.

25. 10. | 14.00, 18.00 | O troch 
pramienkoch
POSÁDKOVÝ KLUB | Slávnostný program pri 
príležitosti 15. výročia založenia detského
folklórneho súboru Kornička. Slávnostný
program pre rodičov a verejnosť.

25. 10. | 20.00 | Para, Le Payaco
PIANO CLUB |

  NEDAJTE SI UJSŤ

  FILM
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Fuera Fondo na námestí
S letom na námestí sa 
defi nitívne rozlúčime 
na Farmárskom 
jarmoku v sobotu 4. 10. 
2014. V celodennom 
programe vystúpia aj 
skupiny Fuera Fondo 
a Slniečko.
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26. 10. | 18.00 | Komorný 
koncert
HOTEL ELIZABETH | Jozef Zsapka (gitara),
Dagmar Zsapková (fl auta).

28. 10. | 19.00 | Lúčnica
POSÁDKOVÝ KLUB | Výber najúspešnejších 
programov zachytáva rozmanité umelec-
ké prejavy bohatej ľudovej tradície v  tan-
ci, v  hudbe a  kroji, od  jemných ženských
tancov cez hravé a vtipné, až po tempera-
mentné párové a virtuózne mužské tance.

11. 11. | 19.00 | Tour 2014 
Katarína Knechtová & Cigánski 
diabli
POSÁDKOVÝ KLUB | Do Trenčína prichádza 
exkluzívna pop & ethno tour 2014 s 12
členným hudobným zoskupením. Diab-
li budú hrať Katku Knechtovú a Katarína
Knechtová zasa Diablov.

  PRE DETI
pondelok, utorok, streda
a piatok | Korzo dance
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného
tanca SZUŠ Trenčín pre deti. Informácie
a prihlášky na 0904 504 032.

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

utorok | 10.00 – 11.00 | Tvorenie 
s potešením
KC AKTIVITY | Pre deti od 2 rokov v sprievo-
de jedného z rodičov. Výtvarné techniky so
zameraním na rozvíjanie jemnej motoriky
rúk a tvorivého myslenia.

utorok | 10.00 – 11.00 | 
Klubovnička
KC AKTIVITY | Pohybovo náučné aktivity pre 
chlapcov aj dievčatá vo veku 2 – 3 roky.

utorok | 15.00 – 16.30 | Klub 
keramikárov
KC AKTIVITY | Pre deti a  mládež s  výuč-
bou základnej práce s  hlinou a  glazúrou
a  inými netradičnými materiálmi. Pri-
hlášky a informácie na 0908 210 940 alebo
info@kcaktivity.sk.

utorok | 16.00 – 18.00 | 
Klubovnička
KC AKTIVITY | Pohybovo náučné akti-
vity pre deti vo veku 3 – 5 rokov. Pri-
hlášky a  informácie na  0908  280  901,
www.klubovnicka.sk.

utorok | 17.00 | Cvičenie detí 
s rodičmi
ZŠ DLHÉ HONY |

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

streda | 10.00 – 11.00 | 
Skákajúce žabky
KC AKTIVITY | Príďte si zaskákať v  rytme 
hudby. Pre deti vo veku 1,5 – 3 roky. Pri-
hlášky a informácie 0903 629 050.

streda, štvrtok | 10.00 – 11.00 | 
Duplo klubík
KC AKTIVITY | Lego klub pre deti vo veku 
2-4 roky v  sprievode rodiča. Skladanie
a hry na rôzne témy.

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

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

streda | 17.00 | Cvičenie detí 
s rodičmi
SOKOLOVŇA |

1., 15., 29. | 9.30 – 11.30 | Ateliér 
majstra Galerka
GMAB | Tvorivé dielničky pre malé deti 
od 18 mesiacov do 5 rokov.

3. 10. | Moje mesto povolaní
ZOC MAX | Skúška povolaní pre deti, kto-
ré si môžu naživo vyskúšať budúce povo-
lanie.

12. 10. | 16.00 | O deviatich 
mesiačikoch

KINO HVIEZDA | Bábkové predstavenie pre 
zvedavé deti, ktoré chcú stále vedieť, ako
prišli na  tento svet. V  Detskom divadel-
nom klube účinkuje Divadlo PIKI. Vhodné
pre deti od 3 rokov.

17. 10. | 9.00, 10.30 | 
Spisovateľka z knižnice
VKMR HASIČSKÁ | Beseda žiakov ZŠ so zná-
mou slovenskou spisovateľkou pre deti
a  mládež Gabrielou Futovou, pracovníč-
kou Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.
Počet miest je obmedzený. Účasť treba
vopred nahlásiť. Kontakt: 032/746  07  15,
deti@vkmr.sk.

19. 10. | 16.00 | Fíha tralala
POSÁDKOVÝ KLUB | Divadelno-pesničková 
show Fíha tralala. Škriatok Fíha učí deti
prostredníctvom autorských pesničiek
spoznávať svet.

19.10. | 16.00 | Môj macík
KINO HVIEZDA | Mestské divadlo Trenčín 
uvedie rozprávku o  dievčatku a  mackovi.
Predstavenie je určené najmenším divá-
kom a tým, ktorí si chcú zaspomínať a za-
baviť sa na niečom veľmi pozitívnom.

20. 10. | 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.

21. 10. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Spoločné čítanie 
v knižnici v pobočke Kubra.

23. 10. | 16.30 | Kreatívny rodič 
a šikovné dieťa
MC SRDIEČKO KC STRED | Tekvičky – vyro-
bíme/recyklujeme. Z  PET fl iaš si malý zá-
hradník vytvorí tekvičku.

25. 10. | 15.00 – 18.00 | 
Halloween – sviatok strašidiel
OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky pre deti 
– predstavujeme povolanie ilustrátor.
Vydáme sa do sveta škriatkov a strašidiel,
pripravíme sa na halloweensku párty.

26. 10. | 16.00 | Červená 
čiapočka
KINO HVIEZDA | Autorský prepis známej 
rozprávky v  rámci Detského divadelného
klubu uvádza divadlo KOLOMAŽ.
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29. 10. | 12.00 | Severská 
detektívka – moje hobby
VKMR HASIČSKÁ | Beseda žiakov ZŠ a  štu-
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dentov SŠ s  prekladateľom diel najzná-
mejších škandinávskych spisovateľov,
sprievodcom BUBO Travel agency Joze-
fom Zelizňákom. Počet miest je obmedze-
ný. Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt:
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032/7460715, deti@vkmr.sk.

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

1. – 19. 10. | Katarína Vavrová: 
Vyznanie môjmu otcovi
GMAB | Výrazná predstaviteľka generácie
vstupujúcej na  slovenskú výtvarnú scénu
začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storo-
čia sa predstavuje svojou maľbou, dielami
najmä z  posledných troch rokov, hoci jej
tvorba je podstatne širšia – okrem maľby
zahŕňa aj kresbu a grafi ku.

1. – 19. 10. | Petra Némethová: 
Čiara v nekonečne
GMAB | Autorka pedagogicky pôsobí 
na  Strednej umeleckej škole v  Trenčíne.
Venuje sa kresbe, serigrafi i a  kombino-
vaným technikám, vytvoreným spojením
kresby a koláže.

1. – 31. 10. | Fotografie Tatry 
a Podhalie 19. – 20. storočie
CENTRUM SENIOROV | Fotografi e zo zbierok
Etnografi ckého múzea z Krakowa.

1. – 9. 10. | Club aktivity 2014
POSÁDKOVÝ KLUB | Posádková prehliadka 
záujmovej, umeleckej a  technickej čin-
nosti.

1. – 17. 10. | Výstava SÚHRY 2014

MESTSKÁ VEŽA | Kostým, rekvizita, bábka
a  priestor spolu vytvárajú pocit, emóciu,
príbeh. SÚHRA prác žiakov scénickej kos-
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týmovej tvorby Strednej umeleckej ško-
ly v  Trenčíne s  prácami pedagógov, ktorí 
odovzdávajú svoje skúsenosti z  divadiel,
workshopov a televízie.

3. – 31. 10. | 51. MÉTA
TSK | Jubilejná výstava fotografi í členov 
fotoskupiny. Vernisáž 3. 10. o 17.00.

14. – 17. 10. | ELO SYS 2014
VÝSTAVISKO EXPO CENTER | 20. ročník me-
dzinárodného veľtrhu elektrotechniky,
elektroniky, energetiky a telekomunikácií.

15. 10. – 10. 11. | 20 rokov jazzu 
pod hradom
MESTSKÁ VEŽA | Výstava fotografi í.

17. 10. – 10. 11. | 40 rokov 
Radosti
POSÁDKOVÝ KLUB | Prezentačná výstava 
Detského folklórneho súboru Radosť pri
príležitosti 40. výročia založenia súboru.

24., 25. 10. | Zdravie & harmónia 
2014
VÝSTAVISKO EXPO CENTER | Výstava zamera-
ná na zdravý a harmonický spôsob života.

24., 25. 10. | Jahrada 2014
VÝSTAVISKO EXPO CENTER | 5. ročník výstavy

od 2. 10. | Annabelle
Americký horor nevhodný do 18 r.

od 9. 10. | Anjeli
Adaptácia mimoriadneho románu Mi-
chala Viewegha Andělé všedního. Nad
B. Polívkom, Z. Bydžovskou či Z. Krone-
rovou v ňom bdejú anjeli M. Labuda, V.
Dyk, V. Javorský a E. Křenková.

od 16. 10. | Dom kúziel
Animovaný dobrodružný fi lm. Opuste-
ný kocúrik Hrom sa jedného dňa ocitne
v tajuplnom dome starého kúzelníka.

od 16. 10. | Čo s láskou
Americká romantická dráma. Býva-
lí milenci z  vysokej školy sa stretávajú
po mnohých rokoch.

ARTKINO METRO
2. 10. | 19.00 | Koyaanisqatsi
Koyaanisqatsi je prvý fi lm z  dokumen-
tárnej trilógie, ktorý sa zaoberá vzťa-
hom človeka a moderných technológií.

3. 10. | 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.

3. 10. | 19.00 | Storočný 
starček, ktorý vyliezol 
z okna a zmizol
Príbehy Allana Karlssona, ktorý sa síce
nikdy nezaujímal o politiku, ale napriek
tomu bol vždy nejako zapletený do veľ-
kých historických udalostí 20. storočia.

3. – 4. 10. | 21.00 | Lucy
Akčný futuristický fi lm Luca Bessona so
Scarlett Johansson v hlavnej úlohe.

4. 10. | 19.00 | Fakjú pán 
profesor
Nemecká komédia.

5. 10. | 16.00 | Traja bratia
Traja bratia (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus,
Zdeněk Piškula) sa vydávajú do  sveta
na  skusy, aby si našli nevesty a  rodičia
im mohli prenechať hospodárstvo.

5. 10. | 19.00 | Kňazove deti
Na ostrove chorvátskej Dalmácie je kňaz
zdesený tunajšími pôrodnými a  úmrt-
nými štatistikami. Úmrtnosť je príliš vy-
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soká a pôrodnosť zase príliš nízka.

7. – 8. 10. | 19.00 | Jimmy P.
Epický príbeh o  pekle vojny, o  Indiá-
noch a o sile priateľstva.

9. 10. | 10.00 | Kúzlo 
mesačného svitu
Špeciálna projekcia pre mamičky
na  materskej dovolenke, ktoré môžu
do kina zobrať aj svoje ratolesti.

9. – 11. 10. | 19.00 | Ťažký deň
Čiernobiely komediálny dokument
z  roku 1964, v  ktorom Richard Lester
zachytáva skupinu The Beatles.

10. 10. | 21.00 | Annabelle
Americký horor nevhodný pre malole-
tých do 18 r.

11. 10. | 10.00 | Anime play 
all day
Celodenné premietanie japonských ani-
movaných fi lmov organizované fi lmo-
vým klubom Teenage.

11., 12. 10. | Najhľadanejší 
muž
Film nakrútený podľa bestselleru Johna

  FILM
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ovocia, potrieb pre záhradkárov a farmár-
skych produktov.

30., 31. 10. | Vinoforum
VÝSTAVISKO EXPO CENTER | 23. medzinárod-
ná prehliadka vín.

  PRE SENIOROV
streda | 8.00 – 9.30 | Babi, pošli 
mi to mejlom
VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž
na  zvládnutie základov PC a  komuniká-
cie prostredníctvom e-mailu pre seniorov.
Kontakt na prihlásenie: 032/770 83 14.

7. 10. | 16.30 | Keramická dielňa
CENTRUM SENIOROV | Kurz keramiky pre
malých a veľkých.

16. 10. | 15.00 | Mesiac úcty
k starším
POSÁDKOVÝ KLUB | Spoločenské stretnutie
seniorov.

24., 25. 10. | Senior expo 2014
VÝSTAVISKO EXPO CENTER | 3. ročník výstavy 
potrieb pre seniorov.

30. 10. | 15.00 | Aj tak sme stále 
frajeri
POSÁDKOVÝ KLUB | Spoločenské posedenie,
ktoré pri príležitosti mesiaca úcty k  star-
ším organizuje JDS ZO č. 30 Trenčín Juh.
Miestenky: 0905 982 132, 0911 345 376

  CVIČENIE
pondelok | 17.00 – 20.00 | 
Tai-chi
KC STRED | Taoistické Tai Chi je staré čínske
vnútorné umenie, ktoré zlepšuje zdravie
a rovnováhu tela i mysle.

pondelok | 17.15 – 18.15 | Pilates 
pre začiatočníkov
KC AKTIVITY |

pondelok | 18.30 – 20.00 | 
Cvičenie pre zdravie a radosť
KC AKTIVITY | Naťahovací a  zahrieva-
cí či-kung, osem kusov brokátu a  24 fo-
riem tai-či. Prihlasovanie a  info na  tel.
0903 440 503.

utorok | 16.45 – 17.45 | 
Zdravotný pilates
KC AKTIVITY | Cvičenie vhodné pre začiatoč-
níkov a ľudí s bolesťami chrbta.

utorok | 18.00 – 19.30 | Joga 
v dennom živote
KC AKTIVITY | Cviky sú navrhnuté pre po-
stupný a  trvalý rozvoj človeka a  cvičenie
je otvorené voči všetkým – bez ohľadu
na  vek a  fyzickú kondíciu. Vhodné aj pre
začiatočníkov.

utorok | 18.30 – 19.30 | Zumba
KC AKTIVITY | Tanečná fi tness hodina plná
energie, skvelej hudby a  dobrej nálady
kombinuje latinsko-americké tance spolu
s aeróbnymi pohybmi v rytme dynamickej
latinsko-americkej a exotickej hudby.

utorok | 19.00 – 20.00 | Dance 
aerobik
KC STRED | 60 minútové cvičenie, pri kto-
rom zažijete veľa zábavy, odreagujete sa,
zlepšíte si svoju kondíciu, spevníte svaly
a  spálite kalórie pomocou rytmov skvelej
tanečnej hudby.

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

streda | 18.15 – 19.15 | Bodywork 
a fit lopty
KC AKTIVITY |

streda | 19.00 – 20.00 | Pilates
KC STRED | Zdravé cvičenie pre ženy 
na  spevnenie chrbta, bruška, panvového
dna, ktoré prospeje vášmu zdraviu a  pri-
nesie vám tiež psychickú pohodu.

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

štvrtok | 17.30 – 18.45 | Joga
KC STRED |

štvrtok | 19.00 – 20.00 | 
Cvičenie pre ženy
KC STRED | Cvičenie s  využitím vlastnej
váhy, s  rôznymi cvičebnými pomôckami
(overball, fi tlopta) zamerané na  spevne-
nie svalstva a úbytok váhy.

štvrtok | 19.00 – 19.50 | 
Cvičenie pilates začiatočníci 
a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Cvičenie je zamerané na  hl-
boký svalový systém, podporu krížovej
chrbtice a  laterálne hrudné dýchanie. Zo-
stava cvikov natiahne skrátené a  posilní 
oslabené svaly.

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

piatok | 9.00 – 9.45 | Joga pre 
mamičky
MC SRDIEČKO KC STRED | Cvičenie vhodné
pre mamičky už 6 týždňov po pôrode.

piatok | 18.30 – 20.00 | Latino 
dance fitness s Palinom
KC STRED | Energické latino rytmy doplne-
né posiľňovaním a  formovaním paží po-
mocou rukavíc so závažím.

1. – 31. 10. | 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. – 31. 10. | Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY | Cvičenie pre ženy zamerané
na  posilňovacie cviky v  intervalovom cvi-
čení s fázami odpočinku, ktorého výhodou
je vysoký energetický výdaj, výsledkom je
zlepšenie ohybnosti a  schopnosti koordi-
nácie, spevnené partie bokov, brucha, ste-
henných a sedacích svalov.

1. – 31. 10. | Cvičenie pilates 
pokročilí
KC AKTIVITY |

  PREDNÁŠKY
6. 10. | 17.00 | Windows User 
Group
VKMR HASIČSKÁ | Pre záujemcov o odborné 
diskusie v oblasti IT, systém Windows a iné
IT technológie, tento raz na tému MS Word
2013. Viac informácií: www.wug.sk.

7. 10. | 16.00 | Les je chrám
VKMR HASIČSKÁ | Diskusia v  rámci cyklu
„Poznávame Trenčanov“ s ochrancom prí-
rody a publicistom Alfonzom Liškom.

7. 10. | 16.00 | Zdravotná 
problematika včelstiev (liečivá 
a ošetrenie, poznatky z praxe)
POSÁDKOVÝ KLUB | Objednávanie period-
ík (časopisy, odborné preklady, kalendár,
zápisník). Prednáša plk.v.v. Ing.  Vieroslav
Pelech, Ivan Štefánek.

7. 10. | 18.00 | Choices: 
Backstage slovenskej hudby

KLUB LÚČ | Diskusný večer o  zákulisí slo-
venskej nezávislej hudby so skupinou Lon-
gital a Pinom z kapely Puding pani Elviso-
vej a sólového projektu Kasioboy.

9. 10. | 9.30 | Cestovateľ 
stáročiami
VKMR HASIČSKÁ | Beseda z cyklu „Poznáva-
me Trenčanov“ o živote a diele významnej
osobnosti svetovej literatúry faktu, tren-
čianskeho rodáka Vojtecha Zamarovského
(1919 – 2006) pri príležitosti jeho nedoži-
tých 95. narodenín.

9. 10. | 17.00 | Diskusný 
klub – Rešpektovať a byť 
rešpektovaný
MC SRDIEČKO KC STRED | Otvorený priestor
na diskusiu pre rodičov, starých rodičov, la-
ikov aj odborníkov.

13. 10. | 16.00 | Potraviny ako 
liek...
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ing. Šikuda.

13. 10. | 16.00 | Nekonečné 
hľadanie
VKMR HASIČSKÁ | Beseda z cyklu „Poznáva-
me Trenčanov“ so spisovateľom, trenčian-
skym rodákom, uznávaným chirurgom,
konštruktérom prístroja na  kyslíkovú te-
rapiu Ivom Englerom, spojená s prezentá-
ciou jeho novej knihy Nekonečné hľadanie.

16. 10. | 16.00 | 150. výročie 
narodenia Andreja Hlinku
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ing. Miroslav 
Bulko.

16. 10. | 16.00 | Univerzita 
samoty
VKMR HASIČSKÁ | Beseda v  rámci cyklu
„Predstavujeme literátov Trenčianskeho
kraja“ s Matejom Valuchom, spojená s pre-
zentáciou jeho knihy, v  ktorej popisuje
polročný pobyt v  jednom z najznámejších
a najbrutálnejších väzení sveta Evin Prison
v Teheráne.

16. 10. | 16.30 | Cyklus 
rodičovských diskusií
MC SRDIEČKO KC STRED | Bežné rodičovské
problémy detí rôzneho veku.

21. 10. | 16.00 | Majster športu 
Dušan Čikel
VKMR HASIČSKÁ | Beseda v rámci cyklu „Po-
znávame Trenčanov“ s prvým slovenským
atlétom v listine svetových rekordov IAAF,
kondičným trénerom zlatej generácie fut-
balistov Jednoty Trenčín, plukovníkom v. v.
Dušanom Čikelom pri príležitosti jeho 85.

y

narodenín.

21. 10. | 18.00 | Choices: Bez 
krčmových rečí
KLUB LÚČ | Druhý diel jesennej série diskus-
ných večerov. Spolu s Máriou Žuff ovou z In-

ý j jj

štitútu pre dobre spravovanú spoločnosť sa
pozrieme na to, čo všetko pre nás môže ro-
biť samospráva, prečo sú komunálne voľby
dôležité a ako môžeme na svojich zástup-
cov vplývať aj po voľbách.

23. 10. | 16.00 | Som vyhorený...
VKMR HASIČSKÁ | Diskusia s  odborník-
mi na  podporu duševného zdravia. Kedy

le Carré, jedného z najznámejších auto-
rov špionážnych románov.

12. 10. | 16.00 | Sedem 
trpaslíkov
Animovaný fi lm. 7 trpaslíkov, 18. naro-
deniny, 2 draci, bozk alebo 100 rokov
spánku... a rozprávka môže začať!

15. 10. | 19.00 | 8 1/2
Film Federica Felliniho prináša prí-
beh fi lmového režiséra Guida Anselmi
s  dvorným hercom Marcellom Mastro-
iannim v hlavnej úlohe.

16. – 18. 10. | 19.00 | Biely boh
Fascinujúci príbeh je modernou verziou
Lassie a hlavnou hrdinkou fi lmu je tento
raz sučka Hagen.

17. 10. | 15.30 | Teenage: 
Ozveny festivaly 
študentských filmov XIV.
15.30 Blok animovaných fi lmov, 16.30
Blok dokumentárnych fi lmov, 17.30
Blok hraných fi lmov.

17., 18. 10. | 21.00 | Dracula: 
Neznáma legenda
Nebál sa postaviť obrovskej presile.
Obetoval sa, aby zachránil svoju rodi-
nu a  svoj ľud. Stal sa legendou, ktorá
úspešne zabrzdila turecký vpád do  Eu-
rópy. Napriek tomu ho dnes vnímame
predovšetkým ako jedno z  najväčších
monštier, aké ľudská mytológia stvorila.

19. 10. | 16.00 | Dom kúziel
Animovaný dobrodružný fi lm. Opuste-
ný kocúrik Hrom sa jedného dňa ocitne
v tajuplnom dome starého kúzelníka.

19. 10. | 19.00 | Láska na kari
Gurmánska romanca nabitá chuťami
a  vôňami. Vznikla pod rukami produ-
centov S. Spielberga a O. Winfrey.

21., 22. 10. | 19.00 | 
Východiskový bod
Príbeh biológa, ktorého životnou té-
mou je štúdium evolúcie oka. Nečaka-
ný objav spochybní jeho vieru vo vedu
a zmení jeho skeptický postoj voči mys-
tickým a spirituálnym silám.

23. 10. | 10.00 | Ťažký deň
Špeciálna projekcia pre mamičky
na  materskej dovolenke, ktoré možu
do kina zobrať aj svoje ratolesti...

23. – 26. 10. | Be2Can
Prvý ročník prehliadky fi lmov z medzi-
národných fi lmových festivalov Berli-
nale, Benátok a Cannes. 23. 10., 19.00
Jimmyho sála, 24. 10., 19.00 Tu to musí 
byť, 24. 10., 21.00 Pozícia dieťaťa, 25.
10., 18.00 Zbohom, jazyk, 25. 10.,
19.30 In Order of Disappearance, 25.
10., 21.30 Clouds of Sils Maria, 26. 10.,
17.45 Kmeň, 26. 10., 20.00 Leviathan

26. 10. | 16.00 | Škatuliaci
Detské predstavenie. Animovaný fi lm,
v  ktorom z  podzemných skrýš vyliezajú
zvláštne bytosti nazývané Škatuliaci, kto-

ý ý y j

ré kradnú všetko, čo im príde pod ruku.

28., 29. 10. | 19.00 | 
Comeback
Slovenský fi lm z prostredia ilavskej väz-
nice je príbehom o recidivistoch.

30., 31. 10. | 19.00 | Frank
Britsko-írska komediálna dráma Lenny-
ho Abrahamsona s Michaelom Fassben-
derom v hlavnej úlohe.

  FILM
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hovoríme o  syndróme vyhorenia? Aké sú
štádiá a prevencia? Diskutuje: Mgr. L. Svet-
líková. Organizované v spolupráci s OZ Ars
Vivendi – umenie žiť.

29. 10. | 16.00 | Škandinávia 
očami Jozefa Zelizňáka
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s  prekladateľom
diel najznámejších škandinávskych spiso-
vateľov nielen o severskej detektívke.

  KURZY
pondelok a streda | Klavírna 
škola M. Staňová
KC AKTIVITY |

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

utorok a štvrtok | Gitarová 
škola
KC AKTIVITY |

utorok a štvrtok | Klavírna 
škola I. Buchtíková
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 |

utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý 
ateliér pre dospelých
OC LAUGARICIO | Nutné prihlásenie
na 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

utorok | 18.00 – 19.00 | Tanec 
pre radosť
SOKOLOVŇA | Kolektívne a párové tance pre
dospelých a študentov (Francúzsko, Izrael,
Grécko, Arménsko, Srbsko, Slovensko atď.)
Kontakt na prihlásenie: 0910 196 456.

utorok | 18.00 | Bezplatný kurz 
meditácie
KS DLHÉ HONY | Praktické cvičenia, meditá-
cia a každodenný život, meditácia a šport,
meditácia a umenie, otázky a odpovede.

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.

5.,11.,18., 25. 9. | 10.30 | 
Mommie's English Club
MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-
glicky a deti sa pri nich hrajú.

5.,12.,19., 26. 9. | 10.30 | Mami 
spricht Deutsch
MC SRDIEČKO | Mamičky sa rozprávajú
po nemecky a deti sa pri nich hrajú.

11. 10. | 9.30 – 12.00 | Kurz 
nosenia detí a viazania šatiek
MC SRDIEČKO |

18. 10. | 14.30 | Kurz háčkovania
KC STRED | Základný kurz háčkovania vhod-
ný pre začiatočníkov.

25. 10. | 14.30 | Pletenie 
z papiera: Dekoračné jesenné 
venčeky
KC STRED | Kurz vhodný pre začiatočníkov. 
Naučíme sa základný postup pri výrobe
paličiek z  papiera a  následne si vyrobíme
dekoračné venčeky s jesennou dekoráciou.

  INÉ
2. – 5. 10. | Burza
KC KUBRA | Burza prechodného a  zimné-
ho detského (do 15 rokov) a tehotenského
oblečenia, hračiek, kníh, CD, detských po-
trieb, topánok, kočíkov.

4. 10. | 10.00 – 22.00 | Deň 
otvorených dverí polikliniky 
Juh Trenčín
POLIKLINIKA JUH | Poradenstvo v  oblas-
ti zdravia, zdravej výživy, vyšetrenie ak-
tuálneho zdravotného stavu, meranie
tlaku krvi, cukru, určenie BMI, prehliad-
ka priestorov Polikliniky JUH Trenčín
s  odborným výkladom, interaktívne hry
pre deti, degustácia vín, burčiak, ob-
čerstvenie a  iné sprievodné podujatia.

Bližšie informácie na 0905 983 395 alebo
info@poliklinikajuh.sk.

6. 10. | 14.00 – 15.30 | 
Dvojičkovo
MC SRDIEČKO KC STRED | Stretnutie rodín 
s dvojičkami, trojičkami.

9. 10. | 17.00 | Predstavenie 
filmu Láska na vlásku s Celeste 
Buckingham
ZOC MAX | Autogramiáda + malý koncert.

10. 10. | 10.00 – 18.00 | 
Medzinárodný deň materských 
centier
MC SRDIEČKO | O  tom, čo všetko môže-
te v  materskom centre zažiť, naučiť seba
i  dieťa , stretnúť odborníkov, poradiť sa
o dôležitých veciach s poradkyňami, krea-
tívne tvoriť, zdokonaliť svoje jazykové zna-
losti, zacvičiť si, cvičiť s dieťatkom, tiež sa
aktivizovať a  socializovať počas krásneho
obdobia starostlivosti o vaše dieťatko.

12. 10. | 9.00 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov pivných 
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

15. 10. | 19.00 | Whiskyho 
cestovateľské kino: Albánsko, 
Kosovo, Macedónsko
KLUB LÚČ | 5000 km po západnom Balkáne. 
Spevák kapely Slobodná Európa Whisky sa
po dlhých rokoch cestovania po odľahlých
kútoch piatich kontinentov rozhodol vy-
tiahnuť na svetlo sveta svoje mnohé zážit-
ky a fotografi e zo svojich výprav.

17. 10. | 15.00 – 19.00 | Mimi 
a mami bazárik
KC AKTIVITY | Burza detského a  tehoten-
ského oblečenia, detských hračiek, kni-
žiek, kočíky, postieľky, odrážadlá, bicykle
a iné.

18., 19. 10. | Jesenná burza
KC STRED | Burza detského, dojčenského, 
tehotenského oblečenia a obutia , kočíkov
a iných potrieb.

23. 10. | 19.00 | Literárny večer: 
Pavol Hirax Baričák
KLUB LÚČ | Spisovateľ, hudobník, vydavateľ 
kníh a  CD, bloger, fotograf, cestovateľ, fi -
lozof. Pre niekoho rocker a textár, pre iné-
ho vydavateľ alternatívnej hudby a neko-
merčnej literatúry. A pre ďalších cestovateľ 
a dobrodruh, fotograf, bloger a autor oso-
bitej prózy, temnej aj lyrickej poézie, ces-
topisov a glos.

24. 10. | 8.00 – 19.00 | Deti 
deťom!
KS OPATOVÁ | Burza detského ošatenia, 
hračiek, kníh, školských pomôcok, CD
a DVD pesničky a rozprávky, PC – hry (len
originál), detské kočiare, postieľky, kolísky,
bicykle, prilby pre bicyklistov, kolobežky,
trojkolky, autosedačky, lyže, lyžiarky, sán-
ky, boby, hokejky, športové potreby, korču-
le, šaty na  prvé sväté prijímanie a  všetky
veci, ktoré sa týkajú detí do veku 15 rokov.
Zber vecí na burzu: 23. 10. 13.00 – 19.00.

25. 10. | 7.00 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov mincí, 
medailí a vyznamenaní
POSÁDKOVÝ KLUB |

25. – 26. 10. | 9.00 – 21.00 | Dni 
originality
ZOC MAX | Ukážky ručných remesiel.

30. 10. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

31. 10. | 14.00 | Skleróza 
multiplex
CENTRUM SENIOROV | Klub Trenčín.

4. 10. | 10.00, 12.00 | Trenčín 
– Levice
MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal – žiaci.

4. 10. | 18.00 | Trenčín – Bán. 
n. Bebravou
MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal – muži.

4. 10. | 16.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Nižná
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – Extraliga
muži – 3. kolo.

5. 10. | 17.00 | Cop volley 
Trenčín – Nitra
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – extra-
liga muži.

11. 10. | 9.00 | HK Štart 
Trenčín „B“– Bytča
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – ml.
žiačky – Majstrovstvá kraja.

11. 10. | 10.00 | HK Štart 
Trenčín „A“ – Martin
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – ml.
žiačky – Majstrovstvá kraja.

11. 10. | 13.00 | HK Štart 
Trenčín „A“ – HK Štart 
Trenčín „B“
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – ml.
žiačky – Majstrovstvá kraja.

12. 10. | 11.00, 13.00 | Cop 
volley Trenčín – Komjatice
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – kadeti.

18. 10. | 17.00 | Cop volley 
Trenčín – Košice
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – extra-
liga muži.

19. 10. | 11.00, 13.00 | Cop 
volley Trenčín – Komárno
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – predka-
deti (malá hala).

19. 10. | 13.30 | HK Štart 
Trenčín – ŠKP Bratislava
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – ml.
dorast.

19. 10. | 18.30 | HK Štart 
Trenčín – Zlatná na Ostrove
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – 1. liga
ženy.

19. 10. | 16.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Stupava
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – Extrali-
ga muži.

24. 10. | 19.00 | ŠK 1.FBC 
Trenčín – M-Šport Trenčín
Florbal – Extraliga muži.

25. 10. | 11.00, 13.00 | Cop 
volley Trenčín – Zvolen
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – kadeti.

25. 10. | 17.00 | Cop volley 
Trenčín – Myjava
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – extra-
liga muži.

25. 10. | 18.00 | Trenčín – 
Levice „B“
MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal – muži
malá hala.

26. 10. | 10.00 | ŠK 1.FBC 
Trenčín – Nitra
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal– Extraliga
juniori.

30. 10. | 18.00 | Cop volley 
Trenčín – Prešov
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – extrali-
ga muži / TV prenos live.

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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