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Voľby do orgánov samosprávy 2014

Kto bude ďalšie štyri roky sedieť v trenčianskom mestskom parlamente? V sobotu 15. no-
vembra sa o 7.00 hodine otvoria volebné miestnosti. Ľudia na celom Slovensku si budú 
voliť svojich zástupcov do obecných a mestských zastupiteľstiev a zároveň aj svojich sta-
rostov a primátorov. V Trenčíne má o post primátora záujem päť kandidátov. Medzi záu-
jemcami o poslanecký mandát sú právnici, manažéri, podnikatelia, pedagógovia, lekári, 
vodič aj čašníčka, grafik aj psychológ či hudobník, ale aj nezamestnaný a muž na mater-
skej dovolenke. Najmladší kandidát má 18, najstarší 74 rokov. FOTO: J. Č.

V Trenčíne chce byť mestským poslancom 145 ľudí
Podľa rozhodnutia predsedu Národnej rady SR budú
Trenčania voliť svojich poslancov i primátora mesta 
v sobotu 15. novembra 2014. Volebné miestnosti budú 
otvorené od 7.00 do 20.00 hodiny.

 Právo voliť majú obyvatelia
SR s trvalým pobytom v Trenčí-
ne, ktorí najneskôr v deň kona-
nia volieb dovŕšili 18 rokov veku.

  HLASUJEME OSOBNE,
ZASTÚPENIE NIE 
JE PRÍPUSTNÉ

 Volič môže voliť vo voleb-
nom okrsku, v ktorého zozname
voličov je zapísaný. Po príchode
do volebnej miestnosti preuká-
že svoju totožnosť a po zázname
v zozname voličov dostane od ko-
misie obálku a hlasovacie lístky. 

 V priestore určenom na úpra-
vu hlasovacích lístkov volič vloží
do obálky jeden hlasovací lístok
pre voľby do mestského zastupi-
teľstva a jeden hlasovací lístok
pre voľby primátora. Na hlasova-
com lístku pre voľby do mestské-
ho zastupiteľstva zakrúžkovaním
poradových čísel označí kandidá-
tov, pre ktorých hlasuje. Krúžku-
je najviac taký počet kandidátov,
aký má byť vo volebnom obvode

zvolený. Na hlasovacom lístku
pre voľby primátora zakrúžkova-
ním poradového čísla volič ozna-
čí kandidáta, pre ktorého hlasuje.
Po opustení priestoru určeného
na úpravu hlasovacích lístkov vlo-
ží obálku do volebnej schránky.

  VOĽBA DO PRENOSNEJ 
VOLEBNEJ SCHRÁNKY

 Zo závažných, najmä zdravot-
ných dôvodov, môže volič požia-
dať o hlasovanie mimo volebnej
miestnosti, a to len v územnom ob-
vode volebného okrsku, pre ktorý 
bola okrsková volebná komisia

zriadená. Komisia vyšle k nemu
dvoch členov s prenosnou voleb-
nou schránkou, obálkou a hlaso-
vacími lístkami. Vyslaní členovia
okrskovej volebnej komisie zabez-
pečia, aby bola zachovaná tajnosť 
hlasovania. Požiadavku o voľbu
do prenosnej volebnej schránky 
možno nahlásiť do 14. 11. 2014
na Mestskom úrade v Trenčíne, č.
t. 032/6504 244 a počas volieb (t.
j. dňa 15. 11. 2014) na Mestskom
úrade v Trenčíne, č. t. 032/6504
309 alebo príslušnej okrskovej
volebnej komisii. Zoznam kandi-
dátov nájdete v Infe na stranách
4 – 5. (RED)

DISKUSIA S PRIMÁTOROM RICHARDOM RYBNÍČKOM
6. 11. 2014 o 18.00 h. – Mestská športová hala Trenčín
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  EDITORIÁL

Vážení čitatelia,
milí Trenčania,

noviny INFO TRENČÍN, ktoré 
práve držíte v rukách, vychá-
dzajú na prelome jesenných
mesiacov október a november. 
Venujeme sa v ňom udalostiam, 
ktoré sa v tom predchádzajú-
com mesiaci stali a tiež tým, 
ktoré naše mesto v najbližšom
období ešte len čakajú.

Ako vždy sa nám do INFA
nevošlo všetko, čo sme pláno-
vali. Hneď na začiatku októbra
napríklad naše mesto veľmi po-
tešila správa, že Trenčín je naj-
lepšie hospodáriacim mestom. 

Vyplýva to z aktuálneho 
rebríčka Inštitútu pre eko-
nomické a sociálne reformy 
(INEKO), ktorý ho zostavil 
na základe prepočtov a úda-
jov Ministerstva fi nancií SR.
Spomedzi najväčších päťdesia-
tich miest na Slovensku najviac 
dokázal vylepšiť svoje hospo-
dárenie v rokoch 2010 až 2013
práve Trenčín.

Podľa súčasného primátora 
Richarda Rybníčka však bude 
musieť vedenie mesta naďalej 
pokračovať v znižovaní dlhu. 
Trenčínu sa otvára možnosť 
prehodnotiť zmluvy v oblas-
ti odpadového hospodárstva, 
čistoty a údržby zelene a tiež 
mestskej hromadnej dopravy,
čo môže opäť prispieť k zlepše-
niu fi nančného zdravia nášho 
mesta.

Obyvateľov Armádnej uli-
ce určite poteší, že je koneč-
ne osvetlená. V spolupráci 
s mestom Trenčín sa správcovi 
a vlastníkom bytov na tejto uli-
ci po šiestich rokoch podarilo 
sfunkčniť jej osvetlenie.

Občania sa na mesto obra-
cajú denne s rôznymi ťažkosťa-
mi. Pomocnú ruku však okrem
zamestnancov úradu môžu 
nájsť aj u poslancov mestského 
zastupiteľstva. Je preto dobré 
vedieť, kto ľudí za konkrétnu 
mestskú časť v parlamente za-
stupuje. Možnosť vybrať si svo-
jich zástupcov prichádza 15.
novembra. Želáme vám šťastnú 
voľbu.

Vaša redakcia

Najbližšie INFO 
vyjde 28. novembra.

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte

Dve vstupenky na legendárny muzikál NA SKLE MAĽOVANÉ,
ktorý sa predstaví 26. novembra 2014 o 19.00 hodine v Mestskej
športovej hale na Sihoti.

Mesto Trenčín bude v novembri dejiskom dvoch filmových festivalov.
Akých?
Odpovede posielajte do 20. novembra na info@trencin.sk.

Dve vstupenky na IX. ročník festival dobrodružných filmov
HoryZonty, ktorý sa koná 13. – 15. novembra 2014 v priestoroch 
Posádkového klubu (bývalého Domu armády) v Trenčíne.

Ako sa volá úvodný film tohto ročníka festivalu?
Odpovede posielajte do 10. novembra na info@trencin.sk.

  MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE

Podchody v Opatovej a Kubre otvoria v novembri
Vybudované boli v rámci modernizácie železničnej tra-
te. Ich sprístupnenie zhotoviteľ posunul na november 
2014. 

 Predĺženie prác na podcho-
de v Opatovej súvisí s prelož-
kou plynovodu, pri ktorej bolo 
nutné zabezpečiť katódovú 
ochranu. „Vypracovanie projek-
tovej dokumentácie a získanie 
súhlasných stanovísk všetkých 
zainteresovaných strán si vy-
žiadalo istý čas. Tento posunul 
ukončenie výstavby podchodu,“

zdôvodnila omeškanie hovor-
kyňa Železníc SR Martina Pav-
líková. Technické prehliadky 
v októbri ukázali nedostatky.
Podchod bude preto sprístup-
nený verejnosti začiatkom no-
vembra, až po ich odstránení.
 Hoci stavba podchodu
v Kubre bola ukončená v sep-
tembri, jeho predčasnému

užívaniu bránili aj tu viaceré 
nedostatky. „Zhotoviteľ ich od-
stráni v najbližšom čase. Upo-
zorňujeme občanov, aby podcho-
dom neprechádzali. Porušujú 
zákaz vstupu na stavenisko. Ak 
opakované technické prehliadky 
potvrdia, že už nič nebráni otvo-
reniu podchodu pre verejnosť, 
bude sprístupnený,“ skonštato-“
vala hovorkyňa Železníc SR.

 (RED)

Ako pokračujú práce na stanici
Nový podchod na železničnej stanici v Trenčíne môžu
ľudia používať zatiaľ iba na prechod k jednotlivým
nástupištiam.

 Podchod, ktorý spojí želez-
ničnú stanicu so sídliskom Si-
hoť, zhotoviteľ buduje za plnej 
železničnej prevádzky. Časť 

podchodu na Sihoť by mala byť 
sprístupnená už v prvých no-
vembrových dňoch. „To umožní 
obyvateľom mestskej časti Sihoť 

dostať sa na jednotlivé nástu-
pištia, do budovy stanice a opač-
ne. Celý podchod na Sihoť bude 
odovzdaný do predčasného uží-
vania do konca roka 2014,“ in-“
formovala hovorkyňa Železníc 
SR Martina Pavlíková.
 (RED)

NOVÝ PRIECHOD PRE CHODCOV

 Dlhodobá požiadavka občanov, aby mesto vybudovalo priechod
pre chodcov na Kubranskej ulici medzi Billou a Pred poľom, sa stala
realitou. Priechod je bezbariérový, s vodiacim pásom pre nevidia-
cich. FOTO: J. Č.

TRIBÚNY PADNÚ
 Nebezpečné tribúny fut-
balového štadióna na Sihoti
budú zbúrané. Ide o prvý krok
smerujúci k rekonštrukcii šta-
dióna. Búracie práce začnú
počas prvého novembrového
týždňa a ukončené by mali byť 
ešte pre Vianocami. Trenčian-
ski futbalisti odohrajú i po-
čas tohto obdobia, za splne-
nia všetkých bezpečnostných
opatrení, 22. novembra 2014
posledný domáci zápas jesen-
nej časti najvyššej futbalovej
súťaže s FK Senica.
 (RED)
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Mestečko povolaní pre deti
otvorili 3. októbra v ná-

kupnom centre Max. Putovná 
výstava MOJE MESTO tam 
zostane do 3. marca. Deti si 
vďaka nej môžu vlastnými sila-
mi vyskúšať profesiu predava-
ča, logistu, kvalitára, obuvníka 
či elektromechanika.

V duchu motta „myšlienky 
hodné šírenia“ sa 4. ok-

tóbra po prvý raz uskutočnilo 
v Trenčíne celodenné poduja-
tie svetového formátu TEDx-
Trenčín. V jeho programe bolo
trinásť rečníkov, inšpirujúce 
príbehy, motivácia, tvorivé
dielne a bohatý sprievodný 
program s koncertom na zá-
ver. Viac na www.facebook.
com/tedxtrencin.

Pokračovanie Primátorskej
kvapky krvi 8. októbra

v sobášnej sieni MsÚ mohlo 
zaregistrovať osem prvodar-
cov. Celkovo darovalo krv 16
ľudí, najväčšie zastúpenie mali
zamestnanci právneho útvaru
MsÚ.

Ľudia bez strechy nad hlavou 
budú mať od 1. novembra 

opäť možnosť využiť nocľa-
háreň na Nešporovej ulici.
Otvorená bude denne od 19.00 
do 7.00 hodiny nasledujúceho
dňa. Záujemca o prenocova-
nie nesmie byť pod vplyvom
alkoholu.

V pondelok 3. novembra 
sa opäť otvoria dvere 

na kancelárii primátora mes-
ta Richarda Rybníčka. Deň
otvorených dverí pre všetkých,
ktorí majú záujem aktívne
komunikovať, vyjadriť svoje
názory, pripomienky, sťažnos-
ti a námety, potrvá od 14.00
do 18.00 hodiny.

  STRUČNE

  MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE

Autobus č.6 do Opatovej dočasne nezachádza
Dopravca SAD Trenčín pozastavil 23. októbra až do od-
volania prevádzku linky č. 6 do miestnej časti Opatová. 
Dôvodom sú nepovolené práce na komunikácii. Mesto
situáciu rieši nekompromisne. 

Úpravu križovatky Opatov-
skej ulice s komunikáciou ku
družstvu realizuje zhotoviteľ 
modernizácie železničnej tra-
te. V pláne má celkovú rekon-
štrukciu cesty, ktorá bola počas
výstavby podchodu v Opatovej
súčasťou staveniska. Zhotoviteľ 
vybral časť podložia, čím zostal
prejazdný jeden jazdný pruh.
Šírka vozovky a jej povrch neu-
možňuje bezpečný prejazd au-
tobusov. Linka č. 6 preto neob-
sluhuje zastávky Opatovská,
nadjazd a Opatovská, družstvo.
Konečná zastávka všetkých

spojov linky č. 6 je na zastávke
Opatovská, Sihoť IV.
 Mesto Trenčín okamžite,
ako sa o tejto situácii dozvedelo,
uložilo zhotoviteľovi povinnosť 
upraviť zostávajúcu časť komu-
nikácie makadamom s jeho dô-
kladným uvalcovaním. Skúšob-
ná jazda autobusom ani po tejto
úprave nedovoľovala bezpečne
prejsť križovatkou. Preto začne
linka č. 6 premávať do Opato-
vej až po položení prvých dvoch
vrstiev asfaltu. 
 Nakoľko zhotoviteľ staveb-
né práce začal realizovať bez

povolení, podmienkou ktorých
je aj včasné informovanie verej-
nosti a doriešenie prevádzky li-
niek MHD, budú voči nemu zo
strany mesta vyvodené dôsledky 
v zmysle cestného zákona.
 (RED)

Súd potvrdil neplatnosť zmlúv
Trenčianski poslanci na svojom poslednom rokovaní 28. 
októbra odsúhlasili v rámci zmeny rozpočtu uvoľnenie
financií potrebných na vrátenie peňazí, ktoré nám za-
platila v roku 2007 spoločnosť Tatra Real Trade. Dôvod?
Neplatnosť zmlúv.

Krajský súd v Trenčíne po-
tvrdil rozsudok okresného súdu
a vo väčšinovej miere zamietol
nárok uplatňovaný spoločnos-
ťou Tatra Real Trade a.s. od Mes-
ta Trenčín vo výške necelých 1
milión 700 tisíc eur a k tomu ná-
ležiaci 9 percentný ročný úrok
z omeškania. Spoločnosť, ktorá
chcela na pozemku pri Posád-
kovom klube Trenčín vybudovať 
podzemné garáže, nepreuká-
zala, že jej bola Mestom Tren-
čín spôsobená škoda v žalova-
nej výške. Naopak, súd vytkol
navrhovateľovi, že sám nekonal
tak, aby predchádzal škodám.

Krajský súd zaviazal Mesto
Trenčín vrátiť Tatra Real Tra-
de, a.s. sumu takmer 225 500
eur s ročným úrokom z omeška-
nia vo výške 9 percent. Spoloč-
nosť túto sumu uhradila na účet
mesta ako fi nančnú zábezpe-
ku a vecné bremeno v súvislos-
ti s pozemkom pri Posádkovom
klube. Súd konštatoval, že zmlu-
vy medzi investorom a mestom
z roku 2007 sú neplatné. Preto je
potrebné zaplatené plnenia vrá-
tiť. Voči rozhodnutiu Krajské-
ho súdu v Trenčíne nie je možné
odvolanie.
 (RED)

OTÁZKA OD  OBČANA: Kto je zodpovedný za stavbu modernizácie železnice Pred poľom? Chodník 
robia týždeň, po 2 týždňoch prídu iní, týždeň ho rozoberajú a ďalší týždeň robia nanovo. Obrubníky 
rovnako. Už teraz sa prepadajú a sú krivé. Nehovoriac o ceste, rozkopú – zakopú – rozkopú – zakopú,
akoby ani netušili, čo robia. Stihne sa vôbec podjazd dokončiť do konca roka? Peter Dobiáš

Martina Pavlíková, hovorkyňa Železníc SR: Stavbu realizuje „Združenie pod Brezinou“, kde je vedú-
cim členom TSS GRADE a. s. Bratislava. Pri realizácii niektorých častí chodníkov a obrubníkov v uzle 
Pred poľom došlo pravdepodobne k porušeniu technologických postupov zo strany zhotoviteľa. Preto
došlo k poklesu dlažieb. Bolo nutné niektoré časti chodníkov a obrubníkov rozobrať, spevniť podložie 
a dlažby znovu položiť. Zhotoviteľ tieto práce musel opakovane realizovať na vlastné náklady. 

TERMÍNY DOKONČENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ PODJAZDU PODĽA HARMONOGRAMU ZHOTOVITEĽA:

Komunikácie a chodníky v sídlisku do 15. 11. 2014

Časť kruhového objazdu a prípojná komunikácia do 15. 11. 2014

Most na 1/61 a presmerovanie premávky na most do 15. 12. 2014

Most do záhradkárskej osady do 30. 11. 2014

Komunikácia podjazdu – JAR 2015

CESTA PRED 
POĽOM S NOVÝM 
POVRCHOM
 Mesto v októbri vybudo-
valo nový asfaltový povrch
cesty pri garážach na ulici
Pred Poľom. Obyvatelia tejto
lokality sa tak dočkali vyrie-
šenia ich dlhoročného prob-
lému. Cesta je v správe mesta
Trenčín, ktoré bude zabezpe-
čovať jej údržbu. V tomto čase
využívajú túto cestu aj sta-
vebné stroje. Mesto dohliada
na to, aby cestu po znečistení
dal zhotoviteľ modernizácie
železničnej trate urýchlene
do poriadku. (RED) FOTO: B. L.
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Voľby do orgánov samosprávy – zoznam kandidátov
Pre voľby primátora mesta mestská volebná komisia zaregistrovala piatich kandidátov: 

1. Danica Birošová, JUDr., 57 r., advokátka, nezávislá kandidátka
2. Richard Rybníček, Mgr., 44 r., primátor mesta, nezávislý 

kandidát

 3. Tomáš Vaňo, Bc., 34 r., manažér, nezávislý kandidát
 4. Martin Žáčik, 41 r., podnikateľ, Ľudová strana Naše Slovensko
 5. Jozef Žiška, Ing., 60 r., technik, nezávislý kandidát

Pre voľby do mestského zastupiteľstva mestská volebná komisia zaregistrovala celkom 145 kandidátov: 

VOLEBNÝ OBVOD Č. 1 – volíme 6 poslancov

1. Oto Barborák, Dr.h.c. Doc. Ing., CSc., 62 r., univerzitný peda-
góg, SMER – SD

2. Anton Beták, 46 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
3. Danica Birošová, JUDr., 57 r., advokátka, nezávislá kandidátka
4. Patrik Burian, 38 r., obchodný manažér, nezávislý kandidát
5. Vladimír Dobiaš, MUDr., 53 r., lekár, nezávislý kandidát
6. Drahomír Drozd, Mgr., 52 r., súkromný podnikateľ, Strana de-

mokratického Slovenska, Národ a Spravodlivosť – naša strana
7. Juraj Gerlici, Mgr., 36 r., riaditeľ úradu, SMER – SD
8. Juraj Guliš, 42 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
9. Vlasta Henčelová, Mgr., 59 r., novinárka, nezávislá kandidátka

10. Roman Herman, Ing., 47 r., manažér, SMER – SD
11. Juraj Holubek, 42 r., antikvárnik, KDH, NOVA, SDKÚ –

DS, OKS, SaS, MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti

12. Jozef Hrubo, Dr., 65 r., dôchodca, nezávislý kandidát
13. Viliam Hubinský, Ing., CSc., 52 r., živnostník, KDH, NOVA,

SDKÚ – DS, OKS, SaS, MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a ne-
závislé osobnosti

14. Ján Kanaba, JUDr., 68 r., advokát, nezávislý kandidát
15. Jiří Konečný, 55 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
16. Emil Košút, Ing., 57 r., riaditeľ, SMER – SD
17. Ján Krátky, Ing., 61 r., ekonóm, KDH, NOVA, SDKÚ – DS, OKS,

SaS, MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
18. Ľudovít Kraus, 57 r., manažér, KDH, NOVA, SDKÚ – DS, OKS,

SaS, MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

 19. Pavol Kubečka, Ing., 52 r., prednosta úradu, SMER – SD
 20. Jozef Letko, Mgr., 37 r., žurnalista – živnostník, nezávislý 

kandidát
 21. Richard Medal, Mgr., 50 r., riaditeľ Centra environmentálnych 

aktivít, nezávislý kandidát
 22. Peter Mikuš, Ing., 61 r., fi nančný poradca, SMER – SD
 23. Ľudmila Pafčugová, 62 r., ekonómka, nezávislá kandidátka
 24. Alena Petrovičová, Ing., 57 r., ekonómka, KSS
 25. Peter Sedláček, Mgr., 45 r., fi nančná správa, nezávislý kandidát
 26. Ľubomír Slávik, 53 r., vodič, Strana demokratického Sloven-

ska, Národ a Spravodlivosť – naša strana
 27. Eva Struhárová, 51 r., riaditeľka AZZP v Trenčíne, KDH, 

NOVA, SDKÚ – DS, OKS, SaS, MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽU-
DIA a nezávislé osobnosti

 28. Richard Ščepko, Ing., 30 r., technicko-obchodný konzultant
v IT, nezávislý kandidát

 29. Dagmar Šedivá, 49 r., koordinátorka PZ, nezávislá kandidátka
 30. Vladimír Škola, MBA, 35 r., manažér regionálneho rozvoja, 

KDH, NOVA, SDKÚ – DS, OKS, SaS, MOST-HÍD, OBYČAJ-
NÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

 31. Zdenek Šťastný, Ing., 48 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
 32. Michal Urbánek, Ing., 49 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
 33. Ján Václav, 30 r., vedúci úseku expedície, nezávislý kandidát
 34. Alena Vaňková, Bc., 54 r., podnikateľka, nezávislá kandidátka
 35. Michal Žitňanský, Mgr. LL.M., 30 r., právnik, nezávislý 

kandidát

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2 – volíme 7 poslancov

1. Ján Babič, 72 r., manažér kultúry, NEZÁVISLÝ
2. Miloš Blaško, Ing., 35 r., hlavný radca, SMER – SD
3. Oľga Bočáková, Doc., PhDr, PhD., 59 r., univerzitná pedago-

gička, SMER – SD
4. Norbert Brázda, 42 r., informatik, nezávislý kandidát
5. Milan Čipka, 55 r., publicista, SMER – SD
6. Ivan Eckmann, 30 r., advokát, nezávislý kandidát
7. Eduard Filo, Bc., 28 r., projektový manažér, nezávislý kandidát
8. Ján Forgáč, Mgr., 39 r., vedúci útvaru MsÚ, nezávislý kandidát
9. Dominik Gabriel, 20 r., pracovník s mládežou, nezávislý 

kandidát
10. Michaela Gallová, 18 r., študentka, KDH, NOVA, SDKÚ –

DS, OKS, SaS, MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti

11. Lýdia Habánková, 62 r., dôchodkyňa, nezávislá kandidátka
12. Anton Habermayer, Ing., 62 r., dôchodca, Strana demokratic-

kého Slovenska, Národ a Spravodlivosť – naša strana
13. Jana Hodulíková, MUDr., 28 r., lekárka, nezávislá kandidátka
14. Peter Hošták, MBA PhD., 40 r., vysokoškolský pedagóg, nezá-

vislý kandidát
15. Josef Hrdlička, Ing. Mgr., 60 r., dôstojník vo výslužbe, KSS
16. Alojz Ježík, Ing., 54 r., ekonóm, KDH, NOVA, SDKÚ –

DS, OKS, SaS, MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti

17. Dušan Ježík, Mgr., 34 r., právnik, KDH, NOVA, SDKÚ –
DS, OKS, SaS, MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti

 18. Martina Knappová, Ing., 43 r., riaditeľka SOŠ stavebná, nezá-
vislá kandidátka

 19. Milada Kolárová, Ing., 48 r., poverená riadením CSS, SMER 
– SD

 20. Milan Kováčik, JUDr., 59 r., právnik, NEZÁVISLÝ
 21. Ľuboslav Krasňan, Bc., 40 r., podnikateľ, Strana demokrat. 

Slovenska, Národ a Spravodlivosť – naša strana
 22. Alena Krchňavá, Ing., 48 r., personalistka, SMER – SD
 23. Vendelín Krívačka, 47 r., obchodný zástupca, KDH, NOVA, 

SDKÚ – DS, OKS, SaS, MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a ne-
závislé osobnosti

 24. Jozef Lauš, Ing., 60 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
 25. Marián Lencz, 62 r., dôchodca, Strana demokrat. Slovenska, 

Národ a Spravodlivosť – naša strana
 26. Branislav Mach, 25 r., manažér, nezávislý kandidát
 27. Žaneta Matúšová, Ing. Mgr., 27 r., poverená riadením TNOS, 

SMER – SD
 28. Erik Matušů, 28 r., revízny technik, KDH, NOVA, SDKÚ –

DS, OKS, SaS, MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti

 29. Marcel Meravý, 32 r., obchodný riaditeľ, nezávislý kandidát
 30. Jana Mikulová, 35 r., čašníčka, nezávislá kandidátka
 31. Slavomír Milan, Ing., 55 r., športový manažér, KSS
 32. Stanislav Pastva, MUDr., 45 r., lekár, SMER – SD
 33. Andrej Pavlík, 32 r., informatik, KDH, NOVA, SDKÚ – 

DS, OKS, SaS, MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti
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34. Lukáš Ronec, 27 r., grafi k, nezávislý kandidát
35. Miroslav Řádek, PhDr., 32 r., vysokoškolský učiteľ, KDH, 

NOVA, SDKÚ – DS, OKS, SaS, MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽU-
DIA a nezávislé osobnosti

36. Ján Vojtek, Mgr., 63 r., stredoškolský pedagóg, nezávislý 
kandidát

37. Peter Zelizňák, 65 r., dôchodca, NÁŠ KRAJ

 38. Daniel Žabár, Bc., 22 r., marketingový manažér, nezávislý 
kandidát

 39. Martin Žáčik, 41 r., podnikateľ, Ľudová strana Naše Slovensko
 40. Patrik Žák, B.S.B.A., 24 r., vedúci prevádzky, nezávislý 

kandidát

VOLEBNÝ OBVOD Č. 3 – volíme 8 poslancov

1. Dušan Ažaltovič, JUDr., 38 r., advokát, nezávislý kandidát
2. Miloslav Baco, 39 r., riaditeľ spoločnosti, nezávislý kandidát
3. Juraj Bakoš, Mgr., 37 r., prekladateľ, KDH, NOVA, SDKÚ –

DS, OKS, SaS, MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti

4. Tomáš Balaj, Ing., 33 r., lesný inžinier, KDH, NOVA, SDKÚ
– DS, OKS, SaS, MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti

5. Vladimír Balaj, Ing., 30 r., energetický audítor, SIEŤ
6. Peter Bernát, Ing., 38 r., mediátor, nezávislý kandidát
7. Marta Blahová, 74 r., dôchodkyňa, Strana demokrat. Sloven-

ska, Národ a Spravodlivosť – naša strana
8. Kamil Bystrický, 38 r., riaditeľ kultúrneho centra, nezávislý 

kandidát
9. Ján Delinčák, PhDr., 57 r., psychológ, SMER – SD

10. Vladimír Dobiaš, 24 r., študent, nezávislý kandidát
11. Igor Durdík, 34 r., projektový koordinátor, Strana TIP
12. Olga Dvořáková, RNDr., 57 r., SZČO, nezávislá kandidátka
13. Ivan Fabian, 50 r., obchodný manažér, SMER – SD
14. Janka Fabová, 56 r., riaditeľka neziskovej organizácie, Strana

demokrat. Slovenska, Národ a Spravodlivosť – naša strana
15. Monika Faltinková, 38 r., manažérka, KDH, NOVA, SDKÚ

– DS, OKS, SaS, MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti

16. Pavol Fiala, 54 r., občiansky aktivista, nezávislý kandidát
17. Marta Filipová, Bc., 42 r., vedúca odboru, SMER – SD
18. Elena Gabajová, Bc., 61 r., dôchodkyňa, Strana demokrat. Slo-

venska, Národ a Spravodlivosť – naša strana
19. Vladimír Gavenda, 60 r., živnostník, nezávislý kandidát
20. Elena Gogoláková, Mgr., 37 r., právnička, nezávislá kandidátka
21. Peter Hlucháň, Ing., 60 r., novinár, Strana demokrat. Sloven-

ska, Národ a Spravodlivosť – naša strana
22. Ľubomír Horný, 39 r., obchodný riaditeľ, SMER – SD
23. Michal Chlebana, 38 r., SZČO, nezávislý kandidát
24. Martin Jarábek, 41 r., konateľ súkromnej fi rmy, KDH, NOVA,

SDKÚ – DS, OKS, SaS, MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a ne-
závislé osobnosti

25. Igor Klemens, 39 r., markentingový manažér, nezávislý kandidát
 26. František Koronczi, 62 r., dôchodca, nezávislý kandidát

 27. Ivan Kubica, Ing., 37 r., IT špecialista, nezávislý kandidát
 28. Rastislav Kudla, JUDr., 36 r., právnik, SMER – SD
 29. Igor Kulich, Ing., 54 r., živnostník, KSS 
 30. Alena Laborecká, PhDr. Mgr., 53 r., sociálna pracovníčka, ne-

závislá kandidátka
 31. Róbert Lifka, Ing., 49 r., hydraulik, NEZÁVISLÝ
 32. Gabriel Martiška, 63 r., dôchodca, Strana demokrat. Sloven-

ska, Národ a Spravodlivosť – naša strana
 33. Ladislav Matejka, Ing., 32 r., stavebný technik, KDH, NOVA,

SDKÚ – DS, OKS, Sloboda a Solidarita, MOST-HÍD, OBY-
ČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

 34. Renáta Mésárošová, MBA, 36 r., štátna zamestnankyňa,
SMER – SD

 35. Miloš Mičega, Ing., 44 r., stavebný technik, nezávislý kandidát
 36. Peter Ondrejička, 65 r., živnostník, nezávislý kandidát
 37. Juraj Palatinus, 43 r., pracovník v gastronómii, KDH, NOVA, 

SDKÚ – DS, OKS, SaS, MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a ne-
závislé osobnosti

 38. Dušan Paška, 68 r., SZČO, nezávislý kandidát
 39. Martin Petrík, Mgr., 31 r., materská dovolenka, nezávislý 

kandidát
 40. Anton Petrovský, Ing., 33 r., stavebný technik, KDH, NOVA,

SDKÚ – DS, OKS, SaS, MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a ne-
závislé osobnosti

 41. Martina Poláčková, JUDr., 43 r., právnička, nezávislá 
kandidátka

 42. Martin Smolka, JUDr., 41 r., štátny zamestnanec, nezávislý 
kandidát

 43. Jaroslav Straka, 37 r., prezident EUHA a EUHL, SMER – SD
 44. Dušan Šedivý, Mgr., 32 r., policajt, nezávislý kandidát
 45. Dušan Štrauss, PhDr., PhD., 36 r., učiteľ, nezávislý kandidát
 46. Katarína Tkáčová, 23 r., študentka, nezávislá kandidátka
 47. Jana Ujová, Mgr., 39 r., vedúca odboru, SMER – SD
 48. Roman Vaňo, Ing., 49 r., manažér, KDH, NOVA, SDKÚ –

DS, OKS, SaS, MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti

 49. Zuzana Žitňanská, Ing., 57 r., manažérka nákupu, nezávislá 
kandidátka

VOLEBNÝ OBVOD Č. 4 – volíme 4 poslancov

1. Tomáš Bahno, Ing., 51 r., autorizovaný stavebný inžinier, nezá-
vislý kandidát

2. Martin Barčák, 54 r., kultúrny pracovník, nezávislý kandidát
3. Tomáš Bečár, Mgr., 29 r., hudobník, Strana demokrat. Sloven-

ska, Národ a Spravodlivosť – naša strana
4. Jozef Geleta, 46 r., výsluhový dôchodca, SNS
5. Pavol Juríček, 43 r., vedúci prevádzky, KDH, NOVA, SDKÚ

– DS, OKS, SaS, MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti  

6. Josef Kolář, Ing. Mgr., 47 r., vedúci prevádzky, SMER – SD
7. Vladimír Magál, Ing., 25 r., nezamestnaný, Strana demokrat. 

Slovenska, Národ a Spravodlivosť – naša strana
8. Adela Maxonová, Mgr., 34 r., podnikateľka v poľnohospodár-

stve, KDH, NOVA, SDKÚ – DS, OKS, SaS, MOST-HÍD, OBY-
ČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

9. Zdenko Obdržal, Bc., 24 r., kooperant, nezávislý kandidát
10. Jaroslav Olah, 54 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

 11. František Országh, Mgr., 53 r., dispečer, SNS
 12. Vladimír Poruban, Ing., 33 r., projektový manažér, KDH,

NOVA, SDKÚ – DS, OKS, SaS, MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽU-
DIA a nezávislé osobnosti  

 13. Vladimír Poruban, 56 r., živnostník, Strana demokrat. Sloven-
ska, Národ a Spravodlivosť – naša strana

 14. Milan Rožník, Ing. arch., 53 r., architekt, nezávislý kandidát
 15. Ľuboš Sedlák, 53 r., podnikateľ, SMER – SD
 16. Martin Štefánik, Ing., 31 r., vedúci strediska, SMER – SD
 17. Juraj Štilicha, Mgr. Ing., 35 r., štátny zamestnanec, nezávislý 

kandidát
 18. Juraj Tilesch, B.S.B.A., 28 r., podnikateľ, Strana TIP
 19. Zdenka Tvrdá, Ing., 58 r., riaditeľka, SMER – SD
 20. Tomáš Vaňo, Bc., 34 r., manažér, nezávislý kandidát
 21. Rebeka Vaňová, 21 r., študentka, KDH, NOVA, SDKÚ – 

DS, OKS, SaS, MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti
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Pozývame Vás na

diskusiu s primátorom 
Richardom Rybníčkom

6. 11. 2014 o 18.00 h 
Mestská športová hala Trenčín

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

Prechod správy vodohos-
podárskej infraštruktúry 
späť do rúk miest a obcí sa 
v trenčianskom regióne 
nezaobišiel bez problémov. 
Do hry vstúpil aj súd.

 Aj keď si zmenu prevádz-
kovateľa obyvatelia nemali ani
všimnúť a nemala byť o nič zlo-
žitejšia, ako keď si chcú zme-
niť telefónne číslo, v trenčian-
skom kraji sa tento proces
skomplikoval.
 Primátori a starostovia 56
dotknutých miest a obcí sú zo
správania bývalého prevádzko-
vateľa vody Trenčianskej vodo-
hospodárskej spoločnosti, a. s.,
(TVS) rozhorčení. 
 Súkromná spoločnosť TVS
sa vody nechce vzdať. Okres-
ný súd v Trenčíne na základe jej
podnetu vydal predbežné opat-
renie, ktoré tesne pred našou
uzávierkou krajský súd zru-
šil. Akcionári TVK – 56 miest
a obcí v regióne a ich starostovia
a primátori už majú dosť toho,
že súkromná spoločnosť TVS
robí problémy pri odovzdávaní

majetku, ktorý patrí im.
„Máme 170 odborných za-

mestnancov, ktorí prišli väčšinou
z TVS. Máme licenčné zmluvy
a Úradom pre reguláciu sieťo-
vých odvetví potvrdené, že cena
vody sa do konca roku 2016 me-
niť nebude. Celý proces precho-
du prevádzky dozorujú štátne 

orgány a orgány, ktoré kontrolu-
jú čerpanie eurofondov,“ reago-“
val primátor Trenčína a predse-
da predstavenstva TVK Richard
Rybníček.
 Trenčianske vodárne a ka-
nalizácie (TVK) získali z euro-
fondov 60 miliónov eur na nové
kanalizačné prípojky pre 11 tisíc
ľudí, nové vodovody pre tri tisíc
obyvateľov a rekonštrukciu šty-
roch a výstavbu jednej čistiarne
odpadových vôd (v Ivanovciach)
spolu pre 110 tisíc ľudí. Pod-
mienkou získania peňazí z únie
bolo, že mestá a obce si budú pre-
vádzkovať svoj vlastný majetok
sami. „To znamenalo vypovedať 
zmluvu súkromnej Trenčianskej 
vodohospodárskej spoločnosti 

(TVS). Tým by zisk približne 
1,5 až 2 milióny eur ročne pre-
šiel z rúk súkromnej spoločnos-
ti do spoločnej kasy miest a obcí 
zastúpených v TVK. Na rozdiel 
od súkromnej spoločnosti TVS sú
mestá a obce povinné investovať 
celý zisk do rekonštrukcie svojich
vodovodov a kanalizácií,“ vysvet-“
ľuje R. Rybníček.
 Ak by TVK europeniaze ne-
získala, nikdy by nemohla v ta-
kej miere investovať do svojho
majetku a v budúcnosti by jej
hrozili vysoké pokuty za nedodr-
žiavanie európskych predpisov.
Primátori a starostovia združe-
ní v TVK sa zhodli, že je dôležité,
aby občania podpísali zmluvu
s TVK. (RED)

Majiteľom spoločnosti TVK je 56 miest a obcí okresov Tren-
čín a Nové Mesto nad Váhom. FOTO: J. P.

Od 1. novembra 2014 spúšťame 24 hodinovú 

bezplatnú poruchovú linku 

0800 115 495
pre nahlasovanie porúch verejného vodovodu 

a verejnej kanalizácie. Neváhajte nás kontaktovať.

Navštívte nás: Zákaznícke centrum TVK, 
Kožušnícka 4, Trenčín, Pondelok – Piatok 8.00 – 16.30

www.tvkas.sk

TRENČIANSKE VODÁRNE 
A KANALIZÁCIE, a. s.

Prečo sú potrebné súpisné
čísla na budovách?
Po oprave fasády či zateplení domu nezabudnite čísla na bu-
dovu opäť pripevniť. Mali by byť z ulice dobre viditeľné.

 Mesto Trenčín upozorňu-
je vlastníkov nehnuteľností
na umiestňovanie tabuliek so
súpisným číslom a orientačným
číslom. Tabuľky so súpisným
číslom obstaráva obec na vlast-
né náklady. Tabuľku s orientač-
ným číslom obstaráva na vlastné
náklady stavebník, ktorý aj za-
bezpečuje pripevnenie a údržbu
obidvoch tabuliek.
 Umiestňujú sa vedľa seba
tak, aby boli z ulice dobre vi-
diteľné. Orientačné číslo bu-
dovy je dôležité najmä pre do-
ručovateľov a zásahy zložiek

integrovaného záchranného
systému, ktoré sa potrebujú
na ulici rýchlo zorientovať.
 Vlastníci budov a stavební-
ci, ktorí zatepľujú obytné domy 
alebo opravujú fasády nehnu-
teľností, tabuľky pred prácami
zvyčajne odstránia. Po ukončení
prác by ich mali na budovu opäť 
pripevniť.
 Podrobnosti o označovaní
ulíc a iných verejných priestran-
stiev a o číslovaní stavieb usta-
novuje vyhláška Ministerstva
vnútra SR 31/2003 Z. z.
 (RED)
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Rozvoj Trenčína inšpirovaný občanmi
Prezentácia ocenených prác za účasti ich autorov,
zástupcov poroty a mesta, ako aj následná odborná kon-
ferencia TRENČÍN si TY, boli zavŕšením vyše trojročného 
procesu, ktorý absolvovalo Mesto Trenčín v súvislosti 
s prípravou rozvojového plánu svojej centrálnej mestskej 
zóny.

V kine Metro na Mierovom
námestí sa 1. a 2. októbra zišlo
spolu viac ako 150 účastníkov.
Na verejnej prezentácii ocenení
autori osobne predstavili svo-
je návrhy, z ktorých tri získali
prvé tri ceny a dva boli ocenené
špeciálnou cenou. Prítomnosť 
autorov, členov poroty, zástup-
cov mesta, ako aj trenčianskej
verejnosti ponúkla zaujímavú
interakciu. S veľkým záujmom
sa stretol najmä víťazný návrh
tímu Mandaworks AB and Hos-
per Sweden AB (Stockholm,
Švédsko), ktorý do Trenčína pri-
šiel prezentovať jeho spoluautor
Patrick Verhoeven. Ten v pro-
jekte Traces of Trenčín (Sto-
py Trenčína) vytýčil dve straté-
gie: ekologické nábrežie (sever)
a doplnenie mestskej štruktúry 
(juh). 

  PARTICIPATÍVNE
PLÁNOVANIE

Konferencia sa niesla v du-
chu odborných príspevkov 
a panelovej diskusie na tému

participatívneho plánovania
miest. Rečníci z Trenčína, Švéd-
ska a Švajčiarska sa podelili
o svoje skúsenosti s participa-
tívnym prístupom k urbanistic-
kému plánovaniu a predstavili
niekoľko príkladov dobrej praxe.
Primátor mesta Trenčín Richard
Rybníček v úvodnom príspev-
ku „Len šetriť nestačí“ vysvetlil “
motivácie a ambície, ktoré ako
zástupca mesta sleduje pri jeho
rozvoji. „Mojou ambíciou je nie-
len denná operatíva, ale aj stra-
tégia mesta. Potrebná je aj od-
vaha na dôležité rozhodnutia,“
zdôraznil.
 Na konferencii sa zúčast-
nili aj zástupcovia veľvyslanec-
tva Švajčiarskej konfederácie
na Slovensku – veľvyslanec, J. E.
Alexander Wittwer, vedúci kan-
celárie Programu švajčiarsko-
-slovenskej spolupráce Martin
Scherer, Lajos Szabó z kance-
lárie Programu švajčiarsko-slo-
venskej spolupráce, programo-
vý manažér sprostredkovateľa
(Nadácia Ekopolis) Štefan Jan-
čo, ako aj zástupkyňa Úradu

vlády SR, pani Barbara Žilkayo-
vá. Vyjadrili spokojnosť so sa-
motným podujatím i celkovým
postupom spolupráce s využitím
fi nančných prostriedkov poskyt-
nutých projektu Trenčín si Ty 
z Blokového grantu pre podpo-
ru partnerstiev Programu švaj-
čiarsko – slovenskej spolupráce.
Švajčiarsky veľvyslanec si po-
čas svojej návštevy so záujmom
prezrel Trenčín a s primátorom
mesta prebral význam projektu
pre ďalší rozvoj mesta. Vyjadril
odhodlanie v krátkom čase sa
vrátiť a zoznámiť sa s mestom
Trenčín dôvernejšie. 
 Súčasťou dvojdňového pod-
ujatia bola sprievodná výsta-
va všetkých súťažných prác

v trenčianskej synagóge, ktorá
potrvá až do konca novembra.
Prístupná je verejnosti denne
od 14.00 do 18.00 hod.
 Podujatie zavŕšilo jednu eta-
pu hľadania riešenia, ako pre-
pojiť centrum mesta s riekou
Váh. Výsledky chce mesto po-
užiť ako podklad pri tvorbe za-
dania územného plánu centrál-
nej mestskej zóny. S verejnosťou
bude pracovať aj ďalej. Prvá ve-
rejná diskusia k ďalšiemu pro-
cesu tvorby územného plánu
centrálnej mestskej zóny sa
uskutoční v Art centre Syna-
góga v pondelok 24. novem-
bra o 17.00. Viac v pozvánke
na strane 11.
 TEXT A FOTO: TRENČÍN SI TY

SOBOTA 8. 11. 2014
Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

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

– Žabinská (oproti domu č. 34)
– Ľ. Stárka – Piešťanská (pred zá-
kazovou značkou)
– Veľkomoravská (oproti RD
2116/10)
– Školská (oproti RD č. 50)
– Zlatovská – Továrenská (križo-
vatka oproti SBD 2182)

SOBOTA 15. 11. 2014
Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

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

– Okružná (RD č. 37/V. 672)
– Detské mestečko (v objekte DM
– zadná brána)
– Záblatská – Poľnohospodárska
(oproti RD č. 100/A)
– Dolné Pažite – Rybáre (most –
RD 172/4)
– Pri parku (zmena – nie oproti
vchodu do parku – posun o ulicu)

ODVOZ POHRABANÉHO LÍSTIA
Aj v tomto roku mesto zabezpečí odvoz pohrabaného 

lístia. Občania túto požiadavkou môžu nahlásiť na tel. 
čísle 0902 911 051.

Jesenné upratovanie v novembri
Organizované jesenné upratovanie v meste Trenčín sa začalo 20.
septembra. Pripomíname posledné dva termíny a stanovištia:

Nové parkovacie miesta na Juhu
Mesto dokončuje ďalšie investičné akcie na sídlisku Juh. 
Ide o zmenu tvaru križovatky a vybudovanie nových par-
kovacích miest.

 Križovatka ulíc
gen. Svobodu a Mate-
ja Bela dostane nový 
tvar. Investičná akcia
je prioritne zameraná
na zvýšenie bezpeč-
nosti chodcov vybu-
dovaním ostrovčeka
a priechodu pre chod-
cov. Chodníky priľahlé k prie-
chodu získajú bezbariérovú
úpravu s vodiacou dlažbou pre
nevidiacich. V blízkosti pribud-
ne aj šesť nových parkovacích
miest. Práce by mali byť ukonče-
né v prvej polovici novembra. Pri
bytových domoch č. 41, 45 a 51

na Ulici Halalovka vzniklo par-
kovisko so šikmým státím pre
34 áut. Vyznačených bude aj 23
pozdĺžnych parkovacích miest.
Naopak, pri bytových domoch
č. 58 a 60 bude dopravnou znač-
kou zastavenie zakázané.
 (RED) FOTO: J. Č.
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Ďalšia cena pre Pavla Seriša, 
tento raz v Čechách

 Jedno z ocenení, ktoré 3.
októbra odovzdali v pražskom
divadle Na zábradlí počas 21.
ročníka festivalu alternatívne-
ho umenia s názvom ...příští
vlna/next wave... získal aj Tren-
čan Pavol Seriš. Ako všestran-
nému tvorcovi, ktorý vo svojich
projektoch uplatňuje princípy 
stand-up komédie, fyzického
divadla, absurdného humoru,
pantomímy a tanca, popri tom
sa venuje aj kreslenému humoru
a krátkym fi lmom, venovali poc-
tu Objav roka. Po Cene Evalda

Schorma 2014 za pôvodnú hru
„Nezamestnaní”, Cene Sofi a
Amendolea 2014 za hru „Did 
you enjoy your dish, gentlemen?” 
ide tento rok už o tretie výni-
močné ohodnotenie jeho tvorby.
„Sám som prekvapený, koľko sa
toho tento rok podarilo,“ hovorí“
Pavol Seriš s úsmevom. Doma
v Trenčíne sa najbližšie predsta-
ví svojou hrou „Autor“, ktorej 
premiéru uvedie 14. novembra
o 19.00 hodine v kine Hviezda.
Blahoželáme!
 FOTO: KAROLINA CHASÁKOVÁ. 

Výťažok z aukcie dvojnásobne
prekročil očakávanú sumu
Tkáčska a krajčírska dielňa či vybavenie kuchyne na liečbu
prácou – to sú tri prvé projekty, v realizácii ktorých pomô-
žu peniaze získané benefičnou aukciou vzácnych vín. 

 Podujatie zorganizova-
la Trenčianska nadácia 16. ok-
tóbra. Darované vína sa dražili
viac ako dve hodiny. Večera sa
zúčastnilo takmer 90 hostí. Hu-
dobným hosťom bola Zuzana
Smatanová. Dražbou vín sprevá-
dzala enologička, medzinárodná
degustátorka a členka Európ-
skeho vinárskeho rytierskeho
stavu Edita Ďurčová AIWS. Vý-
sledná suma prekročila hodno-
tu, akú si naplánovali organizá-
tori. V špeciálnom grantovom
kole, vyhlásenom v auguste pre
organizácie, ktoré sa starajú
o ľudí s mentálnym postihnu-
tím, vybrala grantová komisia
troch predkladateľov z jedenás-
tich. Ich projekty dosiahli hod-
notu 1500 eur. Vydražená suma
3045 eur však dovoľuje podporiť 
ďalšie projekty. Priamo počas be-
nefi čného večera prevzali sym-
bolické šeky v hodnote 500 eur
Centrum sociálnych služieb JE-
SIENKA so sídlom na Myjave,

ktoré sa v rámci pracovnej te-
rapie svojich klientov rozhodlo
vybudovať tkáčsku dielňu, Cen-
trum sociálnych služieb KO-
LONKA so sídlom v Púchove,
ktoré na podporu ergoterapie vy-
baví kuchyňu potrebným zaria-
dením a Centrum sociálnych slu-
žieb JUH so sídlom v Trenčíne
zriadi krajčírsku dielňu na roz-
šírenie spektra aktivít svojich
klientov. Zostávajúcou čiastkou
podporí Trenčianska nadácia
ďalších päť organizácií: Centrum
sociálnych služieb DOMINO
so sídlom v Prievidzi, Centrum
sociálnych služieb Nová Bošá-
ca, Domov sociálnych služieb
Adamovské Kochanovce, Cen-
trum sociálnych služieb Bôrik
so sídlom v Nitrianskom Prav-
ne a Centrum sociálnych služieb
Bystričan so sídlom v Považskej
Bystrici. Všetky organizácie po-
užijú získaný dar na terapeutic-
ké aktivity pre ľudí s mentálnym
postihnutím. (RED)

Vedomosťami o únii
prevyšujú rovesníkov
Prvé dve miesta v súťaži „Euroškolák 2014“ získali žiaci 
z trenčianskych základných škôl.

 Prvý ročník vedomostnej sú-
ťaže o Európskej únii sa konal
30. septembra na Úrade TSK.
Zorganizovalo ju informačné
centrum Europe Direct Trenčín.
Súťaž vyhlásili pre žiakov 6. roč-
níkov základných škôl. V Tren-
čianskom kraji sa jej zúčastnilo
9 škôl. Ich trojčlenné tímy rie-
šili otázky z oblastí: geografi a,
dominanty, symboly a členské

štáty EÚ. Najvyšší počet bo-
dov a prvenstvo získal tím ZŠ
Hodžova (Michal Kováč, Tatia-
na Semančíková a Hana Liško-
vá). Hneď za nimi skončila ako
druhá ZŠ Veľkomoravská (Juraj
Staňo, Lucia Miksová a Marti-
na Pecháčková). Tretie miesto
obsadil tím zo ZŠ Soblahov.
Blahoželáme!
 FOTO: ARCHÍV ED

Natália Přibylová prvá v kraji
 Žiačka ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne Natália Přibylová získala 1.
októbra na krajskom kole súťaže v prednese slovenskej rozprávky 
„Zlatá podkova, zlatý vlas, zlaté pero“ 1. miesto s postupom do celo-“
slovenského kola. Blahoželáme!

Dostali 
značku kvality
od ministra 
školstva
 Za vynikajúce výsledky v ce-
loslovenskom testovaní devia-
takov odovzdal 1. októbra Zá-
kladnej škole na Kubranskej
ulici v Trenčíne minister škol-
stva, vedy, výskumu a špor-
tu Slovenskej republiky Pe-
ter Pellegrini Nálepku kvality.
V Testovaní 9 – 2014 sa žiaci

tejto školy v rámci Trenčianske-
ho kraja umiestnili na prvom
mieste. Výborné výsledky do-
siahli tak v slovenskom jazyku,
ako aj v matematike.
 (RED)

Fotografi z Trenčína úspešní 
 V 42. ročníku celoštátnej
postupovej súťaže amatérskej
fotografi e AMFO 2014 získali
ocenenia aj trenčianski autori:
Jozef Poláček, Jaroslav Matej-
ček, Eleonóra Žúrková a Nikola

Kotrasová. Štefan Majtán získal
Cenu riaditeľky Regionálneho
osvetového strediska Levice. Ich
fotografi e budú vystavené od 7.
do 30. novembra v Synagóge
v Leviciach. Blahoželáme!

Euro
školák  2014
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Deviaty ročník festivalu
HoryZonty bude v znamení vodyy
Dobrodružstvu, adrenalínu, prírode a športu budú patriť
tri novembrové dni v Trenčíne. Priestory Posádkového
klubu obsadí festival dobrodružných filmov HoryZonty
13. – 15. novembra.

 Jednou z noviniek deviateho
ročníka festivalu bude rozšíre-
nie spektra outdoorových pre-
zentácií o rybárstvo a špeciálne
športový a extrémny rybolov.
„Hosťom festivalu bude Trenčan
Jaroslav Sámela (na fotografi i – 
pozn. red.), ktorý sa už viac ako
tridsať rokov venuje rybárčeniu.
V posledných rokoch sa zame-
riava na lov dravých rýb,“ infor-“
muje riaditeľka festivalu Má-
ria Dutková. Niekoľkonásobný 
majster sveta družstiev aj jed-
notlivcov v love rýb na prívlač
porozpráva o boji so statnými
rybími súpermi, za ktorými ces-
tuje stovky kilometrov. Histor-
ky zo slovensko-českej rybárskej
výpravy do Mongolska doplní
ďalší športový rybár z Čiech Petr
Procházka.
 Na festival zavíta maďarský 

moreplavec Gábor Rakonczay,
ktorý prepádloval dvakrát At-
lantický oceán a dvakrát ho pre-
plával na plachetnici. Na mori
prebrázdil viac ako 30-tisíc ki-
lometrov. Vody sa bude týkať aj
multimediálna prezentácia poľ-
ského ekológa a hydrobiológa
Romana Žureka o ochrane ži-
votného prostredia a špeciálne
vôd. Voda v pevnom skupenstve
je parketa pre slovenského po-
lárnika Petra Valušiaka. Jeho
putovanie krajinou ľadu priblíži
fi lm Pavla Barabáša s názvom
Polárnik, ktorý bude zároveň
aj úvodným fi lmom festivalu.
Po fi lme Peter Valušiak poroz-
práva viac o svojich výpravách aj
ďalších plánoch.
 Hlavný festivalový program
pozostáva z prehliadky pro-
fesionálnych fi lmov a súťaže

amatérskych fi lmov. V piatich
fi lmových blokoch uvidia divá-
ci najlepšie a na medzinárod-
ných festivaloch oceňované fi l-
my. Do súťaže pre amatérskych
fi lmárov prihlásili autori zo Slo-
venska i Čiech 22 snímok. Víťaz-
ný neprofesionálny fi lm vyberie
porota, o svojom favoritovi roz-
hodnú aj diváci. Tohtoročnou té-
mou fotosúťaže je „Kto z koho“.
Víťazné a ocenené snímky budú
prezentované na výstave. Ďal-
šia výstava festivalu Orbis Ter-
rarum skalického grafi ka, dizaj-
néra a fotografa Eduarda Timka
prinesie reportážne fotografi e
z jeho ciest po Južnej Amerike,
Afrike. Fotografi e Jaroslava Sá-
melu a Petra Zachara zobrazujú
ich putovanie za rybami.

 Na Kúzelnom uzlení a Out-
doorovom varení sa môžu záu-
jemcovia naučiť, ako vytvoriť uz-
líky a zaujímavé suveníry z lana,
či ako variť a stravovať sa v ex-
trémnych prírodných a klimatic-
kých podmienkach. V sobotu 15.
novembra sa uskutočnia osved-
čené podujatia ako Nosičov sen,
Beh o Pohár festivalu a psie zá-
prahy. V prípade priaznivého
počasia nebude chýbať lezecká
stena. Počas festivalu bude fun-
govať detský kútik s programom
Experimentovanie s vodou s lek-
torkami Montessori pedagogi-
ky. Viac informácií na webe ho-
ryzonty.sk.

 TEXT: ĽUBOSLAVA SEDLÁKOVÁ
  FOTO: ARCHIV J. S.

Spomienka na 17. november 1989
Mesto Trenčín pozýva pripomenúť si 25. výročie pamät-
ných udalostí z roku 1989 v pondelok 17. novembra 2014.

 Program sa začne o 16.00
hodine vernisážou výstavy 
„SVIEČKOVÁ MANIFESTÁ-
CIA 25. MARCA 1988“ v Mest-“
skej veži. Mesto ju pripravilo
v spolupráci s Ústavom pamäti
národa v Bratislave. Spomien-
ky na 17. november ´89 oživí aj
položenie venca pri pamätnej ta-
buli na budove Mestského úra-
du v Trenčíne o 17.30 hodine.
Poďakovaním za slobodu bude
sv. omša v Piaristickom kosto-
le sv. Františka Xaverského so

začiatkom o 18.00 hodine. Spo-
mienkový program uzavrie pre-
mietanie českého dokumentár-
neho fi lmu o Marte Kubišovej
„MAGICKÝ HLAS REBELKY“
v Artkine Metro o 19.00 hodi-
ne. Jedinečnú osobnosť českej
speváčky a herečky na fi lmovom
plátne zvečnila skutočná maj-
sterka svojho remesla, režisér-
ka Oľga Sommerová. Vstup
na celovečerný fi lm, ktorý mal
premiéru v kinách v lete tohto
roka, je zdarma. (RED)

Kúsok Francúzska bude opäť a
v Trenčíne
Od 21. do 26. novembra sa 
uskutoční v Artkine Met-
ro Festival francúzskych
filmov. Podujatie pripra-
vuje mesto v spolupráci
s partnerským francúz-
skym mestom Cran-Gevrier 
a občianskym združením LampArt.

 Verneuilovi sú provinční mi-
lovníci starého dobrého Fran-
cúzska, silne veriaci katolíci a vo
svojom okolí sú váženými ob-
čanmi. Pri výchove detí uplat-
ňovali konzervatívne metódy 
a snažili sa im vštepiť správne
hodnoty. Boli si istí, že ich štyri
nádherné a inteligentné dcéry 
sa vydajú za výnimočných mu-
žov. Dnešná doba ich ale kon-
frontuje s mnohými vecami,
ktoré rozhodne nie sú podľa ich
gusta. Kúzelná francúzska ko-
média s názvom „Čo sme komu 
urobili?“ otvorí fi lmovú ponuku “
Festivalu francúzskych fi lmov

v Trenčíne v piatok 21. novem-
bra o 20. hodine. Pred otváracím
fi lmom, na ktorý je vstup voľ-
ný, si budú môcť diváci pozrieť 
o 18.00 hodine komediálnu ta-
nečnú drámu Víla. 
 História priateľských vzťa-
hov medzi mestami Trenčín
a horno-savojským Cran-Ge-
vrier má bezmála 20 rokov. Po-
čas tohto obdobia si mestá vyme-
nili celý rad kultúrnych podujatí
rôznych žánrov. Festival fran-
cúzskych resp. slovenských fi l-
mov je určite najvýznamnejším
projektom. Celý program festi-
valu nájdete v KAM. (RED)

21. 11. – 26. 14. 2014 | ArtKino Metro
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V PIATOK >> 14. 11. 2014 >> PREDPREMIÉRA DIVADELNEJ NOCI
DIVADELNÁ SÁLA

19.00 Pavol Seriš: Autor >> premiéra divadelnej hry jedného
 herca >> KOMÉDIA >> VSTUPNÉ: 6 €, (predpredaj: 5 €)

V SOBOTU >> 15. 11. 2014
DIVADELNÁ SÁLA

16.00 Divadlo PIKI Pezinok: Paskudárium
 divadelné múzeum  neposlušných detí tzv. paskudníkov 
 DETSKÉ DIVADLO >> VSTUP: ZDARMA

17.30 Mestské divadlo Trenčín: Všetko o ženách 
 príbeh odhaľuje vzťahy medzi ženami od škôlky až 
 po dôchodcovský vek, v rodine i medzi priateľkami 
 KOMÉDIA >> VSTUPNÉ: 5 €

19.00 Spoločný potlesk >> v túto chvíľu sa bude tlieskať vo 
 všetkých divadlách, zapojených do Noci divadiel, teda aj v Trenčíne

19.30 Divadlo Normálka: Čínska stena >> úprimný 
 záujem partie amatérskych hercov o divadlo nečakane naruší 
 partia profesionálnych stavačov stien – teda úplná realita zo života
 KOMÉDIA >> VSTUP: ZDARMA

ZRKADLOVÁ SÁLA

16.00 – 17.00 Základy pohybového divadla
  vedie Pavol Seriš >> WORKSHOP >> VSTUP: ZDARMA

16.00 – 19.00 Výtvarné divadelné dielne pre deti 
  výroba divadelných maňušiek z textilu – gašparko, princezná, 
  rytier, drak... >> WORKSHOP >> VSTUP: ZDARMA

  Divadelný kostým >> výstava študentov 
  odboru scénická a kostýmová tvorba Strednej umeleckej
  školy v Trenčíne >> VÝSTAVA >> VSTUP: ZDARMA

  Urob zo seba šaša >> veselé fotenie 
  za šašovskou fotostenou 

Malá zrkadlová sála (1. poschodie): 

12.00 – 20.00 Happy Audio s o. z. Trakt >> vytvorte 
  si vlastnú experimentálnu hudbu – mixovanie, nahrávanie 
  a vytvorenie interaktívneho predstavenia
  WORKSHOP >> VSTUP: ZDARMA

Podujatie organizuje:

FS Družba oslavuje 60-tiny
 Snaha malej skupiny nadšencov pre ľudové tradície, ktorá praco-
vala v malom nábytkárskom podniku Družba v Trenčíne, viedla v aprí-
li l954 k založeniu folklórneho súboru s rovnomenným názvom. Ten-
to zároveň symbolizoval postavu svadobného družbu z obradového
zvykoslovia v trenčianskom regióne. Folklórny súbor Družba sa cie-
ľavedomou prácou umeleckého i organizačného vedenia postupne
prepracoval medzi úspešné umelecké kolektívy na Slovensku. Ročne
skutoční približne 25 vystúpení, jeho umenie mohli obdivovať diváci
v 24 krajinách sveta (USA, Kanada, Mexiko, Argentína, Austrália, Ja-
ponsko, Egypt a takmer celá Európa). K výrazným úspechom súbo-
ru patria ceny z rôznych medzinárodných folklórnych festivalov ako
i ocenenia z celoslovenských súťaží či domácich festivalov. V sobo-
tu 22. novembra 2014 o 17.00 hodine v Posádkovom klube sa folklór-
ny súbor Družba predstaví verejnosti novým slávnostným program
k oslavám 60. výročia založenia súboru.  ZDROJ: FSDRUZBA.SZM.COM

Literárny klub Omega 
vydal Slovobranie
 Nový zborník literárnych prác obsahuje texty sedemnástich au-
torov (T. Blichová, I. Bulková, J. Daniš, J. Janečka, M. Lančarič, M.
Malániková, J. Maršálek, S. Miklošová, S. Ondráš, K. Ondrkálová,
J. Poláková, L. Šimková, H. Štefl ovičová, A. Trusková, R. Viskupičo-
vá, K. Weiner a D. Žember). Literárne práce sú doplnené kresbami
Ľ. Benkoviča, fotografi ami A. Marušincovej, J. Matejčeka a L.Šim-
kovej. Zborník Slovobranie mal svoju prvú prezentáciu 2. októbra
vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne (VKMR). Literárny klub
Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov
literatúry. Pôsobí pri VKMR. Pravidelné stretnutia klubu sa konajú
každý prvý štvrtok v mesiaci o 16.00 hod. v budove knižnice na Ha-
sičskej ulici č. 1. Viac na www.literarnyklub.blogspot.sk. (RED)
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  OZNAM

 Mesto Trenčín oznamuje svoj zámer prenajať v súlade s § 9ať
ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. nehnuteľnosť v k. ú. Trenčín (cinto-ť
rín, Soblahovská ul.) za účelom umiestnenia automatu na kahance.
Ide o pozemok C-KN parc. č. 2162/1 zastavané plochy a nádvorie
o výmere 1 m².
 Bližšie informácie sú zverejnené na http://www.trencin.sk/
predaj_majetku.

PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV 

NA OSVIENČIMSKEJ ULICI

Spevácka skupina Sihotiar

pondelok, utorok, štvr-
tok, piatok 9.45 – 11.00

Cvičenie pre ženy 

pondelok 16.00 – 18.00 Joga pre ženy

pondelok 16.30 – 18.30 Keramika

utorok 14.00 – 17.00 Jednota dôchodcov Slovenska č. 5

streda 10.00 – 11.30 Brušné tance

streda 14.00 – 16.00 Jednota dôchodcov Slovenska č. 27

streda 15.00 – 17.00 Diabetes – konzultácie

štvrtok 16.30 – 18.30 Keramika – klub

piatok 9.30 – 12.00 Spevácka skupina Sihotiar

 KONTAKT: 032/743 45 35, 0904 339 401 

  ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred v novembri sa nekoná

VMČ Západ v novembri sa nekoná

VMČ Juh 3. 11. o 18.00 v KC Aktivity

VMČ Sever v novembri sa nekoná

Na skle
maľované

LEGENDÁRNY MUZIKÁL  SA VRACIA

Vstupenky: KIC, Mierové námestie Trenčín        www.ticketportal.sk

26 / 11 / 2014  Trenčín
Mestská športová hala

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA

KLUB TRENČÍN – MESTO

Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v Kultúrnom 
centre Stred

Program na NOVEMBER 2014:

3. 11. 2014 o. Igor Cingeľ, gr. kat. farár – Blahoslavená sr. 
Miriam Terézia Demjanovičová

10. 11. 2014 Ing. Katarína Darvašová – Výnimočné ženy 
biblie (RÚT)

17. 11. 2014 Štátny sviatok

24. 11. 2014 Marián Žák – Medžugorie

Ďalšie akcie:

7. 11. 2014 Peter Karvaš: Polnočná omša – činohra SND 
Bratislava

Výstava 59 návrhov urbanistickej súťaže 
Trenčín – mesto na rieke 
Art centrum Synagóga / denne od 14.00 do 18.00 hod.

Využite možnosť oboznámiť sa so všetkými súťažnými prá-oboznámiť sa so všetkým
cami, ktoré sa uchádzali o priazeň poroty v medzinárodnej uchádzali o priazeň poroty v m
urbanistickej súťaži na riešenie prepojenia centra mesta j súťaži na riešenie prepojenia cen
s nábrežím. Výstava potrvá do konca novembra 2014. m. Výstava potrvá do konca novembra 2

Pri tejto príležitossti vás pozývame aj na:

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE TRENČÍN 
– MESTO NA RIEKE a verejnú prezentáciu 
ďalšieho plánovaného postupu v spolupráci 
s verejnosťou
Art centrum Synagóga / pondelok 24. 11. 2014 17.00 hod.

Hlavný architekt mesta Martin Beďatš, odborný garant Pe-mesta Martin Beďatš, odb
ter Gero a ďalší členovia tímu Trenčín si Ty predstavia zís-ovia tímu Trenčín s
kané výstupy z uskutočnenej urbanistickej súťaže i postup, nenej urbanis
akým budú výsledky súťaže v ďalších krokoch využité v pro-e v ďalší
cese prípravy zadania pre tvorbu územného plánu centrál-orb
nej mestskej zóny v širokej spolupráci s verejnosťou.

TRENČÍN si TY / POZVÁNKY Všetky informácie a omnoho viac 
nájdete na mestskej webovej stránke

www.trencin.sk
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Hľadajú domov
V trenčianskej karantén-
nej stanici sú opäť noví 
obyvatelia. V prípade 
záujmu možno stanicu
navštíviť osobne alebo vy-
užiť telefonické kontakty
0915 785 007, 7 0903 785 007.

 Rita má asi 3 roky. Je kríže-
nec ovčiaka a labradora. Dlho
sa ukrývala pred ľuďmi v krí-
koch na sídlisku a nebolo mož-
né ju odchytiť. Pravdepodob-
ne má s ľuďmi zlé skúsenosti,
lebo je veľmi opatrná a plachá.
Povahu má pokojnú a posluš-
nú. Vhodná je do bytu alebo
do domu s prístupom dnu a ku
skúseným starším ľuďom.

 Alex je asi štvormesačný 
energický kríženec labradora
a ovčiaka. Je veľmi učenlivý,
prítulný a má rád deti. V do-
spelosti bude stredného vzras-
tu. Vhodný je do domu i bytu
k mladším ľuďom.

 Asi trojmesačné šteniatko
bude stredného vzrastu. Hľa-
dá nový domov, aby cez chlad-
né zimné obdobie nemuselo
zostať v koterci. Poteší sa bytu
alebo domčeku so záhradkou,
v zime s prístupom dnu.

TJ Štadión Trenčín oslávi 20 rokov
Basketbal v Trenčíne má svoje štatistiky už z tridsiatych
rokov minulého storočia. Názov TJ Štadión Trenčín začal
klub používať od 4. apríla 1995. Viac nám povedal súčas-
ný šéftréner mládeže Tomáš Vavro.

„Klub od začiatku vy-
chovával mladých bas-
ketbalistov a hral iba
mládežnícke súťaže. Až 
v roku 2000 prihlásil 
do súťaže mužov. Medzi 
najväčšie úspechy patrí 
postup kadetov a junio-
rov na fi nálové turnaje 
na Slovensku v roku 1999 
a nezabudnuteľná sezóna
2008/2009 pod vedením
Andreja Trnku, kedy muži 
neprehrali z 20 zápasov
ani raz a postúpili do I.
ligy.“

  Klub sa opäť vrá-
til k intenzívnej práci
s mládežou. Aká je situácia 
dnes?

„Už piaty rok pracujeme opäť 
s mládežníckymi družstvami.
Žiaci ročníka 2000 nastupujú
už do tretej sezóny a starší mini-
basketbalisti hrajú ešte na nižšie 
koše s menšou loptou.“

  Akým spôsobom získavate
nových členov klubu?

„Oslovujeme deti priamo
na školách. Aktuálne prebieha

nábor detí ročníka 2003 a mlad-
ších, ktorí trénujú v utorok 
o 17.15 hod. na ZŠ Hodžova a vo
štvrtok o 17.15 hod. na ZŠ No-
vomeského. Tréningy a súťažné 
zápasy žiakov máme v mestskej 
športovej hale, kde hrávajú aj 
muži.“

  Ako sa klubu darí v tejto
sezóne?

„Družstvo žiakov zatiaľ vy-
hralo šesť z ôsmich zápasov.
Muži za posledné tri sezóny

vyhrali dvakrát II. ligu, no zatiaľ 
sme nenašli silného fi nančného
partnera, aby sme sa vrátili do I.
ligy. Muži v tejto sezóne vyhra-
li oba úvodné zápasy. Nastúpil 
už aj Španiel Zakharyn, študent 
na univerzite v Trenčíne.“
 Najbližšie domáce zápasy 
v športovej hale odohrajú žiaci
8. 11. o 10.00 hod. s MBK Kar-
lovka Bratislava a muži 15. 11.
o 18.00 hod. s BK Ivanka pri
Dunaji. Viac na www.trencin-
basket.sk.
 (RED), FOTO: ARCHÍV KLUBU

Inovecký
výbeh 2014
V sobotu 4. októbra sa
uskutočnil 11. ročník behu 
do vrchu Inovecký výbeh.
Na štart sa postavilo 72
bežcov z rôznych kútov
Slovenska od Bratislavy 
po Poprad.

 Trať dlhá 1,4 km s prevýše-
ním 257 metrov viedla od Ino-
veckej chaty priamo na vrchol
Inovca (1042 m). Najúspešnej-
šie sa s ňou popasoval Matúš
Forgáč z Dubodiela, ktorý ju
zvládol za 10 minút a tri sekundy.
Druhé miesto z minulého roku
obhájil Matej Drha z Trenčína
a ani tretí, Kamil Vyhnička z Be-
luše, nebol na stupňoch víťazov
nováčikom. Medzi veteránmi
(nad 50 rokov) bol najrýchlejší
Trenčan Ervín Páleník, o druhé
a tretie miesto sa rozdelili Mi-
roslav Kováč z Trenčína a Miro-
slav Sobek z Púchova. V ženskej
kategórii zvíťazila Katarína Dra-
hovská z Piešťan a na 2. mieste
sa umiestnila jej dcéra Lýdia.
Tretie miesto obsadila domá-
ca pretekárka Veronika Bakalá-
rová. Medzi deťmi do 15 rokov
boli najrýchlejší Benjamín Dra-
hovský z Piešťan, Marek Kubík
z Nového Mesta n./V. a Dominik
Hertl z Trenčianskeho Jastra-
bia. Najmladší účastník poduja-
tia, Damián Drahovský mal len
4 roky, najstarší Ivan Fiamin 73
rokov. Najvzdialenejšími účast-
níkmi boli Mário Svisták a Ra-
chel Svistáková z Popradu.
 RASTISLAV CABALA 

Školáci opäť vyšli na Inovec

 Žiaci, rodičia a priatelia zo ZŠ Na dolinách sa v sobotu 4. ok-
tóbra zúčastnili na XIV. ročníku školského výstupu na Inovec.
Napriek nepriaznivému počasiu 32 detí, 11 dospelákov a pes
Beky celú trasu prešli v maximálnej pohode. Dokonca aj trojroč-
ný Timotej Mičo spoločne s mamou zvládol výstup bez najmen-
ších problémov.  TEXT A FOTO: BAKY 



21. – 26. 11. | Festival 
Francúzskych Filmov 2014

21. 11. | 18.00 | Víla
Francúzsko – belgická tanečná komé-
dia.

21. 11. | 20.00 | Čo sme komu 
urobili?
Kúzelná francúzska komédia. Silne ve-
riaci katolíci a  vo svojom okolí váže-
ní občania pri výchove svojich štyroch
dcér uplatňovali konzervatívne metó-
dy a snažili sa vštepiť im správne hod-
noty, teda tie ich.

22. 11. | 17.00 | Cesta do školy
Štyri deti, štyri osudy, jeden cieľ – bu-

y

dúcnosť. Deti žijúce v  štyroch rôznych
kútoch sveta spája túžba po poznaní.

22. 11. | 19.00 | Kapitál
Film skúseného francúzskeho režiséra
a scenáristu Costa-Gavrasa z prostredia
najvyšších fi nančných kruhov.

22. 11. | 21.00 | Pena dní
Prepis slávneho románu francúzskeho
spisovateľa Borisa Viana s Audrey Tau-
tou v jednej z hlavných úloh.

23. 11. | 16.00 | Mikulášove 
šibalstvá na prázdninách
Francúzsky rodinný fi lm vhodný od 12
rokov. Končí školský rok a dlho očaká-
vané prázdniny sa začínajú. Malý Mi-
kuláš, jeho rodičia a  babička vyrazili
k moru.

23. 11. | 18.00 | Atilla Marcel
Francúzska komédia. Tridsiatnik Paul
žije v parížskom byte so svojimi dvomi
tetami. Tieto postaršie aristokratky ho
vychovávajú od jeho dvoch rokov a sní-
vajú o tom, že sa z neho stane klavírny
virtuóz.

23. 11. | 20.00 | Yves Saint 
Laurent
Životopisná dráma. Originálny, pro-
vokatívny, výstredný, inšpiratívny,
plachý, samotársky, nevyrovnaný,
uzavretý. To bol jeden z  najtalentova-
nejších návrhárov sveta módy.

24. 11. | 18.00 | Čo keby sme 
žili spoločne?
Annie, Jean, Claude, Albert a Jeanne sú
nerozluční priatelia viac ako 40 rokov.

  DIVADLO
2. 11. | 18.00 | Samo z lazov
KINO HVIEZDA | Autorské divadelné pred-
stavenie Divadla Normálka. Prvý divadel-
ný dokument o  mužovi, ktorý nie je ničím
výnimočný. Napriek tomu jeho banálny
príbeh nabáda k  zamysleniu nad dávno
známou pravdou, že „život je jeden z  naj-
ťažších“.

14. 11. | 19.00 | Autor
KINO HVIEZDA | Premiéra divadelnej hry
jedného herca. Po  dvoch komédiách cha-
rakterov (Chutilo vám, páni? Zo ZOO) pri-
chádza Pavol Seriš s  novou hrou o  osude
jedného človeka. Autor musí vytvoriť ori-
ginálne dielo, inak príde o všetko.

15. 11. | 17.30 | Všetko o ženách
KINO HVIEZDA | Príbeh o  vzťahoch medzi
ženami od škôlky až po dôchodcovský vek
uvedie počas Noci divadiel Mestské di-
vadlo Trenčín.

15. 11. | 19.00 | Toto je Kosovo! 
Zničenie Eiffelovej veže
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Tragikomédia v nie-
koľkých paralelných príbehoch satiricky re-
fl ektuje dôsledky náboženského radikaliz-
mu a  terorizmu. Vznikla v  medzinárodnej
produkcii a zaznamenala pozitívne ohlasy.

15. 11. | 19.30 | Čínska stena
KINO HVIEZDA | Autorskú divadelnú hru
o stavaní bariér medzi nami uvedie počas
Noci divadiel Divadlo Normálka.

15. 11. | 21.00 | Blázon

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Pútavý príbeh o osu-
de človeka, ktorý sa považuje za Ježiša, po-
čas Noci divadiel uvedie Divadlo Kolomaž.

26. 11. | 19.00 | Na skle 
maľované
MS ŠPORTOVÁ HALA | Kultový slovenský
muzikál v réžii a choreografi i J. Ďurovčíka.

ý ý

Účinkujú: J. Slezák, M. Sládečková, Z. Tluč-
g

ková, K. Hasprová, I. Vojtek, K. Čálik a ďalší.
j

27. 11. | 19.00 | NABUCCO
POSÁDKOVÝ KLUB | Opera Giuseppe Verdi-
ho. (V čase uzávierky vypredané.)

30. 11. | 18.00 | Skupinová 
terapia
KINO HVIEZDA | Bizarné osudy celkom oby-
čajných ľudí, ktorých do  psychiatrického
ústavu dohnalo zdanlivo banálne pochy-
benie. Autorskú komédiu uvedie Divadlo
Normálka.

  KONCERTY
1.11. | 21.00 | Talent transport /
Šarišsky + Slávka + Hittrich/
KLUB LÚČ |

1. 11. | 20.00 | Horkýže slíže
PIANO KLUB |

2. 11. | 18.00 | Violončelový 
recitál
GMAB | Jozef Podhoranský (violončelo),
Mária Heinzová (klavír).

5. 11. | 20.00 | Tina

PIANO KLUB | V  roku 2014 je to presne 10 
rokov od vydania prvého sólového albumu
„TINA“. Čisto akustické turné je pripravené

y p

na oslavu tohto jubilea.

7. 11. | 22.00 | Reggae Night: 
Sklizeň
KLUB LÚČ | Live koncert: Cocoman, Dr.Kary, 
Mr.Roll, Distanc, djs: Widla Panda, I-Man.

8. 11. | 19.30 | Xandria

KLUB LÚČ | V  rámci európskeho turné pri-
chádza na  Slovensko po  prvýkrát jedna
z popredných svetových symphonic metalo-
vých kapiel s ich charizmatickou speváčkou,
holandskou sopranistkou Dianne Van Giers-
bergen, predstaviť nový album Sacrifi cium.

9. 11. | 18.00 | Komorný koncert
REFEKTÁR KOLÉGIA PIARISTOV | Komorný sú-
bor ALEA (B. Lenko, D. Buranovský, S. Pa-
lúch, J. Krígovský) + hosť Martin Babjak
(barytón).

10. 11. | 19.00 | Lenka Filipová 
a špeciálny hosť Lenny

POSÁDKOVÝ KLUB | V  rámci koncertného 

tour Concertino 2014 speváčka, gitarist-
ka a  hudobná skladateľka ponúkne spo-
lu s  Jindřichom Konířom (klávesy) úpravy
klasických skladieb a  jej najznámejších
hitov.

11. 11. | 19.00 | Katarína 
Knechtová & Cigánski diabli
POSÁDKOVÝ KLUB | Exkluzívna pop & ethno 
tour 2014. Spojenie pop a  ethno world
music. Diabli budú hrať Katku Knechtovú
a Katarína Knechtová zasa Diablov.

11. 11. | 21.00 | Toto je Kosovo! 
Gipsy groove

KLUB LÚČ | Popredná kosovská kapela
hrá autentickú balkánsku rómsku hudbu
ovplyvnenú jazzom, reggae, funkym, ska,
drum and bass.

14. 11. | 19.00 | Ador Dorath + 
Forgotten silence + Awrizis + 
Depresy + Attack of rage
KLUB LÚČ | Koncert metalových kapiel.

16. 11. | 21.00 | Serengeti & Mary 
C + Martin Tvrdý a.k.a. Bonus + 
TNT Crew
KLUB LÚČ |

19. 11. | 19.00 | Hex acoustic 
tour

PIANO KLUB |

21. 11. | 21.00 | Ujd hrá fpb + 
Kultra + Innoxia Corpora + 
Boiling point + Hank, The Dj
KLUB LÚČ |

22. 11. | 17.00 | 60. výročie 
vzniku FS Družba
POSÁDKOVÝ KLUB |

22. 11. | 20.00 | Revival: Electric 
Lady, Iron Works
PIANO KLUB | Electric Lady (Led Zeppelin
tribute) AC-TN (AC – DC tribute) Machine
Head (Deep Purple tribute).

22. 11. | 21.00 | Kieslowski
KLUB LÚČ | Koncert postavený 

  NEDAJTE SI UJSŤ

november 2014

SPOMIENKA NA NOVEMBER '89
pondelok 
17. novembra 2014 
o 16.00

Súčasťou 
spomienkového 
programu bude aj 
premietanie fi lmu 
MAGICKÝ HLAS 
REBELKY o Marte 
Kubišovej
Program v INFO 
na strane 9.
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na akustickom zvuku gitary, piana a kon-
traste dvoch výrazných hlasov.

26. 11. | 16.00 | Hrajú nám pre 
radosť
POSÁDKOVÝ KLUB | Koncert detí Základnej 
umeleckej školy K. Pádivého Trenčín.

27. 11. | 20.00 | Gladiator

PIANO KLUB | Koncert.

28. 11. | 22.00 | Jimmy pé
KLUB LÚČ | Po vydaní debutového albumu
Insomnia vyráža Jimmy Pé na jesenné tur-
né s názvom Insomnia Tour. Predstaví svoj
nový koncept, špeciálne pripravený pre ta-
nečný parket.

29. 11. | 21.00 | Davová 
psychóza + In – sane

KLUB LÚČ | Koncert punkovej legendy.

29.11. | 20.00 | Separ
PIANO KLUB |

30. 11. | 15.00 | Hudci z Kyjova
EVANJELICKÝ KOSTOL | Moravské koledy 
v podaní ľudovej muziky.

  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 a štvrtok | 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 | 17.00 | Cvičenie detí 
s rodičmi
ZŠ DLHÉ HONY |

streda | 9.00 | Riekankovo
MC SRDIEČKO KC STRED | Mamička a dieťa sa 
pri spoločnej hre učia riekanky.

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. Prihlášky a  informácie
na 0902 435 454 www.mimiamami.sk.

streda | 17.00 | Cvičenie detí 
s rodičmi
SOKOLOVŇA |

štvrtok | 10.00 – 11.00 | Duplo 
klubík
KC AKTIVITY | Lego klub s  Ivkou pre naj-
menšie detičky od  2-4 rokov v  sprie-
vode rodiča.  Skladanie duplo kociek
a hry na rôzne témy. Prihlášky a  informá-
cie na 0902 435 454 www.mimiamami.sk.

štvrtok | 10.00 – 11.00 | 
Tvorenie s potešením
KC AKTIVITY | Pre deti od  2 rokov v  sprie-
vode jedného z  rodičov. Výtvarné tech-
niky so zameraním na  rozvíjanie jemnej
motoriky rúk a  tvorivého myslenia. Pri-
hlášky a  informácie na  0918  561  320,
mirka@kcaktivity.sk.

štvrtok | 10.00 – 11.00 | 
Skákajúce žabky
KC AKTIVITY | Príďte si s  nami zaská-
kať v  rytme hudby. Určené pre deti
od  1,5 – 3 rokov. Prihlášky a  informácie
na 0903 629 050.

9. 11. | 16.00 | Kráska a zviera

KINO HVIEZDA | Predstavenie Detského 
divadelného klubu. Kombinácia činohry
a bábkového divadla.

12., 26. 11. | 9.30 – 11.30 | Ateliér 
majstra Galerka
GMAB | Tvorivé dielničky pre malé deti 
od 18 mesiacov do 5 rokov.

15. 11. | 16.00 | Divadlo PIKI 
Pezinok: Paskudárium
Divadelné múzeum neposlušných detí tzv.
paskudníkov.

21. 11. | 9.30 | Beseda 
s Veronikou Šikulovou
VKMR HASIČSKÁ | Diskusia nielen pre ško-
lákov so spisovateľkou Veronikou Šikulo-
vou, fi nalistkou Literárnej ceny Anasoft
litera (2010, 2012) v  rámci projektu „Živý
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bič: živá literatúra útočí na čítanky“. Orga-
nizované v spolupráci s OZ Ars litera. Účasť 
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treba vopred nahlásiť: 032/746  07  15,
deti@vkmr.sk.

23. 11. | 16.00 | Smiechtisko

KINO HVIEZDA | Detský divadelný klub uvá-
dza Divadlo pri kolkárni. Príbeh o  mies-
te, kde končia hračky, ktoré deti vyhodia
do smetí. Nie každý však vie, že aj hračky
majú srdiečko a trápi ich, že sa zrazu stali
nepotrebnými.

24. 11. | 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.

25. 11. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Spoločné čítanie
v knižnici v pobočke Kubrá.

27. 11. | 16.30 | Kreatívny rodič 
a šikovné dieťa
MC SRDIEČKO KC STRED | Tešíme sa na Via-
noce – vyrobíme si vianočný stromček.

29. 11. | 15.00 – 18.00 | Než 
napadne prvý sneh
OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky pre deti. 
Vydáme sa do sveta škriatkov a strašidiel,
pripravíme sa na halloweenskú párty.

30. 11. | 15.00 – 18.00 | Adventné 
tvorivé dielničky
OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky pre deti.

1. 12. | 17.00 | Lolo a Piškót
POSÁDKOVÝ KLUB | Pesničkové divadielko
pre deti.

  VÝSTAVY
Miloš Alexander Bazovský
GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO |

Stála expozícia.

1. – 30. 11. | Anton Štubňa: 
Fotografické metafory
GMAB | Autorská výstava nežijúceho tren-
čianskeho fotografa pripomína okrúhle
životné jubileum umelca (80. výročie na-
rodenia), ktorý svojou tvorbou významne
ovplyvnil vývoj slovenskej fotografi e 60.
a 70. rokov.

1. – 30. 11. | Gudrun 
Bartenberger-Geyer: „Felt 
Space“
GMAB | Technika plstenia je vystavujú-
cej autorke najbližšia. Rozvíja a  prepája
tu vzťahy plsť – priestor – telo – ľudské
zmysly. Jej priestorové textilné objekty sú
doplnené fotografi ami Marlene Rahmann.

1. – 30. 11. | Misia v kontextoch 
a súvislostiach
CENRUM SENIOROV | Výstava sakrálnych 
kultúrnych pamiatok 9. – 12. storočia
v  Trenčianskom, Trnavskom, Zlínskom
a Juhomoravskom kraji.

1. – 10. 11. | 20 rokov jazzu pod 
hradom
MESTSKÁ VEŽA | Výstava fotografi í.

1. – 10. 11. | 40 rokov Radosti
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava detského fol-
klórneho súboru Radosť pri príležitosti 40.
výročia založenia súboru.

3. – 29. 11. | Život a dielo 
Vojtecha Zamarovského
VKMR JASELSKÁ, HASIČSKÁ | Expozície 
na  počesť významnej osobnosti svetovej
literatúry faktu, trenčianskeho rodáka pri
príležitosti jeho nedožitých 95. narodenín.
Organizované v spolupráci s Klubom pria-
teľov V. Zamarovského.

3. – 29. 11. | Záhady 
a dobrodružstvá v knihách pre 
deti a mládež
VKMR HASIČSKÁ |

12. 11. – 3. 12. | Hory a krajina
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografi í.

12. 11. – 12. 12. | Príroda, životné 
prostredie a deti
OKRESNÝ ÚRAD | 26. ročník výtvarnej súťa-
že. Vernisáž 12. 11. o 10.00.

Keď im pamäť i  srdce začínajú poma-
ly vypovedať službu a  na  obzore je
prízrak domova dôchodcov, vzoprú sa
a rozhodnú sa žiť spoločne.

24. 11. | 20.00 | Cesta 
do školy
25. 11. | 18.00 | Je vysoký muž 
šťastný?
Pozoruhodný animovaný dokument,
v ktorom režisér Michel Gondry spove-
dá amerického fi lozofa a lingvistu Noa-
ma Chomského. Vo fi lme sú zobrazené
dva odlišné svety – prísne racionálne
uvažovanie oproti snovým predstavám
francúzskeho režiséra, ktorý doplnil
sériu rozhovorov o vlastné animácie.

25. 11. | 20.00 | Renoir
Životopisná historická dráma.
Na  sklonku života ako zázrakom vstú-
pi do  jeho života krásne mladé dievča
a starý maliar je naplnený novou, úpl-
ne nečakanou energiou.

26. 11. | 18.00 | Čo sme komu 
urobili?
26. 11. | 20.00 | Jimmy P.
Americký indián Jimmy Picard počas
druhej svetovej vojny bojoval v Európe.
Trpí chvíľkovými závratmi, dočasnou
slepotou, stratou sluchu. Francúzsky
psychoanalytik, antropológ a  odbor-
ník na  kultúru pôvodných obyvateľov
Ameriky Georgese Devereuxe. Spoloč-
ne odhaľujú príčiny jeho stavu.

CINEMAX
od 6. 11. | Včielka Maja
od 6. 11. | Jessabelle
od 6. 11. | Interstellar
od 13. 11. | Rozprávkar
od 20. 11. | Hry o život: 
Drozdajka

ARTKINO METRO
1. 11. | 19.00 | Frank
1.-2. 11. | 21.00 | Stratené 
dievča
2. 11. | 16.00 | Škatuliaci
4. 11. | 19.00 | Koyaanisqatsi
5.-6. 11. | 19.00 | Fakjú pán 
profesor
6. 11. | 10.00 | Láska na karí
6. 11. | 16.00 | Storočný 
starček, ktorý vyliezol 
z okna a zmizol
7. – 8. 11. | 17.00 | Láska 
na vlásku
7. 11. | 19.00 | Nymfomanka I.
7. 11. | 21.00 | Nymfomanka II.
8. 11. | 19.00 | Nymfomanka 
režisérska verzia I.
8. 11. | 21.30 | Nymfomanka 
režisérska verzia II.
9. 11. | 16.00 | Dom kúziel
9., 12. 11. | 19.00 | Grandhotel 
Budapešť
11. 11. | 19.00 | 8 1/2

  FFF

  FILM
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17. 11. – 3. 12. | Sviečková 
manifestácia 25. marca 1988
MESTSKÁ VEŽA | Výstava fotografi í.

20., 21. 11. | Job forum
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 6. ročník medzi-
národného veľtrhu pracovných príležitostí 
a vzdelávania.

20., 21. 11. | Stredoškolák
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 16. ročník výsta-
vy stredných škôl.

21. 11. – 5. 1. | Zhasni tmu – 
Pavol Obst
TSK | Výstava fotografi í. Vernisáž 21. 11.
o 17.00.

  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.

11. 11. | 11.00 | Deň otvorených 
dverí
CENTRUM SENIOROV |

17. 11. | 6.00 | Predvianočná 
Viedeň
CENTRUM SENIOROV |

20. 11. | 15.00 | Jesenné 
spoločenské stretnutie 
seniorov
POSÁDKOVÝ KLUB |

25. 11. | 14.00 – 17.00 | Deň 
krásy / starostlivosť o seba 
v každom veku
CENTRUM SENIOROV | Pre 5 vylosovaných
darček!

  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 | 9.30 | Cvičme aj 
s dieťatkom v kočíku
NA  SIHOTI PRI ELEKTRÁRNI | Stretnutie pre
mamičky, ktoré si na prechádzke s dieťat-
kom chcú zacvičiť.

piatok | 9.15 – 10.15 | 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 posilňovaním a  formovaním paží po-
mocou rukavíc so závažím.

1. – 30. 11. | 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
3. 11. | 17.00 | Bilancovanie 
Ivana Štrpku s KK Bagalom
VKMR HASIČSKÁ Beseda s básnikom, pro-
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zaikom, textárom, prekladateľom, členom
básnickej skupiny Osamelí bežci. Moderuje
vydavateľ Koloman Kertész Bagala.

4. 11. | 16.00 | Schaner, Urbánek, 
Horn – niekdajšie trenčianske 
mäsozávody
VKMR HASIČSKÁ | Prednáška Ing. Vojtecha 
Brabenca s diskusiou o významnej kapito-
le dejín priemyslu v Trenčíne. Organizova-
né v  spolupráci s  Klubom starých Trenča-
nov MO MS v Trenčíne.

4. 11. | 16.00 | Zabezpečenie 
hromadnej objednávky 
periodík
POSÁDKOVÝ KLUB | Propagácia včelích pro-
duktov, prednáša plk.v.v. Ing. Vieroslav Pe-
lech, Ivan Štefánek.

4. 11. | 18.00 | Choices: Môj malý 
biznis
KLUB LÚČ | Tretí diel jesennej série dis-
kusných večerov Choices. Cesta od  biznis
nápadu k  jeho uskutočneniu a  udržaniu.
Martina Slováková a Jozef Verbovský dajú
nádejným podnikateľom tipy ako zistiť, či
skvelý nápad bude príťažlivý a prečo je dô-
ležité urobiť si biznis plán.

6. 11. | 16.00 | Literárny klub 
Omega
VKMR HASIČSKÁ | Pre všetkých členov
a  priaznivcov literatúry a  literárnej tvor-
by. Diskusia a čítanie vlastných literárnych
prác.

6. 11. | 16.00 | Deň vojnových 
veteránov – fakty a odkaz pre 
súčasnosť
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša: plk.v.v.Ing.
Miroslav Ondráš.

6. 11. | 17.00 | Prečo vychovávať 
deti inak?
KC AKTIVITY | Beseda so Zuzanou Zborayo-
vou o  zaužívaných programoch z  detstva.
O  situáciách a  problémoch, ktoré sa nesú
z generácie na generáciu.

10. 11. | 16.00 | Severovýchodná 
India a Bangladéš
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s  cestovateľom,
spisovateľom, dobrodruhom a  couchsur-
ferom, Michalom Knitlom, ktorý prespáva
u domorodcov, aby spoznal ich kultúru.

10. 11. | 16.00 | Sústredenie 
pozoruhodných výpestkov 
ovocia a zeleniny
POSÁDKOVÝ KLUB | Od členov sekcie k po-
súdeniu ich kvality a perspektívy.

10. 11. | 19.00 | Michal Knitl: 
Životný príbeh – 10 rokov 
na ceste životom

KLUB LÚČ | Na vlastnú päsť precestoval Eu-
rópu, Južnú Ameriku, Áziu, napísal 3 ces-
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topisy a  začal organizovať cestovateľské
festivaly. Ak chce človek cestovať, stačí len
chcieť.

11. 11. | 18.00 | Toto je Kosovo!
KLUB LÚČ | Premietanie fi lmov + Diskusia.

13. 11. | 15.30 | Teenage: 
Ozveny festivaly 
študentských filmov XIV.
15.30 | Blok animovaných 
filmov, 16.30 | Blok 
dokumentárnych filmov, 
17.30 | Blok hraných filmov.
14. – 15. 11. | 17.30 | Traja 
bratia
14. – 15. 11. | 19.30 | Sudca
16. 11. | 16.00 | Včielka Maja

16. 11. | 19.00 | Biely Boh
17. 11. | 19.00 | Magický hlas 
Rebelky
19. – 20. 11. | 19.00 | Pulp 
Fiction
19. 11. | 10.00 | Východiskový 
bod
19. 11. | 16.00 | Nesvadbovo
27. 11. | 19.00 |, 28. 11. | 21.00 | 
Rozprávkar
28. 11. | 19.00 |, 29. 11. | 20.00 | 
Jimmyho tančiareň
30. 11. | 16.00 | Tučniaky 
z Madagaskaru
30. 11. | 19.00 | Láska na karí

3. 11. | 8.00 – 14.30 | Florbal
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbalový turnaj 
žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ.

8. 11. | 10.00 a 12.00 | Trenčín 
– Karlovka BA
MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal – žiaci, 
malá hala.

8. 11. | 18.00 | PCF 10 – COME 
BACK
MS ŠPORTOVÁ HALA | Zápasy v klietke

9. 11. | 10.00 | ŠK 1.FBC 
Trenčín – Sabinov
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – Extrali-
ga muži

9. 11. | 11.00 a 13.00 | Cop 
volley Trenčín – Myjava
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – predka-
deti, malá hala.

9. 11. | 12.30 | HK Štart 
Trenčín – Stupava
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – ml. 
dorast

9. 11. | 14.30 | HK Štart 
Trenčín – Inter
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – ženy

9. 11. | 17.00 | Cop volley 
Trenčín – Humenné
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – extra-
liga muži

  FILM
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13. 11. | 17.00 | Diskusný 
klub – Rešpektovať a byť 
rešpektovaný
MC SRDIEČKO KC STRED | Otvorený priestor
na diskusiu pre rodičov, starých rodičov, la-
ikov aj odborníkov.

18. 11. | 18.00 | Choices: 
Vychovávame egoistov?
KLUB LÚČ | Diskusný večer bude hľadať 
miesto pre empatiu vo výchove k  indivi-
dualizmu, sebavedomiu a  úspechu. Miro-
slava Záhumenského a Vladimíra Burjana,
sa budeme pýtať, kedy je vhodné dať de-
ťom pevné pravidlá a  kedy im ponechať 
voľnosť.

19. 11. | 16.00 | Príbeh menom 
Filip
VKMR HASIČSKÁ | Beseda z cyklu „Poznáva-
me Trenčanov“ so spisovateľkou, trenčian-
skou rodáčkou Katarínou Machovou, nie-
len o jej najnovšom románe.

20. 11. | 16.00 | Ľudmila 
Pajdušáková-Mrkosová – 35. 
výročie úmrtia
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Milan Mikuš.

20. 11. | 16.00 | Dve osobnosti 
pod jednou strechou
VKMR HASIČSKÁ | Diskusia na podporu du-
ševného zdravia. Na  tému: Čo drží páry
spolu? Čo ich rozdeľuje? Partnerský kon-

y

fl ikt, komunikačné problémy, sklamania
a  očakávania diskutujú: Mgr.  J. Stražáko-
vá, PhDr.  I. Červeňanová. Organizované

j g

v spolupráci s OZ Ars Vivendi – umenie žiť.

20. 11. | 16.30 | Cyklus 
rodičovských diskusií
MC SRDIEČKO KC STRED | Bežné rodičovské
problémy detí rôzneho veku.

20. 11. | 17.00 | Emócie detí 
a spolupráca s nimi
KC AKTIVITY | So Zuzanou Zborayovou 
o  emóciách, prečo majú deti také inten-
zívne prejavy, o  empatii a  o  konkrétnych
cieľoch správania detí. Čo znamenajú ich
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reakcie, čo nám nimi chcú povedať a  ako
s nimi pracovať tak, aby chceli spolupraco-
vať bez kriku a príkazov.

20. 11. | 10.30 | Teória fraktálnej 
demokracie
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s  univerzitným 
profesorom a  humánnym geografom
PaedDr. Jaroslavom Vencálkom, CSc., ktorý
sa dlhodobo venuje sociálno-geografi ckej
problematike slovensko-českého cezhra-
ničného regiónu.

26. 11. | 16.00 | Japonsko očami 
Antonie Dvoranovej
VKMR HASIČSKÁ | Pútavé rozprávanie plné 
cestovateľských zážitkov Trenčianky Anto-
nie Dvoranovej z jej ciest po krajine vychá-
dzajúceho slnka.

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

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

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

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

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

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 | 
Kolektívne tance pre 
dospelých a študentov
SOKOLOVŇA | Tance z regiónov Francúzska, 
Izraelu, Grécka, Arménska, Srbska a iných.
Kontakt: 0910 196 456.

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

streda | 19.00 – 20.00 | Klub 
keramikárov

KC AKTIVITY | Keramická dielňa pre dospe-
lých. Prihlášky a informácie 0949 384 767.

štvrtok | 10.30 | Mommie's 
English Club
MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-
glicky a deti sa pri nich hrajú.

piatok | 10.30 | Mami spricht 
Deutsch
MC SRDIEČKO | Mamičky sa rozprávajú
po nemecky a deti sa pri nich hrajú.

  INÉ
3. 11. | 14.00 – 15.30 | Dvojičkovo
MC SRDIEČKO KC STRED | Stretnutie rodín 
s dvojičkami, trojičkami.

5. 11. | 10.30 – 12. 30 | JDS 01
KC STRED |

6. 11. | Autogramiáda Mira 
Šmajdu
ZOC MAX |

6. – 8. 11. | Slovak funeral
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 2. ročník medzi-
národnej kontraktačno-predajnej výstavy
pohrebných a kremačných služieb.

7. 11. | 8.30 – 16.30 | Stretnutie 
s liečiteľom p. Dedíkom
KC STRED |

9. 11. | 8.00 – 13.00 | Veľká burza 
filatelistov
KC STRED |

11. 11. | 13.00 – 14.30 | Únia 
nevidiacich
KC STRED |

12. 11. | 13.00 – 15.00 | Akadémia 
III. veku
KC STRED |

12., 26. 11. | 15.00 – 17.30 | Klub 
JDS č. 30
KC AKTIVITY |

15. 11. | Barbie & Monster High 
párty – fashion show
ZOC MAX | Súťažná prehliadka kolekcií.

15. 11. | Burza starožitností
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | Burza starožit-
ností a zberateľských predmetov.

15. 11. | Chovateľská burza
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | Burza exotické-
ho vtáctva, holubov, hrabavej a vodnej hy-
diny, králikov a ďalších druhov zvierat.

16. 11. | 9.00 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov pivných 
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

19. 11. | 15.00 – 17.00 | Občania 
postihnutí chronickými 
chorobami
KC STRED | Klub.

27. 11. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

28. 11. | 14.00 | Skleróza 
multiplex
CENTRUM SENIOROV | Klub Trenčín.

10. 11. | 13.00 | Školské 
majstrovstvá Slovenska 
mladších žiačok
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – turnaj

11. 11. | 8.30 | Školské 
majstrovstvá Slovenska 
mladších žiačok
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – fi nále.

15. 11. | 17.00 | Cop volley 
Trenčín – Prievidza
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – muži

15. 11. | 18.00 | Trenčín – 
Ivanka pri Dunaji
MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal – muži,
malá hala.

16. 11. | 9.00 – 16.30 | Florbal 
– dorastenecká liga
MS ŠPORTOVÁ HALA | Turnajové kolo

16. 11. | 11.00 a 13.00 | Cop 
volley Trenčín – Nové Mesto 
nad Váhom
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – pred-
kadeti

22. 11. | 11.00 a 13.00 | 
Cop volley Trenčín – VKP 
Bratislava
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – kadeti,
malá hala.

22. 11. | 16.00 | ŠK 1.FBC 
Trenčín – FLORKO Košice
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – Extrali-
ga muži

22. 11. | 19.00 | Cop volley 
Trenčín – Stará Ľubovňa
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – muži

23. 11. | 7.30 – 12.30 | 
Majstrovstvá kraja 
v hádzanej starších žiačok
MS ŠPORTOVÁ HALA | Turnaj. 7.30 HK
Štart Trenčín – Partizánske, 9.30 HK

j

Štart Trenčín – Nitra

23. 11. | 11.00 a 13.00 | Cop 
volley Trenčín – Prievidza
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – predka-
deti, malá hala.

23. 11. | 13.00 | HK ŠTART 
TRENČÍN – Šaľa
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – ml. dorast

23. 11. | 15.15 | ŠK 1.FBC 
TRENČÍN – ATU KOŠICE
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – Extrali-
ga muži

23. 11. | 18.00 | HK ŠTART 
TRENČÍN – Nesvady
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – ženy

24. 11. | 8.00 – 14.00 | 
Majstrovstvá Slovenska 
v halovom futbale starších 
žiakov
MS ŠPORTOVÁ HALA |

29. 11. | 17.00 | Cop volley 
Trenčín – Košice
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal muži

30. 11. | 9.00 – 14.45 | Turnaj 
Mikulášsky gól
MS ŠPORTOVÁ HALA | Veľká a malá hala.
Minihádzaná – prípravka.

30. 11. | 17.00 | Cop volley 
Trenčín – Svidník
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal muži

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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