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Radosti nebolo konca kraja. Takto oslavovalo plné Mierové námestie v Trenčíne 31. mája
FOTO: PAVOL SERIŠ
dvojitý úspech domáceho futbalového klubu AS Trenčín.

Reklamácie roznosu
hláste prosím do utorka
7. júla 2015 najneskôr
do 14.00 hodiny na číslo
032/6504 287.

Stavba nového štadióna sa začne na jar
Sen trenčianskych futbalistov a ich fanúšikov sa naplní.
Na Sihoti vyrastie moderný futbalový stánok. Mestskí
poslanci odsúhlasili zmluvu s AS Trenčín. To bol mimoriadne dôležitý krok.

Najskôr zvíťazili v Slovenskom
pohári a hneď nato si do vzácnej
zbierky klubových trofejí pridali
aj majstrovskú. Naši futbalisti tak
dosiahli historické double. Majiteľ
klubu Tschen La Ling, bývalý špičkový futbalista Ajaxu Amsterdam,
však hovorí, že to je len začiatok.
„Chceme hrať dominantný, útočný futbal. Dúfam, že AS Trenčín,
slovenský Ajax, dosiahne ďalšie
úspechy, že budeme mať z jeho hry
radosť. Čakám, že tím bude uplatňovať atraktívny štýl futbalu,““ povedal pre denník Pravda. Majiteľom klubu je sedem rokov a verí, že
pod jeho patronátom môže ďalej

napredovať. „Je ťažké dostať sa
na vrchol, ale ešte náročnejšie zotrvať na ňom. Získali sme titul a kvaliﬁkovali sa do Ligy majstrov. Už sa
tešíme na zápasy proti Steaue Bukurešť. Nikdy však nebudem úplne spokojný. Ďalšou métou je hrať
takéto prestížne zápasy na domácom štadióne. S AS Trenčín spolu
žijeme svoj sen a chceme v tom pokračovať,““ povedal Holanďan pre
denník Šport. Trenčianske mužstvo nastúpi na prvý zápas druhého predkola Ligy majstrov proti
Steaue Bukurešť na štadióne v Žiline v utorok 14. júla alebo o deň
skôr.

„Je frustrujúce, že si musíme
za drahé peniaze požičiavať štadión na zápasy Ligy majstrov a doprosovať sa o to, aby sme vôbec
mali kde hrať,““ povedal generálny
manažér AS Trenčín Róbert Rybníček v príhovore pred mestským
zastupiteľstvom 2. júla. Hlasovaním poslanci schválili zmluvu
mesta s futbalovým klubom. „Som
rád, že z tejto témy zmizla politika
a verím, že na jar budúceho roka
sa výstavba nového štadióna začne,““ vyjadril sa primátor mesta
Richard Rybníček.
V prvej etape výstavby by
mala vyrásť nová hlavná tribúna,
orientovaná na východnej strane
s výhľadom na hrad. K nej budú
pridružené dve časti tribún na severnej a južnej strane. Ich rozsah
a veľkosť bude taký, aby spolu

s hlavnou tribúnou a starou tribúnou bola dosiahnutá minimálna
kapacita 7 tisíc miest na sedenie.
V druhej etape výstavby sa uvažuje
s odstránením starej západnej tribúny spolu s časťou železobetónovej tribúny využívanej pre sektor
hostí. Následne bude dobudovaná zostávajúca časť objektu nového štadióna, vrátane komplexnej
infraštruktúry. Celková kapacita
dokončeného štadióna by potom
mala dosiahnuť kapacitu 10700
miest na sedenie. Futbalový štadión bude prioritne slúžiť na zápasy domácich a medzinárodných
súťaží miestneho futbalového klubu pre všetky vekové kategórie.
Viac informácií k tejto téme
prinesieme v budúcom vydaní
INFA, ktoré vyjde 31. júla 2015.
(RED)
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EDITORIÁL

Vážení Trenčania, milí
čitatelia,
držíte v rukách prvé prázdninové vydanie mestských novín
INFO. Mohlo by sa zdať, že
s príchodom leta sa beh samosprávy spomalí, nastane akási
„uhorková“ sezóna a nebude
až tak veľmi o čom písať. U nás
v redakcii je to ale práve naopak. Už v prvej polovici júna
zoznam tém, o ktorých by sme
vám chceli dať prostredníctvom
novín vedieť, zaplnil celú jednu
stranu. Ako sa blížila uzávierka, už sme vedeli, že sa nám to
na tých 16 strán opäť všetko
nezmestí. Niečo sme teda odložili aj na druhý prázdninový
mesiac.
V tomto čísle prinášame správy
z takmer všetkých oblastí života v našom meste. To, čo je aktuálne dnes a potrvá dlhší čas,
vrátane letných prázdnin, je
rekonštrukcia mosta na Ostrov.
Tu budeme musieť byť všetci
trpezliví a dodržiavať nastavený dopravný režim (str. 2).
Na Ostrove bude počas prázdnin letné kino a dá sa predpokladať, že i rôzne párty pod
holým nebom. Hneď tá prvá
mala dohru v podobe internetovej šikany nasmerovanej voči
mestu Trenčín, konkrétne voči
zamestnancom z útvaru kultúry. Bolo to nemilé, vulgárne
a celé to bol omyl. Hoci, rušenie
spánku príliš hlučnou zábavou do skorého rána tiež nie je
v poriadku. Hlučnosť však smú
kontrolovať len ľudia z Úradu
verejného zdravotníctva.
Čo je dôležité vedieť? Kultúrne
podujatia sa v zmysle platnej
legislatívy nepovoľujú, ich organizátori len oznámia, že sa
niečo v meste alebo obci bude
konať. Mesto nemôže akciu ani
zakázať, pokiaľ vopred nie je
známe, že by napríklad podnecovala rasovú nenávisť, násilie
a podobne.
A ešte jedna dôležitá informácia - letné open párty na Ostrove sa konajú na území obce
Zamarovce. Trenčínu patrí
len územie, kde je autokemping a kúpalisko. Mimochodom, práve preto, aby sme si
ho mohli užiť už budúce leto,
museli práce na oprave mosta
na Ostrov začať už teraz. Pri
troche tolerancie to zvládneme.
Želáme pekné prázdniny.

aktuality
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MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE

Most na Ostrov opravujú, premávka
po ňom je obmedzená
Počas rekonštrukcie jedinej prístupovej cesty
na Ostrov platí pre motoristov a cyklistov
dočasné dopravné značenie, vrátane svetelnej
signalizácie. Chodcov preváža kyvadlová autobusová doprava, no vo vymedzených časoch
a v nočných hodinách môžu cez most prejsť
i sami.

Prvé práce na moste začali
15. júna a o týždeň neskôr bol
pohyb ľudí po ňom z bezpečnostných dôvodov výrazne obmedzený. Na komplikovanú
dopravnú situáciu dohliadajú
na každej strane mosta mestskí
policajti. „Ide o úzku komunikáciu, preto i napriek enormnej
snahe všetkých zainteresovaných
nie je možné počas rekonštrukcie
zaistiť bezpečný pohyb pre všetkých a zároveň potrebný priestor
na stavebnú činnosť,““ vysvetlil
viceprimátor Ján Forgáč.
Mesto od prvej chvíle, ako
sa dozvedelo o termíne začiatku
opravy mosta, konalo a na vlastné náklady zabezpečilo pre chodcov kyvadlovú dopravu. Autobus denne preváža ľudí od 8.00

do 21.00 hod. v 15
minútových intervaloch od krytej
ej plavárne po križovatku k au
autokempingu na Ostrove a späť.
Informácie o odchodoch autobusu sú na označníkoch
na oboch stranách mosta.
Počas prestávok pre vodiča autobusu reguluje dopravu
na moste polícia. To znamená,
že v časoch od 12.00 do 13.00
a od 17.00 do 18.00 hod. chodci môžu prejsť cez most. „O ich
bezpečný prechod sa postará
polícia. Pre peších však riešime
ďalšie alternatívy. Jednou z možností je lodná doprava, ale aj
pontónový most,““ uviedol primátor Richard Rybníček.
Rekonštrukcia mosta potrvá podľa zhotoviteľa 7 mesiacov.

„Keby začali až po prázdninách,
nestihli by sme do budúceho let
leta
otvoriť kúpalisko. Most by mal
byť opravený a dobudovaný o dve
lávky pre cyklistov a peších, vrátane umiestnenia inžinierskych
sietí k letnej plavárni, koncom
apríla 2016. Budeme mať dva
mesiace na prevzatie stavby, kolaudáciu a spustenie kúpaliska,“
vysvetlil R. Rybníček.
V nočných hodinách môže
byť most počas jeho opravy výnimočne úplne uzavretý. K tomu
však po dohode s Mestom môže
zhotoviteľ pristúpiť len počas
pracovného týždňa s tým, že odstávku musí Mestu oznámiť aspoň týždeň vopred.
(RED)

Braneckého ulica
zostáva obojsmerná

Do Opatovskej doliny
chodí opäť autobus

V platnosti zostáva, že po Braneckého ulici
v smere na Námestie sv. Anny môžu prechádzať aj osobné vozidlá.

Dočasná linka MHD Trenčín s číslom 121 začala do Opatovskej doliny
jazdiť už 27. júna. Premávať bude celé
prázdniny až do 1. septembra 2015.

Dohodli sa tak dotknuté orgány na spoločnom
rokovaní. V súvislosti s modernizáciou železničnej
trate stále dochádza k rôznym dopravným obmedzeniam na území mesta, ktoré priamo či nepriamo ovplyvňujú aj situáciu na starom cestnom moste a tiež na križovatke pod mostom. K jednej malej
zmene však v krátkej dobe predsa len dôjde, a to
v križovatke pri evanjelickom kostole. Vozidlám idúcim od pešej zóny bude na Rozmarínovú ulicu povolené len pravé odbočenie. Znamená to, že nebudú
môcť odbočiť v smere na Námestie sv. Anny. Výnimkou budú cyklisti, pre ktorých tento zákaz platiť nebude. Aj tento stav bude len dočasný, do ukončenia
výstavby podjazdu na Vlárskej ulici. Po jeho uvedení
do prevádzky bude situácia opäť prehodnotená. (RED)



DOD AŽ PO PRÁZDNINÁCH

V prvom polroku 2015 prijal primátor mesta Richard Rybníček počas Dní otvorených dverí
spolu 89 návštev. Väčšinu podnetov sa už podarilo
vyriešiť, ostatné sú v riešení. Najbližší Deň otvorených dverí u primátora bude v septembri.

Trasa linky č. 121 sa začína na zastávke gen. Svobodu – otoč a až na Sihoť vedie
po trase linky č. 8. Potom nadjazdom pokračuje do Opatovskej doliny k zastávke Opatová – chata, ale obsluhuje i zastávku pri Majáku. V opačnom smere ide autobus po trase
Opatová – chata, Potočná – ZŠ, Opatovská
– Horeblatie a Opatová – Maják. Na rozdiel
od minulého roka nedochádza k obmedzeniu na linke č. 8. Cestovný poriadok linky č.
121 nájdete na strane 12.



UPOZORNENIE PRE VODIČOV

Z dôvodu zabezpečenia prevádzky novej linky č. 121 je pri rekreačnom stredisku
upravené dopravné značenie tak, aby tam
autobus mohol zastaviť, otočiť sa a počkať
na začiatok ďalšieho spoja. To pre iné vozidlá znamená zákaz státia, resp. v niektorých úsekoch aj zákaz zastavenia. Žiadame
vodičov o dodržiavanie tohto dopravného
značenia.

3. júl 2015
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Mesto má špeciálnu cenu za projekt
TRENČÍN SI TY



STRUČNE

Špeciálnu cenu roka 2015 odovzdali tvorcom
projektu 28. mája v Bratislave na prestížnom podujatí ASB GALA 2015.

Po prvýkrát v deväťročnej
histórii udeľovania ocenení významným osobnostiam slovenskej architektúry, stavebníctva,
biznisu a developmentu sa nominačná komisia rozhodla udeliť aj špeciálnu cenu. „Chceme
tým vyzdvihnúť výnimočnosť tohto projektu na Slovensku a medzinárodný ohlas, ktorý projekt
získal najmä kvalitnou organizáciou, prípravou a priebehom,“
vyslovil sa Peter Halász, konateľ
vydavateľstva JAGA, ktoré podujatie ASB GALA organizuje.
„Ďalej chceme oceniť prínos pre
rozvoj mesta Trenčín a jeho obyvateľov a zároveň touto cestou
upozorniť odbornú a laickú verejnosť na nevyhnutnosť nastavenia procesov tvorby a rozvoja

miest takým príkladným spôsobom, ako je to
v prípade projektu TRENČÍN SI
TY a jeho organizačného tímu.““ Cenu prevzali primátor mesta Richard Rybníček, hlavný architekt mesta
Martin Beďatš a koordinátorka projektu Renata Kaščáková.
Podľa primátora je cena veľkou
satisfakciou pre celý tím, ktorý
na projekte pracuje už vyše štyroch rokov a postupne si získal
renomé nielen doma, ale aj v zahraničí, čoho dôkazom bol vysoký medzinárodný záujem o zrealizovanú urbanistickú súťaž
Trenčín – mesto na rieke.
Kvalitnou
prípravou

Akebono otvorilo závod
Nový závod spoločnosti Akebono Brake Slovakia s. r. o.
otvorili 23. júna v priemyselnom parku v Trenčíne. Ide
o jednu z najvýznamnejších investícií v rámci Slovenskej
republiky.

Akebono je celosvetovým
lídrom vo vývoji a výrobe bŕzd.
„Naše produkty smerujú do všetkých druhov kolesových vozidiel,
vysoko rýchlostných vlakov, lietadiel a do priemyselných zariadení,““ uviedol pri otvorení trenčianskeho závodu prezident
spoločnosti Akebono Hisataka
Nobumoto s tým, že „práve tento závod bude mať hlavnú úlohu
pri budovaní výrobnej základne spoločnosti Akebono v Európe“. Za posledné dve dekády sa
z Akebona stala globálna spoločnosť, ktorá má 18 výrobných
závodov v 9 krajinách. Japonská
spoločnosť je etablovaná hlavne
na americkom, ázijskom a európskom trhu. Už na jeseň začne
produkovať prvé výrobky i trenčiansky závod. Vo výrobnej hale
s rozlohu 10 tisíc m² by mali



už čoskoro pracovať desiatky
ľudí. Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav
Chovanec zdôraznil, že príchod
každého zahraničného investora je veľmi dôležitý. „Akebono
zamestnáva vyše 220 tisíc ľudí
po celom svete a je veľmi príjemné, že si v európskom priestore
vyhliadla Trenčín.““ Pri otvorení
nového závodu spoločnosti Akebono nechýbal trenčiansky primátor Richard Rybníček, ktorého teší, že s novým investorom
prichádza do Trenčína i nová
kultúra. „Podarila sa dobrá vec.
Som vďačný vedeniu spoločnosti
za toto rozhodnutie. Boli to zložité, ale korektné rokovania. Sme
pripravení vytvárať manažmentu i zamestnancom dobré podmienky pre život.“
(RED), FOTO: AKEBONO

SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA

Júnové zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo posunuté
na 2. júla. Informácie z neho prinesie nasledujúce vydanie INFO
TRENČÍN 31. júla 2015.

P
strategických plánovacích dokumentov chce podľa neho
mesto pripraviť jasné a zrozumiteľné podmienky pre investorov,
developerov či architektov, ktorí
prejavia záujem vstúpiť so svojimi aktivitami do nášho mesta.
„Som presvedčený, že vďaka projektu Trenčín si Ty sa naše mesto
stane v horizonte desiatich až
pätnástich rokov tým najkrajším
miestom pre život na Slovensku“,
uzavrel R. Rybníček.
Slávnostné
odovzdávanie
cien poctil svojou prítomnosťou
aj prezident SR Andrej Kiska. Vo
svojom príhovore vyjadril radosť
nad tým, že sa aj napriek často
neprajným podmienkam na Slovensku nájde stále dostatok pozitívnych príkladov, u ktorých
víťazí slušnosť a zodpovednosť
k budúcim generáciám a ocenil počin oceňovania, ktorým sa
takéto osobnosti v stavebníctve
a architektúre vyzdvihujú.
(RED) FOTO: ASB

PRIEMYSELNÝ
PARK SA PLNÍ
 Do priemyselnej zóny
na Bratislavskej ulici by najbližšie mali pribudnúť dve
trenčianske ﬁrmy. Spoločnosť Wlana, s. r. o. má záujem
postaviť mlyn na mletie kukurice a plánuje v rámci výroby
zamestnať približne 10 zamestnancov. Spoločnosť Štefan Vanko, s. r. o., podnikajúca v oblasti zasielateľstva,
chce vybudovať ﬁremné zázemie spoločnosti, zabezpečiť si
tak vlastné priestory a možnosť rozšírenia podnikateľskej činnosti. V súčasnosti
zamestnáva 15 ľudí a plánuje
nárast na 30 zamestnancov.
Do mestskej kasy tak pribudne spolu necelých 250 tisíc
eur.
(RED)

rimátor mesta Richard
Rybníček, predseda TSK
Jaroslav Baška, spisovateľky
Margita Ivaničková a Silvia
Havelková a zabávač Tibor
Hujdič čítali z obľúbených
detských kníh na Mierovom
námestí 4. júna asi stovke školákov. Popoludní v rámci Týždňa čítania deťom v SR čítali
rozprávky aj malým pacientom
vo fakultnej nemocnici.

N

a futbalovom štadióne
na Sihoti sa 7. júna spojili
športové osobnosti Slovenska
a bavili fanúšikov na charitatívnej akcii Hviezdy deťom. Siedmy ročník tradičného podujatia usporiadal AS
Trenčín so svojimi partnermi.
Konečné zúčtovanie akcie pripravujú na jeseň.

V

trenčianskej Synagóge sa
21. júna konalo každoročné spomienkové stretnutie
Askara pri príležitosti výročia transportov židovských
občanov do koncentračných
táborov počas 2. sv. vojny. Pri
pamätnej tabuli s menami
tých, ktorí sa už domov nevrátili, spomínali na najtragickejšie udalosti v dejinách asi
tri desiatky súčasníkov. Spolu
s členmi židovskej náboženskej obce si zapálením sviečky
a poklonou uctil pamiatku
deportovaných ľudí z Trenčína aj primátor mesta Richard
Rybníček. V koncentračných
táboroch v priebehu rokov
1942 – 1945 zahynulo celkovo
6 miliónov európskych Židov.
Z toho z Trenčína a okolia
bolo vyvraždených približne
1600 a zo samotného mesta
Trenčín 1350 židovských občanov. Zmárnené ľudské životy
sú mementom, kam až môže
túžba po moci, predsudky a rasová neznášanlivosť zájsť.
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Rekonštrukcia
Hviezdy sa odkladá

Zachránil dva ľudské životy,
mesto mu dalo prácu

Mesto Trenčín síce uspelo so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na obnovu Kultúrneho strediska (KS)
Hviezda, no peniaze napokon vrátilo. Odmietlo nárast
spoluúčasti na rekonštrukcii Hviezdy z plánovaných asi
88 tisíc eur na takmer 279 tisíc eur.

Trenčianska
samospráva
využila opakovanú možnosť
získať z Európskej únie ﬁnancie
na čiastkovú rekonštrukciu KS
Hviezda. Žiadosť o nenávratný ﬁnančný príspevok bola síce
schválená, no poskytovateľ príspevku z nej vyčlenil neoprávnené výdavky vo výške takmer
279 tisíc eur s DPH.
„To bol dôvod, prečo sme
zrušili verejnú súťaž na stavebné práce súvisiace s obnovou
Hviezdy. Nárast spoluúčasti
mesta na 1,78-miliónovom projekte z plánovaných približne 88
tisíc eur o ďalších približne 190
tisíc sme odmietli,““ zdôraznil

primátor Richard Rybníček.
Rekonštrukcia
národnej
kultúrnej pamiatky sa odkladá.
V prvej etape sa mala opraviť
celá fasáda, strecha a výrazné
zmeny mali nastať i v hlavnej
sále, vrátane zvukovej techniky,
javiska i hľadiska. „Hviezda je
v zlom stave, do budúcnosti počítame na jej rekonštrukciu s celkovými nákladmi vo výške asi 4,5
milióna eura. Ak bude vyhlásená
nová výzva, budeme sa opätovne
uchádzať o podporu, ale za dodržania plánovaných podmienok ﬁnancovania celej obnovy,“
povedal primátor.
(RED)

Aktuálne z VMČ Západ
V mestskej časti Zámostie je najrezonovanejšou témou
posledných mesiacov dopravná situácia, spôsobená uzávierkami a obchádzkami v rámci modernizácie železničnej trate.
Netrpezlivo sa čaká na dokončenie podjazdu pri Old Herolde
na Vlárskej ulici a dokončenie nového podjazdu a križovatky
Bratislavská – Brnianska. Ako informoval predseda VMČ Západ Tomáš Vaňo, je všeobecný prísľub od kompetentných, že
do konca tohto kalendárneho roka budú obidve stavby dokončené. Začínajú sa intenzívne práce na napojení Psotného ulice
a kruhovej križovatky v Malom Záblatí. V jesenných mesiacoch
by sa malo začať aj s rozšírením komunikácie a vybudovaním
chodníka medzi Zlatovcami a Záblatím. Pokiaľ ide o investície
z mestského rozpočtu, poslanci VMČ Západ tento rok najväčšiu
položku z kapitálových výdavkov odsúhlasili do časti Istebník,
na kompletnú rekonštrukciu Jahodovej ulice. Samotná realizácia by sa mala začať v septembri. Pracuje sa aj na projektovej dokumentácii na rozšírenie zlatovského cintorína, kde pribudne
viac ako 100 hrobových miest. V týchto dňoch sa začína pracovať aj na rozšírení futbalového areálu v Záblatí. Práce potrvajú
dva mesiace. V lete sa v tejto časti bude žiť aj kultúrou. Program
9. ročníka kultúrneho leta na Zámostí, vrátane 8. Zlatovského
festivalu nájdete v kultúrnych pozvánkach v KAM.

Riskoval svoj život, aby zachránil životy iných. Skutočným hrdinom sa stal 25 ročný Michal. Z rozbúreného
Váhu vytiahol v priebehu dvoch týždňov dve ženy,
ktoré chceli spáchať samovraždu.

Po tom, ako z rieky vytiahol
37-ročnú ženu, ratoval o niekoľko dní i 15-ročné dievča.
„Bol vtedy silný prúd a voda bola
veľmi studená. Na chvíľu mi napadlo, že sa môžem aj ja utopiť,
ale nedalo mi to. Dievča kričalo o pomoc. Bola tma a ja som
sa orientoval len podľa toho,
odkiaľ prichádza jej krik. Som
rád, že sa mi ju podarilo dostať
na breh,““ spomína mladý muž,
ktorého čin označili za hrdinský
i samotní záchranári.
Michal žije so svojou matkou už roky bez strechy nad hlavou. Je obdivuhodné, že neskĺzli
do roviny, kedy by boli zanedbaní, závislí na alkohole, bez
záujmu o seba a svoje okolie.
Naopak, Mihal v ostatných mesiacoch príležitostne pracoval

pri stavbách lešení a jeho mama
pomáha pri čistení mesta. Zaujímajú sa o to, kde by mohli byť
užitoční.
„Uvedomujem si, že táto
rodina po rokoch života bez
strechy nad hlavou by privítala bývanie. Žiaľ, v tomto zatiaľ
nevieme pomôcť, ale Michalovi
sme ponúkli prácu v mestskom
hospodárstve. Som veľmi rád,
že ju prijal a verím, že sa jeho
podmienky na život pravidelným
príjmom zmenia k lepšiemu,“
vyjadril sa primátor po tom,
ako Michal podpísal pracovnú
zmluvu. Od 1. júla je zamestnancom Mestského hospodárstva a správy lesov. Jeho prvou
pracovnou činnosťou bude obsluha nového moderného stroja
na opravu výtlkov.
(RED)

Trenčianky idú do Helsínk
Cvičenky Považskej sokolskej župy M. R. Štefánika sa
12. – 18. júla predstavia na XV. svetovej Gymnaestráde.

Medzi 21 tisíc účastníkmi z 50 štátov a piatich kontinentov bude
aj asi 260 členná výprava zo Slovenska, vrátane žien z Trenčína.
„Hromadná skladba Sokolskej únie Slovenska
pod názvom MY (matky) a MY (dcéry) zaujala svetových odborníkov
a zaradili nás do hlavného programu na štadióne SONERA, ale aj na Gala večer na olympijskom štadióne,““ uviedla starostka Považskej sokolskej župy Oľga
Samáková. Skladba obsahuje viaceré gymnastické prvky a náročné geometrické obrazce, ktoré cvičenky vytvárajú priamo na ploche. Želáme úspešnú reprezentáciu!
(RED)

Mestská polícia prijme
nových príslušníkov
Výberové konanie sa uskutoční 28. júla 2015.

Príslušníkom Mestskej polície v Trenčíne sa môže stať
len bezúhonná osoba, staršia
ako 21 rokov, telesne a duševne spôsobilá, ktorá má úplné
stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Záujemcovia o prácu v mestskej polícii môžu podať žiadosť o prijatie na Mestskú políciu Trenčín, Hviezdová 129/2,
911 01 Trenčín do 28. júla, kedy
sa výberové konanie uskutoční.
(RED)
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PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA

Je po workshopoch, dotazníky sú odovzdané. Ako ďalej?
Takmer stovka Trenčanov – odborníkov a ľudí, reprezentujúcich rôzne oblastí života v našom meste, riešila
v priebehu mesiacov máj a jún budúcnosť rozvoja mesta
na najbližších sedem rokov.

Na ôsmich workshopoch
účastníci pod vedením skúseného lektora rozoberali témy
cestovného ruchu, životného
prostredia, kreatívneho a inovatívneho potenciálu mesta,
priemyslu a podnikania, služieb
mesta, komunít, urbanizmu, dopravy a urbánnej bezpečnosti.
Záverečná prierezová diskusia sa konala 24.júna 2015
za prítomnosti primátora mesta Richarda Rybníčka, viceprimátora Jána Forgáča a tiež
vedúcej oddelenia mestského
rozvoja Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja
SR Ing. arch. Eriky Horanskej.
Do diskusie sa zapojilo približne

dvadsať účastníkov.
Ako informovala Renáta
Kaščáková z útvaru hlavného
architekta, prítomní na diskusii spoločne zhrnuli výstupy zo
všetkých
uskutočnených
workshopov a deﬁnovali spoločné menovatele dôležité pre ďalší
rozvoj mesta.



DOTAZNÍKY SA
SPRACOVÁVAJÚ

Workshopy uzavreli ďalšiu etapu participácie verejnosti na príprave strategického
dokumentu mesta, ktorý úzko
nadväzuje aj na súbežné procesy prípravy územného plánu

Ocenili darcov krvi
V sobášnej sieni MsÚ v Trenčíne odovzdali 12. júna ocenenie 39 darcom krvi z nášho kraja, medzi nimi aj trinástim
Trenčanom.

Medailu profesora MUDr. Jána
Kňazovického
(muži za 100 odberov)
prevzal
Ján
Porubský,
Diamantovú plaketu
profesora
MUDr. Jana Janského (muži za 80
odberov)
Miroslav Antl a Pavol
Kulich a Zlatú
Janského plaketu
(ženy za 30 a muži
za 40 odberov)
Peter Batka, Ivana
Dunčková, Andrea Faltýnková,
Zdeňka Gunišová, Miloš Hosťovecký, Jozef Marčok, Dušan Orgoň, Pavol Vlna, Peter Vojtech
a Roman Žitňan.
„Sme radi, že nachádzate
cestu na naše pracovisko a výrazne sa podieľate na tom, že sme
vlani mohli urobiť vyše 14 tisíc
odberov. Tie nám pomohli zabezpečiť v dostatočnom množstve
transfúzne prípravky pre všetky nemocnice v Trenčianskom
kraji,““ prihovorila sa k darcom
vedúca lekárka trenčianskeho
pracoviska Národnej transfúznej služby SR MUDr. Nataša

centrálnej mestskej zóny.
Súčasťou prípravy bol aj
dotazníkový prieskum, ktorým mesto oslovilo náhodne vybraných respondentov,
aby zistilo ich názory a postoje
k rôznym otázkam života v ich
bezprostrednom okolí. Z dvetisíc rozdaných dotazníkov sa vrátilo takmer 830 a ich spracovanie práve prebieha.
Ďalšou fázou bude už príprava, prerokovanie a schvaľovanie samotného dokumentu Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta. Jeho prvý náčrt
vznikne v priebehu septembra,
pričom prijatie ﬁnálneho dokumentu sa predpokladá do konca
tohto kalendárneho roka.

Všetkým občanom, ktorí
sa v mesiacoch máj a jún postupne vystriedali na sérii
workshopov, ale i tým, ktorí vyplnili rozdané dotazníky, touto cestou ďakujeme
za záujem, účasť, podnetné
príspevky a prínosy do našej
spoločnej práce!
K záverom z workshopov,
ako aj výsledkom dotazníkového prieskumu, sa vrátime v niektorom z najbližších vydaní
Info a v priebehu letných prázdnin budú zverejnené na webovej stránke www.trencinsity.sk
a tiež na sociálnej sieti.
(RED)

Spory medzi TVK a TVS sa skončili
Spoločné vyhlásenie spoločností TVK a. s. Trenčín a TVS,
a. s.

Chovancová.
Primátor Richard Rybníček
účastníkom poďakoval za ich
šľachetné konanie. Ocenil, že aj
v dnešnej dobe žijú ľudia, ktorí
sú ochotní nezištne pomáhať.
„Už ste toľkokrát darovali krv, že to považujete za samozrejmé, ale verte, že je to niečo
výnimočné a úžasné. Nepotrebujete k tomu fanfáry. Dobrovoľníctvo je síce nezištné, ale my hľadáme a v dohľadnej dobe nájdeme
spôsob, ako darcov krvi z nášho
mesta odmeniť,““ dodal Richard
Rybníček.
(RED), FOTO: P. S.

Spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (TVK
a.s. Trenčín) a Trenčianska vodohospodárska
spoločnosť,
a. s. (TVS, a. s.) si dovoľujú informovať, že dňa 3. 6. 2015 obe
spoločnosti uzatvorili Dohodu
o urovnaní sporných a pochybných práv, čím došlo k ukončeniu dlhotrvajúcich sporov oboch
spoločností ohľadom prevádzkovania vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry.
Obe spoločnosti sa dohodli,
že prevádzkovateľom celej infraštruktúry vo vlastníctve spoločnosti Trenčianske vodárne
a kanalizácie, a. s. je od 1. 11.
2014 spoločnosť Trenčianske
vodárne a kanalizácie, a. s., ktorá tak má nárok na riadnu fakturáciu vodného a stočného za poskytnuté služby po 1. 11. 2014.

Obe spoločnosti sa taktiež dohodli, že spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
je od 11. 2. 2015 oprávneným
prevádzkovateľom infraštruktúry v Trenčianskych Tepliciach
a v krátkom čase dôjde k odovzdaniu aj zvyšných častí prevádzkovaných infraštruktúr. Je
potrebné, aby všetci odberatelia, ktorí tak doposiaľ neučinili,
uzatvorili so spoločnosťou Trenčianske vodárne a kanalizácie,
a.s. novú zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd.
Obe spoločnosti týmto ďakujú všetkým odberateľom za doterajšiu trpezlivosť počas trvania neštandardnej situácie
ovplyvnenej obchodnými spormi oboch spoločností, ktoré boli
Dohodou urovnané.
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Poznáme najvýraznejšie detské osobnosti mesta Trenčín 2015
Vyhlásili ich 19. júna v sobášnej sieni MsÚ. Primátor
mesta Richard Rybníček odovzdal navrhnutým žiakom
pamätný list a plaketu Detská osobnosť mesta Trenčín
za rok 2015.

Východná) – 2. miesto v krajskom kole súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko
Natália Přibylová (ZŠ, Dlhé
Hony) – 2. miesto v okresnom
kole súťaže Šaliansky Maťko, 1.miesto v krajskej súťaži
v prednese rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas a 2.
miesto v rečníckej súťaži Rétorický Uhrovec na krajskom kole.
Soňa Maradíková (ZŠ, Dlhé
Hony) – 1. miesto v krajskom
kole súťaže Slávik Slovenska.
KATEGÓRIA ZUŠ
Žiacky orchester bigband
DOLLSBAND (ZUŠ škola K.
Pádivého) – 1. miesto na celoslovenskej súťaži big bandov
v Novákoch.
Mária Novosadová (ZUŠ škola
K. Pádivého) – 3. miesto celoslovenskej súťaže v hre na husliach
s názvom „Husľové talenty Nižná 2015“.

v bedmintone – družstvá.
Fitnes mladšie dievčatá – Katarína Blašková (ZŠ, Veľkomoravská) – 2. miesto z Majstrovstiev Európy a strieborná
medaila z Majstrovstiev sveta.
Krasokorčuľovanie – Vladimíra Bičanovská (ZŠ, Hodžova)
– prvá vicemajsterka na Majstrovstvách Slovenska v interpretačnom korčuľovaní, zlatá
medaila na Veľkej cene v Nitre,
sedem pohárových umiestnení.
Kanoistika – Dominik Olexík
(ZŠ, Hodžova) – 3. miesto
na Majstrovstvách Slovenska
v dlhých tratiach.
Karate – Ema Pápištová (ZŠ,
Veľkomoravská) – 1. miesto
na Svetovom pohári v Hradci Králové v kata i v kumite,
na Majstrovstvách Slovenska
v kata 3., v kumite 1. miesto
a celkovo v Slovenskom pohári v kata i v kumite dvakrát 1.
miesto.









KATEGÓRIA
PREDMETOVÉ
OLYMPIÁDY
Samuel Hríbik (ZŠ, Dlhé Hony)
– 3. miesto v krajskom kole geograﬁckej olympiády, v celoslovenskom 14. miesto a cena dekana Fakulty prírodných vied
Univerzity Konštantína Filozofa
Nitra za 100-percentnú monotematickú časť geograﬁckej olympiády, 1. miesto v okresnom kole
fyzikálnej olympiády, 2. miesto
v okresnom kole matematickej
olympiády.
Karin Krížovská (ZŠ, Bezručova) – 3. miesto na krajskom kole
chemickej olympiády, 3. miesto
krajského kola olympiády z anglického jazyka, najúspešnejšia
žiačka školy, v Testovaní-9, ktoré napísala z oboch predmetov
(matematika, slovenský jazyk)
na 100 %.

Daniel Ševčík (ZŠ, Dlhé Hony)
– 1. miesto v okresnom kole a 2.
miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády.
Karolína Bystrická (ZŠ, Dlhé
Hony) – 2. miesto v krajskom
kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1C – anglofóni.
Maximiliana Muchová (ZŠ,
Bezručova) – 3. miesto v krajskom kole olympiády nemeckého jazyka.
Polina Sakharová (ZŠ, Hodžova) – 1.miesto v krajskom kole
olympiády v ruskom jazyku,
v kategórii A3 (cudzojazyční
žiaci).



KATEGÓRIA
UMELECKÉ SÚŤAŽE
Gréta Olexíková (ZŠ, Bezručova) – 3. miesto v krajskom kole
Hviezdoslavovho Kubína
Nikola
Čechvalová
(ZŠ,

Vyhodnotili súťaž školských časopisov
Vyhodnotenie redakčných tímov spojené s odborným
hodnotením sa konalo 25. júna v ZŠ na Kubranskej ulici.

Do súťaže v tvorbe školských
časopisov sa v jej 20. ročníku
prihlásilo 14 základných škôl
okresu Trenčín, 8 trenčianskych
a 6 mimotrenčianskych škôl.
Podmienkou bolo vydanie dvoch
čísel školského časopisu s rozsahom najmenej 10 strán. Splnilo
ju 13 škôl.
Zlaté pásmo získali časopisy
NONSTOP (ZŠ, Kubranská),
(ZÁ)ŠKOLÁČIK (ZŠ, Bezručova) a BOCIANY (ZŠ s MŠ Svinná). Strieborné pásmo porota udelila časopisom ŠKOLÁK
(ZŠ s MŠ Soblahov), DOMINO
(ZŠ, Veľkomoravská), ŽIRAFA

(ZŠ, Dlhé Hony), ÚSMEV
(Spojená škola internátna, Ľ.
Stárka), ÚLET (ZŠ, Východná), VŠADEBOLKO (ZŠ s MŠ
S. Timona, Trenčianska Turná).
Bronzové pásmo získali časopisy CHOCHOLÚŠIK (ZŠ s MŠ,
Chocholná – Velčice), KOCKA (ZŠ, sv. Andreja-Svorada
a Benedikta), ŠKOLOPIS (ZŠ
s MŠ Trenčianske Jastrabie),
ZA DVERAMI (ZŠ Potočná).
Informovala Ľubica Kršáková z Útvaru školstva MsÚ
v Trenčíne, ktorá súťaž organizuje v spolupráci so ZŠ na Kubranskej ulici.
(RED)

KATEGÓRIA
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
Paulína Podoláková (ZŠ, Veľkomoravská) – 2. miesto v krajskom kole v skoku do výšky.
Florbalové
družstvo
(ZŠ,
Hodžova) – zisk titulu Majster
Slovenska
Nasťa Vrábelová (ZŠ, Hodžova) – 1. miesto v súťaži jednotlivcov v celoštátnom kole v gymnastickom štvorboji.
Hádzanárkyy (ZŠ, Hodžova)
– 6. miesto na Majstrovstvách
Slovenska
Hokejisti 9. roč. (ZŠ, Hodžova)
– zisk titulu Majster Slovenska



MIMORIADNE OCENENIE
Detský spevácky zbor VÁŽKY
(ZŠ, Dlhé Hony) – zlaté pásmo
v krajskom kole súťaže detských
speváckych zborov Mládež spieva a strieborné na celoslovenskom kole.
Mladí záchranári CO (ZŠ,
L. Novomeského) – 1. miesto
v krajskom kole, postup na Majstrovstvá SR.
Bedminton družstvá – Viktória Žiaková, Martina Foltánová (ZŠ, Hodžova) – 2.
miesto v krajskom kole súťaže

MIMORIADNOU
DETSKOU OSOBNOSŤOU
JE MICHAL
Michal Staník (ZŠ, Kubranská)
– najlepší matematik, programátor, geograf. Hoci je od deviatakov, s ktorými v súťažiach súperil, o rok mladší, vo výkonoch
mnohých predbehol. V piatom
ročníku totiž preskočil ročník a po prázdninách sa pridal
k siedmakom. V tomto školskom
roku sa zúčastnil všetkých matematických súťaží, do ktorých sa
škola zapojila, a v každej sa tešil z víťazstva. V krajskom kole
matematickej olympiády získal
1. miesto, v celoslovenskej matematickej súťaži PANGEA získal 2. miesto. Rovnako úspešný
bol aj na celoslovenskom kole
logickej olympiády žiakov navštevujúcich triedy pre mimoriadne nadané deti. Aj tam bol
v rámci Slovenska druhý. Výborný výkon podal v krajskom kole
v programovaní stredoškolákov,
kde skončil na 2. mieste a v krajskom kole v informatike získal 1.
miesto. V krajskom kole geograﬁckej olympiády skončil prvý.
Všetkým oceneným žiakom
blahoželáme!

VYHLÁSILI NAJÚSPEŠNEJŠIE ŠKOLY
Najúspešnejšou školou v predmetových olympiádach, vedomostných a umeleckých súťažiach sa stala Základná škola, Dlhé
Hony. Najúspešnejšia škola v športových súťažiach je za uplynulý
školský rok Základná škola na Hodžovej ulici. Žiakom, pedagógom i vedeniu škôl blahoželáme!
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Máme nové ihrisko

Mesto má nový stroj na výtlky

Na školskom
dvore Materskej
školy na Opatovskej ulici 39
sme otvorili 23.
4. 2015 nové detské ihrisko. Myšlienka
obnoviť
pôvodné, už nevyhovujúce, vznikla asi pred rokom.
Financovanie bolo
z viacerých zdrojov: zbierka rodičov detí MŠ, občianske združenie
rodičov pri MŠ
a dotácia Mesta Trenčín. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli toto ihrisko
zrealizovať a tým prispeli k zvýšeniu bezpečnosti našich detí. Ďakujeme najmä všetkým ochotným rodičom, ktorí ﬁnančne a organizačne podporili vybudovanie ihriska, menovite Elene Gogolákovej, Richardovi Novákovi a Jurajovi Grambličkovi. Ďakujeme!

Trenčianska samospráva ako prvá na Slovensku zakúpila jedinečné zariadenie na opravu asfaltobetónových
povrchov. Pracuje na báze infračerveného žiarenia, bez
potreby rezania, či frézovania.

DETI A KOLEKTÍV ZAMESTNANCOV MŠ

Jarné upratovanie
p
vyšlo
y
na takmer 25 tisíc eur
Počas Jarného upratovania 2015 sa vyzbieralo takmer
400 ton odpadu. V doterajšej histórii organizovaného
sezónneho upratovania v meste Trenčín na jar a na jeseň ide o najväčšie množstvo.

Upratovanie sa konalo
od 28. marca do 30. mája počas
sobôt. Z 82 stanovíšť bolo vyvezených 170 veľkoobjemových
kontajnerov s objemným odpadom a 102 kontajnerov s biologicky rozložiteľným odpadom.
Zozbierané množstvo odpadov v tonách: oleje a tuky
0,555; obaly obsahujúce nebezpečné látky 7,321; vyradené
zariadenia obsahujúce chlórﬂuórované uhľovodíky 2,675, vyradené elektrické a elektronické

zariadenia 6,448, opotrebované pneumatiky 2,395, biologicky rozložiteľný odpad 104,7,
objemný odpad 270,82, ostatné
nebezpečné odpady 0,61. Spolu
395,524 tony. Celkové náklady
na jarné upratovanie 2015 vyšli
na 24570,82 eur.
Touto cestou sa chce mesto
všetkým občanom i organizáciám, ktorí sa zapojili do tejto akcie, srdečne poďakovať!
ÚTVAR STAVEBNÝ
A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA MSÚ

Za kŕmenie túlavých mačiek
môžete dostať pokutu
Na území nášho mesta v tejto súvislosti platí Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta
Trenčín č. 7/2004 O dodržiavaní čistoty a poriadku v meste. To
v článku 4 okrem iného určuje, že sa na verejných priestranstvách nesmú odkladať a odhadzovať rôzne predmety /
papier, obaly, plechovky, ohorky od cigariet a iné nepotrebné
veci/ na miesta, ktoré na to nie
sú určené. Nesmú sa vysýpať
smeti, zvyšky a odpadky z jedál

a ovocia, vylievať tekutiny, vyhadzovať odpadky z okien a balkónov. Kontrolu nad dodržiavaním
nariadenia vykonávajú poslanci
mestského zastupiteľstva, zamestnanci mesta a mestská polícia. Porušenie jeho ustanovení
je priestupkom, alebo v prípade
právnickej osoby správnym deliktom. Za porušenie tohto VZN
môže príslušník mestskej polície uložiť pokutu do výšky 33
eur. Celé znenie nariadenia je
na www.trencin.sk.

„Ide o prvý stroj, ktorý používa technológiu deleného výsuvného čela. Obsluhovať ho budú
dvaja pracovníci. Prvé výtlky ním
začneme opravovať v druhom júlovom týždni,““ povedal riaditeľ
MHSL, m. r. o. Robert Buchel.
Zariadenie mesto môže
využiť aj pri poškodených

krajniciach vozoviek, zapraveniach pri kanálových a odtokových výpustiach, poklopoch
a priechodoch, dilatačných škárach mostov a opravách nerovností a vyjazdených pruhoch
spôsobených prejazdom ťažkých vozidiel a techniky.
(RED) FOTO: R. B.

Mesto zverejní neplatičov
Ku koncu roka 2014 Mesto Trenčín evidovalo pohľadávky svojich daňových poplatníkov vo výške takmer 2,5
milióna eur. Najväčší dlh sa týka dane z nehnuteľností
a poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad.

Výška pohľadávok oproti predchádzajúcemu obdobiu
vzrástla. „V mestskej kase tieto
peniaze chýbajú. O to menej môžeme investovať do opráv ciest
a chodníkov, do detských ihrísk
a podobne. Neplatiči škodia tomuto mestu a jeho obyvateľom,“
upozorňuje prednosta MsÚ Jaroslav Pagáč.
Pohľadávky Mesto Trenčín
vymáha priebežne od ich vzniku. Najskôr vyzýva daňovníkov
písomne i telefonicky, ak subjekt nezaplatí, postupuje pohľadávku súdnemu exekútorovi
na vymáhanie.
V minulom roku šlo súdnemu exekútorovi 583 exekučných titulov miestnych daní vo
výške 177 tisíc eur, do konkurzov a reštrukturalizácií prihlásilo Mesto Trenčín takmer 167
tisíc eur.
Každú pohľadávku mesto
ako správca dane eviduje, až kým
nezanikne. Podstatnú časť všetkých pohľadávok miestnych daní
tvoria tie, ktoré sú prihlásené
v konkurzoch a u súdnych exekútorov. Konkurzy a vymáhanie

súdnymi exekútormi trvajú väčšinou viac rokov. V tom čase nemôže správca dane konať vo veci
a ani odpísať pohľadávku.
„V súčasnosti sú u exekútora
na vymáhaní pohľadávky za daň
z nehnuteľností v celkovej výške 413 tisíc a za poplatok za odpad vo výške spolu 462 tisíc eur.
Ďalšie podstatná časť pohľadávok je prihlásená v konkurzoch a reštrukturalizáciách. Zoznam pohľadávok sa navyšuje,
pretože vymoženie pohľadávky
súdnym exekútorom alebo ukončenie konkurzu nie je otázkou
len jedného roka. Mesto Trenčín
nikdy nemôže tolerovať neplatičov a bude i naďalej upozorňovať na evidované nedoplatky
a priebežne ich vymáhať,““ uviedla vedúca Ekonomického útvaru
MsÚ Mária Capová.
Mesto Trenčín má v zmysle
zákona na internetovej stránke
zverejnený zoznam tých daňových dlžníkov, ktorých úhrnná
výška daňových nedoplatkov
presiahla u fyzickej osoby 160
eur a u právnickej osoby 1600
eur.
(RED)
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Mladí basketbalisti
ukončili sezónu úspechom

Okrem 3. miesta v západnej oblasti žiakov na Slovensku
sa basketbalistom TJ Štadión
Trenčín podarilo v závere mája
vybojovať aj 2. miesto na medzinárodnom turnaji v Uherskom Brode. Hoci úvodný zápas prehrali, ostatné už mali
plne vo svojej réžii a predvádzali divácky pekný a atraktívny

basketbal. Informoval tréner
Tomáš Vavro. „Turnaj bol pre
nás pekným vyvrcholením sezóny, ktorú môžem hodnotiť veľmi pozitívne s veľkým napredovaním basketbalu v Trenčíne.“
Najplatnejším hráčom družstva
bol na turnaji ocenený Ján Minárik. Viac na www.trencinbasket.sk. FOTO: ARCHÍV TJ ŠTADIÓN

Hádzanárky vicemajsterkami
Slovenska
Mladšie dorastenky HK
Štart Trenčín pod vedením trénerky Zdeny Rajnohovej predvádzali počas celej sezóny
2014/2015 modernú hádzanú.
Vyniesla im strieborné medaily,
účasť na ﬁnálovom turnaji Česko-slovenského pohára, kde
obsadili druhú priečku a časti

Za odmenu pôjdu
na zápas do Milána
Absolútnym
Majstrom Slovenska v minifutbale žiakov a žiačok
1. stupňa základných škôl a víťazom 17. ročníka
McDonald´s Cupu
sú futbalisti zo ZŠ
Novomeského. Víťazov ocenil 19.
júna v Nitre patrón turnaja Marek
Hamšík a odovzdal
im hlavnú cenu –
pozvánku na zápas
svojho klubu SSC Neapol s AC Miláno, v skupine A talianskej ligy,
ktorý sa odohrá v Miláne na štadióne San Siro na jeseň 2015, spojenú aj s návštevou a prehliadkou štadióna San Siro v Miláne. Blahoželáme!
FOTO: MCDCUP

Vážky z Trenčína sú strieborné
Strieborné pásmo si vyspieval detský spevácky zbor
Vážky zo ZŠ Dlhé Hony v silnej konkurencii na 46. ročníku
celoštátnej postupovej súťaže
a prehliadky detských speváckych zborov. Súťaž sa konala

27. – 29. mája v Prievidzi. Spevácky zbor Vážky pracuje pri
tejto škole od roku 2007. Zakladateľkou, vedúcou a dirigentkou zboru je Miroslava Kaliňáková. K úspechu blahoželáme!
FOTO: ARCHÍV ZBORU

mužstva aj miestenku v reprezentácii, vrátane trénerky Rajnohovej. Kadetky Slovenska
po úspešne zvládnutej kvaliﬁkácii v kosovskej Prištine čakajú Majstrovstvá Európy v Macedónsku (13. – 23. augusta).
Držíme palce!
ZDROJ: R. UŠIAK

Korníčatá ocenili zlatým pásmom
Najmenšie deti Detského
folklórneho súboru Kornička
získali za choreograﬁu „Kolo,
kolo, mlínske““ na 25. ročníku
celoštátnej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov a 40. ročníku detského
folklórneho festivalu Pod likavským hradom 6. – 7. júna zlaté

pásmo. Cenu Eleny Medveckej
za významný prínos vo vzdelávaní a výchove detí prostredníctvom tradičného ľudového
umenia na festivale udelili vedúcej DFS KORNIČKA Jarke
Kohútovej. Blahoželáme!
FOTO: ARCHÍV DFS

Zvíťazili v poskytovaní prvej
pomoci
Študenti Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne Marek
Pieťka, Miroslav Salva a Martin Zemanovič tvorili pod vedením Mgr. Kataríny Moravíkovej víťazné družstvo, ktoré
v Celoštátnej súťaži s medzinárodnou účasťou v poskytovaní prvej pomoci v Brne 15. –
16. júna obsadilo prvé miesto.
V konkurencii 23 tímov z Čiech
a Slovenska boli jediným tímom, ktorý prešiel modelovými situáciami bez jediného trestného bodu. Blahoželáme!

3. júl 2015

kultúra
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Novinkou tohto leta budú hudobné pikniky
V rámci Kultúrneho leta pripravilo mesto sériu netradičných koncertov. V júli a v auguste si pripravte deky –
zaujímavú hudbu si budete môcť vypočuť aj na tráve.

K prázdninovým mesiacom
v Trenčíne tradične patria koncerty a divadielka. Každý piatok
večer o 19.00 h a každú nedeľu
popoludní o 17.00 h sa na Mierovom námestí koncertuje,
k tomu sa pridávajú aj nedeľné

detské divadlá o 16.00 h v átriu
pod Mestskou vežou.
Piatkové koncerty budú
tento rok koncipované v úplne
novom štýle. Pod názvom Hudobné pikniky na nich priestor
dostane
hlavne
akustická

hudba. Hudobníci si rozložia
nástroje pod stanom za pódiom
na Mierovom námestí a diváci
sa usadia nielen na stoličky, ale
budú si môcť rozložiť aj deku
na trávniku. Medzi účinkujúcimi budú známe mená ako Peter Luha či Jerguš Oravec, ale aj
nové slovenské objavy.
Pri výbere účinkujúcich
bolo dôležité, aby ich hudba

nevyžadovala veľké pódium
a odstup od divákov, ale aby hudobníci boli zvyknutí na blízky kontakt so svojím publikom.
Hrať sa bude gitarová hudba,
blues, pop, jazz, folk-rap, ale aj
etno-music. Podujatie organizuje Mesto Trenčín v spolupráci s klubom Barbar. Viac v KAM
alebo na trencin.sk.
(RED)

Rozlúčenie s Júliusom Činčárom

Uviedli hru To ste vy pán Taner?

Nedeľné ráno 14. júna
prinieslo smutnú správu:
vo veku 83 rokov zomrel
MUDr. Július Činčár.

Divadelný súbor Opatová 21 predviedol 23. a 24. mája skvelé
herecké výkony. Hru s názvom To ste vy pán Taner? režíroval Roman Oravec. V úlohách zažiarili Tomáš Fabo, Branislav Ševčík,
Lýdia Lišková, Ondrej Ďuriš a Ivana Oravcová. Ak ste premiéru
nestihli, najbližšie hru súbor uvedie 13. septembra 2015 v KS Opatová.
FOTO: STANISLAV MITICKÝ

Ako mladý posudkový lekár prišiel v roku 1964 rodák
z Michaloviec, Július Činčár,
do Trenčína. Lekárskej profesii
sa tu aktívne venoval až do svojej osemdesiatky, ale pre mnohých Trenčanov je určite známy
viac ako osobitý výtvarník. Bez
preháňania možno povedať, že
v jeho osobe odišla skutočná
legenda trenčianskej výtvarnej
scény.
Lekár ľudských duší, to by
mohla byť výstižná charakteristika maliara Júliusa Činčára.
Fascinovalo ho divadlo sveta,
pestré javisko nikdy nekončiacich príbehov, navzájom poprepletaných osudov a vzťahov.
Každý jeho obraz skrýva aspoň
náznak príbehu a vždy tiež láskavý pohľad na svet, posolstvo pre
život. Jeho nezameniteľný rukopis zanechal trvalú stopu všade,
kde sa jeho obrazy objavili. Jeho

fyzická prítomnosť nám bude
chýbať, ale zostávajú jeho obrazy, večnou človečinou rozvoniavajúce pohladenia duše.
Pre Júliusa Činčára sa opona na javisku tohto sveta symbolicky zavrela poslednou rozlúčkou v piatok 19. júna. Každé
lúčenie je smutné a bolestné,
verím však, že smútok rýchlo
vyprchá – slnko na obrazoch
Júliusa Činčára je oveľa silnejšie ako slzy.
TEXT A FOTO: JAN TLUKA

Prípravy na druhý ročník
Ostrov festivalu vrcholia
Areál Šport hotela Ostrov bude opäť miestom dobrej
hudby, športu a street art. Dávku rôznych žánrov zažije
už 7. a 8. augusta.

„V piatok (7. 8.) rozohrejú publikum domáce kapely
z Trenčína s tým najlepším, čo
doma máme,““ hovorí za organizátorov Matej Martiš. Hlavný
hudobný a športový program
bude pokračovať v sobotu (8.
8.), kedy vystúpia Bad Karma Boy, Fuera Fondo, From
Our Hands či stále populárnejší Walter Schnitzelson. Roztancovať publikum prídu aj
Karpatské Chrbáty, Slobodná

Európa a Para. Festival ponúkne okrem skvelej hudby aj športové aktivity ako stolný futbal či
ping-pong, návštevu skate parku a možnosť obdivovať tvorbu graﬁtty umelcov v priamom
prenose. Vstupenky na festival bude možné zakúpiť v KIC
na Mierovom námestí č. 9 od 6.
júla. Každá v predpredaji zakúpená vstupenka bude zaradená
do zlosovania o let balónom.
(RED)

V lete aj do kina pod holým nebom
Kinematograf na Mierovom námestí a Letné kino v Autocampingu na Ostrove – to je júlová ponuka v našom
meste.

„Program letných projekcií
pod hviezdnou oblohou sme sa
snažili prispôsobiť oddychovému letnému obdobiu,““ hovorí
Branislav Hollý z OZ Lampart
o Letnom kine v prírodnom areáli Autocampingu na Ostrove.
„Návštevníci si budú môcť pozrieť viaceré úspešné európske
komédie, kultový britský ﬁlm
Trainspotting, biograﬁcký ﬁlm
o Niki Laudovi Rivali či ﬁlmový
hit 50 odtieňov sivej,““ dodáva
s tým, že na Ostrov sa vo večerných hodinách bude dať dostať
aj peši či na bicykli a okrem prírodnej scenérie a kvalitných
ﬁlmov bude postarané aj o sedenie na plastových stoličkách
a tulivakoch a občerstvenie
z campingového bufetu. Viac

v KAM, na lampart.sk alebo sociálnych sieťach Artkina Metro.
Premietací autobus Bažant Kinematograf privezie od 6. júla
do Trenčína kolekciu piatich
celovečerných ﬁlmov – poctu
hokejistovi Pavlovi Demitrovi
„38“, najnovším ﬁlm Jana Hřebejka Zakázané uvoľnenie, najnovší rodinný ﬁlm Jana Svěráka
pre deti i dospelých Traja bratia, čiernu komédiu z prostredia
českého vidieka Díra u Hanušovic a dobrodružné roadmovie
Trabantom až na koniec sveta.
Celovečerné tituly uvedú krátke
animované diela medzinárodne
uznávaného slovenského animátora, režiséra a výtvarníka
Ondreja Rudavského. Podrobný program je v KAM.
(RED)
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Hľadajú domov

Pomôžme spolu opusteným psíkom

Plánujete zadovážiť
psieho spoločníka? Možno
vás oslovia práve tieto
psíky, čakajúce na nového majiteľa. A možno je
medzi nimi aj psík, ktorý
sa stratil práve vám.

Asi 2,5-ročnú Conie našli vyhodenú v chatovej oblasti. Je
menšieho vzrastu a pokojnej
povahy, veľmi vďačná za každé pohladenie. Hodí sa do bytu
i domu s prístupom dnu,
k mladším ľuďom aj k deťom.

číslo 6 | ročník XVII

Karanténna stanica sa môže rozšíriť o útulok. Podmienkou je výstavba novej budovy, v ktorej by bola zabezpečená starostlivosť o zranených a chorých psov.

Pomôcť karanténnej stanici sa rozhodli Mesto Trenčín,
viacerí obyvatelia a tiež dobrovoľníci zo širšieho okolia.
„Vďaka novej budove rozšírime
stanicu o útulok, čím zvýšime
celkovú kapacitu umiestnených
psov. Verejnosť bude môcť psíkov venčiť a navštevovať,““ tvrdí
Petra Ožvaldová z občianskeho
združenia Trenčiansky útulok,
ktoré prevádzkuje karanténnu
stanicu.
Nové
priestory
budú

vybavené ambulanciou, ošetrovňou a denným stacionárom
pre zranených psíkov. „V zateplenej budove budeme môcť prijímať zranené zvieratá a zabezpečovať im starostlivosť v slušných
podmienkach hodných krajského
mesta,““ zdôraznila P. Ožvaldová. Nové priestory ušetria i ﬁnančné prostriedky za energie,
prevozy psíkov a ich liečbu, ktorú opustené zvieratá absolvujú
priamo v karanténnej stanici.
„Obraciame sa na všetkých

Trenčanov a trenčianske spoločnosti, ktoré by mohli akýmkoľvek
spôsobom pomôcť pri výstavbe
novej budovy ﬁnančnými, prípadne inými sponzorskými darmi alebo vlastnou prácou,““ hovorí Nikola Mičová, koordinátorka
projektu Super Trenčan.
So stavbou novej budovy by
sa mohlo začať už na jeseň 2015.
Pre viac informácií môžete kontaktovať Karanténnu stanicu
Trenčín, pridať sa na facebook/
SUPER TRENCANIA alebo zatelefonovať na 0902 408 108 (N.
Mičová).
(RED)

Jumping oslávil 5 rokov na Slovensku
Hopsanie, výkriky, pískanie, tlieskanie a ruky hore. 270 špeciálnych malých trampolín
a na nich skákajúce ženy i muži všetkých vekových kategórií, kúpajúcich sa v kaluži
endorfínov a potu. Taká bola oslava 5.
výročia Jumpingu na Slovensku.

Ťapka je asi 6-ročný kríženec.
Zomrel jej majiteľ, a tak hľadá nový domov. Pre pokojnú
a nenáročnú povahu je vhodná k starším ľuďom, ale aj
do mladšej rodiny. Má hygienické návyky, preto pobyt vo
vnútri nie je prekážkou.

Mestská športová hala v Trenčíne zažila 13.
júna štvorhodinový jumpingový maratón pod taktovkou 15 inštruktorov zo Slovenska, Čiech a Rakúska. Tejto veľkolepej oslave stále viac obľúbeného športu dominovala domáca Vierka Gimecká.
Práve ona pred piatimi rokmi priviezla Jumping
na Slovensko, priamo do Trenčína. „V máji 2010
som si ako prvá Slovenka urobila certiﬁkáciu inštruktora JUMPINGu Basic. A presne 6. 6. 2010
sme začali v Trenčíne skákať,““ spomína V. Gimecká, ktorá postupne vyškolila 445 inštruktorov
na Slovensku a 45 v Rakúsku. Počas piatich rokov
vzniklo na Slovensku vyše 150 jumping centier.
Z Trenčína sa Jumping dostal i do Kanady, Francúzska a Rakúska.
(RED), FOTO: ARCHÍV V. G.

Trenčín na bicykli v prvej päťke
Chita je asi 1,5 ročný kríženec menšieho vzrastu a pokojnej povahy. Našli ju vyhodenú
v horách v chatovej oblasti.
Jedno oko má hnedé a druhé
modré. Vhodná je do bytu
i domu s prístupom dnu,
k mladším ľuďom i k deťom.
V prípade záujmu možno navštíviť trenčiansku Karanténnu stanicu osobne alebo
využiť telefonické kontakty
0915 785 007, 0903 785 007.
Ľudia, ktorí si osvoja psíka z trenčianskej karanténnej stanice, budú oslobodení
od dane za psa. Osvojenie psíka sú aj oni povinní oznámiť
na úrade.

Do celoslovenskej kampane Do práce
na bicykli 2015 sa zapojilo v 55 slovenských mestách takmer 3 tisíc účastníkov.
Mesto Trenčín sa umiestnilo počtom najazdených kilometrov na 4. mieste, v počte
absolvovaných jázd skončilo piate.

Za naše mesto súťažilo 38 tímov so 129 súťažiacimi, ktorí spolu najazdili vyše 24 564 kilometrov, čím zamedzili vzniku 6176 kg CO². Najviac
kilometrov za mesto Trenčín spomedzi jednotlivcov najazdil František Hruša z tímu Europin1
(1368 km, 36 jázd), druhý najvyšší počet kilometrov najazdil Daniel Križko z tímu Trenčiansky kraj
(784,56 km, 26 jázd) a tretí Ján Gaži z tímu Fast
Green Rabbits (760km, 31 jázd). Vo vyhodnotení trenčianskych tímov skončil na prvom mieste
tím s názvom Trenčiansky kraj, ktorý najazdil viac
ako 2403 km, na druhom mieste skončili jazdci
tímu Fast Green Rabbits s 2062 km. Tretím tímom
s 1570 najazdenými kilometrami je Europin 1. Viac
o projekte na www.dopracenabicykli.eu.
(RED)

Trenčiansky polmaratón
sa rozrastie na tri dni
Po úspešnom minuloročnom nultom
ročníku bežeckého podujatia, ktorého sa
zúčastnilo 298 pretekárov, chcú organizátori doplniť ďalšie disciplíny.

„Radi by sme pokračovali v začatej tradícii,““ povedal za organizátorov Martin Vlnka. „Rozhodli sme
sa navyše doplniť dve disciplíny, a to inline korčuliarsky polmaratón a beh o Matúšov groš pre žiakov
základných škôl.““ Podujatie preto rozložili do troch
dní od piatka 11. do nedele 13. septembra. Deň pred
hlavným behom plánujú aj odbornú prednášku s názvom Beneﬁty behu. Registrácia bežcov je už spustená na www.trencianskypolmaraton.sk.
(RED)
Trenčianska bežecká liga pokračuje 5.
kolom
Pobeží sa v nedeľu 19. júla po komunikáciách a parkoviskách v obchodnej zóne. Štart približne 7-kilometrovej trate bude pri OC Laugaricio o 10.00 h. Prezentácia od 8.30 h.

3. júl 2015
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Harmonogram vývozu separovaných zložiek odpadu v 2. polroku 2015
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JÚL
FIRMY
Sklo 3
Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4
Nádoby 4

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4

BIO

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

BIO
Vrecia 1 Nádoby 1
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August
Nádoby 4
Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4

BIO

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

BIO

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4
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Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
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BIO

Nádoby 1
Vrecia 1 Nádoby 2
Vrecia 2 FIRMY
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Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
FIRMY
Papier 4 Nádoby 3
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FIRMY
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Október
Nádoby 3
Nádoby 4
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Papier 2 Nádoby 1
BIO 5
Papier 3 Nádoby 2
6
Papier 1
7
Papier 4 Nádoby 3
8
Nádoby 4
9
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Vrecia 1 Nádoby 1
12
Vrecia 2 Nádoby 2
13
FIRMY
14
Vrecia 3 Nádoby 3
15
Nádoby 4
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Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO 19
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2
20
FIRMY
Sklo 3
21
Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4
22
Nádoby 4
23
24
25
Nádoby 1
26
Nádoby 2
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FIRMY
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Nádoby 3
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Nádoby 4
30
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Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

BIO

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

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

Sklo 1 BIO
Sklo 2
Sklo 3
Sklo 4

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4

E
E

Papier 2 Nádoby 1

BIO

Sklo 1 BIO
Sklo 2
Sklo 3
Sklo 4

BIO

periodicita

deň

28 dní

pondelok

28 dní

utorok

28 dní
týždenne
týždenne
týždenne
týždenne
14 dní

štvrtok
pondelok
utorok
štvrtok
piatok
streda

Vrecia 3
Nádoby 1
Nádoby 2
Nádoby 3
Nádoby 4
FIRMY
Bioodpad
Bio od 1. 6. – 30. 9.
Bio od 1. 10. – 31. 5.

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

v texte
v texte

28 dní
14 dní
14 dní

streda
pondelok
utorok

14 dní

štvrtok

FIRMY

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

28 dní

streda

Sklo
Sklo 1
Sklo 2
Sklo 3
Sklo 4

Mesto TN
Mesto TN
Mesto TN
Mesto TN

28 dní
28 dní
28 dní
28 dní

pondelok
utorok
streda
štvrtok

Papier
Papier 1
Papier 2
Papier 3
Papier 4

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3+4

Lokalita

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

Vrecia 2

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

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3+4
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30

Vysvetlivky:

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Elektro
E

Celé mesto. Odvoz je potrebné objednať na tel. č.
ý
pred vývozom
ý
od 7.00 – 16.00 h
0902 999 446 v čase týždeň

podľa harmonogramu

12 | INFO

spektrum

číslo 6 | ročník XVII

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste


Kedy sa opraví alebo vyfrézuje povrch cesty na moste
cesty I. triedy č.61 v časti Opatová pri Majáku? Tie hrbaté
záplaty už nie je možné obísť.
PAVOL STAŇO

Zuzana Hromcová, hovorkyňa
Slovenskej správy ciest:
Slovenská správa ciest plánovala dočasnú opravu krytu
vozovky na moste 61-061 v Opatovej v mesiaci jún 2015. Z technických dôvodov a z dôvodu premenlivého počasia sa realizácia
presunula na mesiac júl 2015.



Kde sa teraz nahlasujú poruchy verejného osvetlenia?
ANNA H.

Pavol Dobiáš, Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o.:
Prípadné poruchy treba nahlasovať na mestský dispečing,
t. č. 0905 316 690, e-mail: dispecing@trencin.sk.



Cestujem vlakom a na stanicu chodím bicyklom. Prosím
vás o pomoc pre cyklistické
stojany. Chcem vás poprosiť
o to, aby ste prehovorili Železnice SR, aby zriadili viac stojanov na bicykle a aj zo strany
Sihote. Aby ich umiestnili neďaleko podchodov.
PETER VÁCLAV

Martin Beďatš, hlavný architekt mesta:
Už to riešime – aj na stanici,
aj na Sihoti pri podchode.
Ján Forgáč, viceprimátor:
Na Hodžovej ulici pri vyústení podchodu na železničnú stanicu bude priechod pre chodcov
a pri ňom aj stojany pre bicykle.
Investičnú akciu budeme realizovať v prvej polovici júla 2015.



Moja otázka sa týka
mužských WC na železničnej stanici. Sme v 21. storočí
a namiesto pisoárov máme
používať stenu? Zo steny je
vyvedená rúrka, na ktorej visí
igelitový sáčok, aby voda z nej
nestriekala navôkol. Sušič
na ruky už dávno neplní svoj
účel a to nehovorím o hygiene
používania mydla zaveseného
v sieťke. Ďakujem za venovanie sa tomuto príspevku.
FRANTIŠEK MIKUŠ

Dana Šinková, Železnice Slovenskej republiky:

Na železničnej stanici Trenčín bude realizovaná kompletná
rekonštrukcia výpravnej budovy
v rámci projektu revitalizácie vybraných staníc, čo zahŕňa aj modernizáciu spomínaného WC
pre cestujúcu verejnosť. Detaily revitalizačnej zmluvy (termín
začiatku, doba výstavby a pod.)
však zatiaľ nie sú známe vzhľadom na neukončené rokovania.



Prečo je štátna i mestská
polícia nečinná pri dennom
i nočnom porušovaní zákona?
Myslím na státie motorových
vozidiel v križovatke, na zebre, na súvislej čiare, najmä
pred vchodom č. 12.
OBYVATEĽ ŠAFÁRIKOVEJ ULICE

Zdeno Marousek, mestská
polícia:
Mestská polícia Trenčín
od začiatku roka 2015 riešila
na Šafárikovej ulici 47 priestupkov v doprave. Situácia v doprave, respektíve v parkovaní je
na tejto ulici kritická, tak ako aj
na celom sídlisku Juh. Snažíme
sa, aby vodiči na týchto kritických miestach boli k sebe ohľaduplnejší a disciplinovanejší,
a to aj tým, že mesto Trenčín zvýrazňovalo vodorovné dopravné
značenie tak, aby bolo každému – v prípade zlého zaparkovania jasné, že porušuje zákon č.
8/2009 Z. z. o cestnej premávke.
Ján Forgáč, viceprimátor:
Na rok 2015 nám peniaze
do rozpočtu vyšli len na projektovú dokumentáciu pre realizáciu nových parkovacích miest
na Šafárikovej ulici. V tomto
roku sa budovať nebudú.



Máte v rozpočtovom pláne
na tento rok aj rozpadávajúce
sa schodisko medzi ulicami
Cintorínska a Nová?
ANTON PLEVA

Vladimír Mráz, kancelária
primátora:
Schodisko medzi ulicami
Cintorínska a Nová je v pláne
investičných akcií na tento rok.
Predpokladaný termín rekonštrukcie je júl 2015.



Plánuje mesto vytvoriť skatepark alebo využiť a presunúť
skatepark v Biskupiciach
na plochu za Halalovkou 22,
kde je len nevyužitá plocha?

PETER SILEK

Martin Beďatš, útvar hlavného
architekta:
Mesto v budúcnosti plánuje
skatepark na ľavom brehu Váhu
medzi lodenicou a ihriskom
gymnázia – v polohe pri a pod
cestným mostom.



Kto má na starosti svetelné signalizačné zariadenia
v meste Trenčín? Niečo také,
ako zelená vlna tu skoro nie je
a napr. semafor na križovatke
ulíc Štefánikova a Kukučínova zastaví dopravu v hlavnom
ťahu úplne bezdôvodne.
PETER VANČO

Jarmila Maslová, útvar hlavného architekta:
Sme si vedomí toho, že nastavenie svetelnej signalizácie
v Trenčíne nie je ideálne. Mesto
má v pláne túto situáciu riešiť,
no v súčasnosti tu stále máme
rozostavané veľké stavby, ktoré neustále menia tok vozidiel
pre jednotlivé smery. Preto zmena nastavenia semaforov by
v súčasnosti nebola efektívna.
Po ukončení prác na všetkých
veľkých stavbách na území Trenčína budeme túto situáciu riešiť.



Existuje nejaký harmonogram prác na modernizácii
žel. trate? Kedy dokončia kruhový objazd pri PTA?
MIROSLAV GABRHEL

Harmonogram prác stále nie
je deﬁnitívny. Výstavba kruhovej križovatky Brnianska – Bratislavská začala po Veľkej noci
prípravnými prácami a uzatvorením Brnianskej ulice. Hlavné práce boli naplánované so
začiatkom na 20. 4. 2015. Odklad týchto prác bol spôsobený
zamietavým stanoviskom dopravného inšpektorátu k plánovaným uzávierkam dopravy
na ceste I/61 a vedením premávky striedavo v jednom jazdnom
páse za použitia svetelnej signalizácie. Schválenie dočasného
dopravného značenia dopravný inšpektorát podmienil výstavbou križovatky počas letných školských prázdnin, kedy
sa predpokladá znížená intenzita cestnej dopravy a za dodržania ďalších požiadaviek, ktoré
neboli vznesené v rámci stavebného konania (panelová cesta
na prístup k súkromnej ﬁrme).
Momentálne na stavbe križovatky prebehli stavebné úpravy
na rozšírenie komunikácie I/61,
ktoré zhotoviteľ zrealizoval, aby
hlavné práce mohli začať ešte
pred školskými prázdninami.
Od 15. 6. 2015 bola premávka
posunutá k areálu ﬁrmy Cemdesign a od 16. 6. 2015 sa obnovili
práce v plnom rozsahu. Ukončenie výstavby kruhovej križovatky je plánované na koniec augusta 2015.

Dana Šinková, Železnice SR:
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Tam / spoj þ.
gen. Svobodu, otoþ
gen. Svobodu, rázc.
gen. Svobodu, Pod Juhom
Soblahovská, pod
cintorínom
Soblahovská 49
Soblahovská 25
Soblahovská, rázc.
Legionárska
Braneckého
Hasiþská
M. Rázusa, obchodná
akadémia
M. Rázusa, zimný štadión
Hodžova, ZŠ
Hodžova, kotolĖa
Opatovská, Radegast
Opatovská, ihrisko Pádivec
Opatovská, SihoĢ IV.
Opatová, Maják
Opatová, chata

1
3
5
SpäĢ / spoj þ.
9:45 13:00 15:20 Opatová, chata
9:47 13:02 15:22 Potoþná, ZŠ
9:48 13:03 15:23 Opatovská, Horeblatie

2
4
6
10:30 14:25 18:00
10:37 14:32 18:07
10:39 14:34 18:09

9:49 13:05 15:25 Opatová, Maják

10:41 14:36 18:11

9:51 13:06 15:26 Opatovská, SihoĢ IV.
Opatovská, ihrisko
9:52 13:07 15:27
Pádivec
9:53 13:08 15:28 Opatovská, Radegast
9:55 13:10 15:30 Považská, kotolĖa
9:56 13:11 15:31 Považská
M. Rázusa, zimný
9:58 13:13 15:33
štadión
M. Rázusa, obchodná
10:00 13:15 15:35
akadémia
10:02 13:17 15:37 Hasiþská
Rozmarínova,
10:03 13:18 15:38
gymnázium
10:04 13:19 15:39 Legionárska
10:05 13:20 15:40 Soblahovská 25
10:06 13:21 15:41 Soblahovská 49
Soblahovská, pod
10:07 13:22 15:42
cintorínom
gen. Svobodu, Pod
10:12 13:27 15:47
Juhom
10:20 13:35 15:55 gen. Svobodu, rázc.
gen. Svobodu, otoþ

10:47 14:42 18:17
10:48 14:43 18:18
10:49 14:44 18:19
10:50 14:45 18:20
10:51 14:46 18:21
10:53 14:48 18:23
10:54 14:49 18:24
10:56 14:51 18:26
10:58 14:53 18:28
11:00 14:55 18:30
11:02 14:57 18:32
11:03 14:58 18:33
11:04 14:59 18:34
11:06 15:01 18:36
11:08 15:03 18:38
11:10 15:05 18:40
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hudba na tr áve

júl 2015

každý
piatok si
> 19.00
> trenčín,
mierové hudbu
námestie
V júli
a v auguste
pripravte
deky – zaujímavú
si budete môcť vypočuť aj na trávniku. V sérii netradičných koncertov sa bude hrať hlavne akustická hudba.



KONCERTY

3. 7. | 19.00 | SB Duo

hudby Bojnická kapela, Považská veselka,
Vištučanka, Textilanka, Vacenovjáci – hosť
z Moravy. Po skončení festivalu tanečná
zábava do 23.00 h.
24. 7. | 17.00 | Samuel Hošek
Band

na deti@vkmr.sk. Záujem o účasť je potrebné nahlásiť vopred!
streda | 11.00 – 14.00 | Leto
v knižnici
VKMR POBOČKA JUH |
Kontakt:
032/652 3314, e-mail: juh@vkmr.sk. Záujem o účasť je potrebné nahlásiť vopred!



4. 7. a 1. 8. | 9.00 – 14.00 |
Farmárske jarmoky

FA R M Á R S K Y

JARMOK

streda | 13.00 – 15.00 |
Prázdninové superkluby
v Kubre
| Ľudové piesne
o Trenčíne, internet ako elektronický zdroj
informácií. Kontakt: 032/743 7368, e-mail: kubra@vkmr.sk. Záujem o účasť je potrebné nahlásiť vopred!

VKMR POBOČKA KUBRA

MIEROVÉ NÁMESTIE |

Zmes jazzových štan-

dardov.
4. 7. | 14.00 – 17.00 |
Soblahovská čarovná
harmonika

MIEROVÉ NÁMESTIE |

Nový jazzovo školený
hlas v slovenskej pop-music.

Stretnutie heligonkárov, harmonikárov a ozembuchárov. Pri nepriaznivom počasí sa akcia nekoná.

streda | 16.30 | Pohybová
všestrannosť pre deti

26. 7. | 17.00 | Bodovanka

5. 7. | 17.00 | Otvorenie
Kultúrneho leta na Zámostí

2. 8. | 17.00 | DH TEXTILANKA

PARK KS ZLATOVCE | Účinkuje hudobná sku-

neho leta na Zámostí.

Hodinový program
pre deti od 3 rokov orientovaný na pohybovú všestrannosť formou hry. Zámerom
je oboznámiť deti s rôznymi druhmi športu (futbal, tenis, floorball, basketball, baseball, atletické športy, atď.) zábavnou
formou. Je potrebné sa vopred zahlásiť.
032/641 00 13.

SOBLAHOV |

pina R & K BAND.
5. 7. | 17.00 | Opatovanka
MIEROVÉ NÁMESTIE | Koncert dychovej hudby.

10. 7. | 19.00 | Dvojité ŽŽ –
Dušan Žember a Miloš Žáčik
MIEROVÉ NÁMESTIE | Hudba, poézia a slová

o láske.
12. 7. | 17.00 | Pohoda v meste
| Dozvuky festivalu –
koncert kapely z Pohody.

MIEROVÉ NÁMESTIE

17. 7. | 19.00 | Zuzana Mikulcová

MIEROVÉ NÁMESTIE | Koncert dychovej hud-

by.
PARK KS ZLATOVCE | Koncert v rámci Kultúr-



PRE DETI

pondelok | 9.00 – 10.30 |
Hodinka pohybu rodičov
s deťmi

19. 7. | 17.00 | Fascination Band

5. 7. | 16.00 | Princezná
Rozmarínka – Teatro Pimprlo

19. 7. | 14.30 8. Zlatovský
ý hudieb
festival dychových
PARK KS ZLATOVCE

|

Účinkujú dychové

Ďalší farmársky jarmok bude
v sobotu 1. augusta 2015

MIEROVÉ NÁMESTIE |

| Farmárske produkty a výrobky z blízkych regiónov
(syry, vína z malých vinárstiev, pekárenské výrobky...), kvety, čerstvá zelenina, sezónne ovocie, dobré aj zdravé
jedlo a špeciality.

11. 7. | 16.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom

| Séria prázdninových tvorivých dielní a workshopov pre deti
a mládež. Prihlasovanie na jednotlivé dni – 0918 561 320 alebo mailom
na info@kcaktivity.sk.

SO SPRIEVODCOM

KC AKTIVITY

Nápady na hry, aktivity a tvorivé dielne počas letných dní, vedomostná súťaž Múdra Sova so zaujímavými cenami pre
víťazov. Kontakt: 032/652 20 86, e-mail:
dlhehony@vkmr.sk. Záujem o účasť na aktivitách je potrebné nahlásiť vopred!
|

| Rozmarná princezná Rozmarínka počas rozmarného leta stále niekde lieta. Neposedí,
muchy chytá a od rodičov stále niečo pýta,
dranká. Taká je Rozmarínka.

LETNÉ KINO POD MESTSKOU VEŽOU

6. – 10. 7. | Letné šantenie

Tradičné denné tábory pre
deti od 6 – 13 rokov.
KC AKTIVITY

|

9., 23. 7. | štvrtok | 9.30 – 11.30 |
Letné Galerkovo
GMAB | Tvorivé

dielne pre deti do 6 rokov

a ich rodičov.
12. 7. | 16.00 | Smetiak – Vlado
Kulíšek, Radek Michalko

streda | 10.00 – 12.00 | Leto
v knižnici

Zmes populárnych

11.00 | Huncúti – ľudová
hudba z Kostolnej

Mocní vládcovia Trenčianskeho hradu
(2. časť) – Zápoľskí, Thurzo, Forgáč

Mamička a dieťa
sa pri spoločnej hre učia aj riekanky. Vedie
Mirka Stacherová.

|

z blízkych regiónov (syry, vína
z malých vinárstiev, pekárenské
výrobky...)

 kvety, čerstvá zelenina, sezónne ovocie
 dobré aj zdravé jedlo a špeciality

utorok, štvrtok | 8.30 – 12.30 |
Indiánske leto

MC SRDIEČKO KC STRED |

MIEROVÉ NÁMESTIE

 farmárske produkty a výrobky

PRECHÁDZKY
MESTOM

streda | 9.00 | Riekankovo

melódií a evergreenov.

9.00 – 14.00
Mierové námestie

sia okrem vyšantenia detí aj možnosť zapojiť sa do 20 min. cvičenia pre mamičky.

VKMR DLHÉ HONY

| Ďalší svieži prírastok
do rodiny slovenských pesničkárok.

4. júl 2015

|

HOSS SPORT CENTER | Za priaznivého poča-

utorok, štvrtok | 10.00 – 12.00 |
Leto v knižnici

MIEROVÉ NÁMESTIE

HOSS SPORT CENTER

NEDAJTE SI UJSŤ

VKMR HASIČSKÁ | Bohatý prázdninový program pre detských čitateľov a ich
kamarátov. Tvorivé dielne, kde sa bude
kresliť, strihať, lepiť, riešiť, prázdninová súťaž o najaktívnejšieho čitateľa leta
a vedomostná súťaž Múdra Sova so zaujímavými cenami pre víťazov. Bližšie info 032/7460715 alebo mailom

LETNÉ KINO POD MESTSKOU VEŽOU | Nie
všetko patrí do smetí. Niekedy zaujímavá
vec odtiaľ vyletí. Treba separovať odpady,

SOBOTA • 11. JÚL 2015 • 16.00
stretnutie pri KIC – Mierové námestie
Ako zomrel uhorský protikráľ Ján Zápoľský? Aké vzdelanie mal Imrich
Forgáč? Prečo cisárske vojská zničili mesto Trenčín? Kto napísal
najstarší ľúbostný list na Slovensku?
Prechádzky mestom pre vás pripravuje
Kultúrno-informačné centrum Trenčín.
Vstupné: 1 € dospelí, 0,50 € deti od 6 rokov. Predaj v KIC.

| Ďalšie pokračovanie cyklu sprevádzaných prechádzok na tému Mocní vládcovia Trenčianskeho hradu (2.
časť) – Zápoľskí, Thurzo, Forgáč. Bohatý rod Zápoľských s rozsiahlymi majetkami a veľkým politickým vplyvom významne zmenil podobu Trenčianskeho
hradu. Ďalším staviteľom hradu bol
prefíkaný Alexej Turzo a neskôr humanistický vzdelanec Imrich Forgáč. Ako
zomrel uhorský protikráľ Ján Zápoľský?
Kto oslavoval zásnuby na Trenčianskom hrade? Prečo cisárske vojská zničili mesto Trenčín? Kto napísal najstarší
ľúbostný list na Slovensku? To všetko
sa dozviete počas ďalšej Prechádzky
mestom so sprievodcom.

KIC

2 | KAM

kam v trenčíne

HISTORICKÉ
SLÁVNOSTI
OTVORÍ
PRÍBEH CYRILA
A METODA

ono sa to oplatí, veď raz sa všetko do módy
navráti.

1. – 5. 7. | Výstava histórie
počítačov

interaktívnymi súťažami a zaujímavými
cenami.

13. – 17. 7. | Letné šantenie

OC MAX |

Elektronika vyvíjaná a vyrábaná
na Slovensku do roku 1989 – Závody výpočtovej techniky Banská Bystrica, Závody
priemyselnej automatizácie Prešov, Tesla
Orava, Tesla Piešťany, Tesla Bratislava, Didaktik Skalica.

21. 7. – 13. 8. | ORA ET ARS
Skalka 2015

Po stopách strhujúceho príbehu solúnskych bratov Cyrila
a Metoda sa vydajú slávnosti v pondelok 27. júla o 16.00
hodine. Od utorka do piat-

KC AKTIVITY | Letný denný HIP HOP tábor.
Viac informácií na 0911 472 299 alebo
stanka@streetdance.sk.

GMAB |

19. 7. | 16.00 | O kráľovi Jonášovi
– Divadlo Žihadlo

1. – 19. 7. | Od Belmonda
po Cardinale

OÚ TRENČÍN

Mestská veža
TrenĀín
21. 7. 2015
–
13. 8. 2015

MESTSKÁ VEŽA | Výber z diel 8. ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia.
BÝVALÉ LETNÉ KINO POD MESTSKOU VEŽOU

MESTSKÁ VEŽA |

Gašparko – nebojácna a odvážna rozprávková postava, strach z prekážok nikdy nemáva. Zachraňuje kráľovstvá, kráľov
a princezné – túto poctu mu nik nevezme.

grafie.

|

20. 7. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a rodičia spoločne čítajú v knižnici na Hasičskej v pobočke
na Juhu a na Dlhých Honoch.

21. 7. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku
| Spoločné čítanie
v knižnici v pobočke Kubrá.

VEREJNÁ KNIŽNICA

ka už bude Mierové námestie
opäť patriť Rimanom, ktorí si
tu rozložia svoj tábor aj s dobovou kuchyňou. Ich oﬁciálny
príchod do mesta je naplánovaný na utorok 28. júla o 17.00
hodine. V strede námestia už

KA 2015

ORA•ET•ARS•SKAL

1. – 8. 7. | Máme radi šťastné
konce
| Výstava výtvarnej súťaže
na tému slovenských ľudových rozprávok
a povestí od Pavla Dobšinského pri príležitosti Roka Ľudovíta Štúra 2015.

13. – 17. 7. | III. Letná škola
umenia pre deti (6-14r)

pozýva
Mesto TrenĀín vás
diel
na výstavu výberu
odného
zinár
íka
med
z 8. roĀn
o sympózia
výtvarno-literárneh
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13. – 17. 7. | Tanečný tábor – Laci
Strike

výstava

Mierové námestie v Trenčíne sa odeje do dobových
šiat v týždni od 27. do 31.
júla. Jubilejný 10. ročník
Trenčianskych historických slávností privíta
množstvo historicky dôležitých postáv.

Tradičné denné tábory pre
deti od 6 – 13 rokov.
KC AKTIVITY

|

číslo 6 | ročník XVII

25. 7. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé
dielničky
OC LAUGARICIO

|

Zábavné podujatie pre

deti.
26. 7. | 16.00 | Paskudárium
– Divadlo PIKI

1. – 31. 7. |

Radovan Stoklasa – foto-

Milan Rastislav

Štefánik

FESTIVALY

9. – 11. 7. | Bažant Pohoda 2015
LETISKO TRENČÍN | Najväčší slovenský letný

VKMR JASELSKÁ | Tematická výstava pribli-

žujúca život a dielo významnej slovenskej
osobnosti pri príležitosti 135. výročia jeho
narodenia.
1. – 31. 7. | Deň ľudovej
rozprávky 2015

Výstavka detských prác
z rovnomennej súťaže.
VKMR HASIČSKÁ



|

open-air festival, charakteristický svojou
jedinečnou atmosférou. Okrem hudby sú
každoročne silnejšie zastúpené aj ďalšie
druhy umenia ako divadlo, film, diskusie,
literatúra, výtvarné umenie a tanec.
27. – 31. 7. | Trenčianske
historické slávnosti

1. 7. – 2. 8. | Svet očami detí
| Absolventská výstava
Súkromnej ZUŠ Trenčín.

POSÁDKOVÝ KLUB

1. 7. – 14. 8. | Škótsko – krajina,
kde svetlo vie učarovať
TSK | Výstava fotografií Jiří Skřipský.

2. 7. – 2. 8. | 19. výtvarné
spektrum Trenčianskeho kraja

MIEROVÉ NÁMESTIE | Oživená história –
centrum mesta sa na týždeň premení
na stredoveké mestečko, vládu nad ním
preberú šľachtici, rytieri a urodzené dámy.

7. – 8. 8. | Ostrov festival
ŠPORT HOTEL OSTROV | Dobrá hudba, šport

a street art. Bad Karma Boy, Fuera Fondo,
From Our Hands, Walter Schnitzelson, Karpatské Chrbáty, Slobodná Európa, Para.
LETNÉ KINO POD MESTSKOU VEŽOU | Divadel-

budú mať pieskovú arénu, pripravený bude aj historický jarmok či dobový záprah. V ďalšie
dni, okrem štvrtka, sa hlavný program slávností začne
o 17.00 h, pričom už od 15.00
h budú na námestí súťaže pre
deti i dospelých. Vo štvrtok sa
začiatok hlavného programu
pre ohňové a pyroefekty posunie až na 20.00 h. Trenčianske
historické slávnosti sú jedným
z nosných kultúrnych podujatí,
ktorými si naše mesto každoročne pripomína svoju históriu.
(RED)

Súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

né ukážky neposlušnosti detí. Ale predsa
aj na neposlušné deti slnko svieti! Posvietime si teda aj my na ne a zistíme, či nás tu
niekto klame.

TRENČIANSKY HRAD |

27. – 31. 7. | Denný letný tábor
Sport&English

GMAB | Výber z diel, ktoré v kreatívnej zóne
festivalu Pohoda vznikali počas uplynulých ročníkov.

Podujatie pre deti
od 5 do 12 rokov. Program a viac sa dozviete na info@hosscorp.sk.
HOSS SPORT CENTER



|

3. 7. – 2. 8. | Kreatívna zóna
Pohoda 10

3.7. – 2. 8. | Andrea Uváčiková:
Hommage a Flusser

Miloš Alexander Bazovský

Stála expozícia predstavujúca súbor diel jedného z najvýznamnejších slovenských umelcov obsahuje výber známych i málo vystavovaných autorových
prác.
GMAB |

Výtvarné umenie
trenčianskeho regiónu
GMAB | Stálu expozíciu tvoria diela výtvar-

níkov staršej generačnej vrstvy, pôsobiacich v minulosti v trenčianskom regióne.

PRE SENIOROV

9., 23. 7. | 19.00 – 22.00 |
Večer pre seniorov s Veselou
heligónkou
| Spoločenské
stretnutie seniorov pri ľudovej piesni. Nutná rezervácia: 0949 884 770.

PLZENSKÁ REŠTAURÁCIA



CVIČENIE

| Výstava prináša videoprojekciu,
ktorá sa zaoberá problematikou technického obrazu. Autorku inšpirovali myšlienky Villéma Flussera. Vznik videa bol akýmsi
zavŕšením hry s obrazom ako takým.

utorok | 17.00 | Powerjoga pre
začiatočníkov

13. – 31. 7. | Výstava modelov
stavieb sveta z 3D puzzle

streda | 17.00 | Cvičenie pre
tehotné – profylaxia

GMAB

VÝSTAVY



OC MAX | Najslávnejšie stavby sveta – mo-

dely z 3D puzzle, doplnené zaujímavými
cestovateľskými
ý
nadrozmernými
ý
zábermi fotografa Ľuba Špirka. Fotografie nielen zo sveta a fotené nielen z pozície človeka, ale aj z vtáčej perspektívy podané
netradičnou formou. Výstava obohatená

DV CENTRUM | Cvičenie vo vnútri.

KC STRED | Vedie pôrodná asistentka Zuzana Duncová.

štvrtok | 17.00 | Cross fit
s champions club
HOSS SPORT CENTER

|

za priaznivého počasia.

Cvičenie vonku

3. júl 2015

kam v trenčíne

štvrtok | 18.30 – 20.30 | Cvičenie
s Jankom Pevným

piatok | 10.30 | Mami spricht
Deutsch

Pri nových formách telesného pohybu
y zameraných
ý na regeneráciu,
g
zosilnenie a sfunkčnenie kĺbov, šliach, svalov, overeného cvičenia na chrbticu a tai –
chi zostavách objavíš prirodzenú a zdravú
chuť žiť. Informácie: 0908 210 940.

MC SRDIEČKO

KC AKTIVITY |

piatok | 10.00 – 11.00 | Joga pre
mamičky

Pre mamičky už 6 týždňov
po pôrode, ideálny pohyb s relaxáciou,
dieťatko bude blízko vás.
KC STRED

|

6., 8. 7. | 17.30 – 18.30 | Cvičenie
pre ženy
KC AKTIVITY | Posilňovacie cviky v interva-

lovom cvičení s fázami odpočinku, vysoký energetický výdaj, zlepšenie ohybnosti
a schopnosti koordinácie, spevnené partie
bokov, brucha, stehenných a sedacích svalov.
1. – 30. 7. | 9.00 – 20.00 |
Centrum pohybu a tanca
| Step aerobik, bosu,
fit lopty, PortDeBras, piloxing, body work
+ cvičenie pre deti od 4 mesiacov, mládež
a dospelých. Kontakt: 0903 449 732.

MS ŠPORTOVÁ HALA

pondelok | 7.00 | Kondičný
tréning pre ženy
LADIES E CLUB | |

pondelok, streda | 16.30 | Deep
work
LADIES E CLUB |

pondelok, štvrtok, piatok |
18.00 | Jumping
LADIES E CLUB |

utorok, štvrtok | 7.00 | Jumping
LADIES E CLUB |

utorok | 17.00 | Power yoga
LADIES E CLUB |

utorok | 18.30 |

Spoločný beh

pre ženy
LADIES E CLUB | Aj pre začiatočníčky, tempo

sa prispôsobí skupine.
streda | 7.00 | Strečing

| Mamičky sa rozprávajú
po nemecky a deti sa pri nich hrajú.

2. 7. | 16.00 | Stretnutie členov
vojenských výsadkárov

Film inšpirovaný pravdivým príbehom.
Al Pacino ako starnúci rocker, sa rozhodne zmeniť svoj život, nájsť si pravú lásku,
cestu k rodine a začať druhé dejstvo svojho života.

POSÁDKOVÝ KLUB

|

Prednáša Ing. Jozef

Krajčír.
4. 7. | 10.30 | Rozhovory
o živote

POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ing. Cyril Bol-

diš.
27. 7. | 13.00 – 15.00 | Podporná
skupina nosenia detí

Animovaná komédia.

Téma prvého stretnutia: Moja
cesta k noseniu.

od 2. 7. | Navždy mladá

KC STRED



|

KURZY

utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý
ateliér pre dospelých
| Pre veľký záujem nutné prihlásenie na 0918 561 320,
mirka@kcaktivity.sk.

OC LAUGARICIO

7., 21. 7. | 9.00 – 11.30., 16.00
– 18.30 | Letný ateliér pre
seniorov a dospelých
GMAB | Tvorivé stretnutia pre všetkých do-

spelých, ktorí si chcú kreatívne oddýchnuť.



INÉ

pondelok, štvrtok | 10.00 –
16.00 | Letná čitáreň

11. – 15. 7. | Konferencia Nové
svitanie

KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na hlboký

svalový systém, podporu krížovej chrbtice
a laterálne hrudné dýchanie. Zostava cvikov natiahne skrátené a posilní oslabené
svaly. Bližšie informácie a prihlasovanie
poskytne lektorka – fyzioterapeut a inštruktor Pilates Metódy Sabongui Pilates
Academy v Prahe na tel. č. 0905 705 431.

od 2. 7. | Andílek na nervy
y

Česká rodinná komédia. Príbeh veľkomestskej puberťáčky a jej otca, nemajetného
veterinára žijúceho na vidieku.
od 2. 7. | Lovci a obete

Martin Kraus, Tomáš Hanák a Marek Vašut
v novom českom filme plnom akcie, napätia, ale aj lásky.
od 2. 7. | Macík

Americká komédia pre dospelých.
od 16. 7. | Antman

Knihy, noviny a časopisy
dostupné vonku, bezplatne a pre všetkých
každý pondelok a štvrtok. Doprajte prechádzke mestom pridanú hodnotu a načerpajte energiu vo dvore knižnice pod holým nebom v historickom centre Trenčína.

KC STRED |

6., 8. 7. | 17.30 – 18.30 | Pilates
s Marcelou Holodovou

Adaline Bowmanová (Blake Lively) prestala po nešťastnej nehode starnúť. Svoje
tajomstvo sa snaží pred svetom ukrývať
a preto už skoro osem desaťročí žije úplne sama. Až kým sa nestretne s charizmatickým mladým mužom Ellisom Jonesom
(Michiel Huisman).

VKMR JASELSKÁ |

LADIES E CLUB |

LADIES E CLUB |

od 1. 7. | Mimoni

13. 7. | 16.00 | Poradenská
služba

streda | 18.00 | Piloxing

piatok | 7.00 | Kondičný tréning
pre ženy

od 1. 7. | Danny Collins

KC AKTIVITY | Celodenný poznávací a vzdelávací seminár, prednáša Ján Pevný. Prihlasovanie: svetluska@kcaktivity.sk.

6. 7. | 14.00 – 15.30 | Stretnutie
rodín dvojčiat a viacerčiat

LADIES E CLUB |

FILM

CINEMAX

LADIES E CLUB |

štvrtok | 16.30 | Cvičenie
s deťmi



SKALKA | Zažite bohatstvá katolíckej cirkvi

na najstaršom pútnickom mieste na Slovensku. Prednášky kvalitných domácich aj
zahraničných hostí, sväté omše, modlitby
chvál, adorácie, mariánska púť aj modlitby za uzdravenie. Bližšie informácie:
www.novesvitanie.sk.
15. 7. | 16.00 | Letný podvečer
s Evou Kristínovou
VKMR JASELSKÁ | Nevšedné stretnutie s he-

Filmové spracovanie komixu. Podvodník
Scott Lang (Paul Rudd), vybavený pozoruhodnou schopnosťou zmenšovania svojich
fyzických rozmerov a súčasne znásobovaním svojej sily, sa musí ujať úlohy hrdinu
a pomôcť svojmu mentorovi, doktorovi
Hankovi Pymovi (Michael Douglas) ochrániť tajomstvo skrývajúce sa v jeho úžasnom obleku Ant-Mana.
od 23. 7. | Pixels

Akčná komédia inšpirovaná krátkym animovaným filmom, ktorý v roku 2010 obletel internet a získal si milióny fanúšikov
po celom svete.

reckou legendou, recitátorkou a „Grande
Dame“ Slovenského národného divadla.
Moderuje Zuzana Laurinčíková, sprievodný program: hudobná skupina 3D Band.
Organizované v spolupráci s Trenčianskym
osvetovým strediskom. V prípade nepriaznivého počasia v spoločenskej miestnosti
knižnice, Hasičská ul. 1, 2. poschodie.

od 23. 7. | Papierové mestá

utorok | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení

18. 7. | 15.00 | ORA ET ARS
vernisáž

MC SRDIEČKO KC STRED | Stretnutie vhodné

AREÁL VEĽKEJ SKALKY | Slávnostná vernisáž
za účasti autorov s kultúrnym programom,
účinkuje: Vokálna skupina SKLO.

Animovaná rozprávka. Dráčik Kokosík je
lietajúci drak, ktorý nelieta a jeho kamarát Oskar je drak-mäsožravec, ktorý sa stal
vegetariánom.



PREDNÁŠKY

aj pre tehotné ako príprava na dojčenie.
štvrtok | 10.00 | Mommie‘s
English Club
MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-

25. 7. | 7.00 – 12.00 | Burza
starožitností a gazdovské trhy

glicky a deti sa pri nich hrajú.

VÝSTAVISKO EXPOCENTER |

Film natočený podľa románu Johna Greena. Hrdinom príbehu je Quentin Jacobsen
(Nat Wolf), trochu bojazlivý chlapec, ktorý
má od detstva rád svoju susedku s menom
dlhým ako jej nohy: Margo Rothovou Spiegelmanovou (Cara Delevingne).
od 30. 7. | Malý dráčik

KAM | 3

KRÁTKO
Á O Z ART
FILM FESTU
Odovzdávaním cien sa
26. júna skončil 23. ročník
medzinárodného filmového festivalu, ktorý sa
od 19. júna konal v Trenčianskych Tepliciach
a Trenčíne.

Spomedzi 11 ﬁlmov v medzinárodnej súťaži získal hlavnú
cenu Art Film Festu, Modrého
anjela za najlepší ﬁlm, guatemalský ﬁlm Sopka Ixcanul. Odniesol
si aj Modrého anjela za najlepší
ženský herecký výkon pre Máriu
Telón za úlohu matky. Modrého
anjela za najlepšiu réžiu získal
James Napier Robertson za novozélandský ﬁlm Čierny kôň
o mužovi, ktorý sa usiloval zlepšiť budúcnosť sociálne slabších
detí a učil ich hrať šach. Modrým anjelom za najlepší mužský herecký výkon bol ocenenýý
Krystian Ferrer za úlohu Arnulfa v mexickom ﬁlme 600 míľ režiséra Gabriela Ripsteina. Cenu
primátora Trenčianskych Teplíc
si pripísal jeden z najdiskutovanejších tureckých ﬁlmov roka,
Sivas, režiséra Kaana Müjdeciho. Primátor mesta Trenčín Richard Rybníček udelil svoju cenu
litovskému ﬁlmu Sangailino leto
režisérky Alante Kavaité za bezprostredný a emocionálne intenzívny portrét dospievania, citového hľadania a sebapoznania
vo sfére búrlivých zážitkov dvoch
adolescentných dievčat. Zvláštne
ocenenie získal za zvukový dizajn
český ﬁlm Malá z rybárne. Modrého anjela za najlepší krátkyy
ﬁlm si spomedzi 36 ﬁlmov „vybojoval““ rumunský ﬁlm Umenie
režiséra Adriana Sitaru. Art Film
Fest uviedol počas osemdňového
ﬁlmového maratónu 126 ﬁlmov
z päťdesiatich krajín. Program
bol rozdelený do 14 sekcií vrátane pôct oceneným osobnostiam.
Hercovu misiu za mimoriadnyy
prínos hereckému umeniu vo ﬁlme dostala česká diva, držiteľka
piatich Českých levov, Anna Geislerová a jeden z najvýznamnejších slovenských hercov, ktorý sa
svojím umením presadil doma aj
v zahraničí – Juraj Kukura. Zlatú
kameru za výrazný prínos do oblasti kinematograﬁe si prevzal
významný slovenský kameraman
Ján Ďuriš a počas záverečného
ceremoniálu ňou riaditeľ Peter
Nágel prekvapil zakladateľa AFF
a súčasného viceprezidenta festivalu Petra Hledíka.
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kam v trenčíne

POHODA BUDE
AJ V MESTE,
ZAHRAJÚ
SENDREIOVCI

od 30. 7. | Mission impossible:
Národ grázlov

V Galérii M. A. Bazovského otvoria 3. júla výstavu
„Kreatívna zóna Pohoda
10“ a v nedeľu 12. júla sa
na Mierovom námestí
na ceste priamo z festivalového mestečka zastaví
kapela Sendreiovci.

19. ročník multikultúrneho festivalu Bažant Pohoda sa uskutoční od 9. do 11.
júla na trenčianskom letisku.
Do Trenčína privedie desiatky
známych zahraničných aj domácich interpretov, napríklad
Björk, Manu Chao La Ventura,
Die Antwoord, SĽUK, Korben
Dallas, Polemic, Para či Puding
pani Elvisovej. Medzinárodne
uznávaná rómska rodinná kapela Sendreiovci bude na festivale účinkovať v svetovej premiére hudobného projektu
Sendreiovci Le Orchestroha,
v ktorom vystúpia s 35 členným Štátnym komorným orchestrom zo Žiliny a detským
vokálnym zborom Čercheňora. Organizátori festivalu sú
navyše presvedčení, že nefalšovaná radosť Sendreiovcov
je tým správnym hudobným
sprievodom k záverečnému Vítaniu slnka na Bažant Pohode
2015 v nedeľu ráno. V ten deň
o 17.00 hodine potom už ako
dozvuky festivalu vystúpi kapela na Mierovom námestí.
Kreatívna zóna festivalu
Pohoda dovŕši v roku 2015 už
svoje 10. výročie. Pri tejto príležitosti sa o.z. BRONZ (4D
Gallery) a o.z. Euforion, jej organizátori, rozhodli vystaviť
výber z diel, ktoré v kreatívnej
zóne festivalu Pohoda vznikali. Počas uplynulých ročníkov
sa vystriedali mnohí úspešní výtvarníci, prevažne maliari: V. Slaminka, A. Dúbravský, A. Cséfalvay, A. Hnát, D.
Olejníková, P. Cvik, M. Vagač,
K. Janečková, I. Šateková, M.
Maťátko, T. Klepoch, C. Poláková, M. Lacko, P. Sulo, M. Špirec, M. Cina, K. Sido, A. Barth,
M. Číhal (CZ), J. Vytiska (CZ),
P. Ptáčnik (CZ), R. Janák, D.
Žáková, J. Gábor a mnohí ďalší.
Výstava „Kreatívna zóna Pohoda 10““ zostane v Galérii M. A.
Bazovského do 2. augusta.

číslo 6 | ročník XVII
9. 7. | 21.30 | Traja bratia

vo viktoriánskom Anglicku v druhej polovici 19.storočia. Keď zdedí usadlosť, stane
sa lákavou partiou pre to, čomu sa snaží
vyhnúť – manželstvo.
18. 7. | 19.00 | Kôň na balkóne

Neobyčajný príbeh 10-ročného Miku s Aspergerovým syndrómom – mierna forma
autizmu.
19. 7. | 16.00 | Konečne doma

Detské predstavenie.
Akčný thriller s Tomom Cruisom.
ARTMAX

Filmy pre náročného diváka každý utorok
večer, vstupné 3.50 €, s film kartou 2 €.
18. 7. | André Rieu: Live in
Maastricht 2015

Kráľ valčíkov predal v Holandsku doteraz
viac než 2,5 miliónov CD a DVD, celosvetovo cez 20 miliónov nosičov. Aj tentokrát
bude sprevádzaný slávnym orchestrom Johanna Straussa a ďalšími mimoriadnymi
hosťami.
BAŽANT KINEMATOGRAF 2015

Mierové námestie
6. 7. | 21.30 | Díra u Hanušovic

Česká komédia. Hrajú Tatiana Vilhelmová,
Ivan Trojan, Lukáš Latinák a ďalší.
7. 7. | 21.30 | Trabantom až
na koniec sveta

Dokumentárna roadmovie o tom, ako sa
dokáže zniesť osem ľudí z troch krajín, ktorí sa navzájom nepoznajú, ale strávia spoločne štyri mesiace v žltých „ponorkách“.
8. 7. | 21.30 | Zakázané
uvoľnenie

Dej českej komédie sa odohráva v krčme
počas hokejového zápasu českej reprezentácie proti slovenskej, kam je počas svadby
unesená nevesta.

Česká rozprávka. Réžia: Jan Svěrák. Scenár: Zdeněk Svěrák. Hrajú: Tomáš Klus, Jiří
Lábus, Zuzana Norisová, Ivana Chýlková,
Oldřich Kaiser a ďalší.
10. 7. | 21.30 | 38

Filmová pocta výnimočnému hokejovému
útočníkovi Pavlovi Demitrovi.

MC SRDIEČKO
MESTSKÁ VEŽA
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA
OC LAUGARICIO
PIANO KLUB
POSÁDKOVÝ KLUB
(PK) Prvá Komorná DIVADELNÁ
SCÉNA
TSK Trenč. samosprávny kraj
TNOS Trenčianske osvetové
stredisko
VKMR
VÝSTAVISKO EXPO CENTER

Svet dnešných dospievajúcich ich očami.
Víťazný film prestížneho MFF Rotterdam,
kde porotu i publikum zaujal silou a autentickosťou svojej výpovede.
22. 7. | 19.00 | Levie srdce

ARTKINO METRO

Teppo je radikálny neonacista, ktorý si stojí za svojimi názormi, no zároveň však túži
po láske a rodine.

2. – 3.7. | 19.00 | Danny Collins

23. – 24. 7. | 19.00 | Život je život

3. – 4. 7. | 21.00 | Macík 2
4. – 5. 7. | 19.00 | Navždy mladá
5. 7. | 16.00 | Mimoni

Ondřej Vetchý a Simona Stašová ako manželský pár riešia v komédii milostné a životné eskapády svojich 3 dcér, ale predovšetkým svoje vlastné.

7. – 8. 7. | 19.00 | Slepá

24. – 25. 7. | 21.00 | Láska je
dokonalý zločin

Dráždivá sonda do vnútorného sveta nevidiacej ženy prekvapuje bohatou vizuálnou
stránkou, otvoreným prístupom k sexu aj
absurdným humorom.

Film nakrútený podľa románu Philippa
Djiana Incidences prináša hitchcockovské
napätie brilantne vybudovanej zápletky.
25. – 26. 7. | 19.00 | Macík 2

13. 7. | 19.00 | Frank

26. 7. | 19.00 | Ovečka Shaun

Detské predstavenie.

Britsko-írska komediálna dráma.
15. – 17. 7. | 19.00 | Pútnik –
najlepší príbeh Paula Coelha

Film o úžasnej životnej ceste Paula Coelha.
Na jej konci sa stal rozprávačom príbehu,
ktorý fascinuje milióny čitateľov.
17. – 19. 7. | 21.00, 19.00 | Ďaleko
od hlučného davu

Slobodomyseľná krásna a tvrdohlavá
Bathsheba Everdene (Carey Mulligan) žije

KONTAKTY
Mierové nám. 4, 032/743 44 15, www.lampart.sk
ARTKINO METRO
CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská 3, 032/743 45 35
ZOC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40,
CINEMAX
www.cine-max.sk
Východná 9, 032/743 35 02, 0911 886 007,
CVČ Centrum voľného času
0902 911 174, 0902 911 758
GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
HOSS SPORT CENTER
KC AKTIVITY
KC STRED
KC KUBRA
KINO HVIEZDA
KLUB LÚČ
MC SRDIEČKO

20. 7. | 19.00 | Klip

Karpatská ulica, +421 32 641 00 13
Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
28. Októbra, 032/652 21 36
Kubranská 94, 0907 516 720
Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2,
032/743 04 32
Sládkovičova ul., 032/650 42 10
Mládežnícka ul., 032/7436336
Belá
Pod Sokolicami 16, 032/744 50 81, www.pianoclub.sk
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910
K dolnej stanici
K dolnej stanici 7282/20A, www.tnos.sk
Verejná
j knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice
Jaselská a Hasičská 1
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk

Detské predstavenie.
29. 7. | 19.00 | Keď zvieratá
snívajú

Severský horor. Pútavý originálny príbeh,
bohato vykreslené postavy, vynikajúce výkony skúsených i začínajúcich hercov.
30. 7. | 19.00 | V hlbinách

Pôsobivý psychologický thriller inšpirovaný skutočnými udalosťami.
LETNÉ KINO AUTOCAMPING
OSTROV
15. 7. | 21.15 | Fakju pán profesor

Komédia,
16. 7. | 21.15 | Trainspoting

Mozaikovitý portrét jednej stratenej generácie. I po 16 rokoch dokáže strhnúť
originalitou, ktorú sa od jej vzniku mnohí
snažili napodobniť, ale nepodarilo sa ju
prekonať.
21. 7. | 21.15 | Padington

Rodinná komédia. Paddington je medvedík, ktorý nosí vlnený kabát a neforemný
klobúk. Jeho obľúbené jedlo je marmeláda. Napriek tomu, že žije v Londýne, pochádza z Peru.
22. 7. | 21.15 | Divoké historky
y

Šesť divokých historiek, ktoré spája téma
pomsty a drobných i väčších nespravodlivostí či krívd.
23. 7. | 21.30 | Rivali

Akčný biografický film. Niki Lauda a James
Hunt – dokonalý profesionál versus neodolateľný playboy.
29. 7. | 21.15 | Nymfomanka I.
30. 7. | 21.15 | 50 odtieňov sivej

