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NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
Eufória, osobitosť, nadčasovosť, zážitky, inšpirujúci výber kapiel, ktoré prezentovali skvelé umenie bez ohľadu na pozíciu alebo štýl, rekordný počet prenajatých stanov,
skvelé počasie, tvorivosť a energia, profesionalita a snaha pripraviť pre návštevníkov
čo najviac pohody. 19. ročník festivalu sa konal na trenčianskom letisku od 9. do 12. júla.
FOTO: CTIBOR BACHRATÝ

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

Máme svoj postup riešenia náhrad za reštituované byty
Mesto Trenčín priznalo nárok na náhradné bývanie
dvadsiatim siedmim nájomcom v domoch, ktoré boli
reštituované pôvodnými vlastníkmi. Do konca roku 2016
má povinnosť im ho zabezpečiť. Už vie, ako na to. Postup
odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo.

„Sme určite jediná samospráva, ktorá občanom, ktorí
majú nárok na pridelenie náhradného nájomného bytu, dáva
možnosť, aby si sami vybrali lokalitu, v ktorej budú bývať. Nebude to diktát, ale ich slobodná
vôľa,““ povedal na mestskom zastupiteľstve 2. júla autor návrhu na postup pri riešení náhrad
za reštituované byty viceprimátor Ján Forgáč.
Princíp je v tom, že občania si sami vyhľadajú už postavený a skolaudovaný náhradný
byt. Mesto ho kúpi do svojho

vlastníctva za štátom poskytnutú dotáciu. Žiadosť o jej poskytnutie podá mesto, posúdi
a schváli ju Okresný úrad Trenčín a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ju poskytne mestu. Až
po schválení zmluvy o dotácii
medzi štátom a mestom nadobudne účinnosť kúpna zmluva
medzi mestom a predávajúcim.
Zakúpený byt bude následne
po prerokovaní v mestskom zastupiteľstve oprávnenému nájomcovi poskytnutý do nájmu.
J. Forgáč sa osobne stretol

s
oprávnenými nájomcami aj s ich
zástupcami z celého
Slovenska.
„Náš návrh
odmenili potleskom. Ide
o skvelý príklad toho, ako
sa s participáciou mesta prihliada
na potreby ľudí. Som rád, že sa
ten proces začal a prichádzajú k nám prví oprávnení nájomcovia,““ ocenil prácu svojho zástupcu primátor mesta Richard
Rybníček.
Nakoľko sa dá očakávať, že
počas prázdnin budú podávané

žiadosti oprávnených nájomcov, dohodli sa mestskí poslanci na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva
10. augusta. Jeho obsahom
bude najmä schvaľovanie týchto
žiadostí a prevodov.
(RED), FOTO: PAVOL SERIŠ
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Vážení Trenčania,
máme za sebou prvú polovicu
letných prázdnin s mimoriadne horúcim počasím, na aké
nie sme zvyknutí a vraj ani august nebude oveľa chladnejší.
O to viac dôvodov nájsť si tiché
miesto niekde v tieni, vziať si
pod pazuchu nejakú knihu
alebo možno práve čerstvé augustové vydanie mestských novín a dovoliť si – bez náhlenia
a stresu, veď je predsa obdobie
dovoleniek – voľný čas len tak
na čítanie.
V novinách, ktoré práve
držíte v rukách, sa venujeme
na viacerých stranách výstupom z júlového rokovania mestského parlamentu. Modernizácia železničnej trate opäť
chystá pre nás nové dopravné
obmedzenia. Dotknú sa všetkých – vodičov, cyklistov i peších, tak buďme veľmi pozorní,
opatrní, trpezliví a tolerantní.
Info má v pláne venovať
sa podrobnejšie jednotlivým
mestským častiam a postupne
priniesť rozhovory so všetkými
predsedami výborov týchto častí. Seriál začíname v mestskej
časti Sever s poslancom a predsedom výboru tejto mestskej
časti Milošom Mičegom.
Kultúrne leto v našom meste je v plnom prúde a v auguste
sa môžeme tešiť na ďalšie príjemné podujatia. Do pozornosti
už teraz dávame dva blížiace sa
septembrové festivaly – festival
jedného herca Sám na javisku
a festival ľudovej kultúry a zábavy Pri trenčianskej bráne.
V Infe však nájdete oveľa
viac, ako sme tu načrtli. Nedajte sa preto rušiť a čítajte ďalej.
Želáme vám príjemný august,
možnosť dovoliť si oddychovať
a načerpať veľa energie pre ďalšie dni.
Najbližšie mestské noviny môžete očakávať vo svojich schránkach od 4. septembra 2015, kedy vychádzajú.
Vaša redakcia
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Čakajú nás zmeny dopravy pri Radegaste
Práce na okružnej križovatke pri Radegaste čiastočne
uzavrú Opatovskú ulicu. Prejazdný bude len jeden pruh
– v smere do Opatovej. V opačnom smere bude potrebné
sledovať obchádzku.

Výstavba okružnej križovatky pri Radegaste prechádza
do poslednej etapy, ktorou je
rekonštrukcia Opatovskej ulice
v dĺžke asi 60 metrov. Počas prác
bude preto popri Radegaste prejazdný jeden jazdný pruh pre
smer Opatová. V opačnom smere z Opatovej do centra budú vodiči na okružnej križovatke pri
Radegaste nasmerovaní vpravo

na Žilinskú ulicu s pokračovaním na Považskú. Výjazd zo
Žilinskej ulice
do okružnej križovatky bude aj
počas tejto etapy uzatvorený.
Uzavretá zostane aj Jasná uliuli
ca. Spomínané
zmeny nastanú
podľa informácií od zhotoviteľa
pravdepodobne v prvej polovici
augusta.



POZOR NA PRESUN
ZASTÁVOK MHD

V súvislosti s prácami nastanú zmeny aj v MHD. Zastávka „Opatovská, Radegast“
smer Opatová bude natrvalo

presunutá o približne 120 m
do nového zastávkového pruhu
za okružnú križovatku v smere
do Opatovej. Zastávka „Opatovská, Radegast““ smer centrum
bude presunutá iba dočasne
na Žilinskú ulicu do parkovacieho pruhu pri bytových domoch.



POZOR NA ZRUŠENÉ
ZASTÁVKY MHD

Trasa liniek MHD pre smer
Sihoť IV. zostane bez zmeny.
V smere do centra odbočia autobusy všetkých liniek MHD
z Opatovskej na Žilinskú ulicu
a pokračovať budú po Považskej ulici tak, ako všetky vozidlá.
Následne budú autobusy pokračovať na zastávky „Považská“
a „Martina Rázusa, zimný štadión“. To znamená, že pre tento
smer budú dočasne zrušené štyri
zastávky MHD, a to obe zastávky na Hodžovej ulici ((„Hodžova,
kotolňa““ a „Hodžova, ZŠ“)
“ a zastávky „Kpt. Nálepku““ a „Považská, kotolňa“.
(RED), FOTO: P. S.

Vodiči, pripravte sa
PRÁCE NA KRIŽOVATKE
na zmenu prednosti v jazde BRATISLAVSKÁ – BRNIANSKA
V blízkom čase treba počítať so zmenou
organizácie dopravy na Žilinskej ulici.

Organizácia dopravy na tejto ulici sa natrvalo
zmení v súvislosti s výstavbou podjazdu Pred poľom. Jazdné pruhy a priestory pre odstavenie vozidiel už sú vyznačené. Najdôležitejšou zmenou
však prejde križovatka ulíc Žilinská a Považská.
Zmení sa prednosť v jazde. Hlavnými cestami sa
stanú Považská ulica v smere od zimného štadióna a Žilinská ulica. Považská ulica v smere od kotolne bude vedľajšou cestou. K tejto zmene by
malo dôjsť počas čiastočnej uzávierky Opatovskej
ulice pri Radegaste (o nej píšeme v článku Čakajú
nás zmeny dopravy pri Radegaste).
(RED)

Výstavba okružnej križovatky Bratislavská – Brnianska je rozdelená do dvoch etáp. Prvá polovica
križovatky by mala byť podľa informácií od zhotoviteľa ukončená začiatkom augusta. Potom sa práce presunú bližšie k železničnej trati a budúcemu
podjazdu. Po novovybudovanej časti okružnej križovatky už budú obojsmerne jazdiť vozidlá. V úseku dlhom približne 120 m budú riadené svetelnou
signalizáciou. Brnianska ulica zostane uzavretá až
do ukončenia výstavby celej okružnej križovatky.
Uzavretý zostane aj príjazd k diaľničnému privádzaču v smere od centra mesta. Obchádzka na diaľnicu je značená popri Merkury Markete, popod most
diaľničného privádzača s ľavým odbočením a pokračovaním po diaľničnom privádzači.
(RED)

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Vyhrajte voľné vstupenky na 12. ročník medzinárodnej výstavy
koní KÔŇ, 9. ročník výstavy hračiek a potrieb pre deti DETSKÝ
SVET a 9. ročník výstavy AUTO EXPO 2015, ktoré sa budú
konať na trenčianskom výstavisku 15. až 16. augusta 2015.
Novinka tohtoročného Kultúrneho leta v Trenčíne – Hudobné
pikniky privítajú v auguste aj účinkujúcich z Trenčína. Napíšte ich
mená.
Vyhrajte voľnú vstupenku s poukážkou na jednu hru pre 4 až 10
hráčov do LASER ARÉNY v Trenčíne.
Časť nášho mesta Kubrá bola kedysi samostatnou obcou.
V auguste si pripomenieme výročie prvej písomnej zmienky o nej.
Koľké to bude výročie?
Odpovede posielajte do 7. augusta na info@trencin.sk.
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Dokončujú okružnú križovatku Pred poľom
Pre zabezpečenie plynulosti premávky bude
počas ďalších stavebných prác rozložený tok
dopravy na viacero trás.

Dopravné obmedzenie pri
novej okružnej križovatke Pred
poľom, ktoré súvisí s jej pripájaním na cestu I/61, spomalilo
vodičov už v polovici júla. Ako
informoval zhotoviteľ, v najbližšom čase treba počítať s výraznejšími obmedzeniami.



DO MESTA VŠETCI,
VON IBA NÁKLADIAKY
A AUTOBUSY

Na ceste I/61 zostane prejazdný jeden jazdný pruh v úseku dlhom približne 240 m. Doprava bude tak ako v súčasnosti
riadená osobami alebo svetelnou signalizáciou. V smere
do Trenčína prejdú po ceste I/61
všetky vozidlá. Ale v opačnom
smere z Trenčína na Žilinu budú
môcť úsekom prejsť iba nákladné vozidlá a autobusy.



OBCHÁDZKOVÉ TRASY
PRE OSOBNÉ AUTÁ

Osobné vozidlá úsekom
cesty I/61 od Billy po ulicu Pred
poľom neprejdú. Budú mať
vyznačené dve možnosti obchádzky. Prvá bude viesť z Ulice
gen. M. R. Štefánika pravým odbočením pred Motorestom Žemberov dom na Kubranskú ulicu
a následne po ulici Pred poľom.
Ďalej prejdú cez časť novovybudovanej okružnej križovatky,



ktorou sa dostanú na hlavný ťah
smer Žilina. Druhá
obchádzka
povedie cez Sihoť
po Opatovskej
ulici a nadjazdom v Opatovej,
z ktorého sa napoja na cestu
I/61.
Osobné
autá budú takto
odklonené z dôvodu rozloženia dopravného toku na viacero
súbežných komunikácií v záujme zaistenia plynulosti cestnej
premávky.



ZMENY A OBMEDZENIA
V MHD

Situácia si vyžiada dočasné
zmeny v rozmiestnení zastávok
a obmedzí niektoré linky mestskej hromadnej dopravy. Autobusová zastávka „Kubranská,
Billa““ v smere do Kubrej bude
premiestnená pred križovatku s ulicou Súvoz. Taktiež bude
premiestnená aj zastávka „Kubranská, Pred poľom““ v smere do centra na opačnú stranu
križovatky, to znamená bližšie
k základnej škole. Autobusová zastávka „Kubranská, Billa“
v smere do centra mesta bude
čiastočne nahradená na zastávke prímestskej dopravy na Železničnej ulici.



Poslanci mestského zastupiteľstva sa stretli na zasadnutí 2. júla. Program mal 21 bodov. Rokovanie trvalo
s krátkou prestávkou necelé tri hodiny. Videozáznam je
zverejnený na www.trencin.sk.

Výdavkové ﬁnančné operácie vo výške takmer 4,8 milióna
eur boli čerpané na splátky prijatých úverov a záväzkov z minulých rokov. Celková suma
dlhu Mesta Trenčín deﬁnovaná zákonom o rozpočtových
pravidlách k 31. máju 2015 je
44,58 percenta, pričom zákonná maximálna možná miera zadlženosti je 60 percent.
 Poslanci schválili zmeny
v rozpočte na tento rok. Peniaze presúvali podľa aktuálnych
potrieb v rámci jednotlivých
investičných akcií a v rámci



STRUČNE

P

od značkou futbalového
AS bude v novej trenčianskej športovej rodine fungovať
aj hádzanársky ženský klub
(doteraz známy ako HK Štart
Trenčín) a nový footgolfový
klub AS. V prvých júlových
dňoch sa v Trenčíne zrodila
Asociácia športov AS.

LINKY MHD

V smere z centra mesta
do Kubrej budú linky MHD jazdiť po svojej trase a zastavovať
na všetkých zastávkach podľa platného cestovného poriadku. V smere z Kubrej do centra mesta budú linky rozdelené
do dvoch skupín.
Linky č. 1, 13, 17 a 23 budú
zastavovať na dočasne presunutej zastávke „Kubranská, Billa“
na Železničnej ulici. Následne
budú pokračovať priamo na autobusovú stanicu. Vynechajú tak
zastávku „Gen. M. R. Štefánika,
Merina“. Linky č. 7 a 11 budú zo
zastávky „Kubranská, Pred poľom““ pokračovať až na zastávku
„Gen. M. R. Štefánika, Merina“.
To znamená, že presunutú zastávku „Kubranská, Billa““ nebudú obsluhovať.
(RED),
FOTO: P. S.

KRÁTKE SPRÁVY Z JÚLOVÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 O ﬁnančnej situácii mesta
informoval primátor Richard
Rybníček. „Výška záväzkov
k 31. máju 2015 predstavuje 16,92 mil. eur, čo je 305 eur
na jedného obyvateľa. Je to pokles dlhu o 57 percent oproti
stavu k 31. decembru 2010.“
Bežné výdavky boli do konca mája 2015 čerpané vo výške
10,9 mil. eur, čo predstavuje
36,9 percenta rozpočtovaných
bežných výdavkov na tento rok.
Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 0,2 mil. eur, čo je
7,4 percenta rozpočtovaných
kapitálových výdavkov.
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mestských častí. Odsúhlasili
aj nové investičné akcie, napr.
vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu
Mierového námestia, rekonštrukcia šatní Zimného štadióna Pavla Demitru, vybudovanie betónovej zásteny pri
smetných nádobách na Soblahovskej ulici, rekonštrukcia
sadrokartónového podhľadu
v MŠ Stromová, rekonštrukcia
detského ihriska na Karpatskej
ulici. Odhlasovali aj 1150 eur
na kastráciu problémových túlavých mačiek. Ich umiestnenie v karanténnej stanici nie je
možné. Preto v rámci prevencie
pred premnožením budú odchytené, kastrované a pustené.
(RED)

S

tanleyho pohár zavíta
po roku opäť do Trenčína.
Trofej pre víťaza zámorskej
hokejovej NHL privezie už tretíkrát za posledných šesť rokov
krídelník Chicaga Blackhawks
Marián Hossa. Malo by to byť
20. a 21. augusta „Začali sa
prípravy, keď už vieme dátum.
Snažíme sa urobiť niečo iné,

čo tu ešte nebolo, tak verím,
že nám vyjde počasie a keď už
budem mať celú tú myšlienku
pokope, tak dáme informáciu
von, aby ľudia vedeli.“ Povedal
v rozhovore pre TA3 prvý Slovák v histórii, ktorý má na konte tri tituly v NHL.

V

o Fakultnej nemocnici
v Trenčíne majú od 16.
júla tri nové inkubátory. Život
zachraňujúce prístroje venovala nemocnici v rámci projek-

tu „Rozprávky, ktoré potešia
všetky deti“ spoločnosť Lidl.
Spolu s prístrojmi získala aj
servisné prehliadky na obdobie desiatich rokov.
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Trenčín bude mať nový
futbalový štadión
Na júlovom rokovaní mestského zastupiteľstva dali poslanci zelenú rekonštrukcii futbalového štadióna. A tak
na jar budúceho roka môžu začať práce.

Futbalový štadión musí
po rekonštrukcii vyhovovať požiadavkám UEFA. Za týmto
účelom boli 2. júla 2015 na rokovanie mestského parlamentu
predložené zmluvy, ktoré majú
riešiť vzťah Mesta Trenčín ako
súčasného vlastníka futbalového štadióna a AS Trenčín ako
užívateľa štadióna a zároveň investora jeho rekonštrukcie.
Mesto poskytne futbalový štadión s priľahlými pozemkami do výpožičky AS Trenčín

na dobu 40 rokov. Futbalový
klub ako vypožičiavateľ doteraz
investoval do fasády tribúny a jej
rekonštrukcie, výmeny umelej trávy a kamerového systému
sumu takmer 290 tisíc eur. AS
Trenčín sa zmluvne vzdal práva
na protihodnotu tejto investície
do zveľadenia mestského majetku. Mestskí poslanci vyjadrili
súhlas s tým, že po rekonštrukcii
futbalového štadióna bude mať
AS Trenčín právo stať sa vlastníkom štadióna a pozemkov pod

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ JE VYNOVENÁ
Po trojtýždňovej odstávke je plaváreň na Mládežníckej
ulici od 27. júla znovu k dispozícii občanom a návštevníkom mesta.

Podľa informácií od riaditeľa
Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. Roberta Buchela sa
na krytej plavárni počas odstávky
okrem bežnej ročnej údržby, ako
je čistenie bazénov, vymaľovali
odpočivárne v saunách, vymenili
staré dvere za nové na sprchách
v šatniach a nainštalované bolo

aj moderné automatické dávkovanie chémie do plaveckého bazéna. Plaváreň je otvorená v bežnom režime v pondelok od 14.00
do 20.00 h, v ďalších pracovných
dňoch od 9.00 do 20.00 h s hodinovou prestávkou od 13.00,
počas víkendu je otvorená už
od 8.00 h.
(RED)

ním za sumu 200 tisíc eur.
Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo i nájomnú zmluvu, na základe ktorej si Mesto Trenčín
bude od 1. januára 2016 za 200
tisíc eur ročne prenajímať od AS
Trenčín priestory futbalového
štadióna alebo futbalovej akadémie pre zabezpečenie plnohodnotného tréningového procesu
mládeže. Nájomný vzťah bude
trvať 10 rokov.



SPLNENÝ SEN
FUTBALISTOV
I FANÚŠIKOV

Rozhodnutím poslancov by
sa už na jar roku 2016 mohli
začať práce na prvej etape

rekonštrukcie štadióna. „Spolu
s dotáciou od Slovenského futbalového zväzu vo výške 2,4 milióna eur preinvestujeme 7,4 milióna eur, pričom štadión bude
mať po ukončení prvej etapy rekonštrukcie kapacitu pre približne 7,5 tisíca divákov. Ak všetko
dobre pôjde, toto by mal byť stav
na jeseň 2017. Z vlastných zdrojov však ešte chceme nájsť ďalšie
tri až štyri milióny eur, aby sme
urobili celý štadión,““ informoval
generálny manažér AS Trenčín
Robert Rybníček. Po dokončení oboch fáz výstavby bude mať
nový štadión asi 11 tisíc miest
pre fanúšikov a bude spĺňať podmienky UEFA pre medzinárodné zápasy.
(RED), FOTO: P. S.

Primára chcú späť, zbierajú podpisy

Klub darcov po roku
vyhlasuje nové grantové kolo

Veľkú vlnu nesúhlasu vyvolalo odvolanie MUDr. Petra
Kaščáka, PhD. z funkcie primára Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne. Podporu
mu vyjadruje primátor mesta, kolegovia i verejnosť.

Už po dvanástykrát pomôže Trenčianska nadácia realizovať najlepšie komunitné projekty. Hlavnej úlohy pri
rozdelení zdrojov sa tradične chopí Klub darcov.

Primára kliniky odvolal 20.
júla riaditeľ nemocnice Stanislav Pastva preto, že dovolil
hudobnej skupine Karpatské
Chrbáty bez vedomia vedenia
nemocnice natočiť v priestoroch pôrodnice videoklip. Mal
tým veľmi vážne porušiť hygienicko-epidemiologický režim
pracoviska. Peter Kaščák priznal, že urobil chybu. Dôvodom
odvolania je však podľa neho to,
že nie každému vyhovuje jeho
spôsob vedenia. Primátor Richard Rybníček sa odvolaného
primára zastal medzi prvými.
„Z medicínskeho hľadiska to
rozhodnutie považujem za nebezpečné. Primár Kaščák svojou
odbornosťou za posledného šesť
aj pol roka v pozícii primára a 24
rokov na klinike, je medicínskou
istotou pre matky, ženy a dievčatá,““ povedal pre médiá. Oddeleniu momentálne šéfuje Rudolf

V grantovom kole Klubu
darcov budú opäť podporené
tie najprínosnejšie projekty. Vybrané budú na základe vyhodnotenia samotných darcov, čo
zaručuje transparentnosť a zároveň rešpektuje zameranie jednotlivých donorov. Uchádzať sa
o grant môžu mimovládne organizácie, kultúrne a voľnočasové inštitúcie so sídlom v Trenčíne, obyvatelia Trenčína alebo
neformálne skupiny obyvateľov
Trenčína. Klub darcov podporuje aktivity v rámci širokej škály oblastí komunitného života,
od voľného času detí a mladých
ľudí, kultúry, športu, skvalitňovania životného prostredia,
sídliskových aktivít, podpory
tradícií, prevencie kriminality,

vzdelávania, až po pomoc zdravotne postihnutým. Podporené
budú projekty s prínosom pre
miestnu komunitu a jej rozvoj,
projekty zamerané na zviditeľnenie Trenčína a projekty podnecujúce spoluprácu samosprávy, organizácií a miestnej
komunity. Uzávierka grantového kola je 25. septembra 2015
do 12.00 h, dokedy musí byť
projekt doručený do poštovej schránky alebo kancelárie
Trenčianskej nadácie na jej novej adrese: Trenčianska nadácia, Kniežaťa Pribinu 3, 911 01
Trenčín. Všetky informácie
potrebné na úspešné podanie
projektu sú prístupné na www.
trencianskanadacia.sk.
(TNN)

Lintner. Kolektív zamestnancov kliniky vyjadril odvolanému
primárovi plnú podporu. Petície proti jeho odvolaniu rozbehli pacientky, na sociálnej
sieti facebook, podpisy zbierajú aj v uliciach. Petičné miesta
vznikajú po celom Slovensku.
(RED)
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Mierové námestie bude zmodernizované
Mestské zastupiteľstvo 2.
júla 2015 odobrilo zámer
vyhlásiť verejné obstarávanie na zmenu projektovej
dokumentácie pre stavebné
povolenie na rekonštrukciu
Mierového námestia. Práce
by sa mali začať budúci rok.

Trenčín je jediným krajským
mestom, ktoré nemá zrekonštruované námestie v centre.
Posledné väčšie zmeny zaznamenalo ešte v osemdesiatych
rokoch minulého storočia. „Ide
o mestskú pamiatkovú rezerváciu v historickom centre mesta.
Preto pred samotnými výkopmi
máme v pláne preveriť podložie
pomocou georadaru a lokalizovať tak možné archeologické objekty v trase budúcich výkopov
pre inžinierske siete,““ uviedol
primátor Richard Rybníček.



UPRAVENÝ
VÍŤAZNÝ NÁVRH

Námestie bude zmodernizované podľa víťazného návrhu architektonickej súťaže na rekonštrukciu námestia, ktorú mesto
vyhlásilo ešte v roku 2007. Odborná porota i väčšina hlasujúcich občanov sa koncom roka
2008 vzácne zhodli, že najlepší zo siedmich súťažných návrhov vypracoval brniansky ateliér
Raw.
„V projekte sme požiadali
o drobné úpravy. Najzásadnejšia vec sa bude týkať pódia, ktoré
nebolo v súťaži zadané natrvalo,
malo byť len pri každej akcii rozložené a potom znova demontované. Toto sa nám nezdalo

vhodné vzhľadom k množstvu akcií najmä v letnej sezóne. S ateliérom Raw sme vyrokovali doplnenie ľahkého vzdušného pódia
do projektu. Vo víťaznom projekte je zelený ostrovček v strede námestia nahradený plató, ktoré by
tiež mohlo slúžiť na menšie kultúrne akcie pre menej ľudí. Ale,
ak chceme, aby námestie žilo,
je nevyhnutné, aby tam pódium
bolo,““ vysvetlil hlavný architekt
Martin Beďatš.



ZÁSAHY S ÚCTOU
K HISTÓRII

Úloha obnoviť námestie
je podľa architektov z ateliéru RAW vždy veľmi náročná.
„Námestie je majetkom obce,
verejnosti, viac zasahuje do života a niekedy i osudu ľudí. Je

zrkadlom spolunáležitosti obyvateľov s miestom, v ktorom žijú.
Vzťahujú sa k nemu ich spomienky. Preto je potrebné nové zásahy robiť s veľkou rozvahou a pokorou k histórii a umu predkov,“
hovorí sa vo vyjadrení ateliéru.
Súčasťou modernizácie námestia bude výmena inžinierskych sietí a povrchov na námestí. Takzvané mačacie hlavy
budú preukladané a chodníky
budú v úrovni námestia z veľkoplošnej dlažby. Vymenená
bude časť zelene, celtisy po obvode námestia zostanú. Obnovíme mobiliár – lavičky, smetné
koše, stojany na bicykle. Osvetlenie námestia bude decentné
podlahové a aj klasické po obvode celého námestia.



FONTÁNA MARKA
AURELIA

Jedným z výrazných prvkov námestia by mala byť fontána Marka Aurélia, umiestnená
v priestore súčasného zeleného
ostrovčeka, s citátom Marka Aurelia: Pamätaj, že každý stráca
len ten život, ktorý prežíva a prežíva len ten, ktorý stráca.
Pred Piaristickým kostolom
by mal byť inštalovaný bronzový
model mesta – maketa, pomocou ktorej sa návštevníci Trenčína ľahko zorientujú.
Náklady na rekonštrukciu
námestia by sa mali pohybovať
okolo troch miliónov eur. Mesto
ešte plánuje rekonštrukciu námestia predstaviť občanom
koncom tohto roka na stretnutí
v športovej hale.
(RED)

Mesto požiada o dotáciu
na osvetlenie
Na približne 20 uliciach plánuje vymeniť asi 350 svetiel. Ide
o zastarané a vysoko energeticky náročné svietidlá s ortuťovými výbojkami, ktoré by mali nahradiť LED svietidlá.

Mesto Trenčín zareagovalo na výzvu Ministerstva hospodárstva SR o získanie nenávratného ﬁnančného príspevku
na modernizáciu časti verejného osvetlenia. Chce požiadať
o príspevok vo výške 246 tisíc
eur. Podiel mesta na projekte
bude 12350 eur. Návrh primátora mesta Richarda Rybníčka schválil poslanci na júlovom

zasadnutí mestského zastupiteľstva. Uzávierka prijímania
žiadostí o nenávratný ﬁnančný
príspevok je do vyčerpania ﬁnančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo do 30.
septembra 2015. Jednou z najdôležitejších podmienok tejto výzvy je ukončenie všetkých
prác do 31. decembra 2015.
(RED), FOTO: P. S.

Ak sa mestu podarí získať nenávratný finančný príspevok,
modernizácia verejného osvetlenia sa bude týkať približne dvadsiatich ulíc a medzi nimi aj Bezručovej ulice.
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V rozhovore s predsedom
VMČ Sever Milošom Mičegom sa dozviete o tom, čo
sa v mestskej časti SEVER
za prvý polrok 2015 podarilo urobiť, aj to, aké sú
ďalšie ciele a ambície.

Musím spomenúť aj opravu povrchu hrádze, ktorá je podľa mojich informácií najväčšou za posledných 25 rokov, minimálne
na SEVERE. Z tých nestavebných investícií je to rekonštrukcia
verejného rozhlasu v časti Kubrá,
symbolický darček k 750. výročiu
prvej písomnej zmienky o obci.
29. augusta sa uskutoční v Kubrej k tomuto slávnosť, na ktorú
všetkých v mene jej organizátorov
pozývam.



Ako by ste zhodnotili uplynulý polrok?

V januári
schválený rozpočet na tento rok nám
umožnil vytýčiť si niektoré
ciele. Z krátkodobých je to oprava povrchu
ulice Pod Sokolice, veľkoplošná oprava asfaltového povrchu
Opatovskej ulice, ktorá je v pláne v druhom polroku, chodník
na Ulici gen. Viesta, úprava
vjazdu na Ulicu I. Krasku, vynútená úprava dopravného režimu
na Žilinskej ulici z dôvodu modernizácie železníc, odvodnenie
Ulice Niva a iné drobné investície. Úspešne sme naštartovali základnú údržbu a opravu detských
ihrísk, za čo ďakujem najmä obyvateľom MČ SEVER, ktorí zareagovali na našu výzvu. Poskytli sme im farby, štetce a ostatné
pomôcky a v spolupráci s MHSL
si niektoré ihriská vynovili sami.



Aké sú dlhodobé ciele?

Niektoré stavebné investície vyžadujú nielen projekt, ale
aj územné a stavebné povolenie a ďalšie prípravné procesy.
Chodník pri novej Opatovskej
ceste je po vykúpení pozemkov
v štádiu povoľovacieho procesu.
V celej dĺžke by sa mal realizovať do konca tohto roku. Vyčlenili
sme peniaze na projekt statickej
a dynamickej dopravy na Osvienčimskej ulici. Najmä parkovanie
oproti OD Rozkvet na starej Sihoti si vyžaduje po takmer polstoročí prispôsobenie súčasnej dobe.
Parkovanie na Sihoti IV. by sme
chceli riešiť pokračovaním parkoviska popri hrádzi od Pádivého
ulice ku Clementisovej, čo si však
už vyžaduje aj zmenu územného plánu. Do jeho zmien budeme

číslo 7 | ročník XVII

presadzovať aj zapracovanie napojenia Armádnej ulice, čím by
sa odbremenila doprava zo Sibírskej ulice. Z hľadiska dopravy
sa budeme musieť venovať aj ulici
K výstavisku. SEVERU sa dotkne
aj výstavba futbalového štadióna.

 Vo vašej mestskej časti ste
všetci poslancami po prvýkrát.
Aké sú vaše nové skúsenosti?
Za seba, ale určite aj za niektorých kolegov môžem povedať,
že činnosť poslanca je každodenná komunikácia s občanmi.
Každý z nás má verejne dostupné kontaktné údaje. Zriadili
sme si spoločnú emailovú adresu
vmcsever@trencin.sk. Evidujeme požiadavky občanov z rôzneho spektra, ktoré podľa možností riešime. Napríklad s kolegami
Bacom, Horným a Matejkom
sme navštívili všetky základné školy na SEVERE. Zúčastnili sme sa aj niektorých akcií



v Centre seniorov na Sihoti. Každé stretnutie prináša so sebou
nielen skúsenosti, ale aj informácie a identiﬁkovanie požiadaviek.

 Nosíte v hlave aj nejakú
víziu, ktorú by ste chceli uskutočniť?
Áno, je to nový prístupový bod
k Váhu. Celý SEVER je lemovaný potokom Teplička, resp. Kočkovským kanálom. Mojou víziou
je premostenie Tepličky a kanála
novou lávkou zo Sihote IV. Vyústenie by bolo do priestoru medzi
kanálom a Váhom priamo pod
Skalkou. Túto časť Váhu, kam
sme sa chodili kúpať, sme volali „Prúdy pod Skalkou“. Ostrov
by bol prístupný nielen cez teraz
rekonštruovaný most, ale aj cez
túto lávku. Verím, že spolu s kolegami poslancami tento priestor
otvoríme pre všetkých Trenčanov.
Ďakujeme za rozhovor.

(RED)

ROKOVANIA VMČ

VMČ Stred

10. 8. 2015 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 26. 8. 2015 o 16.00 v ZŠ Veľkomoravská
VMČ Juh

10. 8. 2015 o 13.30 v zasadačke v Klientskom
centre MsÚ

VMČ Sever

6. 8. 2015 o 16.00 v KS Opatová

Žiacke školské rady hodnotili uplynulý školský rok 2014/15
Koordinátori, predsedovia a podpredsedovia žiackych
školských rád základných škôl na území mesta Trenčín sa
zišli 24. júna vo veľkej zasadačke mestského úradu.

V úvode stretnutia sa žiakom prihovoril primátor mesta Richard Rybníček. „Záleží
mi na tom, aby ste sa angažovali a všímali si, čo sa v meste deje.
Vaše podnety a názory sú pre nás
dôležitá spätná väzba. Potrebujeme vašu pomoc, napriek tomu,
že ste ešte takí mladí. Bol by som
rád, aby ste sa do Trenčína radi
vrátili, keď vyštudujete,““ povedal. Spolu s koordinátorkou

práce s mládežou mesta Trenčín Joanou Detoni a školiteľkou
Silviou Štefánikovou sa potom
prítomní venovali hodnoteniu
činnosti žiackych školských rád
za školský rok 2014/2015. Konkrétne hovorili o tom, čo pôsobením v žiackej rade za ten rok
získali, ako sa v nich cítili, čo sa
radám nepodarilo a čo naopak,
svojou činnosťou ovplyvnili. Ďalej sa venovali plánom na budúci

školský rok.
Stretnutie zároveň
mapovalo
záujmy
detí
o konkrétne
miesta v Trenčíne. Ako najpopulárnejšie sa ukázali
OC Laugaricio a Brezina.
Na záver žiakom odovzdal poslanec a člen
komisie mládeže a športu Dominik Gabriel ďakovné

listy za dobrú prácu v uplynulom
školskom roku.
(RED), FOTO: P. S.
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Trenčín má nové zariadenie pre znevýhodnených
Zariadenie sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym znevýhodnením a s duševným ochorením otvorili 25. júna
na Palackého ulici 9.

Tam ľudia nájdu Kaviarničku Lepšosvetko, Galériu umení
a Aukčný dom – chránené dielne, ktoré sú súčasťou zariadenia
a umožňujú realizovať sa týmto
ľuďom vo svete práce. „Chránená dielňa kaviarnička im poskytne možnosť hlbšie poznať, čo
obnáša práca čašníka a umožní
častejšiu vzájomnú komunikáciu
so širokou verejnosťou. Napriek
znevýhodneniu je u týchto ľudí
veľká snaha o zodpovedné pracovné nasadenie a svoju prácu
si plnia čo najkvalitnejšie s dobrým a úprimným srdcom,““ približuje význam kaviarničky Dušan Mikulec, riaditeľ neziskovej
organizácie Lepší svet. Počet
klientov s mentálnym znevýhodnením a s duševným ochorením, ktorí potrebujú špeciálny
prístup a individuálne vedenie,
sa podľa neho každým rokom

zvyšuje. Preto sa rozhodli otvoriť nové rehabilitačné stredisko
aj v Trenčíne, zlepšiť dostupnosť
sociálnych služieb pre nízkopríjmových klientov a umožniť im
zamestnať sa v chránených dielňach. Väčšina klientov sú siroty,
ktoré okrem neziskovej organizácie Lepší svet nemajú nikoho,
kto by sa o nich postaral. Sú to
dospelí ľudia, ale s detským intelektom. Ako ďalej dodáva poväčšine ide o dospelých odídencov
z detských domovov s psychiatrickými diagnózami a mentálnym znevýhodnením, ale tiež
o ľudí, ktorí sa vplyvom diagnózy stali odkázanými na pomoc zariadenia, pretože rodiny
sa o nich nevedeli už ďalej efektívne postarať. Galéria umení
a Aukčný dom chcú prostredníctvom pravidelných beneﬁčných výstav a aukcií umeleckých

diel ponúkať na predaj obrazy
špičkových slovenských i zahraničných umelcov, ale tiež diela
vytvorené ľuďmi s mentálnym
znevýhodnením.
Nezisková organizácia Lepší
svet už viac ako 12 rokov pomáha ľuďom s mentálnym znevýhodnením ku kvalitnejšiemu životu. V súčasnosti sa vo svojich

Ľudia podporili dobrú vec,
skúste nové kamienkové pláže

zariadeniach stará o takmer sto
klientov v bratislavskom a trenčianskom kraji. V Trenčíne prevádzkuje rehabilitačné stredisko
na Svätoplukovej 1996 a zariadenia podporovaného bývania na Opatovskej ceste č. 1608
a Školskej 7.
(RED), FOTO: P. S.

ZÁHRADNOU SLÁVNOSŤOU
SA ROZLÚČILI SO ŠKÔLKOU
V posledný júnový deň sa na školskom dvore
MŠ 28.októbra 7 konala záhradná slávnosť pri príležitosti ukončenia školského roka. Odchádzajúci
predškoláci dostali osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Rodičia, pedagogický
personál a hostia využili možnosť príjemnej atmosféry k družným rozhovorom, na ktoré nie je počas

Kúsok pod starým cestným mostom pri Váhu otvorili 31. júla ďalšiu
kamienkovú pláž. O jej vznik sa zaslúžili dobrovoľníci z Centra environmentálnych aktivít (CEA), pomohla podpora verejnosti.

O Zátoku pokoja pod hrádzou pri
starom cestnom moste sa dobrovoľníci
starajú už dlhodobo. Do tohto verejného priestoru pri vode priamo v centre
mesta pribudla na konci júna prvá kamienková pláž. Členovia neformálnej
skupiny „Ľudia zo zátoky““ sa rozhodli
rozšíriť svoje dobrovoľnícke aktivity aj
na priestor v jej tesnom susedstve.
Ich projekt „Zátoka v meste““ získal v grantovom programe nadácie
Orange „Šanca pre náš región““ podporu 2250 eur. Ako jeden z 10 najlepších

projektov postúpil zároveň do online
hlasovania verejnosti, ktoré s veľkým
náskokom vyhral a získal ďalších 500
eur.
Myšlienkou projektu je skultúrnenie územia medzi cestným mostom
a Zátokou pokoja. Pracovný workshop
s inštaláciou lavičiek, maľovaním značenia a čistením areálu sa uskutočnil
vo štvrtok 30. júla, otvorenie novej pláže o deň neskôr.
(RED), FOTO: ARCHÍV CEA

pracovných dní čas. Deti mali priestor na hry a tanec. Teší nás, že členovia Rady školy prejavujú záujem podporiť a obohatiť svojou prítomnosťou naše
akcie. Touto cestou im vyjadrujeme vďaku za sponzorské príspevky, rodičom za podporu, pomoc
a spoluprácu počas celého školského roka a prajeme všetkým krásne leto plné radosti a oddychu.
KOLEKTÍV MŠ
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Vyhrali kamerový
systém pre svoju školu

Hlavná cena z Talianska
Svoju úspešnú divadelnú
sezónu zavŕšil Pavol Seriš ďalším ocenením, tento raz na festivale European Young Theatre
v talianskom Spolete. Podujatie organizovala Národná akadémia dramatických umení
v Ríme. Okrem nej sa o priazeň poroty uchádzali divadelné
akadémie z Paríža, Štrasburgu,
Mníchova, Glasgowa, Madridu
a litovského Vilniusu. Pavol Seriš reprezentoval JAMU v Brne.
Za anglicko-taliansku verziu
jeho autorskej hry „Chutilo
vám, páni?““ mu udelili hlavnú
festivalovú cenu. Talianskemu

Žiaci 6. A triedy ZŠ na Kubranskej ulici v Trenčíne sa stali
víťazom celoslovenského projektu „Bezpečné školy“ v kategórii programovanie. Pre školu získali užitočné ceny.

Mimoriadne nadané deti
naprogramovali hru v novodobom programovacom jazyku Scratch. „Táto trieda sa
veľmi orientuje na IT technológie a programovanie. Programovanie v tomto jazyku im nerobí problémy a väčšina z nich
si spája svoju budúcnosť práve
s oblasťou informačných technológií,““ povedala učiteľka informatiky Eva Mareková. Za hru
vysvetľujúcu nástrahy, s ktorými sa možno stretnúť na internete, získali žiaci pre svoju
školu nový kamerový systém
a internetové pripojenie na tri
roky zadarmo a každý súťažiaci dostal antivírusové zabezpečenie. „Veľmi sa teším, že škola
získala takéto ceny,““ povedala

riaditeľka školy Marta Kákošová. Víťazstvo v súťaži je potvrdením zámeru vzdelávania mimoriadne nadaných detí
v zvláštnych triedach. Triedy
pre nadané deti boli v Trenčíne založené v roku 2000. „Keď
sa nadané dieťa nevzdeláva
ako nadané, stáva sa priemerným. Vyžadujeme od nich viac
ako od ostatných, ide sa v učive do hĺbky, ideme obšírnejšie,
sú na nich kladené vyššie nároky a tie deti to zvládajú,““ doplnila riaditeľka školy. Do súťaže
sa zapojilo spolu 146 škôl so
126 projektmi z celého Slovenska. Viac o škole na zskubranskatn.edupage.org, viac o súťaži na bezpecneskoly.sk.

Zahrajú Le Payaco, Lojzo, Walter Schnitzelsson i Cpt. Slice.

Takúto nádielku hádam ani
doteraz mestský festival ľudovej
kultúry a zábavy Pri Trenčianskej
bráne ešte nemal. Popri tradičnom jarmoku ľudových remesiel,
bohatom sprievodnom programe pre deti i dospelých budú
určite hudobné skupiny veľkým lákadlom. Podľa informácií
z útvaru kultúrno-informačných
služieb mesta sa môže Mierové námestie tešiť na neobyčajnú
mladú slovenskú rock'n'rollovú kapelu Walter Schnitzelsson,
Walter Schnitzelsson

(RED), FOTO: P. S.

Obec, ktorá je dnes časťou mesta Trenčín, si 29. augusta
2015 pripomenie 750. výročie prvej písomnej zmienky.

„Európska cena za umeleckú
a kultúrnu činnosť" ako jediná
skupina na Slovensku. „Olympijský víťaz v boxe Janko Zachara je tiež rodák z Kubrej.
V novších dejinách sa môžeme
pochváliť i troma primátormi
Trenčína,““ hovorí Ernestína
Brezanová a zároveň dodáva, že
viac o obci sa dozvieme 29. augusta, kedy bude v rámci osláv
uvedená nová kniha o histórii
Kubrej, ktorej autormi sú Stanislav Liška a Pavol Moško.
Čitatelia INFA sú srdečne
pozvaní.
(RED)

(OC), FOTO: ARCHÍV P. S.

Pri Trenčianskej bráne
bude tento rok parádne!

Kubrá oslavuje 750. výročie
Kubrá má bohatú históriu. V minulosti mala šťastie
na richtárov, rektorov, kňazov,
ktorí sa snažili udržiavať obyvateľov na vysokej vedomostnej
a kultúrnej úrovni. Dôkazom
je aj tretia najstaršia dedinská
knižnica na Slovensku. Dychovú hudbu tu založili v roku
1888. Tunajšia folklórna skupina v roku 2013 oslávila 80.
výročie svojho vzniku a jej činnosť neustále svojimi vystúpeniami obohacuje život obyvateľov Kubrej. Za svoju bohatú
činnosť bola v roku 2013 ocenená Európskou úniou umenia

publiku sa predstavil vo štvrtok
9. júla. Už o 24 hodín mu tlieskali diváci na Pohode.

Le Payaco

niet pochýb o tom, že roztancovať návštevníkov sa podarí aj
známym skupinám Lojzo a Le
Payaco. Zárukou skvelej zábavy je aj ďalšia formácia – domáci Cpt. Slice. Festival Pri Trenčianskej bráne svoj program
ponúkne v druhý septembrový
víkend. Samozrejme v ňom nebudú chýbať folklórne vystúpenia. Za všetky zatiaľ spomenieme
FS Trenčan. Podrobný program
nájdete v najbližšom INFE, ktoré
vyjde 4. septembra 2015. (RED)

Vyhrali
Jednota Cup
V závere júna sa starší žiaci ZŠ Novomeského zúčastnili
na Finále XII. ročníka celoslovenskej súťaže v Dubnici nad
Váhom. Turnajom prešli bez
zaváhania a zaslúžene si odniesli zlaté medaily. Pre svoju
školu získali od Nadácie Jednota COOP aj peňažný dar 600
eur. Starší žiaci tak potvrdili absolútnu dominanciu trenčianskych futbalových tried,

keď napodobnili úspech mladších žiakov z McDonald´s Cupu
(o nich ste sa dočítali v minulom vydaní INFO – pozn. red.).
Blahoželáme!
FOTO: ARCHÍV NADÁCIE
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Záver leta s unikátnym
spojením džezu a folklóru

NA PIKNIKOCH
SAMÉ DOBRÉ VECI

Známa trenčianska formácia Aurelius Q. predstaví
počas koncertu v poslednú
augustovú nedeľu na Mierovom námestí zaujímavý
projekt. K spolupráci pozvala folklórne trio Krajka.

Nápad zapojiť folkloristky
do zdžezovaných aranžmánov
ľudových piesní vznikol po jednom z klubových vystúpení Aurelius Q. v galérii Vážka. Folklórne trio Krajka tvoria speváčky
Magda Uhliariková, Beáta Dobiášová a Zuzana Laurinčíková.
Novým členom kapely je aj vynikajúca huslistka Kristína Hlístová. Na trenčianskom kultúrnom
lete sa Aurelius Q. bude prezentovať staronovým repertoárom
zdžezovaných ľudoviek z ich albumov Folk ways, Folk ways II,
Hore bez, dolu jazz. Pridaním
vokálneho tria Krajka dostáva tento hudobný projekt nový,
širší rozmer. Zmes latino, afro

rytmov, groove, funky s folklórnymi vokálmi má silnú energiu
a znie zaujímavo. Repertoár dopĺňajú aj krásne piesne z Macedónie. „Premiéra
projektu
prebehla úspešným koncertom
na 4. ročníku Bělokarpatských
slavností v Uherskom Brode,

druhý koncert hráme na multižánrovom festivale Pod Lipami v Prostějově 1. augusta a tretí bude v Trenčíne na kultúrnom
lete,““ informoval Peter Belák
z Aurelius Q. Koncert sa koná
30. augusta o 17.00 h.
(RED)

Detské divadelné leto pokračuje aj v auguste
Uvidíme zlého i dobrého kráľa, Zlatovlásku, veselého
klauna, spievajúci hrad, ale aj kozu rohatú a iné zvieratká. Každú nedeľu o 16.00 hodine pod Mestskou vežou.

S predstavením Zlý kráľ, ktoré videli už aj v Amerike na jednom z najväčších festivalov divadiel pre deti, príde v prvú
augustovú nedeľu do Trenčína
popredný slovenský mím Miroslav Kasprzyk.
Interaktívnu
činoherno – bábkovú rozprávku plnú
fantázie a hravosti o tom, čo

bude určite potrebovať pomoc
divákov.
V nedeľu 23. augusta zahrá pod vežou divadielko Dunajka svoju hru Spevohrad
o pesničkou zakliatom šašovi.
Prázdninovú ponuku Detského divadelného leta uzavrie 3.
augusta klasická rozprávka pre
deti od troch rokov „Koza rohatá a jež““ v podaní bábkového
divadla Happy známej bábkarky
Oľgy Hoffmannovej.

Hudobné pikniky začínajú
vždy v piatok o 19.00 h na tráve
za pódiom Mierového námestia.
V auguste najprv obľúbená púchovská kapela Acustica deLuxe. Inšpirácia z funku i latino,
ľahkosť prezentácie piesní, príjemná akustická oddychová atmosféra. Po nich príde akustický
koncert Peter Luha & Acoustic Gangsters. Unikátne zoskupenie brilantných slovenských
hudobníkov Peter Luha (gitara), Jozef Scheiner (mandolína), Juraj Griglák (bass) a Dino
de Valeria (perkusie) – hudobní gangstri, ktorých si všimli aj
v zahraničí. Tretí piatok bude
patriť Trenčanom. Martin Kubečka je mladý sólový gitarista
a spevák, ktorý na svojom prvom
albume spolupracoval s Jergušom Oravcom a piknik bude patriť práve tejto dvojici. Augustové
pikniky uzavrie vášnivá africká
hudba v podaní senegalských
hudobníkov Abu Djigo & Groove Masta. Nechajte sa pozvať.

Z HUDOBNÉHO
PIKNIKU ROVNO
DO LETNÉHO
KINA V GALÉRII

„Skok z výšky““ Evy Pavlíkovej
a „Kontrabas““ Františka Výrostka a jeho syna. Dramaturgia festivalu je už tradične postavená
na žánrovej rôznorodosti divadla jedného herca – od klasickej
činohry, cez bábkové divadlo
až po veľmi obľúbený stand up.
Kompletný program festivalu je
na www.klubluc.sk.

Od 17. júla premieta aj letné kino v Galérii Miloša Alexandra Bazovského. K hudobnej ponuke na piatkový večer
sa tak pridala aj ﬁlmová.
Filmové projekcie na nádvorí galérie sú vždy v piatok o 21.00
hodine. Nadväzujú na Hudobné pikniky na tráve Mierového
námestia, ktoré sa konajú tak
isto vždy v piatok od 19.00 h.
„Chceme, aby ľudia večer zostali v meste ešte o niečo dlhšie a ﬁlmová ponuka galérie by ich mohla pritiahnuť,““ hovorí Ľuboš
Hamaj, poverený riadením Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne. V druhej polovici leta premietnu v galérii snímku „Fair
Play“, režisérky Andrey Sedláčkovej a ﬁlmové medailóny mladých slovenských výtvarníkov,
pochádzajúce z produkcie banskoštiavnickej galérie Schemnitz. Vstup na premietanie je
voľný. Galéria počas letných
mesiacov zmenila aj otváracie
hodiny cez víkend. Návštevníci
si môžu výstavy a expozície pozrieť až do devätnástej hodiny.

(RED)

(RED)

všetko treba urobiť, aby ste dostali za ženu princeznú so zlatými vlasmi, privezie pod Mestskú
vežu 9. augusta divadlo Harry
Teater z Banskej Bystrice.
Tretia augustová nedeľa
bude patriť ďalšiemu skvelému
slovenskému klaunovi Adriánovi Ohrádkovi. Klaun Adyno sa
vydá cestou-necestou, pričom

Už vieme, kto bude „Sám na javisku“
Medzinárodný festival divadla jedného herca vstupuje
do svojej tretej dekády existencie. V septembri bude
hostiť 11 umelcov z 5 krajín.

V poradí 21. ročník žánrovo jediného divadelného festivalu na Slovensku sa uskutoční
od 10. do 13. septembra 2015
v Prvej komornej divadelnej
scéne, v objekte kina Hviezda
v Trenčíne. Ako pre INFO povedal organizátor festivalu Kamil Bystrický, ťahákom festivalu
budú tento rok tri predstavenia
– „Vysavač““ Bohumila Klepla,
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Hľadajú domov
Plánujete si 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 ročný kríženec špica Dagi
sa túlal v priemyselnej zóne.
Má hygienické návyky a je
veľmi milej, prítulnej povahy,
vhodný do bytu i domu so záhradkou, k mladším aj starším
ľuďom i k deťom.

spektrum
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Trenčín sa stáva
bežeckým mestom
Prázdniny sú síce v plnom prúde, pre Trenčiansku bežeckú ligu však oddych neznamenajú. Po júlovom kole sa bežci najbližšie
stretnú 9. augusta na trati v Soblahove.

Štvrté kolo Trenčianskej
bežeckej ligy sa konalo v júni
v Trenčianskych Tepliciach.
Bežalo sa po 7-kilometrovej
trati od futbalového štadióna
do Trenčianskej Teplej a späť.
Víťazom mužskej kategórie sa
stal Miroslav Ilavský (Jogging
klub Dubnica), medzi ženami
triumfovala Barbora Brezovská
(RUNTRENCHTOWN
Trenčín).
Liga pokračovala 5. kolom
v nedeľu 19. júla netradične pri
OC Laugarício. Náročnosť zaujímavej 7 km trate zvýšilo najmä

tropické teplo.
O 10.00 h odštartovalo po vyznačenej
trati
81 bežcov, z ktorých najrýchlejším mužom bol
opäť Miroslav Ilavský, na druhom mieste dobehol Peter Sobek
(RUNTRENCHTOWN)
a ako tretí Adam Gerbel (Veľké
Chlievany). V ženskej kategórii rovnako zvíťazila Barbora
Brezovská pred Veronikou Bakalárovou (Trenčín) a Jitkou
Hudákovou (Ďurikam Team).
Organizátori v spolupráci s OC

Laugarício zabezpečili pre všetkých bežcov osviežujúce občerstvenie a pre najlepších aj ceny.
Ďalšie kolo Trenčianskej bežeckej ligy sa uskutoční 9. augusta v Soblahove. Viac informácií na facebooku Trenčianska
bežecká liga a webstránke trencianskypolmaraton.sk.
(RED), FOTO: MARTIN VLNKA

Fantastický finiš sezóny mladších žiačok v hádzanej

Kríženec Brooklyy má asi 1,5
roka. Ležal vyčerpaný, smädný
a hladný takmer na ceste. Už je
však v poriadku a znova plný
energie. Psík je nenáročný, pokojnej povahy, vhodný do bytu,
aj domu k starším i mladším
ľuďom.

Mladšie žiačky HK Štart získali na nultom ročníku turnaja otvorených Majstrovstiev Slovenska

Sezónu zakončili úspechom

Kríženec kokeršpaniela Scoobyy má asi 1,5 roka. Je to energický, ale nenáročný a učenlivý
psík, vyžaduje však ešte pohyb. Hodí sa do bytu aj domu,
k starším i mladším ľuďom.
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.

K a r a tisti z klubu
Laugaricio
absolvovali
uplynulú sezónu 14 turnajov. Na 22.
Stredoeurópskom pohári nádejí
v Havířove sa
stretlo viac ako 300 účastníkov z Českej republiky,
Slovenska a Poľska. Zverenci Dušana Hajmacha
získali vo svojich kategóriách niekoľko medailových umiestnení. V súbornom cvičení kata si zlatú
priviezli Alexej Štilicha, Aurel Strigač, Matej Petrovský a Alexandra Kianičková. Bronz vybojovali Samuel Kišš a Samuel Ferenčík. V športovom
zápase kumite striebro získal Matej Petrovský
a bronzové medaily Alexej Štilicha, Michal Šťastný a Alexandra Kianičková. Športovci získali navyše aj pohár za najúspešnejší klub tohto medzinárodného turnaja.
FOTO: ARCHÍV KLUBU

v hádzanej v Bratislave titul Majster Slovenska. Počas troch dní odohrali postupne osem náročných zápasov so stopercentnou bilanciou.
Za najlepšiu hráčku turnaja bola vyhlásená Zorka Benkovská. Uplynulá sezóna bola pre dievčatá
náročná, ale úspešná. Stali sa víťazom Majstrovstiev kraja, týždeň pred ziskom tohto titulu boli
ladiť formu na Majstrovstvá Slovenska na turnaji
v Prahe, kde obsadili veľmi pekné 3. miesto. Len
dva týždne pred týmto turnajom získali na veľkom
pražskom turnaji PRAGUE CUP 2015 spomedzi
48 medzinárodných družstiev nádherné 4. miesto.
Poďakovanie patrí trénerovi Robertovi Hurtoňovi
a jeho asistentovi Norbertovi Grófovi.
(M. G.), FOTO: ARCHÍV KLUBU
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Poďte s INFOm na výstavy

Príjemný pohodový víkend plný zaujímavých vystúpení a atrakcií pre celú rodinu pripravilo 15. a 16. augusta trenčianske výstavisko. S obľúbenou výstavou KÔŇ 2015 sa spoločne konajú výstavy
DETSKÝ SVET a AUTO EXPO. Hlavným zámerom výstavy KÔŇ
je podpora a popularizácia chovu koní na Slovensku a podpora jazdeckého športu. Návštevníci uvidia westernové a parkúrové preteky, chovateľské prehliadky, atraktívne budú aj preteky Mini – Maxi
a Ride & drive show. Vyvrcholením prvého dňa výstavy bude konská show. Aktuálnu ponuku „koní pod kapotou““ na výstavu AUTO
EXPO privezú regionálni predajcovia automobilov. Veľký svet malých – aj tak možno nazvať výstavu DETSKÝ SVET. Predajcovia oblečenia a detských topánok, hračiek, či kníh a školských tašiek pomôžu pripraviť sa na blížiaci sa nástup detí do školy a škôlky. Deti
poteší bohatý sprievodný program a v ňom zábavné vodné a nafukovacie atrakcie, spoločenské hry pre celé rodiny, ručne vyrábané
drevené magnetické stavebnice, interaktívna výstava „Kaleidoskop
– vedecká hračka““ a ďalšie. Pre verejnosť bude výstavný areál otvorený 15. a 16. 8. od 10.00 do 18.00 h. Bližšie informácie o výstavách
nájdete na www.expocenter.sk. Voľné vstupenky môžete vyhrať
v súťaži na strane 2.
(RED)

OPATOVÁ
777.

BOLA RAZ JEDNA DEDINA
VÝROČIE

11. - 13. 9. 2015

Kultúrny dom
Opatová
Vstup voľný

Kollárovci
Opatovanka, Domino

Harmonikári, ZŠ Opatová
Futbalisti, Hasici, Trombitáši
Divadlo 21 Opatová

DHZ Opatová
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste


Bývam v Orechovom a denne chodím pešo do centra
mesta popod nový železničný
most, keďže po hrádzi sa už ísť
nedá. Bude pod týmto novým
mostom spravená normálna betónová alebo asfaltová
cesta? Zatiaľ je tam vysypaný
štrk. Zmení sa to niekedy alebo je to konečné riešenie?

VLADIMÍR HAGARA

,

zástupca

primátora:
Kruhový objazd bude preberať správca miestnych komunikácií a všetky neprevzateľné veci
bude musieť zhotoviteľ opraviť.



Martin Beďatš, hlavný architekt mesta:
Cesta pod nový železničným
mostom bude rovnaká ako cesta pod starým železničným mostom. Bude predĺžená a vystúpená na hrádzu. Zrealizujú ju
v rámci modernizácie železničnej trate.

Kedy je naplánované
ukončenie prác na moste
na Ostrov? Bude potom most
osvetlený?
ZUZANA JARGAŠOVÁ
Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
Zhotoviteľ uviedol, že práce
na rekonštrukcii mosta a výstavbe inžinierskych sietí na Ostrov
sú plánované do apríla budúceho roka. Osvetlenie mosta bude
umiestnené na lávkach pre peších, most teda bude osvetlený.





MONIKA M.

Prečo nie sú železnice pri
prestavbe za nedodržanie
termínov sankcionované? Termíny posúvajú „z technických
príčin“ a keď skončia, na stavenisku nie je ani noha.
MARTIN MIKUŠ

Martina Pavliková, hovorkyňa
ŽSR:
Železnice SR sú investorom,
ktorý ma uzatvorenú zmluvu
so zhotoviteľom. V nej je stanovený aj termín celkového
ukončenia stavby modernizácie železničnej trate. Zhotoviteľ podrobne sleduje harmonogram prác a akékoľvek zdržanie
je prísne posudzované a preskúmavané. Modernizácia je
rozdelená na niekoľko stoviek
stavebných a prevádzkových
objektov. Je pravdou, že sa vyskytli z objektívnych príčin predĺženia termínov niektorých
stavebných objektov, ale tie nemohol zhotoviteľ ovplyvniť (zle
vyznačené alebo vôbec nevyznačené podzemné siete, dôsledky záplav z minulého roka
a pod). Tieto čiastkové predĺženia termínov však nemajú vplyv
na zmluvne stanovené dokončenie modernizácie.



Mám otázku ku kruhovému objazdu pri Radegaste.
Bol položený „nový asfaltový
koberec“, ale zhotoviteľovi sa
akosi nepodarilo „zalícovať“
vodovodné či plynové krytky (napr. hydrant) do roviny
cesty. Bude to niekto preberať alebo to zostane už takto
„zmätočne“ urobené?

Ako treba postupovať, keď
máme na ulici jedného suseda,
ktorý chová asi 30 svíň a má
ich ubytované v podzemných
chlievoch. Máme tam neskutočný smrad a veľa múch. Má
ešte aj iné domáce zvieratá vo
väčšom množstve. Je možné
chovať toľko zvierat v časti
označenej ako mesto a kde ide
odpad? Nie je to protizákonné
a ako sa máme proti tomuto
brániť?
ZÁLEŠÁKOVÁ EVA
Beáta Bredschneiderová, útvar
stavebný a životného prostredia:
Chov zvierat upravuje zákon o veterinárnej starostlivosti. Mestá a obce nemajú kompetencie na riešenie tohto problému.
Žiadny zákon, ani zákon o veterinárnej starostlivosti, neumožňuje obciam a mestám formou
všeobecne záväzných nariadení
(ďalej len VZN) upravovať chov
zvierat a podmienky chovu. Mesto
v tejto oblasti nemôže prijať VZN,
nakoľko ho zákon na to nesplnomocňuje. Mnohé obce na území
Slovenskej republiky v snahe riešiť problémy občanov prijali VZN
upravujúce chov zvierat. Aj naše
mesto malo v minulosti takéto
VZN. Ale nám ho zrušil Ústavný
súd SR. Mesto Trenčín ako príslušný stavebný úrad môže preveriť, či je stav objektov, v ktorých
sú zvieratá chované a spôsob odvádzania odpadových vôd z objektov v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.
Odporúčame Vám problém
riešiť dohodou s vlastníkmi susednej nehnuteľnosti, príp. postupovať podľa Občianskeho

zákonníka. Vlastníkom susednej nehnuteľnosti vyplývajú určité povinnosti. Musia sa zdržať všetkého, čím by nad mieru
primeranú pomerom obťažovali
iného alebo čím by vážne ohrozovali výkon jeho práv. Týka sa
to hluku, prachu, popolčeka,
dymu, plynov, pachov, pevných
a tekutých odpadov a pod. Ak
neprichádza do úvahy dohoda
medzi Vami a vlastníkmi susednej nehnuteľnosti, krajným riešením je obrátiť sa so žalobou
na súd, ktorý rozhodne o úprave
susedských vzťahov.



Prečo sa kupovali drahé autobusy s klimatizáciou,
keď sa nevyužíva v horúcich
dňoch? Linky MHD č. 2, 22
a 24 jazdia bez zapnutej klimatizácie a cestujúcim je
na odpadnutie. ANNA TATÍKOVÁ
Ivana Strelcová, hovorkyňa
SAD Trenčín, a.s.
Autobusy MHD v Trenčíne
nie sú vybavené klimatizačnou
jednotkou.



Cesta ako sa vchádza
z hlavnej cesty k AVK je dosť
rozbitá, plánuje sa jej oprava?

hodinách cca okolo 15.00 h.
My, čo bývame v blízkom okolí, nemôžeme v tomto počasí
vetrať, lebo cítime smrad kvasníc alebo nejakej siláže. Viete
to preveriť?
MILOŠ LOBOTKA
Beáta Bredschneiderová, útvar
stavebný a životného prostredia:
V OLD HEROLD prebieha
skúšobná prevádzka technologickej linky na sušenie kvasníc,
pri ktorej môže dochádzať k úniku aromatických látok do ovzdušia. Možnosť nastavenia linky
a výrobného procesu tak, aby sa
v čo najväčšej miere eliminovali pachové látky v ovzduší preveríme spolu s Okresným úradom
Trenčín, ktorý povoľoval činnosti súvisiace s osadením tejto linky. Informovali sme aj prevádzkovateľa o Vašej sťažnosti, podľa
jeho vyjadrenia sa problémom
budú zaoberať a pokúsia sa pachové látky eliminovať.



V júni bol v mestskej časti Kubrá na stĺpy verejného
osvetlenia nainštalovaný mestský rozhlas, čo je dobré. Kto
odstráni staré kovové stĺpy,
na ktorých bol asi pred 25 rokmi pôvodný rozhlas?

RENÁTA BALCAROVÁ

ĽUBOMÍR KRÁTKY

Roman Sabadka, útvar interných služieb:
Táto cesta bude opravená
počas letných prázdnin.

Pavol Dobiáš, Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.:
Po zaradení nového digitálneho rozhlasu v časti Kubrá
do nášho majetku bude riešená
demontáž nefunkčných kovových stĺpov.



V posledných dňoch ﬁrma
Old Herold vypúšťa neskutočný smrad v poobedných

Navštívte s INFOm novú atrakciu
Zábava, pohyb, adrenalín
– to je Laser game. Novodobá
zábava ako vystrihnutá z počítačových hier ponúka jedinečný
aktívny relax, ktorý precvičí telo,
uvoľní myseľ a okúzli zmysly. Laser game alebo tiež Laser Tag je
hra určená pre 4 až 10 hráčov.
Odohráva sa v tmavej aréne vybavenej prekážkami. Aréna je
efektne nasvietená a v kombinácii s „nadupanou““ hudbou a ľahkou hmlou je zážitkom už samotný vstup do nej. Hráči majú
na sebe vesty a v limitovanom
čase sa počas akčnej naháňačky snažia laserovým lúčom zasiahnuť čo najviac protihráčov.
Hra je bezpečná, bezbolestná,

obľúbili si ju nielen dospelí,
ale aj deti. Laser arenu nájdete
v areáli Meriny. Viac na www.laserarenatn.sk alebo facebooku.
Vstupenku do arény môžete vyhrať v INFE na strane 2.
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august 2015
V auguste budú na Hudobných piknikoch hrať viacerí vynikajúci
gitaristi, ale aj senegalské duo Abu Djigo & Groove Masta.



DIVADLO

7. 8. | 19.00 | Acustica deLuxe

UŽ V PREDAJI NA SEPTEMBER

23. 8. | 17.00 | Hudobná skupina
MIX
PARK KS ZLATOVCE | Koncert v rámci Kultúr-

neho leta na Zámostí.

11. 9. | 20.00 | Bohumil Klepl
(CZ): Vysavač



NEDAJTE SI UJSŤ

1. 8. a 5. 9. | 9.00 – 14.00 |
Farmársky jarmok

28. 8. | 19.00 | Abu Djigo &
Groove Masta

MIEROVÉ NÁMESTIE | Príjemné prekvapenie
z Púchova – kapela, ktorá sa okrem pódia
cíti výborne aj na ulici medzi ľuďmi. V ich
akustických kúskoch sú aj vplyvy funku
a latino.

9. 8. | 17.00 | Team Cuba
KINO HVIEZDA | Bohumil Klepl v jedinečnej

prinesú do Trenčína dvaja vynikajúci senegalskí hudobníci. V zostave gitara – perkusie predstavia vášeň aj melanchóliu hudby
horúceho kontinentu.

komediálnej one man show o zamilovanom upratovačovi z nákupného centra.
12. 9. | 20.00 | Eva Pavlíková:
Skok z výšky

30. 8. | 17.00 | Aurelius Quintet
a Krajka

KINO HVIEZDA | Hrdinku, ktorá stojí na pra-

hu päťdesiatky, doteraz všetci poznajú ako
vzornú matku, poslušnú dcéru, obetavú
manželku, spoľahlivú priateľku a najmä
ako veľkú nešťastnicu, ktorej sa smola lepí
na päty. Priťahuje rôzne živelné pohromy
a katastrofy.
13. 9. | 19.00 | F. Výrostko, F.
Výrostko ml. (SK): Kontrabas
| Monodráma nemeckého
dramatika a spisovateľa Patricka Süskinda.

KINO HVIEZDA

20. 9. | 19.00 | RND
– Polooblačno
POSÁDKOVÝ KLUB | Pri príležitosti 50. výro-

čia vzniku Radošinského naivného divadla
napísal Stanislav Štepka veľkú dvojdielnu
javiskovú hru zo života rodnej Radošiny
a zároveň nepriamo aj Slovenska v predchádzajúcom dvadsiatom storočí.
26. 9. | 19.00 | GUnaGU – V.
Klimáček: Odvrátená strana
mesiaca

Jemná komédia o nekriticky milujúcej matke (Milka Vášáryová), ktorá sa nedokáže zmieriť s tým, že jej
syn (Viktor Horján) už dávno nie je dieťa
a dávno dospel. Hľadá pre syna ženu, ktorá
by z neho „spravila muža“ netušiac, že on
už dávno tajne žije s jej priateľkou zo školy.
POSÁDKOVÝ KLUB |



MIEROVÉ NÁMESTIE | Kubánsky kvartet pô-

PARK KS ZLATOVCE | Koncert v rámci Kultúr-

14. 8. | 19.00 | Peter Luha &
Acoustic Gangsters
| Akustický koncert
unikátneho zoskupenia brilantných slovenských hudobníkov Peter Luha (gitara),
Jozef Scheiner (mandolína), Juraj Griglák
(bass) a Dino de Valeria (perkusie).

MIEROVÉ NÁMESTIE

16. 8. | 17.00 | Erbetes Quartet

Jazzové štandardy
v zaujímavých úpravách v podaní kvarteta . Ludvík Soukup, Samuel Bánovec, Jozef
Tkáč a Karol Repa.
MIEROVÉ NÁMESTIE

|

21. 8. | 19.00 | Jerguš Oravec &
Martin Kubečka



hudbyy a ppoetických
ý textov. Skupina,
p
ktorá pôsobí v Žiline, vznikla v roku 2004 ako
folkrockové zoskupenie hudobníkov okolo
výtvarníka a pesničkára Igora Cvacha.

MIEROVÉ NÁMESTIE | Dvojkoncert najvýraz-

2. 8. | 17.00 | DH TEXTILANKA

23. 8. | 17.00 | Bučkovanka

nejších súčasných trenčianskych „young
guns“ s gitarou a silnou príchuťou blues.
MIEROVÉ NÁMESTIE | Koncert dychovej hud-

by.

Mocní vládcovia Trenčianskeho hradu
(3. časť) – Ilešháziovci

PRE DETI

pondelok | 9.00 – 10.00 |
Hodinka pohybu rodičov
s deťmi

SOBOTA • 1. AUGUST • 16.00

HOSS SPORT CENTER | Za priaznivého poča-

stretnutie pri KIC – Mierové námestie

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

Kto poznal a využíval tajné chodby vedúce do mesta? Komu bola
venovaná známa Apológia od Jána Baltazára Magina na obranu Slovákov?
Kedy bola v Trenčíne uložená uhorská kráľovská koruna?

utorok, štvrtok | 8.30 – 12.30 |
Indiánske leto

Séria prázdninových tvorivých dielní a workshopov pre deti a mládež. Prihlasovanie: na jednotlivé workshopové dni – 0918 561 320 alebo mailom
na info@kcaktivity.sk.
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 uvedených aktivitách je
potrebné nahlásiť vopred!

VKMR DLHÉ HONY

MIEROVÉ NÁMESTIE | Súznenie folkrockovej

neho leta na Zámostí.

SO SPRIEVODCOM

Unikátna trenčianska
hudobná fúzia – jazzová kapela s tromi
folklórnymi speváčkami.
MIEROVÉ NÁMESTIE |

utorok, štvrtok | 10.00 – 12.00 |
Leto v knižnici

2. 8. | 17.00 | 3Drive

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

PRECHÁDZKY
MESTOM

9. 8. | 17.00 | DH VLČOVANKA

neho leta na Zámostí.

MIEROVÉ NÁMESTIE | Farmárske produk-

1. 8. | 16.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom

sobiaci na Slovensku už 6 rokov. Predstavuje to najlepšie z kubánskej hudby: salsa,
chachacha, bachata, merengue, cumbia.

KONCERTY

PARK KS ZLATOVCE | Koncert v rámci Kultúr-

MIEROVÉ NÁMESTIE | Esenciu africkej hudby

streda | 9.00 | Riekankovo
MC SRDIEČKO KC STRED |

Mamička a dieťa

Prechádzky mestom pre vás pripravuje
Kultúrno-informačné centrum Trenčín.
Vstupné: 1 € dospelí, 0,50 € deti od 6 rokov. Predaj v KIC.

| Tretia časť cyklu sprevádzaných
prehliadok na tému Mocní vládcovia
Trenčianskeho hradu. Tento raz bude
prechádzka venovaná Ilešháziovcom.
Rod Ilešháziovcov patril medzi bohaté uhorské šľachtické rody. Získali významné funkcie a rozsiahle majetky.
Najprv horliví podporovatelia reformácie, neskôr rekatolizácie, zároveň
známi mecenáši umenia ovplyvňovali charakter a dejiny Trenčína viac ako
200 rokov. Počas prechádzky sa dozvieme, kto poznal a využíval tajné chodby
vedúce do mesta, komu bola venovaná
známa Apológia od Jána Baltazára Magina na obranu Slovákov aj kedy bola
v Trenčíne uložená uhorská kráľovská
koruna.

KIC

2 | KAM



kam v trenčíne

FILM

ARTKINO METRO
1. 8. | 21.00 |

Danny Collins

Americká komédia inšpirovaná pravdivým príbehom. Al Pacino hviezdi ako
starnúci rocker Danny Collins, ktorý sa
nedokáže vzdať svojho spôsobu života.
Keď jeho manažér (Christopher Plummer) nájde 40 rokov starý list, ktorý
Dannymu napisal sám John Lennon,
rozhodne sa Danny zmeniť svoj život.
Otváraci film Artfilmfestu 2015.
1. – 2. 8. | 19.00 | Pútnik –
najlepší príbeh Paula Coelha

Film hovorí o úžasnej životnej ceste
Paula Coelha, jedného z najznámejších
a najpredávanejších spisovateľov všetkých dôb. Len málokto vie, že príbeh
jeho života je lepší ako fikcia.

číslo 7 | ročník XVII

sa pri spoločnej hre učia aj riekanky. Vedie
Mirka Stacherová.

18. 8. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

1. – 31. 8. | Deň ľudovej
rozprávky

streda | 10.00 – 12.00 | Leto
v knižnici

VEREJNÁ KNIŽNICA

| Spoločné čítanie
v knižnici v pobočke Kubrá.

VKMR HASIČSKÁ | Výstavka detských prác
z rovnomennej súťaže.

VKMR HASIČSKÁ | Bohatý prázdninový
program pre detských čitateľov a ich kamarátov, v rámci ktorého sú tvorivé dielne, kde sa bude kresliť, strihať, lepiť, riešiť,
atď., prázdninová súťaž o najaktívnejšieho
čitateľa leta a vedomostná súťaž Múdra
Sova so zaujímavými cenami pre víťazov.
Bližšie informácie k podujatiam môžete
získať na tel. čísle 032/746 07 15 alebo
mailom na deti@vkmr.sk. Záujem o účasť
na uvedených aktivitách je potrebné nahlásiť vopred!

23. 8. | 16.00 | Spevohrad
– Divadielko Dunajka

3. 8. – 10. 9. | Uhol pohľadu

streda | 11.00 – 14.00 | Leto
v knižnici
| Nápady na hry, aktivity a tvorivé dielne počas letných dní,
vedomostná súťaž Múdra Sova so zaujímavými cenami pre víťazov. Kontakt:
032/652 3314, e-mail: juh@vkmr.sk. Záujem o účasť na uvedených aktivitách je
potrebné nahlásiť vopred!

VKMR POBOČKA JUH

2. 8. | 16.00 | Zlý kráľ – Miroslav
Kasprzyk

5. – 30. 8. | Radoslav Motal
– Osvětimany
KATOV DOM | Výstava fotografií Wildlife.

6. – 30. 8. | 20. Výtvarný salón
Trenčianskeho kraja
TRENČIARSKY HRAD

Každý dobrý hrad
má dobrého kráľa aj dobrého šaša. Dobrý
hrad je však najlepší, keď spievajú všetci.
POD MESTSKOU VEŽOU |

29. 8. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé
dielničky
OC LAUGARICIO

|

Zábavné podujatie pre

deti.
30. 8. | 16.00 | Koza rohatá a jež
– Divadlo Happy

5. – 7. 8. | 21.15 | Iracionálny
muž

Nový film napísal aj zrežíroval majster
vzťahových príbehov Woody Allen.
Profesor filozofie Abe (Joaquin Phoenix) je na dne. Začne učiť na univerzite
v malom meste a zapletie sa nie s jednou, ale dvoma ženami.
7. – 9. 8. | 19.00 | Amy

GMAB | Robert Bielik svoj maliarsky
program nachádzal v čase, kedy maľba
prežívala len na okraji záujmu vysokého
umenia a zastávala úlohu zastaraného nepružného média. V dobe kraľovania viedoartu a postkomunistických tendencií Bielik
vytrvalo pracoval s olejom, venoval sa figuratívnym námetom, nevyhýbal sa sentimentu a imaginácii, maľoval realisticky
a úhľadne. Autorove maľby diváka doslova
pohlcujú nervy drásajúcim barokovým pátosom, pripomínajúcim večné vanitas, aby
ho vzápätí malým detailom v obraze vrátili
do súčasnej reality.

7. 8. – 20. 9. | Miroslav Knap:
Raj fantázie a labyrint snov

Bol raz jeden kráľ
a ten dedične zle kraľoval. Poďme sa teda
pozrieť, ako sa to nesmie robiť, predsa
nám nesmie zlý kráľ škodiť!
POD MESTSKOU VEŽOU |

Fascinujúci príbeh je postavený na silnom, univerzálnom príbehu a tiež
na výnimočnej režijnej práci, nielen
s ľudskými, ale najmä so zvieracími
hercami. Hlavnou hrdinkou filmu je
sučka Hagen.

Výstavné priestory

7. 8. – 20. 9. | Robert Bielik:
Maliarska tvorba

POD MESTSKOU VEŽOU | Nie každá koza, čo

3. 8. | 19.00 | Biely Boh

|

obnovených kasární.

2. 8. | 16.00 | Malý dráčik

Detské predstavenie. Animovaná rozprávka nakrútená na motívy populárnej knižnej série pre deti. Kokosík je
lietajúci drak, ktorý nelieta a Oskar je
drak-mäsožravec, ktorý sa stal vegetariánom.

POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografií.

5., 12., 19. 8. | 13.00 – 15.00 |
Prázdninové superkluby
v Kubrej

Ľudové piesne
o Trenčíne, internet ako elektronický zdroj
informácií. Kontakt: 032/743 73 68, e-mail: kubra@vkmr.sk. Záujem o účasť na uvedených aktivitách je potrebné nahlásiť vopred!
VKMR POBOČKA KUBRA

|

9. 8. | 16.00 | Zlatovláska –
Harry Teater

Zlatovláska, deva
spanilá, čože si zlé komu spravila? Tvoje
krásne vlasy ako zlaté klasy musia schovať
asi. Ale iba preto, aby sa rozprávka dobre
skončila.
POD MESTSKOU VEŽOU

|

mlieko dáva, sa aj slušne správa. Neporadil
si s ňou ani mocný medveď, ani silný vlk,
iba ježko malý, ktorý aj s drzou kozou poriadky spraví.



VÝSTAVY

Miloš Alexander Bazovský

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

GMAB | Výstava Miroslava Knapa si kladie
za cieľ zmapovať umelcovo dielo a zhodnotiť jeho vklad do vývinu slovenského
výtvarného umenia. Jeho tvorba je príkladom originálnej výtvarnej tvorby, prináša
dôkaz o vysokej profesionalite, neopakovateľnej miere poetickej imaginácie a básnického nazerania na svet. Má svoj autentický pôvod a duchovné formy zhmotnené
vo farbe a tvare. Jeho diela sú plné snového mysticizmu a pokoja.

14. 8. – 14. 9. | Sylvia Juhászová
– Sila ženy
MESTSKÁ VEŽA | Výstava obrazov.

15., 16. 8. | Autoexpo 2015

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

níkov staršej generačnej vrstvy, pôsobiacich v minulosti v trenčianskom regióne.
1. – 13. 8. | ORA ET ARS Skalka
2015

VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 9. ročník výstavy
automobilov a príslušenstva.

15., 16. 8. | Kôň 2015

10. – 14. 8. | Letné šantenie

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

|

13., 20., 27. 8. | 9.00 – 12.00 |
Štvrtkové tvorivé a hravé
predpoludnie so Zdenkou
MC SRDIEČKO KC STRED | Vhodné pre všetky

hravé a šikovné deti do 3 rokov s rodičom.

MESTSKÁ VEŽA | Výber diel z 8. ročníka me-

16. 8. | 16.00 | Cestou ne-cestou
– Teatr Komika

dzinárodného výtvarno-literárneho sympózia.

| Veselý klaun ide
cestou, smutný ne-cestou. V jednom
smutno-smiešnom bode sa však všetky
cesty spájajú a preto rozprávky dobrý koniec mávajú.

1. – 14. 8. | Škótsko – krajina,
kde svetlo vie učarovať

POD MESTSKOU VEŽOU

Celovečerný dokument o hudobnej
ikone Amy Winehouse, ktorá zomrela
vo veku 27 rokov.
8. a 12. – 13. 8. | Papierové
mestá

Americký film natočený podľa románu spisovateľa Johna Greena. Hrdinom príbehu je Quentin Jacobsen

17. 8. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

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

TSK | Výstavu fotografií Jiřího Skřipského organizuje Trenčianske osvetové stredisko..

1. – 31. 8. |

Prstom po mape

Tematická výstavka vybraných cestovateľských destinácií prostredníctvom knižných turistických
sprievodcov.
VKMR JASELSKÁ, HASIČSKÁ |

VÝSTAVISKO EXPOCENTER

|

12. ročník me-

dzinárodnej výstavy koní.
15., 16. 8. | Detský svet 2015
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 9. ročník výstavy
hračiek a potrieb pre deti.

18. 8. – 25. 9. | Anna SkřipskáKubišová: Maľba a kresba
TSK |

31. júl 2015



FESTIVALY

7. – 8. 8. | 10.00 – 18.00 |
Festival zdravia



CVIČENIE

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

pondelok, streda, piatok |
17.00 | Kruhový tréning
LADIES E CLUB |

| Možnosť preveriť si
zdravotný stav, zistiť svoju krvnú skupinu a dozvedieť sa všetko o zdravom jedle,
spánku a pohybe.

MIEROVÉ NÁMESTIE

7. – 8. 8. | Ostrov festival

MC SRDIEČKO KC STRED | Stretnutie vhodné

pondelok, utorok, piatok |
18.00 | Jumping

aj pre tehotné ako príprava na dojčenie.

LADIES E CLUB |

1. 8. | 10.30 | Rozhovory
o živote

utorok | 17.00 | Power yoga

KC AKTIVITY | Celodenný poznávací a vzde-

LADIES E CLUB |

lávací seminár, prednáša Ján Pevný. Prihlasovanie: svetluska@kcaktivity.sk.

utorok | 18.30 | Spoločný beh
pre ženy
LADIES E CLUB | Aj pre začiatočníčky, tempo

sa prispôsobí skupine.
streda | 7.00 | Strečing
LADIES E CLUB |

LADIES E CLUB |

štvrtok | 7.00 | Jumping
LADIES E CLUB |

štvrtok | 16.30 | Cvičenie
s deťmi
LADIES E CLUB |

štvrtok | 18.30 – 20.30 | Cvičenie
s Jankom Pevným

Pri nových formách telesného pohybu
p 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.
KC AKTIVITY |

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

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

1. – 30. 8. | 9.00 – 20.00 |
Centrum pohybu a tanca

PRE SENIOROV

streda | 15.00 | DIA mapa
CENTRUM SENIOROV |

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.

11., 25.8. | 17.30 – 18.30 | Joga

28. 8. | 14.00 | Skleróza
multiplex
CENTRUM SENIOROV |

10. 8. | 16.00 | Zber ovocia
a zeleniny – beseda
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje KVV – sekcia

záhradkárov.
17. 8. | 13.00 – 15.00 | Podporná
skupina nosenia detí

KC AKTIVITY |



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

OC LAUGARICIO



INÉ

pondelok, štvrtok | 10.00 –
16.00 | Letná čitáreň

Knihy, noviny a časopisy
dostupné vonku, bezplatne a pre všetkých
(od júna do septembra každý pondelok
a štvrtok). Doprajte prechádzke mestom
pridanú hodnotu a načerpajte energiu vo
dvore knižnice pod holým nebom v historickom centre Trenčína.
VKMR JASELSKÁ |

Pilates

14. – 15. 8. | 19.00 | Dior a ja

Francúzsky celovečerný dokumentárny
film otvára divákom dvere do mýtami opradeného sveta módneho domu
Christian Dior. Nový umelecký riaditeľ
Raf Simons práve pripravuje svoju úplne prvú kolekciu haute couture, s ktorou musí celý svet presvedčiť o svojej
vízii a vyrovnať sa s odkazom slávneho
zakladateľa značky.
14. – 15. 8. | 21.00 | Vincentov
svet

Americká komédia. Dlho očakávaná
adaptácia oceňovaného seriálu HBO
na veľkom plátne. Zažiaria v nej pôvodní herci zo seriálu – Kevin Connolly,
Adrian Grenier, Kevin Dillon, Jerry Ferrara a Jeremy Piven.
16. 8. | 16.00 | Traja bratia

Detské predstavenie. Jan Svěrák, ktorý už dlho hľadal vhodný rozprávkový
námet, na ktorom by mohol spolupracovať so svojím otcom. Film nadväzuje
na tradíciu večne obľúbených rozprávok určených pre celú rodinu.
16. a 19. 8. | 19.00 |
Grandhotel Budapešť

Film ponúka 6-hviezdičkovú zábavu,
ktorá žánrovo plynule prechádza z akčnej komédie do drámy, romantiky, detektívky či grotesky a to všetko v odzbrojujúcom tempe, ktoré pomáhajú
udržiavať režisérovi obľúbení herci (Bill
Murray, Jason Schwartzman, Adrien
Brody) aj hviezdni „nováčikovia“ (Jude
Law, Ralph Fiennes, Saoirse Ronan,
Willem Dafoe a mnohí ďalší).
17. 8. | 19.00 | Atilla Marcel

zaspievať.

Opäť je tu astroexpedícia, ktorá
sa uskutoční v sedle Kykula v katastri obce
Chocholná – Velčice, v blízkosti starej školy na štátnej hranici.
KYKULA |

14. 8. | 19.00 – 22.00 | Veselá
heligónka u Zaja
REŠTAURÁCIA U ZAJA |

22. 8. | 7.00 – 12.00 | Burza
starožitností a gazdovské trhy

POSÁDKOVÝ KLUB

Cvičenie Pilates je zamerané na hlboký svalový systém, podporu

Detské predstavenie. Animovaná komédia.

KAVIAREŇ REBEL | Neseďte doma a príďte si

27. 8. | 18.00 – 19.00 |
|

9. 8. | 16.00 | Mimoni

KURZY

29. 8. | 7.00 – 12.00 |
Celoslovenské stretnutie
numizmatikov

KC AKTIVITY

FILM

(Nat Wolf), normálny, trochu bojazlivý
chlapec, ktorý má od detstva rád svoju
susedku s menom dlhým ako jej nohy:
Margo Rothovou Spiegelmanovou
(Cara Delevingne).

Téma druhého stretnutia: Odborníci a nosenie detí – pohľad biológie,
etológie a histórie.

Cviky sú navrhnuté pre postupný a trvalý rozvoj človeka a cvičenie
je otvorené voči všetkým – bez ohľadu
na vek a fyzickú kondíciu. Vhodné aj pre
začiatočníkov.
KC AKTIVITY |



KC STRED |

8., 15. 8. | Astroexpedícia
Kykula

Večerné posedenie s veselou heligónkou pri ľudovej piesni. Rezervácia miest: 0949 884 770.
CENTRUM SENIOROV |

Krajčír.

6., 10., 12., 27. 8. | 17.30 – 18.30 |
Cvičenie pre ženy

6., 13., 27. 8. | 17.30 – 18.30 |
Zumba

27. 8. | 17.00 | Poľský klub

Prednáša Ing. Jozef

7., 21. 8. | 19.00 – 21.00 |
Spievanie s Veselou heligónkou

|

6., 20. 8. | 19.00 – 22.00 |
Večer pre seniorov s Veselou
heligónkou
PLZENSKÁ REŠTAURÁCIA |

|

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



6. 8. | 16.00 | Stretnutie členov
vojenských výsadkárov
POSÁDKOVÝ KLUB

streda | 18.00 | Piloxing

dičným remeselným jarmokom a bohatým
programom.

PREDNÁŠKY

LADIES E CLUB |

na Duncová.

MIEROVÉ NÁMESTIE | Mestský festival s tra-



utorok | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení

KC STRED | Vedie pôrodná asistentka Zuza-

11. – 13. 9. | Pri trenčianskej
bráne

krížovej chrbtice a laterálne hrudné dýchanie. Zostava cvikov natiahne skrátené
a posilní oslabené svaly. Bližšie informácie
a prihlasovanie poskytne lektorka na tel. č.
0905 705 431.

pondelok, streda | 16.30 | Deep
work

streda | 17.00 | Cvičenie pre
tehotné – profylaxia

ŠPORT HOTEL OSTROV | Dobrá hudba, šport
a street art. Bad Karma Boy, Fuera Fondo,
From Our Hands, Walter Schnitzelson, Karpatské Chrbáty, Slobodná Európa, Para.

KAM | 3

kam v trenčíne

VÝSTAVISKO EXPOCENTER |

Stretnutie spojené
s burzou a aukciou numizmatického materiálu.
|

Francúzska tragikomédia plná precítenej melanchólie, jemného humoru,
žiarivých farieb, dobromyseľností, poetiky a muzikálových výstupov.
20. – 23. 8. | 19.00 | Rytmus –
sídliskový sen

Pohľad do súkromia najznámejšieho slovenského rapera, ktorý vyrastal
na sídlisku a dnes je z neho fenomén:
Rytmus.

4 | KAM



FILM

21. 8. | 21.00 | Pride

kam v trenčíne



ŠPORT

7. – 8. 8. | Memoriál Ernesta
Brosku

číslo 7 | ročník XVII
od 6. 8. | Amy

Celovečerný dokument o hudobnej ikone
Amy Winehouse, ktorá zomrela vo veku
27 rokov.
od 6. 8. | Vykoľajená

Nová komédia režiséra Judda Apatowa
sľubuje veľmi drsný humor.
od 13. 8. | Fantastická štvorka

zabudnutej botanickej záhrady žije deväťročná Johanka. Starosta chce ale botanickú záhradu zbúrať.
21. 8. | 20.30 | Fair play

Praha 1983. Osemnásťročná bežkyňa Anna
je zaradená do Programu špecializovanej
starostlivosti. Doping odmieta, jej matka
sa však rozhodne dcéru dopovať aj naďalej, aby jej umožnila zúčastniť sa olympijských hier a emigrovať.
28. 8. | 20.30 | Slovensko 2.0

Britský film inšpirovaný skutočnou
udalosťou. Píše sa rok 1984. Britskou
premiérkou je Margaret Thatcherová.
V krajine vrcholí štrajk baníkov. Počas
Pride v Londýne sa skupina aktivistov
rozhodne pomôcť ich rodinám. Mimoriadny príbeh dvoch odlišných komunít.
23. 8. | 16.00 | Pieseň mora

Detské predstavenie. Nádherne a tradične animovaný svet keltských mýtov a silné rozprávanie o sile materskej
a súrodeneckej lásky. Film nominovaný
na Oscara.
26. 8. | 19.00 | 2001:
Vesmírna Odysea

Unikátny filmový projekt je prvý a jediný
svojho druhu v dejinách súčasnej slovenskej kinematografie. Tvorí ho 10 krátkych
10-minútových filmov rôznych žánrov
od špičkových slovenských filmárov, ktorí
si získali renomé aj v zahraničí.
| 4. ročník hádzanárskeho turnaja. Program: 7. 8. 14.30
DHK Zora Olomouc – HK Slovan Duslo šaľa,
15.50 Otvorenie turnaja, 16.30 DHC Sokol
Poruba – BEMACO Prešov, 8. 8. 10.00 HK
Slovan Duslo Šaľa – DHC Sokol Poruba,
12.00 DHK Zora Olomouc – BEMACO Prešov, 14.10 Oficiálne odovzdávanie medailí,
plakiet a diplomov zaslúžilým
ý členom klubu, 15.15. HK Slovan Duslo Šaľa – BEMACO Prešov, 17.15 DHK Zora Olomouc – DHC
Sokol Poruba, 19.00 Vyhlásenie výsledkov
a ukončenie turnaja

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA



KINO

CINEMAX
od 6. 8. | Nesmrteľný

Filozofická filmová opera. Neopakovateľný a nadčasový príbeh o ceste
za hranice ľudskej skúsenosti, za hranice priestoru a času v roku 1968 nakrútil legendárny Stanley Kubrick a spoluautorom scenára je slávny Arthur C.
Clarke.
27. – 28. 8. | 19.00 | Krycie
meno U.N.C.L.E

Americká akčná komédia. Dvaja špičkoví agenti organizácie U.N.C.L.E bojujú proti všetkým zločincom, ktorí
ohrozujú svet.
28. – 29. 8. | 21.00 | Pride

Britský film inšpirovaný skutočnou
udalosťou. Píše sa rok 1984. Britskou
premiérkou je Margaret Thatcherová.
V krajine vrcholí štrajk baníkov. Počas
Pride v Londýne sa skupina aktivistov
rozhodne pomôcť ich rodinám. Mimoriadny príbeh dvoch odlišných komunít.
29. – 30. 8. | 19.00 | Divoké
historky

Šesť divokých historiek, ktoré spája
téma pomsty a drobných i väčších nespravodlivostí či krívd. Argentínsko –
španielska čierna komédia.
30. 8. | 16.00 | Uuups! Archa
je fuč...

Detské predstavenie. Animovaná rozprávka pre všetky vekové kategórie.
31. 8. | 19.00 | Cesta do školy

Pozoruhodný francúzsky dokument
o štyroch deťoch zo štyroch rôznych
kútov sveta, pre ktoré je možnosť chodiť do školy splneným snom a jedinou
šancou na lepší život. Film získal Césara
na festivale v Locarne.

Mysteriózny sci-fi film s Benom Kingsleym
v hlavnej úlohe. Finančník podstúpi radikálny lekársky zákrok na klinike, ktorá bohatým poskytuje nadštandardné služby.
Zinscenujú jeho smrť a vedomie pretransformujú do nového, mladšieho tela.

Počas neúspešného pokusu o teleportáciu
získajú štyria vedci super schopnosti, ktoré
sa im hodia počas súboja s tyranom, ktorý
sa pokúša ovládnuť svet.

LETNÉ KINO AUTOCAMPING
OSTROV 2015

od 13. 8. | Krycie meno
U.N.C.L.E

5. 8. | 21.00 | Čo sme komu
urobili?

Americká akčná komédia. Dvaja špičkoví
agenti organizácie U.N.C.L.E bojujú proti všetkým zločincom, ktorí ohrozujú svet.
LETNÉ KINO V GMAB
7. 8. | 20.30 | Medailóny
súčasných slovenských
výtvarníkov – Schemnitz
gallery

Schemnitz je galéria umenia založená
v roku 2013. Pripravila niekoľko filmov
o autoroch spolupracujúcich s galériou pri
príležitosti ich samostatných výstav.
14. 8. | 20.00 | Letné kino pre
deti: Modrý tiger

Rodinná česko – nemecko – slovenská
komédia. V záhradnom domčeku starej

KONTAKTY
Mierové nám. 4, 032/743 44 15, www.lampart.sk
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 886 007,0902
CVČ Centrum voľného času
911 174,0902 911 758
GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
HOSS SPORT CENTER
Karpatská ulica, +421 32 641 00 13
KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
KC STRED
28. Októbra, 032/652 21 36
KC KUBRA
Kubranská 94, 0907 516 720
KINO HVIEZDA
K. Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
KLUB LÚČ
Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk
Legionárska 5 (Masaryčky), 0911 730 790,
LADIES E CLUB
www.ladyeclub.sk
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
MC SRDIEČKO
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
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
POSÁDKOVÝ KLUB
(PK) Prvá Komorná DIVADELNÁ
Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910
SCÉNA
TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici
TNOS Trenčianske osvetové
K dolnej stanici 7282/20A, www.tnos.sk
stredisko
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jaselská
VKMR
a Hasičská 1
VÝSTAVISKO EXPO CENTER
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk

Francúzska komédia. Claude a Marie sú silne veriaci katolíci a pri výchove svojich štyroch detí sa vždy snažili uplatňovať skôr
konzervatívne metódy. Dnešná doba ale ich
presvedčenia konfrontuje napríklad s multikultúrnou alebo náboženskou toleranciou.
6. 8. | 21.00 | Storočný starček,
ý vyliezol
y
ktorý
z okna a zmizol

Švédska komédia podľa knižného bestselleru Jonasa Jonassona. Mapuje príbehy
svojhlavého Allana Karlssona, ktorý sa síce
nikdy nezaujímal o politiku, ale napriek
tomu bol vždy nejako zapletený do veľkých historických udalostí 20. storočia.
LETNÉ KINO PADDOCK
18. 8. | 21.00 | Nick Cave: 20 000
dní na Zemi

ARTKINO METRO
CENTRUM SENIOROV

Britský hudobný dokument o jednej z najfascinujúcejších a najtajomnejších postáv
hudobného a filmového sveta. Nie je však
tradičnou biografickou retrospektívou, ale
skôr záznamom života hudobníka, ktorý
má dnes 57 rokov a stále sa nechá unášať
Múzou.
19. 8. | 21.00 | Pena dní

Filmová adaptácia slávneho románu francúzskeho spisovateľa Borisa Viana predstaví v typickom výtvarnom a vizuálnom
štýle režiséra Michela Gondryho Audrey
Tatou, Omara Sya a Romaina Durisa.
20. 8. | 21.00 | Jasmínine slzy

Cate Blanchett, ako Jasmína, predstavuje očarujúcu manželskú “trofej” bohatého a šarmantného podnikateľa, žijúceho
v New Yorku. Pohybuje sa v high society, prežíva život plný večierkov, je obdarovavaná drahými šperkami. Je to život,
o ktorom snívala a presne to, po čom túžila. Po čase však prichádza pád. Z očarujúceho manžela sa vykľuje podvodník
a Jasmína, ktorá stratí všetky prepychové vymoženosti, odchádza k svojej sestre
do San Francisca. Tu prichádza ku konfrontácii dvoch životných štýlov. Sestra, v podaní britskej herečky Sally Hawkins, totiž
žije úplne rozdielnym štýlom, pohybuje
sa medzi zemitými predstaviteľmi tohto
mesta a nechápe Jasmíne slzy za strateným životom.

