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NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
Začiatok školského roka v ZŠ na Novomeského ulici. Na tvárach prváčikov, pre ktorých bol 2. september prvým školským dňom v živote, sa zračili všetky emócie, najviac
však zvedavosť a očakávania, ale aj obavy a neistota. Veríme, že prvé dni zaženú všetky
FOTO: E. M.
chmáry a z trochu ustráchaných detí sa stanú spokojní a sebaistí prváci.

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

Trenčianske školy patria medzi top na Slovensku
Iba Trenčín má v prvej desiatke najlepších slovenských
základných škôl až dve školy. Rebríček škôl s najlepšími
výsledkami žiakov zverejnil 3. augusta Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).

Z celkového počtu 833 základných škôl, ktoré do hodnotenia INEKO zapojilo, sa Základná škola na Dlhých Honoch
s počtom 8,8 bodov umiestnila
na 5. mieste a ZŠ na Kubranskej ulici (8,6 b) obsadila 9. pozíciu. Z ďalších trenčianskych
škôl bola ZŠ na Bezručovej ulici na 25. mieste so získanými
8 bodmi. V bodovacej škále sú
všetky tri hodnotené ako „školy
s vynikajúcimi výsledkami“.
V rámci základných škôl z Trenčianskeho kraja sa v prvej tridsiatke ocitlo päť škôl. Prvú
priečku v kraji obsadila ZŠ Dlhé

Hony, ZŠ na Kubranskej má tretie miesto, ZŠ na Bezručovej je
ôsma, ZŠ na Hodžovej ulici je
trinásta, ZŠ na Novomeského
ulici je na 24. mieste.
Hodnotenie základných škôl
bolo vypočítané na základe výsledkov celonárodných testov
v 9. ročníku, účasti žiakov a ich
mimoriadnych výsledkov v súťažiach, hodnotenia školy štátnou
školskou inšpekciou, kvaliﬁkovanosti a odbornej spôsobilosti
pedagogického zboru.
Ako INEKO ďalej uvádza
na svojej stránke, rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy,

ale informujú o výsledkoch žiakov.
Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely
medzi žiakmi
jednotlivých
škôl
spôsobené
inými
faktormi, než
je vzdelávací
proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti
a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom.
Medzi top strednými odbornými školami Slovenska
je Obchodná akadémia M.
Hodžu na 5. mieste. Stredná

zdravotnícka škola má 11.
miesto. Medzi gymnáziami patrí
9. priečka Gymnáziu Ľ. Štúra.
Pri stredných školách sa hodnotila externá časť a písomná
forma internej časti maturít,
mimoriadne výsledky žiakov
a nezamestnanosť absolventov.
(RED), FOTO: ARCHIV ZS DLHE HONY
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Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
skončil sa čas prázdnin a letných
dovoleniek. Veríme, že ste načerpali silu a pozitívnu energiu
zo slnečných lúčov, ktoré boli
i v našich zemepisných šírkach
niekedy až príliš štedré. Deti
zasadli do školských lavíc a začal sa bežný kolobeh povinností pre celú rodinu. V plnej sile
a s chuťou sme pre vás pripravili septembrové Info, v ktorom
píšeme aj o tom, že v Trenčíne máme mimoriadne úspešné
školy a teda i žiakov a učiteľov. Nech sa im darí i naďalej.
Dobrých správ však máme hneď
niekoľko. A nejde len o športové výsledky Trenčanov, ktorí
prinášajú každý mesiac pestrú
bilanciu úspechov. Určite je dobré aj to, že v uliciach stretneme
viac mestských policajtov, ktorí
postupne oprašujú i pracovné bicykle. Čítajte na strane 3. Mesto
je pripravené na odchyt túlavých mačiek, ktoré podstúpia
kastráciu. Takýmto spôsobom
vyhovie čoraz väčšiemu množstvu občanov, ktorí upozorňujú
na problém pouličných mačiek
v blízkosti ich obydlí a detských
ihrísk. Viac na strane 4. Naše
mesto je jedinečné, dobre sa tu
býva, Trenčania radi aktívne
športujú a záhradkárčia, chýbajú im cyklotrasy – aj toto vzišlo
z prieskumu názorov obyvateľov
Trenčína. Všetko sú to dôležité informácie pre tvorbu Plánu
rozvoja mesta. Prvé informácie
prinášame na strane 6. September sa bude niesť v znamení viacerých kultúrno – spoločenských
podujatí. Určite si nedajte ujsť
mestský festival ľudovej kultúry
a zábavy Pri trenčianskej bráne.
Jeho program nájdete na strane
11. Za zmienku i návštevu určite
stojí i ďalší tradičný festival Sám
na javisku, ale aj novinka v podobe ﬁlmových večerov v Artkine
Metro (str. 9). Mierové námestie
v našom meste oživia Farmársky jarmok i BIOjarmok. Kde,
kedy a čo všetko môžete navštíviť
v tomto mesiaci hľadajte v Kam
v Trenčíne. A kto bude chcieť, má
možnosť si aj priamo v centre
celkom slušne zabehať. Stačí sa
zaregistrovať na Trenčiansky
polmaratón. Bližšie informácie
sú na strane 10. Prežite pestrý
september a v októbri (2. 10.)
čakajte vo svojich schránkach
ďalšie aktuálne Info.
Vaša redakcia
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MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE

Ľuďom vadia nedodržané termíny
Trenčania vedia byť trpezliví aj tolerantní, no zároveň
chcú poznať odpovede na svoje oprávnené otázky. Modernizácia železničnej trate zasiahla veľké územie mesta
a do značnej miery komplikuje život občanov.

Obyvatelia Sihote sa často
pýtajú na protihlukovú stenu.
Hlavne v nočných hodinách je
hlučnosť neúnosná. Ľubomír
Mitas zo Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) tvrdí, že súčasný
stav v železničnej stanici vo vyhotovovaní ochranných prvkov
proti hluku je v súlade so schválenou projektovou dokumentáciu. Aj ŽSR však registrujú sťažnosti Trenčanov na hluk a ich
požiadavky na dobudovanie
protihlukových bariér.



HLUK BUDÚ SLEDOVAŤ

„V spolupráci s ministerstvom dopravy a Útvarom vedúceho hygienika rezortu v Žiline
uskutočníme v dohľadnom čase
meranie hluku v danej oblasti.
Na základe výsledkov rozhodneme o ďalšom postupe pri výstavbe protihlukových bariér,“
uviedol Ľ. Mitas s tým, že merania budú robiť aj po ukončení
prác v celom úseku trate, teda
od Zlatoviec až po Trenčiansku
Teplú. Nevylúčil realizáciu ďalších protihlukových stien, resp.
iných
stavebno-technických
úprav. „Modernizáciou železnice

došlo k posunu koľajiska smerom od obytnej zóny a pri stavbe boli použité nové progresívne
prvky za účelom zníženia negatívnych vplyvov železničnej dopravy na okolie,““ zdôraznil Ľ.
Mitas.



SVETLÁ SĽÚBILI
OPTIMALIZOVAŤ

Komfort
bývania
ľudí
na Hodžovej ulici narúša aj intenzívne osvetlenie zo stožiarov.
Podľa Ľubomíra Mitasa zo ŽSR
aj v tomto prípade ide o štandardné riešenie, ktoré zohľadňuje požiadavky slovenských
technických noriem, resp. implementovaných smerníc a nariadení Európskej komisie.
„Na podnet obyvateľov Hodžovej
ulice sme reagovali už v minulosti, pričom zo strany Zhotoviteľa
došlo k viacnásobnému zabezpečeniu optimalizácie nastavenia osvetlenia. Sme si vedomí, že
najkritickejšie miesta v intenzite osvetlenia sú nezakryté časti
nástupíšť č. 2 a č. 3. Po celkovom
ukončení prác v železničnej stanici a pred odovzdaním osvetlenia
do správy ŽSR vykoná zhotoviteľ

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Vyhrajte dve voľné vstupenky na divadelné predstavenie
EVA PAVLÍKOVÁ: SKOK Z VÝŠKY, ktoré sa uskutoční 12.
septembra 2015 o 20.00 h v kine Hviezda v rámci 21.
ročníka medzinárodného festivalu divadla jedného herca SÁM
NA JAVISKU.
Koľko krajín bude mať zastúpenie na tohoročnom festivale SÁM
NA JAVISKU?
Odpovede posielajte do 9. septembra na info@trencin.sk.

stavby záverečnú optimalizáciu
nastavenia osvetľovacích telies,“
ubezpečuje Ľ. Mitas.



NA VINE SÚ NEČAKANÉ
KOMPLIKÁCIE

Trenčania pozorne sledujú
i termíny dokončenia jednotlivých čiastkových stavieb modernizácie železnice. Podchod
Billa mal byť ukončený v auguste 2015 a sprevádzkovan
sprevádzkovaný
v septembri 2015. Na začiatku
augusta bol terén nedotknutý
stavebnou činnosťou.
Hovorkyňa ŽSR Martina Pavlíková hovorí, že práce
na podchode pri Bille začnú až
po spustení cestnej premávky
v podjazde na ulici Pred poľom.
„Na stavbe sa vyskytli komplikácie a nepredvídané okolnosti,
ktoré sme nemohli pred začatím
prác predpokladať. V súčasnej
dobe zaznamenávame časové sklzy na niektorých objektoch stavby, ktoré boli zapríčinené viacerými nepredvídateľnými faktormi
v závislosti od povahy a technickej náročnosti, konštrukčných
vlastností, umiestneniu a pod.
Ide predovšetkým o zle vytýčené
inžinierske siete, čelili sme povodni, museli byť prepracované
projektové dokumentácie mostov
z dôvodu zmeny seizmicity a podobne,““ uviedla.
ŽSR komunikovali so Zhotoviteľom stavby o predĺžení lehoty výstavby z objektívnych
príčin, resp. tzv. vyššej moci.
„Uvedomujeme si, že aj v prípade podchodu pri Bille bude v záujme dodržania harmonogramu
uvedenia podchodu do prevádzky
nutné zaviesť mimoriadne opatrenia v podobe zvýšeného nasadenia výrobných kapacít a celkovej intenzity stavebnej výroby,“
dodala M. Pavlíková.
(RED)
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Bude viac policajtov v uliciach, menej  STRUČNE
N
v kancelárii

ajbližšie zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa bude konať v stredu 16. septembra
2015 o 9.00 hodine.

Keďže organizačná štruktúra Mestskej
polície Trenčín (MsP) je určená v Štatúte
mesta Trenčín, na jej zmenu bola potrebná zmena Štatútu mesta. Poslanci ju
schválili 10. augusta na svojom zasadnutí.

S návrhom na reorganizáciu
v Mestskej polícii prišiel pred
poslancov jej náčelník Ivan Liptai. Dôvodom bol podľa neho nepriaznivý pomer policajtov, ktorí
boli reálne vo výkone k tým, ktorí sedeli v kanceláriách. „Stav
kancelárskych
administratívnych pracovníkov zredukujeme
z deväť na päť. Nová štruktúra
je jednoduchšia a prehľadnejšia
a určite efektívnejšia. Hlavná
časť ľudí bude v priamom výkone
bezpečnostnej služby,““ povedal.



OPRÁŠILI BICYKLE

Mestská polícia opäť jazdí
na bicykloch. Využíva osem bicyklov, ktoré dostala už v roku
2008. Opravené a sfunkčnené sa opäť objavujú v uliciach.
„Nie je to ešte pravidelný výkon,
že by každý deň ľudia videli policajta na bicykli, ale v septembri,
možno do októbra rozšírime túto
činnosť a budúci rok už ju rozbehneme v teplejších mesiacoch
naplno,““ hovorí náčelník I. Liptai s tým, že v rámci tohtoročného obstarávania začali pracovať
aj na výstroji, aby cyklohliadka
mala cyklistickú výstroj. „Tento
rok sa to ešte nepodarí vzhľadom



na celý proces, ale v budúcom roku
už budú policajti vystrojení tak, ako majú byť.“



SEDEM NOVÁČIKOV

Náčelníkom MsP je Ivan
Liptai od 1. mája tohto roku.
Pri jeho nástupe mala MsP 41
policajtov. Siedmich, ktorí sa
rozhodli odísť, nahradia noví.
Vzišli z výberového konania,
ktoré sa konalo 28. júla. O prácu

V

mestského policajta malo záujem 25 uchádzačov, z toho bolo
5 žien. Jedna z nich bude pravdepodobne aj medzi novými mestskými policajtmi. Keďže ďalšou
prioritou nového náčelníka MsP
je, aby boli policajti v rajónoch
a ľuďom na dosah, pripravujeme materiál o mestskej polícii aj
do budúceho čísla.
(RED) FOTO: P. S.

INVESTÍCIE DO ŠKÔL POČAS PRÁZDNIN
Počas školských prázdnin mesto zrekonštruovalo budovu Materskej
školy Stromová tak, aby
tu od septembra mohla
byť otvorená nová trieda
pre 15 detí. Na rovnakej
materskej škole sa rekonštruovali i stropy, umyvárne a toalety. Okrem
toho mesto investovalo
i do rekonštrukcie strechy
na MŠ Medňanského.

A

ngličan Alex Lane a rodená Trenčianka Kristína
Gavnholtová (reprezentuje
ČR) sa stali víťazmi dvojhier
na najvýznamnejšom medzinárodnom bedmintonovom
turnaji organizovanom na Slovensku Yonex Slovak Open
2015, ktorý sa konal 26. – 30.
augusta v Trenčíne.

A

ž 24 gólov padlo 27. augusta v exhibičnom hokejovom zápase medzi Duklou
Trenčín a výberom hviezd
NHL (12 : 12). Podujatie malo
charitatívny nádych. Jeho výťažok bol určený na podporu
mládeže, zhotovenie pamätnej
sochy Pavla Demitru a pomoc
v oblasti charity.

2

2. augusta bolo spustené
skúšobné vysielanie Rádia
WOW Trenčín na frekvencii
106,7 MHz. Frekvencia pokrýva dostatočne celý Trenčín,
vrátane všetkých jeho mestských častí.

FOTO: P. S.

N

SPRÁVY Z AUGUSTOVÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Poslanci mestského zastupiteľstva sa stretli na mimoriadnom zasadnutí 10. augusta.

 Schválili návrh primátora mesta na zmenu rozpočtu na tento rok s tým, že došlo
len k presunu ﬁnančných prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu. Znížením
výdavkov na strategické plánovanie mesta boli napríklad
zvýšené výdavky na materské
školy, konkrétne na vypracovanie projektovej dokumentácie rozšírenia MŠ Legionárska.
Peniaze na realizáciu by mesto
mohlo získať z dotácie ministerstva školstva.
 Ďalej poslanci schválili 70
tisíc eur na výstavbu viacúčelového ihriska medzi telocvičňou a bežeckou rovinkou

medzinárodnom rebríčku rezervačného portálu
Hotel.de zostavenom na základe hodnotenia dvoch miliónov
hotelových hostí sa stal Hotel
Elizabeth v Trenčíne víťazom
kategórie Hotel s najlepšími
službami o zákazníka. Podľa tohto rebríčka sú hotely
na Slovensku najčistejšie v Európe.

s doskočiskom v športovom
areáli ZŠ Dlhé Hony. Malo by
vzniknúť multifunkčné ihrisko
so zameraním na loptové hry
(malý futbal, volejbal, tenis,
streetbal).
 Na ZŠ Novomeského a Veľkomoravská poslanci navýšili mzdy a poistné, aby mohli
od 1. septembra 2015 obe školy otvoriť školský klub aj pre
štvrtákov. Školy totiž prijali o jednu triedu prvákov viac
ako predchádzajúci školský
rok, bez navýšenia by nemohli
prijať žiakov štvrtého ročníka
do školského klubu.
 Schody na uliciach Cintorínska a Nová sa dočkajú nie

čiastočnej, ale kompletnej rekonštrukcie. Pôvodnú sumu
poslanci navýšili na 9500 eur.
Pripravovaný nový priechod
pre chodcov na Hodžovej ulici potrebuje aj nové verejné
osvetlenie a stojany na bicykle,
tu zvýšili sumu na 7500 eur.
 Poslanci tiež schválili kúpu
siedmich bytov, ako náhradných nájomných bytov v súvislosti s riešením bytovej situácie
občanov, ktorí momentálne žijú
v reštituovaných priestoroch. Videozáznam
z
celého
zastupiteľstva
je
na www.trencin.sk.
(RED)

ajbližší Deň otvorených
dverí u primátora mesta Richarda Rybníčka bude
v pondelok 14. septembra
od 14.00 a 18.00 h.

Ú

nia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhlásila
12. ročník fotograﬁckej súťaže pod názvom Cesta svetla.
Prostredníctvom fotograﬁí
chce priblížiť verejnosti problematiku zrakovo postihnutých ľudí. Uzávierka súťaže je
30. 9. 2015. Súťaží sa v dvoch
kategóriách: čierno-biela a farebná fotograﬁa. Zo súťažných
fotograﬁí porota vyberie práce
na verejnú výstavu v novembri
2015. V budúcom roku výstava
poputuje po celom Slovensku.
Podrobné podmienky a prihlášku do súťaže záujemcovia
získajú na www.unss.sk.
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Mesto reaguje na premnožené túlavé mačky
V septembri začne mesto s odchytom a kastráciou túlavých mačiek. Reaguje tak na zvýšený počet podnetov
občanov zo sídlisk, kde si v blízkosti bytoviek a detských
ihrísk mačky robia brlohy. Občania majú obavu z možnej
nákazy.

„Podnety občanov sú opodstatnené, preto už v prvých septembrových dňoch pristúpime
k odchytu a kastrácii túlavých
mačiek. Rokovali sme so zástupcami občianskeho združenia
mačkySOS, ktorí nám vysvetlili
ako mačky odchytávať a poradili
nám vhodné prostriedky na odchyt,““ uviedol vedúci Útvaru interných služieb MsÚ Benjamín
Lisáček.
„Veľmi oceňujeme, že Trenčín

ako jedno z mála miest sa podujalo túto problematiku riešiť. Výsledok bude k prospechu
všetkým, ľuďom i zvieratám.
Kastrované jedince sú zdravšie
a naďalej si plnia aj úlohu prirodzeného nepriateľa hlodavcov,“
hovorí Nadežda Moravanská
z OZ mačkySOS.
Mačky sa dajú najlepšie chytiť osobám, ktoré majú ich dôveru. Preto občianske združenie
mačkySOS požiadalo svojich

Po troch rokoch
na Brezine ťažba dreva
V septembri začne po dlhšom čase ťažba dreva v lesoparku Brezina. Ide o odstránenie najmä suchých a poškodených stromov. Zároveň sa prebierkovými zásahmi
uvoľnia mladé a perspektívne dreviny.

Miesta, kde sa bude ťažiť drevo, pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov
(MHSL) označia. Pre návštevníkov je dôležité, aby značenia rešpektovali a nevstupovali
do lokalít, kde im môže hroziť
nebezpečenstvo. Pôjde o čiastkové úseky lesoparku. Na Brezine tak bude vždy dosť miesta
na rekreáciu a oddych.
Podľa
Ivana
Jančičku
z MHSL boli v minulosti na Brezine pravidelne odstraňované suché a poškodené stromy,
ktoré ohrozovali návštevníkov.
Dôležité boli aj tiež pravidelné výchovné prebierkové zásahy. „Všetko sa to dialo v zmysle
Lesného hospodárskeho plánu
s tým, že takto vyťažená drevná hmota šla na odpredaj. V posledných troch rokoch sme však
ťažbu suchých a poškodených
stromov na Brezine nevykonávali

a ak, tak len čiastočne,““ hovorí I.
Jančička.
K spomínaným krokom
mesto pristúpi v rámci celého
lesoparku až v septembri tohto
roka. Dohľad nad prácami bude
mať odborný lesný hospodár
a kontrolu vykoná štátna správa v odbore lesníctva. „Lesný
hospodár vopred vyznačí farbou
drevnú hmotu, ktorá je určená
na výrub a dohliadne na to, aby
bolo vyťažené a odvezené len určené množstvo dreva,““ vysvetľuje
I. Jančička.
Plochy po ťažbe upracú pracovníci MHSL. Pripomíname,
že starostlivosť mesta o lesy nie
je len o ťažbe dreva, každoročne
mesto zabezpečí prostredníctvom svojho odborného lesného
hospodára vysadenie priemerne 3 tisíc mladých stromčekov
na vzniknutých rúbaniskách.
(RED)

Prázdniny v školskom roku 2015/2016
prázdniny
jesenné
vianočné
polročné
jarné – Trenčiansky, Žilinský a Banskobystrický kraj
veľkonočné
letné

podporovateľov v Trenčíne, aby
boli nápomocní s odchytom. Pokiaľ nebude možný odchyt holými rukami, prichádza na scénu
odchytová klietka a mačka sa
lapí do pasce. Ak to bude potrebné, združenie mačkySOS mestu
pomôže aj s prenocovaním niektorých mačiek po operačnom
zákroku.
Kastrácie bude vykonávať
veterinár Pavel Adam. „Mačky
majú väčšinou choroby, ktoré sú
prenášané len z mačiek na mačky. Nebezpeční sú len paraziti,
a to v pieskoviskách. Najčastejšie škrkavky, ktoré žijú v dospelej forme v črevách mäsožravcov
a v larválnej forme sa môžu dostať ústami do tráviaceho traktu detí a potom vytvárajú rôzne ložiská po tele, ktoré sú veľmi
nepríjemné a ťažko liečiteľné,“

hovorí veterinár.
Pri kastrácii budú mačky
ošetrené voči parazitom, čím
ozdravejú a obyvatelia už nebudú musieť mať z nich obavy.
Kastrovaná mačka bude označená zástrihom na ušnici, napríklad v tvare písmena V. Ľudia
tak budú vedieť, že je ošetrená
a kastrovaná. Do konca roka má
mesto na tento účel k dispozícii
1 200 eur, pričom kastrácia jednej mačky stojí 40 eur.
„Kastrácia nie je bolestivá,
je to otázka jednej injekcie. Zviera je po 24 hodinách schopné sa
normálne chovať, konzumuje
potravu a nemá žiadne bolesti,“
ubezpečuje P. Adam.
Vykastrované mačky budú
vrátené na miesto, kde boli
odchytené.
(RED)

Mačky sa stali túlavými, pretože domestikované zvieratá ľudia
vyhadzovali na ulicu. Potom ich iní ľudia začali vonku prikrmovať
a prikrmované zviera je plodné zviera a začína sa množiť. Aby sa
znížilo ich rozmnožovanie, je vhodné pristúpiť ku kastrácii.
Hoci zákaz kŕmenia zvierat na verejných priestranstvách neupravuje žiadny právny predpis, v Trenčíne o ňom hovorí záväzné
nariadenie. V ňom je uvedené, že sa nesmú vysýpať zvyšky a odpadky z jedál z okien a balkónov. Rovnako zvyšky jedál nemajú
čo robiť ani pri smetiakoch, kríkoch a podobne. Napriek tomu, sa
to často deje, hoci takéto konanie môže vyjsť občana na 33 eur.

Zimný štadión má vynovené šatne
Mesto v letnom období
investovalo vyše 30
tisíc eur na rekonštrukciu šatní a spŕch pre
deti a mládež a hosťujúce extraligové tímy
na Zimnom štadióne
P. Demitru. Štadión si
však pýta viac.

Začiatkom roka 2015
mesto
dostalo
prísľub
od Vlády SR, že prispeje ﬁnančnou čiastkou na rekonštrukciu chladiarenského
zariadenia a vybudovanie
novej ľadovej plochy. „Veríme, že premiér Robert Fico

Posledný deň vyučovania
pred začiatkom prázdnin
28. 10. 2015
22. 12. 2015
29. 1. 2016

29. 10. – 30. 10. 2015
23. 12. 2015 – 7. 1. 2016
1. 2. 2016

Začiatok vyučovania
po prázdninách
2. 11. 2015
8. 1. 2016
2. 2. 2016

26. 2. 2016

29. 2. – 4. 3. 2016

7. 3. 2016

23. 3. 2016
30. 6. 2016

24. 3. – 29. 3. 2016
1. 7. – 2. 9. 2016

30. 3. 2016
5. 9. 2016

Termín prázdnin

dodrží sľub a štát peniaze poskytne. Rokovania už máme dávnejšie za sebou, no rozhodnuté v tejto veci bude na konci tohto roka.
Čo sa týka uskladnenia čpavku,
občania sa nemusia obávať. Celé
zariadenie prešlo revíziami a je
schopné prevádzky,““ informoval
primátor Richard Rybníček.

(RED), FOTO: P. S.

4. september 2015

M. TREBATICKÁ
JE STÁLE VERNÁ
TURISTIKE

Takmer sedemdesiat rokov je jej
vášňou pešia turistika. Päťdesiat
rokov je aktívnou cvičiteľkou turistiky. Dvadsať rokov pracovala vo výbore Klubu slovenských
turistov. To najdôležitejšie jubileum však Trenčianka Marta
Trebatická oslávila 10. augusta
– deväťdesiatku. Ako vedúca oddielu mládeže vychovala mnoho
milovníkov prírody. Je držiteľkou viacerých ocenení, vrátane
Zlatého odznaku Klubu slovenských turistov. Aj v súčasnosti
organizuje turistické trasy pre
verejnosť a nedeľné vychádzky
v okolí Trenčína. „Turistika mi
štedro obohatila život, naučila
ma láske a úcte k prírode, priniesla mi mnohé krásne zážitky
a priateľstvá, priaznivo vplýva na
môj zdravotný stav a tak sa môžem venovať svojej záľube aj vo
vyššom veku,““ vyznala sa jubilantka. Ku gratulantom sa pridáva aj naša redakcia!
TEXT A FOTO: P. S.

AKO ŽIADAŤ
O PODPORU KLUB
DARCOV?
Trenčianska
nadácia vyhlásila 3. augusta
grantové kolo
Klubu
darcov.
Jeho
uzávierka je 25. septembra. Záujemcov, ktorí plánujú predložiť svoj projekt do tejto výzvy,
pozýva na krátky pracovný seminár 17. septembra od 16.30
h. do nových priestorov Trenčianskej nadácie na Ul. kniežaťa
Pribinu 3 (kino Hviezda, druhé
poschodie). Budeme sa venovať
hlavne tomu, ako dobre napísať
žiadosť, ako sa pripraviť na prezentáciu pre členov Klubu darcov a tiež ako projekt aj úspešne
ukončiť.
(TNN)
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HOVORME SPOLU
O DUŠEVNOM ZDRAVÍ
Od 16. do 20. 9. 2015 sa
bude konať celoslovenská verejná zbierka Dni nezábudiek
spojená s vyberaním dobrovoľných ﬁnančných prostriedkov
darcov za umelé kvietky nezábudky. Verejnosti ich ponúknu
dobrovoľníci z radov študentov
stredných a vysokých škôl. Liga
za duševné zdravie SR smeruje
tohtoročnú kampaň na podporu
prevencie duševného zdravia.
Cieľom je podpora rozvoja siete
starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami a ich sociálneho
začlenenia.

CHOICES POKRAČUJÚ
AJ NA JESEŇ
Večerné rozhovory so zaujímavými ľuďmi opäť pokračujú. Pozvanie na utorok 22. septembra prijali Ivana Molnárová,
výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia, vášnivá bežkyňa
a mama dvoch detí a Branislav
Šmidt, spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ Impact HUB
Bratislava – medzinárodného
pracovného priestoru a miesta zaujímavých podujatí, v ktorom aktívni a tvoriví ľudia zdieľajú hodnoty a vízie, ako by sme
mohli spolu pracovať a žiť. Témou je „Práca v budúcnosti. Čo
nás čaká a neminie?“. Začiatok
o 18.00 h. Vstup je voľný.

BIELA PASTELKA BUDE
V HOKEJOVOM DUCHU

Ambasádorom zbierky Biela pastelka je v tomto roku slovenský hokejový reprezentant
Michal Handzuš. Okrem dražby
predmetov známych slovenských hokejistov sa možno pridať k podpore ľudí so zrakovým
postihnutím aj 25. a 26. septembra v uliciach. Zbierku organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Viac o nej
na www.bielapastelka.sk.

VMČ Stred informuje
V auguste sme sa porozprávali s predsedom Výboru
mestskej časti Stred Jánom Kanabom. V tejto mestskej
časti najviac v súčasnosti rezonujú investičné akcie.

nezákonné parkovanie na trávnikoch, žiadosti o zriadenie
parkovacích miest, detské ihriská a podobne.



V mestskej časti Stred sa
po voľbách vymenili okrem
dvoch všetci poslanci.
Som milo prekvapený prílivom mladých ľudí do zastupiteľstva a konkrétne v našom
výbore mestskej časti sú prínosom. Ja s Michalom Urbánkom sme už starší poslanci,
on je druhé volebné obdobie,
ja tretie. Máme určité systémy zaužívané a radi privítame
novátorské návrhy alebo metódy. Myslím si, že celkovo výbor mestskej časti a poslanci
fungujú a stretnutia VMČ plnia
svoj účel.

 Ako vnímate postoj občanov k veciam verejným?
Celkovo vidieť apatiu u občanov. Obracajú sa na nás s vecami, ktoré ich bezprostredne
trápia – nefunkčná kanalizácia,

 Ľudí zaujíma najmä to, čo
nové sa u nich v mestskej časti najbližšie udeje.
Z ﬁnancií, ktoré sme ako
VMČ dostali – zhruba 155 tisíc,
sa na ceste Pod komárky bude
ﬁnancovať úprava chodníka
zhruba za 80 tisíc. Zvyšných 75
tisíc sme rozhodili na veci, ktoré treba aktuálne spraviť.
Navrhli sme, aby sa na Soblahovskej ulici vysadili nové
sakury na miestach, kde boli
vypílené, ďalej osvetlenie priechodov pre chodcov, opravu
schodov na uliciach Cintorínska a Nová.
Ďalšie akcie sú nové čerešne v Čerešňovom sade, oprava
Domu smútku v Trenčianskych
Biskupiciach, oprava chodníka
na Námestí sv. Anny, oplotenie ihriska na Karpatskej ulici.
Toto boli podstatné veci, ktorými sme sa zaoberali a z poskytnutých ﬁnancií by sa do konca
roka mali zrealizovať. Do budúcoročného rozpočtu navrhneme opravu Ulice J. Zemana.
Ďakujeme za rozhovor.
(RED),
FOTO: P. S.

Detské ihrisko na Novinách. V pláne je jeho oplotenie.



ROKOVANIA VMČ

VMČ Stred

14. 9. 2015 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 30. 9. 2015 o 18.00 v KS Záblatie
VMČ Juh

7. 9. 2015 o 17.30 v ZŠ Novomeského

VMČ Sever

mal zasadnutie 3. 9. 2015 v KS Kubra

6 | INFO

aktuality

číslo 8 | ročník XVII

Sú známe výsledky prieskumu názorov ľudí
Mesto Trenčín v rámci prípravy Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta realizovalo v druhej polovici mája a začiatkom júna kvalitatívny
prieskum názorov obyvateľstva.

Dotazníkom oslovilo 2 tisíc náhodne vybraných trenčianskych domácností s návratnosťou 41,3 percenta, čo znamená, že dotazníky vyplnilo a odovzdalo 826 respondentov.
Cieľom prieskumu bolo zistiť štruktúru,
zvyklosti a návyky občanov, ako aj ich vnímanie mesta a kvality života v ňom. Otázky boli
zamerané na oblasti dopravy, bývania, práce, životného prostredia, bezpečnosti, služieb mesta a ďalšieho rozvoja mesta.



„To, čo ukázali doterajšie analýzy
a workshopy v rámci procesu Trenčín si Ty,
potvrdil aj uskutočnený prieskum. Trenčín
má dobrú východiskovú pozíciu pre zvrátenie nepriaznivého demograﬁckého vývoja,“
hovorí špecialistka pre strategický rozvoj
mesta útvaru hlavného architekta, Renata
Kaščáková.
Trenčín má podľa jej slov veľký, doteraz
slabo využitý potenciál hneď v niekoľkých

oblastiach a podľa výsledkov prieskumu ich
silne vnímajú aj samotní občania mesta.
Trenčín považujú za jedinečný, sú relatívne spokojní s prácou i terajším bývaním,
vo voľnom čase najviac preferujú aktívny
šport a záhradkárčenie a viac ako polovica
opýtaných by privítala sieť cyklotrás pre bezpečný pohyb po meste. Kompletné výsledky
prieskumu sú obsiahnuté v Správe o výsledkoch prieskumu, ktorá je dostupná na útvare hlavného architekta i na webstránkach
www.trencinsity.sk a www.trencin.sk. Podrobnejšie sa výsledkom budeme venovať aj
v ďalších vydaniach INFO TRENČÍN. (RED)

Z VÝSLEDKOV PRIESKUMU

Muž

TRENČÍN STARNE, BUDE POTREBOVAŤ NOVÝCH TRENČANOV
Trenčania pociťujú potrebu budovania kapacít siete sociálnych služieb a privítali by rozšírenie pozornosti na túto oblasť.

V meste Trenčín žije až 17 percent ľudí
v poproduktívnom veku. Priemerný vek
obyvateľov mesta presahuje 44 rokov a zároveň je tu vysoký počet ľudí, ktorí dosiahnu dôchodkový vek v horizonte 10 rokov. V kombinácii s akútnym nedostatkom
mladších ročníkov v reprodukčnom veku
ide o alarmujúce riziko prestarnutia, ku ktorému mesto Trenčín s určitosťou o 10 rokov dospeje, ak nepodnikne nič pre zvrátenie tohto stavu. Dôchodcov bude pribúdať
a na zabezpečenie reprodukcie nebude dostatok mladej generácie.
Z naznačeného vývoja možno očakávať,

že už v krátkej budúcnosti bude rapídne stúpať tlak na poskytovanie sociálnych služieb
a infraštruktúry pre osoby tzv. tretieho veku.
Trenčín tak kopíruje všeobecný trend
starnutia v porovnateľných mestách a pre
jeho ďalší rozvoj bude kľúčovým spôsob,
akým zabojuje v konkurencii ostatných
miest Slovenska o pritiahnutie nových
obyvateľov.
Pripravovaný plán rozvoja mesta musí
teda určiť stratégiu, ako sa o to bude usilovať. Prvá verzia určená na pripomienkovanie bude pripravená v septembri.
(RED)

Trenčiansky BIOjarmok už tento mesiac
Festival chutí, vôní a krás života v súlade
s prírodou sa uskutoční v sobotu 26. septembra
od 10.00 do 17.00 h. na Mierovom námestí.

Jadrom BIOjarmoku bude predaj
a ochutnávka biopotravín a gazdovských
produktov. Predstavia sa biopekári, prvovýrobcovia ovčieho syra, lekvárov, sirupov,
včelári, bylinkári, ale aj predajca starých
a krajových odrôd ovocných stromov či výrobca biočajov. Výrazne bohatší bude tento
rok sprievodný program.
V stánkoch bude zdarma pre verejnosť
poradňa prírodných záhrad a kompostovania, ovocinárska poradňa aj s výstavkou
starých a krajových odrôd ovocia a ukážky
muštovania jabĺk, vrátane ochutnávky. Prezentovať sa budú rôzne organizácie a občianske aktivity – Greenpeace, Spoločnosť
priateľov Zeme, OZ Genofond, Centrum environmentálnych aktivít, iniciatíva Trenčín
21 a ďalšie. Ako každoročne bude na BIOjarmoku ﬁnále hlasovania MISS kompost
2015 s vyhlásením výsledkov o 15.30 h.
V Coffee Sheep budú po celý deň prebiehať prednášky a diskusie na zaujímavé témy
(Lokálna mena, Komunitné záhrady, Včely v meste, značka Tradície Bielych Karpát,

TRENČIANSKY

Bielokarpatský
ovocný
i
program,
Revitalizácia Čerešňového sadu, Klub BioPaPa, Zelené školy).
Cyklisti sú, ako vždy, na BIOjarmoku vítaní. Bude opäť pripravená cyklotombola pre
každého návštevníka, ktorý príde na bicykli a zaregistruje sa v stánku Centra environmentálnych aktivít medzi 9.00 a 16.45 hodinou. Výhercov zverejnia na tabuli pri stánku
CEA o 17.00 h. Pre záujemcov bude možnosť
vyskúšať si jazdu na tandemovom bicykli.
Súčasťou podujatia bude aj kultúrny program na pódiu – pesničky, divadlo a na záver o 16.00 h sa uskutoční
koncert
XXII.
Trenčianskeho
jazzového festivalu: Michal Motýľ TENTET
„SUNFLOWERS“.
BIOjarmok organizujú Mesto Trenčín,
Centrum environmentálnych aktivít Trenčín a OZ Genofond s partnermi.
RICHARD MEDAL, CEA
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GRAF – Veková štruktúra populácie (tzv.
strom života) v meste Trenčín v roku 2014.
ZDROJ: MATRIKA MSÚ TRENČÍN

PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
Mestské hospodárstvo a správa lesov,
m.r.o., Trenčín oznamuje svoj zámer
prenajať v súlade so zákonom č. 138/1991
Zb. o majetku obcí
a VZN mesta Trenčín č. 12/2011
• garážové boxy
y v objektoch CO krytov
y
o rozlohe cca 16 m²/box, nachádzajúce sa
na Saratovskej ul. a na Ul. gen. Svobodu
v Trenčíne
Bližšie informácie sú uverejnené
na www.trencin.sk – Transparentné mesto
– Predaj a prenájom majetku mesta
Trenčín.

4. september 2015
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ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO

ZBER STARÝCH
ELEKTROSPOTREBIČOV
V sobotu 19. septembra 2015 organizuje Mesto
Trenčín v spolupráci so Združením výrobcov
elektrospotrebičov pre recykláciu odvoz
starých spotrebičov priamo z domácností.
Zber starých elektrospotrebičov je bezplatný.

Program na SEPTEMBER:
7. 9.

Zážitky z prázdnin

14. 9.

Mgr. Jolana Škarková – Zo Svätej zeme

21. 9.

doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH – Prevencia proti ochoreniam dýchacích ciest

28. 9.

MUDr. František Jaroš – Ja zdravie i šťastie vinšujem Ti

Ako na to?
Môžete zatelefonovať na Mestský úrad Trenčín na 032/650 44 18 alebo
poslať e-mail na cachova@trencin.sk
k a nahlásiť nasledovné údaje:
1. Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť.
2. Vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a tel. kontakt.
V určený deň bude z vašej adresy nahlásený elektroodpad odobraný.Elektroodpad musí byť vyložený vo vchode bytového domu alebo za bránou
rodinného domu už o 9.00 hod. ráno v deň zberu, nie na ulici. Zároveň je
potrebné, aby ste v priebehu dňa až po odvoz umožnili vstup do týchto
priestorov. Z časových dôvodov nie je možné vynášať elektroodpad z bytov, pivníc a povál.
POZOR! Vaše údaje môžete nahlasovať do 16. septembra 2015, telefonicky
počas úradných hodín Mestského úradu, e-mailom kedykoľvek do tohto termínu. Odvezieme veľké spotrebiče (chladničky, práčky, televízory...), ako aj
malé spotrebiče (vysávače, žehličky, kávovary, fény...), ktoré tiež nepatria do
bežného kontajnera.

Ostatné akcie:
3. 9.

Púť seniorov Šaštín

12. 9.

Mariánska púť – Žarošice ČR

22. 9.

Figaro sem, Figaro tam – Opera SND Bratislava

Turistické
Mestský vrch, Veľký Kriváň, Partizánske – Kalvária
akcie:
PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV
NA OSVIENČIMSKEJ ULICI
pondelok 9.00 – 12.00

Spevácka skupina Sihotiar

pondelok, utorok, štvr- Cvičenie pre ženy
tok, piatok 9.45 – 11.00

PRENÁJOM POZEMKU

pondelok 16.00 – 18.00 Joga pre ženy

Mesto Trenčín oznamuje svoj zámer prenajať
v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
nehnuteľnosti v k.ú. Trenčín:
• časť pozemku CKN parc. č. 2163/1 zast. plocha o výmere 2 m²
nachádzajúceho sa na Saratovskej ul. v Trenčíne (cintorín Juh),
za účelom umiestnenia 2 ks automatov na kahance,
• časť pozemku CKN parc. č. 3276 zast. plocha o výmere 1 m²
nachádzajúceho sa na Sládkovičovej ul. v Trenčíne, za účelom
umiestnenia automatu na pamätné mince.
Bližšie informácie o jednotlivých prenájmoch
budú zverejnené na webovej stránke Mesta
Trenčín www.trencin.sk v sekcii Transparentné
mesto – Predaj a prenájom majetku mesta
Trenčín.



OZNAM

Zásady ochrany Mestskej pamiatkovej rezervácie
Trenčín sú aktualizované

Dokument „Zásady ochrany, obnovy a prezentácie pamiatkových hodnôt Mestskej
pamiatkovej rezervácie Trenčín – aktualizácia““ nadobudol
platnosť 1. augusta 2015, kedy
zároveň stratil platnosť dokument z roku 1991.
Zásady
vypracovali Ing. arch. Ivan Gojdič,
Mgr. Silvia Paulusová a Krajský pamiatkový úrad Trenčín
v roku 2014 a schválil Pamiatkový úrad SR stanoviskom zo
dňa 25. 5. 2015.
Sú dokumentom na vykonávanie základnej ochrany

pamiatkového územia zahŕňajúcej činnosti a opatrenia,
ktorými orgány štátnej správy
a orgány územnej samosprávy v spolupráci s vlastníkmi
nehnuteľností zabezpečujú zachovanie pamiatkových hodnôt v území, ich dobrý technický, prevádzkový a estetický
stav, ako aj vhodný spôsob využitia jednotlivých stavieb, areálov a súborov. Celý materiál je
zverejnený na www.trencin.sk
v sekcii Občan – Útvar hlavného architekta – Mestská pamiatková rezervácia – zásady.

pondelok 16.30 – 18.30 Keramika
utorok 14.00 – 17.00

Jednota dôchodcov Slovenska č. 5

streda 10.00 – 11.30

Brušné tance

streda 14.00 – 16.00

Jednota dôchodcov Slovenska č. 27

streda 15.00 – 17.00

Diabetes – konzultácie

štvrtok 16.30 – 18.30

Keramika – klub

štvrtok 17.00 – 18.00

Joga

piatok 9.30 – 12.00

Spevácka skupina Sihotiar

KONTAKT: 032/743 45 35, 0904 339 401

Jesenné upratovanie začne na Juhu
Organizované jesenné upratovanie v meste Trenčín sa začne
26. septembra a potrvá počas ôsmich sobôt až do novembra.

V sobotu 26. septembra
v čase od 8.00 do 12.00 hod.
budú uložené dva veľkoobjemové kontajnery na týchto miestach
na sídlisku Juh:
– Východná (koniec ulice pri
garážach)
– M. Bela (oproti garážam
5370-3795)
– Saratovská – Novomeského
(križovatka ulíc)
– Kyjevská (pred KS – Verejná
knižnica M. Rešetku)
– Šmidkeho (roh uličiek – nádoba na sklo č. 8110 – oproti
MŠ)
Popoludní v čase od 13.00
do 17.00 hod. budú kontajnery
na ďalších miestach:
– Lavičková (pri domove
dôchodcov)
– Šafárikova (nad garážami
roh – nádoba na sklo č. 8108)
– Liptovská (pri trafostanici č.

68008)
– Halalovka (stred ulice)
– J. Halašu (v zákrute – oproti
domu č. 6)
Jeden z kontajnerov bude slúžiť výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov
a pod.). Hádzať akýkoľvek iný odpad ako biologicky rozložiteľný je
do tohto kontajnera prísne zakázané. Na odkladanie iného odpadu bude slúžiť druhý kontajner.
Prosíme obyvateľov, aby
boli disciplinovaní a dodržiavali
označenie a účel kontajnerov.
PRÍSNE SA ZAKAZUJE vykladať odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta
166 eur.
Celý harmonogram jarného upratovania bude uverejnený
v nasledujúcom vydaní INFO,
ktoré vyjde 2. októbra 2015.

8 | INFO

dobré správy

číslo 8 | ročník XVII

Dve ceny pre Martina Mezeia
Divácku cenu a druhé miesto na piatom ročníku verejnej fotograﬁckej súťaže Fotosieť získal Martin Mezei z Trenčína. Súťaž pripravili členovia fotoklubu Považie. Konala sa v mestskom
parku v Ilave. Fotograﬁe hodnotili návštevníci a odborná porota.
Blahoželáme!

Trenčania na
Výtvarnom spektre 2015
Hrad láme rekordy v návštevnosti
Počas nedele 2. augusta 2015 prekonal Trenčiansky hrad rekord v dennej návštevnosti. Navštívilo ho až 1295 platiacich návštevníkov. Išlo o bežný deň, v ktorom sa nekonalo na hrade žiadne
podujatie. Ako informoval Peter Pastier z Trenčianskeho múzea,
v priemere sa počas bežnej prevádzky návštevnosť hradu pohybuje okolo 650 až 800 návštevníkov denne. Návštevnosť vzrástla aj
medziročne. Napríklad v júli 2014 hrad navštívilo 16 131 platiacich návštevníkov, počas rovnakého obdobia 2015 to bolo 18 947
návštevníkov.

Na 52. ročníku celoštátnej
postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby získala
jednu z 11 cien Eva Čankyová
za cyklus Francúzske impresie.
Čestné uznanie porota udelila 12 autorom, medzi nimi aj
Vladislavovi Malastovi a Jánovi
Nedorostovi. Do súťaže prihlásilo 206 autorov 382 prác.
Porota odporučila vystaviť
111 diel od 84 autorov. Medzi

OPATOVÁ 777.

nimi okrem spomínaných ocenených nájdeme aj ďalších autorov z Trenčína: Magdalénu
Poláčkovú, Evu Kulhánkovú,
Annu Balajovú a Máriu Duhárovú. Výstava toho najlepšieho z aktuálnej amatérskej výtvarnej scény na Slovensku je
v Katovom dome a kasárňach
na Trenčianskom hrade do 30.
septembra.
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Kultúrny
dom
Vstup voľný

Program osláv:
Piatok: 11.9.2015

Sobota: 12.9.2015

Nedeľa: 13.9.2015

19:30 hod.
Premietanie dokumenttárneho filmu
z osláv 775.výročia s komentárom
Mareka Ťapáka
(pripravili: Alžbeta Harry Gavendová
a Marek Janičík)
21:00 hod.
Trombitáši z Púchovskej
Púchovskkej doliny
“Večierka na dedine”
21:30 hod.
Tanečná “Retro” zábava, hrá skupina
DOMINO v pôvodnom zložení.

14:00 hod.
Ochutnávky opattovských jedál pred Kultúrnnym
domom. Poľovníccky a poslanecký guľáš
15:00 hod.
Ukážky hasičskejj techniky - DHZ Opatová
16:00 hod.
ZŠ Opatová - proggram detí
17:00 hod.
hod
“Cimbal trio” - kooncert na počúvanie
18:00 hod. Opatovsskí harmonikári
20:00 hod. Ľudová zábava, účinkujú: DH
Opatovanka hudobný hosť: KOLLÁROVCI

10:30 hod.
Krojovaný sprievod do kostola
Ďakovná sv. omša
- kostol sv. Stanislava
13:00 hod.
Exhibičný
č ý futbalovýý zápas:
á
Starí páni Opatová
16:00 hod.
Majstrovský futbalový zápass:
TJ Opatová - FK Ľuborča
18:00 hod.
Divadelné predstavenie “ To ste
vy pán Taner?” - Divadlo 21 Opatová

Sprievodné akcie:

5.9. 2015 Fuutbalový štadion Opatovvá: Memoriál Jána Baďuru 8. ročník hasičskej súťaže s historickou striekačkou PS8
DHZ Opatová

4. september 2015

kultúra
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hlasom.
Nedeľa bude patriť detskému divákovi, v rámci projektu
Detský divadelný klub zahrá Divadlo na Hojdačke inscenáciu
„Na Zemi, dobre mi...““ Festival
zakončí lahôdka v podaní členov martinského Slovenského
komorného divadla – Františka
Výrostka a jeho syna Františka.
Inscenácia „Kontrabas““ v réžii
známeho slovenského režiséra
Romana Poláka je divadelným

stretnutím generácií, stretnutím otca so synom, stretnutím
človeka s minulosťou, so sebou
samým.
Program predstavení nájdete v KAM, na visittrencin alebo
fcb stránkach festivalu. Festival
organizuje OZ Kolomaž s podporou Ministerstva kultúry SR,
Mesta Trenčín, Klubu Lúč a Reactive Lab s.r.o. Súťaž o voľné
vstupenky na jedno z predstavení je na str. 2.
(RED)

Poďte s INFOM na festival

Sám na Javisku

Štyri festivalové divadelné večery, hostia z USA, Kosova,
Poľska, Českej republiky i domáci umelci. 21. ročník festivalu divadla jedného herca sa začne už 10. septembra.

Tento rok vystúpi na festivalovom pódiu 11 umelcov z 5
krajín. Je ťažké vybrať hlavnú
hviezdu. „Sme radi, že sa nám
podarilo pritiahnuť v slovenskej
premiére pána Bohumila Klepla.
Jeho predstavenie bude nevšedným diváckym zážitkom,““ hovorí
Kamil Bystrický z občianskeho
združenia Kolomaž, ktoré festival organizuje.
Festival otvorí vo štvrtok
(10. 9.) večer svojím recitálom
absolventka Akadémie umení
v Banskej Bystrici Gabriela Očkajová. Nasledovať bude repríza inscenácie o chlapcovi, ktorý
sa považoval za Ježiša – Blázon
v podaní Tomáša Plánku, člena
domáceho divadla Kolomaž.
Piatková ponuka – to je najskôr predstavenie kosovského
performera Mentora Zymberaja. Spracoval literárnu predlohu rakúskeho autora Štefana Zweiga Amok, v ktorom

analyzuje fenomén zla v človeku. Ako ďalej hovorí organizátor, Bob Klepl predvedie svoju
obsesiu z vysávania v inscenácii
Vysavač. Samo Trnka a Matej
Adámy budú zastupovať žáner
stand up a český performer Ventolin zakončí bohatý festivalový
deň netradičným hudobno-divadelným predstavením.
Sobotu (12. 9.) odštartuje poľská herečka Anna Skubik
dialógmi s Marlene Dietrich
v sprievode bábky životnej veľkosti. Eva Pavlíková, členka Divadla Andreja Bagara v Nitre,
sa na prahu päťdesiatky ocitne na pomyselnej hranici, kde
bude prehodnocovať svoj život.
V predstavení „Skok z výšky“
bude hrať aj s divákmi, ktorí dostanú pred predstavením scenáre. Sobotný večer ukončí americký „performer na špičkách“
Dead Western, človek s expresívnym výrazom a hlbokým

Chystá sa druhý TEDx v Trenčíne
S podtitulom „V ríši divov“ sa uskutoční v sobotu 3. októbra v nových priestoroch Kasární na Trenčianskom hrade. Registrácia účastníkov bude spustená v septembri.

Po mimoriadne úspešnom
prvom ročníku podujatia TEDx
sa mladí ľudia z Trenčína rozhodli opäť priniesť do nášho
mesta zaujímavé myšlienky a inšpirácie hodné šírenia. Konferencia má podtitul „V ríši divov“.
„Účastníkom ukážeme naozaj
rôzne divné veci – v pozitívnom
aj negatívnom svetle,““ hovorí za organizátorov Lenka Križanová. „Divnú tému sme preniesli aj do samotných prednášok

a videí, či aktivít v prestávkach
a afterparty. Iba jedlo a občerstvenie bude počas celého dňa
normálne.““ Na pódiu sa vystrieda 14 rečníkov z rôznych oblastí
– veda, umenie a dizajn, psychológia. Doplnia ich 4 videá, ktoré
odzneli na veľkých TED podujatiach. Medzinárodná licencia
povoľuje v hľadisku 100 účastníkov, počet vstupeniek je preto
obmedzený.
Vstupenka zahŕňa okrem
prednášok aj chutné celodenné občerstvenie prispôsobené
ľuďom s rôznymi diétnymi obmedzeniami. Medzi jednotlivými blokmi sa účastníci zabavia
na aktivitách, ktoré ich prenesú
do čarovného sveta vedy, techniky a umenia. Pri dobrej káve sa
navzájom spoznajú a po zotmení
na nich bude čakať ešte afterparty. Online registrácia a viac informácií na www.tedxtrencin.sk
a na facebookovej stránke TEDxTrenčín, kde budú postupne zverejňované aj mená rečníkov.(RED)

MILO KRÁĽ BUDE V TRENČÍNE,
AKO FILMOVÝ TVORCA
V piatok 16. septembra v Artkine Metro sa môžete osobne stretnúť so známym slovenským televíznym a divadelným hercom, ktorý sa predstaví v menej známej
úlohe.

Milo Kráľ v minulom
roku ukončil vysokoškolské štúdium v odbore ﬁlmový režisér. Na programe večera bude výber
z jeho absolventských ﬁlmov. Po premietaní na besede porozpráva o svojich
zážitkoch z umeleckého
prostredia. Filmový večer
s Milom Kráľom je prvým
zo série pravidelných ﬁlmových večerov, ktoré sa
budú konať vždy v prvý
piatok v mesiaci v Artkine Metro o 19.00 hodine.
Večery organizuje Trenčianske
osvetové stredisko a LampART,
s. r. o. „Ako pedagóg na Akadémii umení v Banskej Bystrici mám šancu sledovať ﬁlmovú
tvorbu poslucháčov. Každý rok
sa katedra Filmovej a dokumentárnej tvorby zúčastňuje domácich i zahraničných festivalov a študentské ﬁlmy sú neraz
na súťažných fórach ocenené.
Tak prečo to neponúknuť širokej
verejnosti aj u nás v Trenčíne,“
hovorí autorka nápadu Zuzana

Laurinčíková. Filmové večery
budú každý mesiac prezentovať dve vysoké umelecké školy
na Slovensku – VŠMU a Akadémiu umení, ktoré sa budú
v premietaní ﬁlmov striedať.
Trenčania tak budú mať šancu
sledovať vývoj mladej ﬁlmovej
tvorby na Slovensku. „Veríme,
že sa vytvorí okruh záujemcov,
ktorí sa stanú pravidelnými návštevníkmi týchto večerov,““ dopĺňa za organizátorov Z. Laurinčíková.
(RED)
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Hľadajú domov

Trenčiansky polmaratón už o niekoľko dní

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 1,5-ročný kríženec jazvečíka Montys sa našiel 11. augusta v Kubrici. Je energický, ale
prítulný a učenlivý. Pri troške
výchovy bude z neho poslušný
psík. Vhodný je k mladším ľuďom aj deťom, ktorí budú mať
čas s ním chodiť na prechádzky.

číslo 8 | ročník XVII

Na nultom ročníku bežeckého podujatia sa pred rokom
zúčastnilo 298 p
pretekárov. Prvý ročník bude mať viac
disciplín a predĺži sa na tri dni.

Prvý deň (piatok 11. augusta) je na programe Beh o Matúšov groš, ktorý je venovaný deťom základných škôl, ktorí budú
pretekať v družstvách aj individuálne. Trať povedie z Mierového námestia smerom na Farské schody – Matúšovou ulicou
a naspäť na Mierové námestie.
„Druhý deň, v sobotu 12. augusta, sa presunieme do priemyselného parku, kde budú pretekať
korčuliari vo všetkých vekových
kategóriách tzv. Inline Trenčiansky polmaratón,““ informoval organizátor Martin Vlnka.
Centrum tretieho dňa podujatia bude Posádkový klub
(ODA), kde sa bude konať samotný štart hlavného behu dlhého 21,0975 km. „Ak je pre
niekoho trať príliš dlhá, môže si
zostaviť štvorčlenné družstvo.
Zúčastniť sa môžu bežci všetkých vekových kategórií. Dokonca sme tento rok doplnili kategóriu škôlkari a mladší. O 10.00 je

naplánovaný štart detských behov, ktoré sú vďaka sponzorom
tento rok bez štartovného poplatku,““ povedal organizátor.
Trať hlavného behu bude
smerovať cez Mierové námestie
smerom na Hodžovu ulicu, ďalej po Armádnej ulici smerom
na hrádzu, kde sa pobeží až
po nový cestný most. Ďalej bežci
zbehnú na hlavnú cestu smerom

k Posádkovému klubu, kde bude
cieľ.
Do uzávierky INFA bolo zaregistrovaných okolo 250 pretekárov. „Dúfame, že sa počet
bežcov ešte zvýši. Bol by som
rád, keby bežcov prišlo na trať
povzbudiť čo najviac Trenčanov
a vytvorili tak dobrú pretekársku
atmosféru,““ doplnil na záver M.
Vlnka.
(RED)

Florbalisti 1. FBC
strieborní

Oli je asi 2-ročný kríženec. Našli ho 10. augusta v Opatovej.
Má hygienické návyky. Je pokojný a poslušný, ale aj smutný. Čaká na pôvodného alebo
nového majiteľa. Vhodný je
do bytu i domu so záhradkou
a prístupom dnu, k mladším
ľudom i deťom.

Skvelý úspech Ilyo
Taekwondo Trenčín
Mateo je asi 2-ročný kríženec fúzača. Majiteľ ho vysadil
z auta na krajnici a ušiel preč.
Má hygienické návyky. Je vhodný do domu so záhradkou, ale aj
do bytu. Je to psík v kondícii a rád
pôjde aj na dlhšiu prechádzku.
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.

na Nozdrkovce, tam bude otoč
a pobežia smerom na Trenčiansku Turnú, kde nasleduje opäť
otoč a späť cez sídlisko Noviny

V predposledný augustový víkend sa športovci Klubu Ilyo Taekwondo Trenčín vrátili z medzinárodného turnaja Korčula Open
2015 ovenčení medailami. Na ostrove Korčula v Chorvátsku klub ocenili pohárom za 3.
miesto z 31 klubov zo 7 krajín. Celkovo priviezli do Trenčína 2 zlaté (Jana Ilašenková
a Zlatica Hlaváčová), 3 strieborné (Oľga Samešová 2x, Tadeáš Ferletják) a 8 bronzových
medailí (Damián Ferletják 2x, Erik Nevláčil,
Tadeáš Ferletják, Tobias Scherhaufer, Martina
Klinčuchová, Zlatica Hlaváčová a Martin Šácha). Turnaju predchádzalo týždňové sústredenie na ostrove s chorvátskymi klubmi. Ako
informovala Jana Ilašenková, všetci reprezentanti podávali skvelý výkon a už sa pripravujú na septembrový Slovenský pohár v Snine –
Black Tiger Cup 2015.
(RED) FOTO: ARCHÍV KLUBU

V dňoch 21. – 23. augusta sa hráči ŠK 1. FBC
Trenčín zúčastnili na medzinárodnom turnaji ELITE CUP 2015 v Nowom Targu. Zverenci Miroslava
Ságu sa predstavili v skupine „A“, kde boli ich súpermi švédske Malmö FBC, poľský majster Górale
Nowy Targ a vicemajster nášho severného suseda
Szarotka Nowy Targ. Prebojovali sa až do ﬁnále,
kde sa stretli so švédskym Malmö FBC (1:2). ŠK
1.FBC Trenčín na turnaji obsadil striebornú pozíciu. Zohrali 6 kvalitných zápasov proti zahraničným súperom. Po ﬁnálovom zápase organizátor
podujatia vyhlásil All Stars tím turnaja, do ktorého sa z hráčov 1. FBC dostal obranca Marek Bulko.
ZDROJ: 1FBCTRENCIN.SK

Florbalová extraliga začína 19. septembra,
kedy sa Trenčania predstavia na palubovke
ATU Košice a o deň neskôr si sily zmerajú
s ďalším domácim tímom Florko Košice.

4. september 2015
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Program festivalu:
PIATOK 11. 9. 2015 > MIEROVÉ NÁMESTIE
9.00 BEH O MATÚŠOV GROŠ
športové podujatie pre deti a vystúpenia športových klubov
14.30 AURA, GOONIES, KORZO
vystúpenia tanečných skupín
17.00 JOE a JANE
duo výborného gitaristu a výnimočnej speváčky

19.00

KATARZIA

autorský girl folk rap po slovensky

20.00

WALTER
SCHNITZELSSON

zmes rock´n rollu, indie, punku, blues,
energie a radosti z hrania

SOBOTA 12. 9. 2015 > MIEROVÉ NÁMESTIE
10.00 DETSKÁ DYCHOVÁ

15.00 AKO SA GAŠPAR TAKMER

HUDBA R. HEČKA

KRÁĽOM STAL

dychovkový dorast z Dolnej Súče

Divadlo z domčeka (hrá sa na Farských schodoch)

11.00 AKO BABA PAČMAGA

ŽENÍCHA ZHÁŇALA
Divadlo Babadlo z Prešova, rozprávka
na ľudové motívy platné dodnes

12.00 LATOVČEK
detský folklórny súbor z Dolnej Súče
13.00 HUNCÚTI
cimbalová muzika z Drietomy
13.00 MECHÚRIK KOŠŤÚRIK
Divadlo z domčeka (hrá sa na Farských schodoch)
14.00 NASZ TATA
rodinný folklórny súbor z Trzebini (PL)
15.00 TRENČAN
folklórny súbor Gymnázia Ľ. Štúra

16.00 AZUCAR CUBANA
karibská ohnivá energia s originál kubánskou speváčkou
17.00

LOJZO

koncert legendy, preslávenej teplákmi a baretkami

19.00

LE PAYACO

kapela, ktorá nás svojimi hitmi vráti
do sviežeho bezstarostného leta

20.30 CPT. SLICE
rock´n roll? recesia? skvelý koncert?
Všetko dokopy – trenčianska superskupina je späť!

NEDEĽA 13. 9. 2015 > MIEROVÉ NÁMESTIE
15.00 KEĎ SA HRÁME NEHNEVÁME
detské folklórne súbory Radosť, Kornička, Nezábudky a Čajka
17.00 POVAŽAN a POVAŽAN

SENIORKLUB
dve generácie folkloristov z Považskej Bystrice

18.30

VEĽKÝ DYCHOVÝ
ORCHESTER
HORNONITRIE

slávnostný koncert, v ktorom zaznejú
aj diela K. Pádivého

Okrem toho:

• REMESELNÍCKY JARMOK • BURČIAK • DOBRÉ JEDLO – každý deň od 10.00
• ÚŽASNÉ STARINKY – historický flašinet, drevený kolotoč, historická kuchyňa
Sprievodný detský program (sobota 12. 9. 2015):

• DETSKÝ ADRENALÍN – lyžovanie na dlažbe, pavúčia stena, lanovka, streľba prakom
a kušou a iné akčné prekvapenia (vchod na Brezinu pod mestskou vežou)
• TVORIVÉ DIELNE – výroba maľovaných tašiek na papučky
P O D U J AT I E P O D P O R I L I

O R G A N I Z ÁT O R O M F E S T I VA L U J E
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TRI DNI ZÁBAVY
A PRE KAŽDÉHO
NIEČO
V programe tohtoročného mestského festivalu
ľudovej kultúry a zábavy
sú zastúpené všetky žánre
tak, aby si každý vyhľadal
svoje.

Folklór, ktorý neodmysliteľne patrí k festivalu Pri trenčianskej bráne, bude tento rok
reprezentovať domáci FS Trenčan, dve generácie Považanu
z Považskej Bystrice, ale aj cimbalovka a takmer dvojhodinový
program, poskladaný z najlepších čísiel detských folklórnych
súborov. Z vynikajúcich kapiel
sa podarilo zostaviť aj večerné
programy. Na Mierovom námestí po prvýkrát zahrajú hviezdy
festivalov Le Payaco a Walter
Schnitzelsson, Katarzia – dievča, ktoré zmenilo slovenskú pesničkársku scénu. Po dlhej dobe
sa vráti aj legenda teplákového
folku, skupina Lojzo. Hudobná
bodka za festivalom bude grandiózna – v nedeľu večer zahrá
koncert 50-členný Veľký dychový orchester Hornonitrie. Atrakciou pre deti bude divadelný rebriniak, odstavený na Farskej ulici
s Divadlom z domčeka. Celkovo
bude program pre deti bohatý –
v piatok dopoludnia pre školákov
budú na námestí behy a športové
aktivity, v sobotu si môžu vybrať
z 3 divadelných predstavení, v átriu za Mestskou vežou budú adrenalínové atrakcie – lanovka, pavúčia stena, lyžovanie po dlažbe
a streľba z kuše. Pod prístreškom
tvorivých dielní bude niečo, čo
tu ešte nebolo – už teraz šikovné
krajčírky šijú zo svetlého plátna
tašky na papučky do školy, ktoré si budú môcť deti vlastnoručne
pomaľovať farbami na textil.
Pri prechádzke námestím ľudia určite stretnú pána s ﬂašinetom, či starý drevený kolotoč
s drakom, v sobotu budú môcť
v historickej kuchyni ochutnať,
ako sa varilo v stredoveku.
Horúce leto naznačuje, že
burčiak bude výborný, k tomu
stánky s jedlom, ktoré najlepšie
chutí vonku – podplameníky či
grilované špeciality. Novinkou
budú čerstvé šaláty, atrakciou čapovací vak, s ktorým sa predajca
bude pohybovať po námestí, ale
aj červené retro autíčko s kávou
a nápojmi.
(RED)
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 Na Soblahovskej ulici
za kruháčom pri autobusovej
zastávke je v strede cesty uvoľnený kanálový poklop, ktorý pri
každom nabehnutí prechádzajúcich áut vydáva hlučný zvuk.
Pre obyvateľov okolitých domov
je to dosť nepríjemné. Dá sa
s tým niečo urobiť?
OBČAN TN
Zdenka Pepelová, Trenčianske
vodárne a kanalizácie, a. s.
Do konca septembra ho pracovníci našej spoločnosti vymenia, vrátane úpravy asfaltového
povrchu a ostatných prác súvisiacich s osadením poklopu.


Na aký termín dokončenia
rekonštrukcie križovatky Novomeského-Halašu-Šmidkeho
je platné stavebné povolenie?
Stav je od 25. mája 2015 nezmenený.
ZDENĚK VANĚK
Peter Ridoško, referent pre investície mesta:
Pri tejto investičnej akcii bolo
po začatí výkopových prác zistené, že bude neplánovane nutné
preložiť niektoré inžinierske siete. Po podpise Zmlúv o preložke

s príslušnými vlastníkmi sietí je naplánované pokračovanie
v prácach v septemberi 2015.
Predpoklad dokončenia investičnej akcie október 2015.

 Od 26. 3. 2015 je uzavretý Čierny mostek a paralyzovaná doprava zo Zamaroviec, Orechového, či Istebníka
i do centra mesta. Odvtedy sa
so stavbou železničného mosta
z pravej strany Váhu nepokročilo ani o meter. Bolo uzavretie
Čierneho mosteka už od marca
nutné? Kedy bude sprevádzkovaný podjazd za Old Heroldom?
Je možné po začiatku školského
roku opäť dočasne sprevádzkovať Čierny mostek aspoň jednosmerne pomocou panelovej
cesty, až kým zhotoviteľ nezačne na danom úseku pracovať?
Aké má mesto možnosti penalizácie zhotoviteľa pre prípad nedodržania termínov ukončenia
stavieb?
MICHAL NEBUS
Zhotoviteľ stavby:
Uzavretie Čierneho mosteka bolo v zmysle stavebného

povolenia a postupu. Podjazd bude
sprejazdnený do konca roka 2015.
Na tomto úseku sa pracuje na inžinierskych sieťach, prebiehali tlakové skúšky na prekládkach potrubí, ktoré sú osadené. V prvom
septembrovom týždni sa bude osádzať chránička preložky kanalizácie v trase niekdajšej dočasnej komunikácie popod čierny mostek.
Richard Rybníček, primátor
Trenčína:
Investorom stavby sú Železnice SR. Mesto nemá so zhotoviteľom žiadny zmluvný vzťah, keďže
nie je investorom. Pre nás je kľúčové, že do konca roka majú byť
dokončené všetky rozostavané
stavby, okrem nového železničného mosta. Našou prioritou je, aby
sa práce čo najskôr ukončili.



Čo sa stavia na poli medzi
Záblatím a Zlatovcami oproti
budúcemu kruhovému objazdu?
BOŽENA A.
Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
Podľa informácií od zhotoviteľa ide o výstavbu dočasnej
prístupovej cesty, ktorá bude

na konci septembra odstránená a terén sa vráti do pôvodného stavu. Táto prístupová cesta
je potrebná, aby mohli pokračovať práce na druhej etape výstavby kruhového objazdu Brnianska – Bratislavská. Toto riešenie
umožní rýchlejšie vybudovanie
druhej etapy križovatky tak, aby
bola sprejazdnená v septembri
a zabezpečí vyššiu kvalitu prác,
keďže sa polovica kruhovej križovatky vybuduje na jeden záber.



Prečo ste premiestnili zastávku od Radegastu na Žilinskú ulicu pod bytovku priamo
pod okná a balkóny?
OBYVATEĽKA TRENČÍNA

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
Zastávka MHD Trenčín Opatovská, Radegast je na Žilinskú
ulicu premiestnená len dočasne počas uzavretia Opatovskej
ulice z dôvodu výstavby okružnej križovatky. Po ukončení obchádzkovej trasy bude opäť presunutá na svoje pôvodné miesto.
Prosíme o trpezlivosť.
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V programe mestského festivalu ľudovej kultúry a zábavy sú zastúpené všetky žánre tak, aby si každý vyhľadal
svoje. Podrobný program nájdete v INFE na strane 11.



DIVADLO

10. 9. | 18.00 | Spoveď herečky

Marlene Dietrich a jej slúžku Gloriu, v parížskom byte tesne na sklonku jej života.

Martin Budinský, spevácky zbor Piarissimo.

12. 9. | 20.00 | Skok z výšky

6. 9. | 20.00 | Vvhile (SRB)

|

Hrdinka (Eva Pavlíková)
stojí na prahu päťdesiatky. Doteraz ju
všetci poznajú ako vzornú matku, poslušnú dcéru, obetavú manželku, spoľahlivú
priateľku a najmä ako veľkú nešťastnicu,
ktorej sa smola lepí na päty.
KINO HVIEZDA



NEDAJTE SI UJSŤ

5. 9. | 9.00 – 14.00 |
Farmársky jarmok

13. 9. | 19.00 | Kontrabas
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Hudobno – poetické
pásmo absolventky herectva Fa dramatických umení AU v Banskej Bystrici Gabriely
Očkajovej, popretkávané piesňami a básňami K. Peteraja, K. Hudecovej, Z. Laurinčíkovej, J. Gombára a M. Kráľa.

| Pre všetkých milovníkov My
Bloody Valentine a shoegaze.

KLUB LÚČ

11. 9. | 23.00 | Ventolin (CZ)
KLUB LÚČ | Koncert.

12. 9. | 20.00 | Latino: Azucar
Cubana

10. 9. | 20.00 | Blázon
|

V monodráme Patricka
Süskinda účinkujú F. Výrostko a F. Výrostko ml. Slovenské komorné divadlo Martin
ponúka nový pohľad na tento slávny text.
KINO HVIEZDA

20. 9. | 19.00 | RND
– Polooblačno
POSÁDKOVÝ KLUB | Pri príležitosti 50. výroPK DIVADELNÁ SCÉNA | V inscenácii Divadla
Kolomaž podľa predlohy francúzskeho autora Patricka Grégoire „Le Imbecile“ účinkuje Tomáš Plánka. Monodráma o chlapcovi, ktorý žije vo svojom vnútornom svete
a neuvedomuje si, čo presne sa okolo neho
odohráva.

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 | Odvrátená
strana mesiaca

11. 9. | 18.00 | Amok

PIANO KLUB |

Latino party. Azucar Cubana
(Cuba, SK), DJ: Juro Paška, animácie: Zuzka
Soukupová.
14. 9. | 21.00 | Face2bass
KLUB LÚČ | Djj party.
p y Ako headliner sa ppred-

staví Smack, víťaz Českého Anděla za najlepší hip-hopový album roka. Ako support
sa predstavia YA, Drim, Insphere, UnclPete
a Matlock. Line Up: Smack, YA!, Drim, Insphere Music, UnclPete, Matlock.
18. 9. | 18.00 | Hudobný večer
na hrade
TRENČIANSKY HRAD |

5. ročník Hudobného
večera na hrade. Koncert Bobovej diéty
(SK) a Tomáša Kočka a orchestr (CZ) v netradičnom prostredí nádvoria Trenčianskeho hradu.
18. 9. | Strapo
PIANO KLUB | Koncert.

MIEROVÉ NÁMESTIE | Farmárske produk-

ty a výrobky z blízkych regiónov (syry,
vína z malých vinárstiev, pekárenské
výrobky...), kvety, čerstvá zelenina,
sezónne ovocie, dobré ajj zdravé jjedlo
a špeciality. Účinkuje bluegrassová kapela Tieň.
3. 10. | 2015 | 9.00 – 18.00 |
Farmársky jarmok
MIEROVÉ NÁMESTIE | V programe v čase

od 10. 00 do 18.00 budú účinkovať ajj
Bábkové divadlo BÁBSCENUS (Budkáčik a Dubkáčik) a MARIACHI SIN FRONTERAS – hudobná skupina hrajúca tradičné mexické piesne a hudbu štýlu
mariachi.
12. 9. | 16.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom

18. 9. | 20.00 | Chillout night
KLUB LÚČ | Komorný hudobný večer s nády-

chom elektroniky s Abnormalom.
19. 9. | Rock oldies live
POSÁDKOVÝ KLUB |

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Hlavnou postavou
inscenácie inšpirovanej Stefanom Zweigom je lekár (Mentor Zymberaj – Kosovo),
ktorý zažil v mladosti vážnu traumu.

11. 9. | 20.00 | Vysavač
KINO HVIEZDA | Bohumil Klepl v jedinečnej

komediálnej one man show o zamilovanom upratovačovi z nákupného centra.
11. 9. | 22.00 | Samo Trnka &
Matej Adámy
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Stand up show.

12. 9. | 18.00 | Polámané nechty,
dialógy s Marlene Dietrich
|

Uznávaná poľská umelkyňa Anna Skubik v dialógoch
s legendárnou hviezdou. Hra zachytáva
PK DIVADELNÁ SCÉNA

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. Hru V. Klimáčka uvádza divadlo GUnaGU.

PIANO KLUB | Koncert.

19. 9. | 20.00 | Longital (SK) +
Aby wolf (USA) + Leto (CZ)

26. 9. | 20.00 | Autor
| Hra Pavla Seriša
o osude autora, ktorý musí vytvoriť originálny zábavný program, inak príde o všetko. Osobná výpoveď o úskaliach tvorby pod
režijným dohľadom českého divadelného
a filmového režiséra Břetislava Rychlíka.

PK DIVADELNÁ SCÉNA



KONCERTY

6. 9. | 19.00 | Benefičný
mariánsky koncert
TRENČIANSKY HRAD | Účinkujú: Eva Cáhová,

Sima Martausová, Zuzana Laurinčíková,

| Téma: Trenčianske hostince, krčmy, kasína a hotely. Hostince a krčmy
so základnou ubytovacou, resp. stravovacou funkciou boli od počiatku svojej
existencie významným obchodným,
ekonomickým aj spoločenským centrom. Na prelome 19. – 20. storočia
boli kaviarne a vinárne ako miesta nezáväzných spoločenských stretnutí navštevované podľa spoločenského postavenia, profesie, spoločenskej vrstvy
a konfesie. Ako sa pôvodne volal hotel
Trenčan a prečo? Čo bol „literárny štvrtok“? Kde by ste hľadali kasíno a kde
ste si mohli zahrať biliard? To všetko sa
dozviete počas ďalšej prechádzky.

KIC

KLUB LÚČ | Koncert.

20. 9. | 18.00 | Otvárací koncert
sezóny
EVANJELICKÝ KOSTOL |

Klub priateľov vážnej hudby pozýva na organový recitál Daniely Belancovej.

2 | KAM



kam v trenčíne

FILM

CINEMAX
od 1. 9. |

22. 9. | Banjo Band Ivana
Mládka

streda | 15.30 – 16.30 | Jumping
pre deti

Darček

streda, piatok | 16.00 – 17.00 |
Prípravka pre deti

| Detský divadelný
klub. Pútavýý ppríbeh o chlapcovi
p
Jackovi,
princeznej Ďatelinke, malej fazuľke a veľkom kúzle.

PK DIVADELNÁ SCÉNA
|

Hudobno-zábavná show,
v ktorej okrem Ivana Mládka a jeho hudobníkov vystupujú
y p j ajj spievajúci
p j komici –
Lenka „Kalamity Jane“ Šindelářová, Lenka
Plačková a Jan Mrázek.
PIANO KLUB

26. 9. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé
dielničky

24. 9. | 18.00 | Kollárovci

od 1. 9. | Griswoldovci

Americká dobrodružná komédia. Ďalšia generácia známej filmovej rodinky
Griswoldovci. V hlavných úlohách filmu sa predstavia Ed Helms a Christina
Applegate, ktorí zoberú rodinu na cestu, kde spoločne zažijú ďalšie bláznivé
dobrodružstvo.
od 1. 9. | Uuups! Archa je
fuč...

Animovaná rozprávka pre všetky vekové kategórie.
od 1. 9. | Hitman: Agent 47

|

MS DANCE STUDIO | Tanečno-pohybová prí-

deti.

prava pre deti od 5 rokov. Vnímanie rytmu,
základy spoločenských tancov a príjemný
kolektív. Zápisy: streda 2. 9. a piatok 4. 9.
16.00. Začiatok 9. 9.



25. 9. | 21.00 | Vec (SK) +
Bleubird (USA)

HOSS SPORT CENTER |

KLUB LÚČ | Koncert.

30. 9. | 16.00 | Hrajú nám pre
radosť
POSÁDKOVÝ KLUB | Koncert detí Základnej
umeleckej školy K. Pádivého.

30. 9. | 19.00 |

Lucie Bílá

– Recitál
KOSTOL SVÄTEJ RODINY | Koncert.



PRE DETI

pondelok | 9.00 – 10.30 |
Hodinka pohybu rodičov
s deťmi
HOSS SPORT CENTER | Aj tento rok pokraču-

jeme v spolupráci s materským centrom
Srdiečko v úspešnej hodinke pohybu rodičov s deťmi.
pondelok | 9.00 – 10.00 |
Outdoorové cvičenia rodičov
s deťmi
HOSS SPORT CENTER | Za priaznivého poča-

sia.
Agent 47 (Rupert Friend) nie je obyčajný človek, predstavuje vyvrcholenie desaťročie trvajúceho výskumu.
Stojí na konci vývojovej rady, jeho
existencia nadväzuje na štyridsaťšesť
predchádzajúcich agentov obdarených
neuveriteľnou silou, rýchlosťou, vytrvalosťou a inteligenciou.
od 1. 9. | Votrelci – režisérska
verzia

pondelok | 16.00 | Timmy‘s
friends
KDaM TIGRÍKY | Tanečná angličtina pre deti

vo veku 3 – 6 rokov. Informácie a prihlášky:
www.tancujucetigriky.sk a 0903 783 724.
pondelok, streda, piatok |
Tanečná škola Aura dance

Francúzska komédia nevhodná pre deti

Pre deti od 3 rokov
hodinový program orientovaný na pohybovú všestrannosť formou hry. Rôzne
druhy športu (futbal, tenis, floorball, basketball, baseball, atletické športy, atď.)
zábavnou formou. Je potrebné sa vopred
zahlásiť 32 641 00 13.
streda, piatok | 16.00 – 18.00 |
Tanečná škola Goonies
|

| Tanečná škola moderného tanca pre deti. Informácie a prihlášky
na 0904 504 032.

KC AKTIVITY

streda | 9.00 | Riekankovo
MC SRDIEČKO KC STRED |

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

VÝSTAVY

Miloš Alexander Bazovský
GMAB |

Stála expozícia predstavujúca súbor diel jedného z najvýznamnejších slovenských umelcov obsahuje výber známych i málo vystavovaných autorových
prác.
Výtvarné umenie
trenčianskeho regiónu
GMAB | Stálu expozíciu tvoria diela výtvar-

níkov staršej generačnej vrstvy, pôsobiacich v minulosti v trenčianskom regióne.
1. – 10. 9. | Uhol pohľadu

1. – 30. 9. | Tancujúce tigríky

koš.

KDaM TIGRÍKY | Tanečno-animačný kurz pre
deti vo veku 1,5 – 6 rokov. Info a prihlášky:
www.tancujucetigriky.sk a 0903 783 724.

1. – 20. 9. | Robert Bielik:
Maliarska tvorba

13. 9. | 16.00 | Na zemi, dobre
mi...
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Detský divadelný
klub. Veselé bábkovo-činoherné predstavenie s pesničkami a primeranou dávkou
interaktivity. Vhodné pre deti 3-99 rokov.

16., 23. 9. | 17.30 | 18., 25. 9. |
17.00 | Džamál junior

1. – 10. 9. | Prierez tvorbou
CENTRUM SENIOROV |

Fotografie Július Ká-

GMAB | V dobe kraľovania viedoartu a po-

stkomunistických tendencií vytrvalo pracoval s olejom, venoval sa figuratívnym
námetom, nevyhýbal sa sentimentu
a imaginácii, maľoval realisticky a úhľadne.
1. – 20. 9. | Miroslav Knap: Raj
fantázie a labyrint snov

Orientálna tanečná skupina
pre deti od 12 do 16 rokov. Info a prihlášky:
anide@seznam.cz, tel.č: 0908 788 560,
www.anidestudio.sk

| Diela plné snového mysticizmu
a pokoja. Príklad originálnej výtvarnej
tvorby. Neopakovateľná miera poetickej imaginácie a básnického nazerania
na svet.

17. 9. | 16.00 | Kreatívny rodič
a šikovné dieťa

1. – 14. 9. | Sylvia Juhászová –
Sila ženy

KC AKTIVITY |

MC SRDIEČKO KC STRED | Spomienka
na prázdniny, malí a veľkí tvoria spoločne.

KC AKTIVITY |

utorok, štvrtok | Korzo dance
SZUŠ Trenčín – tanečný odbor

Zábavné podujatie pre

POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografií.

utorok | 15.00 – 17.00 | Klub
keramikárov
|

|

Tanečná škola moderného
tanca pre deti od 3 rokov. Info a prihlášky
na 0915 101 051.

KC AKTIVITY

18., 25. 9. | 17.00 | Nová
orientálna skupina

|

Keramický krúžok pre deti
a mládež od 6 rokov s výučbou základnej práce s hlinou a glazúrou a inými netradičnými materiálmi. Prihlášky a info na 0918 561 320 alebo
mirka@kcaktivity.sk.

od 10. 9. | Uletená Parížanka

streda | 16.30 | Pohybová
všestrannosť pre deti

Tanečná škola moderného tanca ppre deti od 5 rokov do 15 rokov. NÁBOR nových členov v pondelok
7. 9. od 15.00 – 18.00. Info a prihlášky
na 0908 731 125.
KC AKTIVITY

KC AKTIVITY

Ellen Ripleyovú, ktorá ako jediná prežila boj na život a na smrť v nákladnej
lodi Nostromo s vesmírnym votrelcom,
po niekoľkých rokoch nájde záchranná
loď, s ktorou sa vracia späť na Zem. Keď
už sa zdá, že je po všetkom, začína horor znova.

OC LAUGARICIO

Zoskupenie mladých,
talentovaných hudobníkov, ktorí svojim
hudobným umením zabávajú a rozveseľujú poslucháčov doma i za hranicami Slovenska. Ich živá hudba, temperamentný
spev a humorné slovo vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru.
POSÁDKOVÝ KLUB

Film nie je pomníkom Rytmusovej “slávy”, ani retrospektíva jeho tvorby, ani
nič, načo je divák zvyknutý z filmov
o zaslúžilých
ý umelcoch. Odkrýva
ý zložité vzťahy rodiny, ktorých je v Čechách
a na Slovensku stále viac.

27. 9. | 16.00 | Jack a fazuľka

MC SRDIEČKO KC STRED | Deti vo veku
3-6 rokov pod vedením lektorky skáču
na trampolíne.

Mysteriózny thriller. Simon (Jason Bateman) a Robyn (Rebecca Hall) sú mladý manželský pár, ktorých život sa odohráva presne podľa plánov a predstáv.
Až do dňa, pokiaľ stretnú Gorda (Joel
Edgerton), Simonovho dávneho známeho zo strednej školy.
od 1. 9. | Rytmusov
sídliskový sen

číslo 8 | ročník XVII

KC AKTIVITY |

Kurz pre deti od 8 do 12 ro-

kov.

MESTSKÁ VEŽA | Obrazy.

1. – 25. 9. | Anna SkřipskáKubišová: Maľba a kresba
TSK | Výstava.

2. – 30. 9. | Opäť v škole
VKMR HASIČSKÁ

18., 25. 9. | 18.00 | TS Habibti

Orientálna tanečná skupina
pre deti od 4 do 8 rokov.
21. 9. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a rodičia spoločne čítajú v knižnici na Hasičskej v pobočke
na Juhu a na Dlhých Honoch.

22. 9. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku
|

Spoločné čítanie
v knižnici v pobočke Kubrá.

VEREJNÁ KNIŽNICA

GAMB

|

Výstavka kníh pre deti

a mládež.
2. – 30. 9. | Marián Pauer
VKMR JASELSKÁ | Výstavka

približuje život
a dielo významného trenčianskeho rodáka, teoretika fotografie, historika, kurátora výstav, publicistu a spisovateľa pri príležitosti jeho 70. narodenín.
2. – 30. 9. | Karol Pádivý
ý
VKMR JASELSKÁ | Život a dielo významného

slovenského hudobného skladateľa, dirigenta a pedagóga, Karola Pádivého, ktorému sa stal Trenčín druhým domovom.
Výstavka pri príležitosti 50. výročia jeho
úmrtia.
6. 9. | Akvatera Trenčín 2015
VÝSTAVISKO EXPOCENTER

výstava zvierat.

|

Medzinárodná

4. september 2015
11., 12. 9. | Expooptik 2015
VÝSTAVISKO EXPOCENTER |

22. ročník kontraktačno-prezentačnej výstavy očnej optiky a oftalmológie.
12. – 30. 9. | Tradycja
i wspólczesność – tradícia
a súčasnosť
CENTRUM SENIOROV | Výstava poľskej a slo-

venskej paličkovanej čipky.
16. 9. – 7. 10. | Vojenská služba
POSÁDKOVÝ KLUB | Výtvarné diela z Depo-

zitára predmetov kultúrnej hodnoty OS SR.
21. 9. – 16. 10. | Súhry
MESTSKÁ VEŽA | Výstava

Strednej umeleckej školy v Trenčíne o odevnom dizajne.
Vernisáž 21. 9. o 16.00 h.



4. 9. | 21.00 | Staroprameň
Best!Fest
|

Otvorenie novej klubovej sezóny. Indoor, outdoor stage. Minifestival
v centrálnej zóne Trenčína.
KLUB LÚČ

17. 9. | 15.00 | Václavsko
– Michalské spoločenské
stretnutie seniorov

1. – 30. 9. | 17.30 – 18.30 |
Cvičenie pre ženy

POSÁDKOVÝ KLUB |

lovom cvičení s fázami odpočinku, vysoký energetický výdaj, zlepšenie ohybnosti
a schopnosti koordinácie, spevnené partie
bokov, brucha, stehenných a sedacích svalov.

Pripravuje Klub vojen-

ských veteránov.
24. 9. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

25. 9. | 14.00 | Skleróza
multiplex



10. – 13. 9. | Sám na javisku 2015

CVIČENIE

pondelok | 18.30 – 19.30 |
Kruhový tréning
KC AKTIVITY | Súbor cvikov odcvičených je-

utorok | 18.00 – 19.15 | Joga

číte sa množstvo zvodných prvkov.
15., 22., 29. 9. | 18.00 | Kurz hula
KC AKTIVITY | Precvičíte koordináciu pohy-

streda | 16.00 – 17.30 | Systema

21., 28. 9. | 17.15 – 18.15 | SM
system

KC STRED | Vedie pôrodná asistentka Zuza-

11. – 13. 9. | Pri trenčianskej
bráne
MIEROVÉ NÁMESTIE | Mestský festival s tra-

dičným remeselným jarmokom a bohatým
programom.
12. 9. | 18.00 | Bella a cappella
| Medzinárodný festival spevu a hudby v duchu histórie a viery.
Program:
g
18.00 V histórii a v súčasnosti.
Účinkujú: Musica Poetica, vokálna skupina VOX, Detský spevácky zbor Vážky. 19.00
Od prameňov
p
slovenčinyy – k výročiu
ý
narodenia Ľ. Štúra. Účinkujú: Komorný speváckyy zbor ZVON Selenca (Srbsko), I. Rapaičová, J. Šimonovič, Trenčianske balady. 20.30
Spoločné piesne – Komorný spevácky zbor
Zvon (Srbsko), vokálna skupina VOX, cirkevný evanjelický spevokol Zvony.

TRENČIANSKY HRAD

12. 9. | 14.00 | Priateľstvo bez
hraníc
|

XIII. ročník festivalu.
Nasz Tata – folklórny súbor Poľsko.
MIEROVÉ NÁMESTIE



PRE SENIOROV

streda | 8.00 – 9.30 |

Babi, pošli

mi to mejlom
|

Bezplatná inštruktáž
na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom
p
e-mailu ppre seniorov. Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt:
032/ 7708314.
VKMR JASELSKÁ

9., 23. 9. | 15.30 – 17.30 |

Jednota
dôchodcov Slovenska č.30
KC AKTIVITY |

KC AKTIVITY | Zväčšíte svoju ohybnosť, nau-

binuje latinsko-americké tance spolu s aeróbnymi pohybmi v rytme dynamickej
latinsko-americkej a exotickej hudby. Prihlasovanie potrebné na tel. 0903 949 966.

streda | 17.00 | Cvičenie pre
tehotné – profylaxia

na Duncová.

bov, zažijete príjemné uvoľnenie a radosť.
Info a prihlášky: anide@seznam.cz,
0908 788 560



PREDNÁŠKY

štvrtok | 10.00 | Mommie‘s
English Club
MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-

KC AKTIVITY |

3. 9. | 16.00 |

streda | 18.00 | sobota | 10.00 |
Cross fit s champions club
HOSS SPORT CENTER | Vonkajšie cvičenie.

streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty
a bodywork
KC AKTIVITY |

streda | 19.00 | Jumping
|

Cvičenie na profi trampolínkach na čerstvom vzduchu vonku. Rozpis časov a prihlasovanie
na www.vigi.sk.
HOSS SPORT CENTER

streda | 19.30 – 20.30 | Tai – či

glicky a deti sa pri nich hrajú.
Poézia Izabely

Bulkovej
| Pozvánka do Literárneho klubu Omega v Trenčíne pre všetkých
členov a priaznivcov literatúry na diskusiu a prezentáciu vlastnej tvorby, spojená
s predstavením najnovších básní členky LK
Omega.

VKMR HASIČSKÁ

3. 9. | 16.00 | Stretnutie členov
vojenských výsadkárov
POSÁDKOVÝ KLUB

|

Vyhodnotenie letných

klubových aktivít.
8., 22., 29. 9. | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení
MC SRDIEČKO KC STRED | Stretnutie vhodné

KC AKTIVITY |

aj pre tehotné ako príprava na dojčenie.

štvrtok | 18.30 – 20.30 | Cvičenie
s Jankom Pevným

8. 9. | 16.00 | S Andreou
Coddington pod holým nebom

KC AKTIVITY | Nové formy telesného pohy-

bu zamerané na regeneráciu,
g
zosilnenie
a sfunkčnenie kĺbov, šliach, svalov, overené cvičenia na chrbticu a tai – chi zostavy.
Info: 0908 210 940.
piatok | 10.00 – 11.00 | Joga pre
mamičky

VKMR JASELSKÁ |

Otváracia beseda jesennej sezóny podujatí v trenčianskej knižnici so spisovateľkou Andreou Coddington,
spojená s prezentáciou jej najnovších románov „Jozef Bednárik“ a „Divoké kone“.
V prípade nepriaznivého počasia v spoločenskej miestnosti knižnice (Hasičská 1).

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

9. 9. | 16.00 | Oslava Dňa
slovenského vojenského
letectva

1. – 30. 9. | 9.00 – 20.00 |
Centrum pohybu a tanca

bočka Martin.

KC STRED

|

| 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

Film inšpirovaný skutočnými udalosťami českého podsvetia. Gangster Ka
skúma mechanizmus organizovaného
zločinu, vnáša svetlo do miliardového
tunela a snaží sa objektívne ukázať
zrod skutočného gangstra. V réžii Jana
Pachla excelujú známe herecké tváre.
od 10. 9. | Sinister 2

KC AKTIVITY | Cvičenie na regeneráciu chrbtice. Komplexný cvičebný systém vytvorený MUDr. Smíškom, ktorý je zameraný
na odstránenie bolestí a problémov s pohybovým aparátom človeka.

streda | 18.00 – 19. 00 |
Bodywork

Hodina s prvkami dance aerobiku spojená s posilňovaním a strečingom.

od 10. 9. | Gangster Ka

| Naučíte sa ovládať všetky
svaly vo vašom tele, vaše pohyby zostanú
veľmi ženské.

KC AKTIVITY | Tanečná fitness hodina kom-

|

FILM

do 12 r. Tridsaťročná Camilla sa rozhodne nadobro skončiť s ordinérnym spôsobom života. Jedinou vhodnou možnosťou je stať sa šľachtičnou. Aby už
nikdy nemusela pracovať, rozhodne sa
opustiť Francúzsko a odletieť do Veľkej
Británie. Práve tam sa nachádza posledný slobodný princ. Je rozhodnutá,
že to bude láska na prvý pohľad.

KC AKTIVITY

utorok | 19.00 – 20.00 |

Zumba



14., 21., 28. 9. | 19.30 | Kurz
brušného tanca

15., 22., 29. 9. | 19.30 | Kurz flirt
dance

Nácvik prirodzených reflexov, reálnych bojových situácií na ulici
pri prepade, obrana proti viacerým súperom a ozbrojeným útočníkom. Obratnosť,
rýchlosť, vytrvalosť, koordinácia, výbušná
sila a psychická odolnosť v stresových situáciách.

rodného festivalu divadla jedného herca.

KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na hlboký svalový systém, podporu krížovej chrbtice a laterálne hrudné dýchanie. Zostava
cvikov natiahne skrátené a posilní oslabené svaly. Bližšie info a prihlasovanie
na 0905 705 431.

KC AKTIVITY | Cvičenie otvorené voči všetkým – bez ohľadu na vek a fyzickú kondíciu. Vhodné aj pre začiatočníkov.

KC AKTIVITY

PK DIVADELNÁ SCÉNA | 21. ročník medziná-

KC AKTIVITY | Posilňovacie cviky v interva-

1. 30. 9. | Pilates

CENTRUM SENIOROV |

den po druhom s využitím fitness náčinia
v jednom kruhu za sebou bez prestávky,
precvičenie všetkých partií tela.

FESTIVALY

KAM | 3

kam v trenčíne

POSÁDKOVÝ KLUB | Návšteva členov SLZ po-

10. 9. | 16.30 | Štvrtkové
vzdelávania
| Cyklus rodičovských diskusií. Téma: Adaptácia dieťaťa

MC SRDIEČKO KC STRED

Horor. Opäť sa vracia Bagul, strašidelný pohanský démon požierajúci detské
duše.
ARTMAX
22. 9. | Rómeo a Júlia

Priamy prenos Royal Opera House. Slávna Shakespearova romantická tragédia v choreografii Kennetha
MacMillana zasadená do podmanivej
Prokofievovej hudby. Toto prevedenie
Rómea a Júlie je plné farieb veronského pouličného života, šermiarskych súbojov a osláv.



ŠPORT

19. 9. | 9.00 – 14.30 | Hádzaná
– HK AS Trenčín
| Turnaj Majstrovstvá kraja – mladšie žiačky.

MS ŠPORTOVÁ HALA

26. 9. | 17.00 | COP Volley
Trenčín – Prešov
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal

– Extra-

liga.
27. 9. | 13.30 | HK AS Trenčín –
FHT Drábova Košice
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – staršie

dorastenky.
27. 9. | 15.30 | HK AS Trenčín –
FHT Drábova Košice
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – mlad-

šie dorastenky.
27. 9. | 17.30 | HK AS Trenčín
– Hlohovec
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – 1. liga

žien.

4 | KAM

kam v trenčíne

v predškolskom zariadení, diskusia o rôznych rodičovských starostiach.

spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ Impact
HUB Bratislava, aktívny priateľ sociálnych
inovácií.

12. 9. | 10.30 | Rozhovory
o živote
KC AKTIVITY | Celodenný poznávací a vzde-

lávací seminár, prednáša Ján Pevný.
Prihlasovanie: svetluska@kcaktivity.sk.
12., 13. 9. | Workshop: Očista
žalúdka a sleziny
KC AKTIVITY | Prihlášky a informácie Z. Ko-

záčková 0907 493 654.
14. 9. | 16.00 | Príprava
hroznového a ovocných vín
POSÁDKOVÝ KLUB | Beseda.

15. 9. | 16.30 – 20.00 | Poznaj
svoje panvové dno
KC AKTIVITY | Workshop. Lektor Mgr. Marti-

na Nakládalová.
17. 9. | 16.00 | Polysomnografia
– spánkové laboratórium
|

Diskusia s odborníkmi na podporu duševného zdravia. Čo je
spánkové laboratórium?; Spánkové poruchy dýchania; Aké sú negatívne následky
porúch dýchania počas spánku? Diskutuje: MUDr. B. Moťovský, PhD. Organizované
v spolupráci s OZ Ars Vivendi – umenie žiť.
VKMR HASIČSKÁ

17. 9. | 19.00 | Cestovateľská
prednáška: Argentína

24. 9. | 16.30 | Workshop
o bezplienkovej komunikačnej
metóde
MC SRDIEČKO |

Je potrebné sa vopred pri-

hlásiť.
29. 9. | 16.00 | Virtuálne
pamätné tabule v Trenčíne
VKMR HASIČSKÁ |

Prednáška Vojtecha Brabenca o jedinečných a zároveň (ne)existujjúcich ppamätných
ý tabuliach v meste pod
p
hradom Matúša Čáka. Organizované v spolupráci s MO Matice slovenskej v Trenčíne.



KURZY

pondelok – piatok | 13.00 –
18.00 | Akordeón
CENTRUM SENIOROV |

pondelok – piatok | 13.00 –
18.00 | Klavír
CENTRUM SENIOROV |

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

pondelok | 18.00 – 19.00 |
Božské telá
MS DANCE STUDIO |

utorok – štvrtok | 12.30 – 18.00 |
Gitara

21. 9. | 13.00 – 15.00 | Podporná
skupina nosenia detí
MC SRDIEČKO KC STRED | Téma stretnutia:
Odborníci a nosenie detí – pohľad biológie, etológie a histórie.

21. 9. | 16.00 | Dolárové
bankovky USA
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Vladimír Buš-

ša.
22. 9. | 16.00 | Najväčšie
tajomstvá tretej ríše
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s bádateľom, au-

torom literatúry faktu, držiteľom ceny E. E.
Kischa Milanom Zachom Kučerom a prezentácia jeho knihy o tajomnej kapitole 2.
svetovej vojny, laboratóriách pod zámkom
Ksiaž v Poľsku, či legendárnych podzemných komplexoch v Sovích horách.

CENTRUM SENIOROV |

utorok – štvrtok | 12.30 – 18.00 |
Flauta
CENTRUM SENIOROV |

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

OC LAUGARICIO

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

utorok | 18.00 – 19.00 | Tanec
pre radosť
| Kolektívne a párové tance sveta (SK, FR, GB, Izrael, Macedonsko,
Grécko).

SOKOLOVŇA

sreda | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk začiatočníci
KC AKTIVITY |

nedeľa | 16.00 – 17.30 |
Spoločenské tance

22. 9. | 18.00 | Práca
v budúcnosti

| Možnosť naučiť sa
spoločenské tance so svojimi partnermi
a stráviť príjemné chvíle v skvelom kolektíve. 10 lekcií po 90 minút. Zápis 6. 9.

MS DANCE STUDIO

KLUB LÚČ | Večery Choices opäť pokračujú.

Diskutujú Ivana Molnárová, výkonná riaditeľka spoločnosti
p
Profesia, vášnivá bežkyy
ňa a mama dvoch detí a Branislav Šmidt

nedeľa | 19.00 – 20.00 | Salsa
MS DANCE STUDIO

z najatraktívnejších tancov dnešnej doby
– kubánsku „Salsu“. Zápis 6. 9.

Účinkujú: 3DBand, Musica Poetica, vokálna skupina VOX.

2. 9. | 13.00 – 18.00 | Zápis
do hudobných kurzov

5. 9. | 18.00 – 22.00 | Gulášpárty
u Václava

CENTRUM SENIOROV |

PIVNICA U VÁCLAVA |

21. 9. | 16.30 | Keramika – kurz
pre deti i dospelých

7. 9. | 14.00 – 15.30 | Stretnutie
rodín dvojčiat a viacerčiat

CENTRUM SENIOROV |

MC STRDIEČKO KC STRED |

2., 7. 9. | 14.00 – 17.00 | Klavírna
škola – zápis

11. – 13. 9. | Opatová 777. výročie
– bola raz jedna dedina

KC AKTIVITY |

KD OPATOVÁ |

10. 9. | 17.00 | Gitarová škola
– zápis
KC AKTIVITY |

10. 9. | 17.00 | Klavírna škola
– zápis

Základy latinsko-amerických tancov, latinsko-americká hudba
a Salsa, Cha-cha a ďalšie tance. Kurz určený pre jednotlivcov obsahuje 10 lekcií v trvaní 60 minút a po jeho skončení je možné
pokračovať v kurze pre pokročilých. Zápis
do kurzu 7. 9. (lekcia zdarma).

KLUB LÚČ | „My hráme najlepší futbal,
u nás sú najkrajšie ženy a máme najlepšie
steaky a víno na svete.“ Toto všetko s hrdosťou tvrdia Argentínčania. Sú tieto tvrdenia skutočne pravdivé? Prednáša Michal
Chmeliar.
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Naučte sa jeden

KC AKTIVITY |



INÉ

3. 9. | 10.00 – 16.00 |

Letná

Oslavy výročia prvej písomnej zmienky o obci Opatová.
12. 9. | 9.00 – 20.00 | Stredovek
a fantázia
ZOC MAX | Celodenný program. Streľba
z luku, razenie mincí, stredoveká posilňovňa, výroba dobových sviečok, odevov, stredoveká kuchyňa, sokoliarsky dom
a sedliacky dvor.

19. 9. | 7.00 – 12.00 | Burza
starožitností a gazdovské trhy

čitáreň

VÝSTAVISKO EXPOCENTER |

VKMR JASELSKÁ |

Knihy, noviny a časopisy
dostupné vonku, bezplatne a pre všetkých.

26. 9. | 10.00 – 17.00 |
Trenčiansky BIO jarmok

3., 10., 17., 24. 9. | 19.00 – 22.00 |
Tanečné štvrtky v Plzenskej
pivnici

MIEROVÉ NÁMESTIE | Festival chutí, vôní
a radostí života s láskou k prírode. Predaj,
ochutnávky biopotravín a gazdovských
produktov, poradňa prírodných záhrad
a kompostovania, ovocinárska poradňa,
výstava a ochutnávka starých odrôd, muštovanie, prednášky a diskusie v Coffee Sheep, hry a tvorivé dielne, cyklo – tombola.

REŠTAURÁCIA STEFANY

|

Rezervácie na tel.

0949 884 770.
4., 18. 9. | 19.00 – 21.00 |
Spievanie s Veselou heligónkou
KAVIAREŇ REBEL | Neseďte doma a príďte si

zaspievať.
4. 9. | 19.30, 20.30, 21.30 |
Prechádzka starým mestom

27. 9. | 9.00 – 12.00 | Výmenné
stretnutie zberateľov pivných
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

|

Prehliadka Trenčianskeho hradu s programom hudby a spevu cestou zo súčasnosti do minulosti.
TRENČIANSKY HRAD

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
ARTKINO METRO
CENTRUM SENIOROV

