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NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
Od 23. októbra je nová okružná križovatka na Opatovskej ulici prejazdná už bez obmedzení. MHD opäť jazdí po pôvodných trasách. Vetva okružnej križovatky na Jasnej ulici zostáva zatiaľ uzatvorená. Jej sprevádzkovanie sa očakáva spolu s podjazdom Pred poľom
FOTO: P. S.
v budúcom roku.

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

Trenčín už druhý raz víťazom súťaže v triedení odpadov
Mesto Trenčín vyhlásili za celkového víťaza 6. ročníka Súťaže o najlepšie mestá a obce v triedení odpadov. Za minulý
rok sa v Trenčíne vytriedilo takmer 3 tisíc ton papiera, 539
ton skla, 532 ton plastov, 23 ton kovov a 98 ton šatstva.

Súťaž sleduje nielen celkové
množstvo vytriedených odpadov na jedného obyvateľa, ale aj
to, ako efektívne využívajú ľudia
kontajnery a vrecia, ktoré majú
k dispozícii a tiež aký objem kontajnerov a vriec majú k dispozícii
na triedenie. Mesto Trenčín bolo
za uplynulý rok úspešné vo všetkých kategóriách a získalo hlavnú cenu a 3 tisíc eur. „Náklady na zabezpečenie triedeného
zberu v našom meste sú vo výške
približne 43 tisíc eur mesačne, ﬁnančné prostriedky sa zídu a použijú určite len do tejto oblasti,“
hovorí Zuzana Čachová z Útvaru

životného prostredia Mestského
úradu v Trenčíne (na fotograﬁi).
Mesto má dnes rozmiestnených 1100 nádob na papier rôznej veľkosti, 192 nádob na sklo,
462 nádob na plasty. Z rodinných domov zbiera plasty prostredníctvom žltých vriec. Za rok
2014 bolo vyzbieraných viac ako
37 tisíc vriec s plastmi. Kovy
a viacvrstvové obaly môžu ľudia
odovzdávať vo dvoch zberných
dvoroch mesta a počas jarného
či jesenného upratovania.
Podmienky na triedenie odpadu pre občanov chce mesto
ešte viac zlepšiť. „Potrebujeme

zvýšiť počty nádob a frekvenciu
ich vývozu. V najbližšom období
sa chceme zamerať na zavedenie triedenia viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovov
a bioodpadu. A tým by sme chceli ešte výraznejšie zvýšiť percento
vytriedeného odpadu z celkového
vyprodukovaného komunálneho odpadu. Tiež by sme sa chceli
zamerať na väčšiu osvetu a propagáciu o triedení odpadu, aby
význam triedenia občania pochopili a prijali ho za svoju zodpovednosť,“ hovorí Z. Čachová.
Hlavnú cenu ako najlepšie
separujúce mesto na Slovensku
získal Trenčín aj v roku 2013.
Výsledky 6. ročníka Súťaže
o najlepšie mestá a obce v triedení odpadov vyhlásili v rámci konferencie Samospráva a triedený

zber 2015, ktorá sa konala pod
záštitou Ministerstva životného
prostredia SR a Únie miest Slovenska. Súťaž organizuje spoločnosť ENVI-PAK.
(RED), FOTO: ARCHÍV SÚŤAŽE
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Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
práve začínate listovať v novembrovom vydaní mestských novín
Info, ktoré vás chcú opäť upozorniť na aktuálne dianie v našom
meste. To, čo sa nedá opomenúť,
je dokončenie kruhových objazdov Bratislavská – Brnianska
a pri Radegaste. Ďalší kruháč
Pred Poľom by mal byť vodičom k dispozícii bez obmedzení
ku koncu novembra. Ostatné
obmedzenia trvajú a pribudnú
na nejaký čas i nové obchádzky.
Píšeme o nich na str. 3.
V Infe sa ešte dozviete, o čom
naposledy rokovali poslanci
mestského zastupiteľstva, čo
je nové v mestskej časti Západ
a tiež o Dni otvorených dverí
u náčelníka mestskej polície.
Predpokladáme, že dobre sa vám
bude čítať o nových cyklostojanoch v meste, o tom, že Trenčania pristupujú k triedeniu
odpadu zodpovedne a aj o úspechoch našich športovcov. Sumár
informácií čo, kedy a kde sa bude
v Trenčíne tento mesiac diať nájdete v Kam-ku.
Do pozornosti vám dávame
pozvánku na diskusiu s primátorom Richardom Rybníčkom 3.decembra o 17.00 hod. v Mestskej
športovej hale (str. 4). Tentoraz
bude toto stretnutie obohatené
i prezentáciou projektu rekonštrukcie Mierového námestia architektmi brnianskeho ateliéru
RAW.
Ešte predtým však Mesto
Trenčín pozýva všetkých pripomenúť si 17. november 1989
(str.6). Aj po 26 rokoch sa iste
bude v tento deň skloňovať sloboda a demokracia. Veľmi presne to
vyjadril spisovateľ Rudolf Dobiáš, ktorý na základe vykonštruovaných obvinení prežil sedem rokov v jáchymovských uránových
baniach. A až do pádu komunizmu žil s biľagom politického
väzňa a triedneho nepriateľa. Vo
svojich Litániách k slobode hovorí o tom, že sloboda môže byť
darom i zmarom, povzbudením
i bremenom, zdrojom radosti
i pocitu zodpovednosti. Sloboda
je v človeku a ten ju môže prijať
alebo odmietnuť, využiť alebo
zneužiť. Na to by sme mali dávať
všetci pozor, lebo sloboda i demokracia má isté hranice, ktoré
slušný človek dokáže rešpektovať.
Najbližšie Info vyjde 27. novembra 2015.
Vaša redakcia

aktuality
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MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE

Kruháču Pred poľom ešte chýba bajpas
Práce na ňom sa začali počas posledného októbrového
týždňa. Mestská hromadná doprava sa vrátila do pôvodného režimu 27. októbra.



DOČASNÉ OBMEDZENIE

Vodiči prichádzajúci do
Trenčína môžu z okružnej križovatky pokračovať iba do mesta. Odbočenie z križovatky
na sídlisko Pred poľom zatiaľ
nie je možné. Dôvodom je zabezpečenie plynulej premávky
okružnou križovatkou v čase,
kedy musí byť riadená svetelnou
signalizáciou.



Podľa informácií od zhotoviteľa bola v čase našej uzávierky okružná križovatka Pred poľom už vybudovaná s tým, že jej
ešte chýbalo dokončenie spojovacej vetvy – bajpasu v smere
do Trenčína.
Od 26. októbra bola zrušená obchádzka po Kubranskej

a Opatovskej ulici. Autá už teda
môžu využívať nový kruháč, pričom na výjazde z neho v smere do Žiliny je ešte pre stavebné práce prejazdný iba jeden
jazdný pruh. Dopravu riadia
poverené osoby alebo svetelná
signalizácia.

MHD DO PÔVODNÉHO
REŽIMU

Od 27. októbra sú zrušené
dočasné zastávky na Kubranskej a Železničnej ulici. Linky č.
1, 7, 11, 13, 17 a 23 obsluhujú
pôvodné zastávky.
Zhotoviteľ stavby predpokladá, že bajpas bude hotový
do konca novembra. Potom už
bude celá okružná križovatka
v prevádzke bez obmedzení.
(RED)

Otvorili kruháč Bratislavská – Brnianska
Zhotoviteľ modernizácie železničnej trate v závere októbra sprevádzkoval okružnú križovatku na Bratislavskej
ulici.

Už je otvorená aj Brnianska
ulica. Zatiaľ zostáva uzatvorená
spojovacia vetva – bajpas smerom do podjazdu Brnianska

ako aj vetva okružnej križovatky smerujúca do podjazdu. Ich
otvorenie zhotoviteľ predpokladá koncom novembra tohto

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Vyhrajte dve celofestivalové vstupenky na Festival dobrodružných
filmov HoryZonty, ktorý sa uskutoční 12. – 14. novembra 2015
v Posádkovom klube v Trenčíne.
Ktorá bola prvá osemtisícovka vylezená československou expedíciou
a v ktorom roku to bolo?
Odpovede posielajte do 8. novembra na info@trencin.sk.
Vyhrajte dve vstupenky na spoločný koncert skupín BEZ LADU
A SKLADU a PARA, ktorý sa uskutoční 20. novembra 2015 v Piano
klube Trenčín.
Ako dlho pôsobia skupiny na hudobnej scéne?
Odpovede posielajte do 13. novembra na info@trencin.sk.
Vyhrajte dve voľné vstupenky na Zlatý adventný víkend s Karlom
Gottom, Evou Pilarovou a Leškom Semelkom. Uskutoční sa 20.
decembra 2015 o 17.00 h v Mestskej športovej hale na Sihoti v Trenčíne.
Kedy získal Karel Gott ocenenie Zlatý slávik po prvýkrát?
Odpovede posielajte do 16. novembra na info@trencin.sk.

roka, zároveň so sprevádzkovaním komunikácie podjazdu.
Linka č. 3 MHD Trenčín po otvorení tejto okružnej križovatky už
nebude jazdiť po obchádzkovej
trase cez priemyselný park, ale
opäť po Bratislavskej a Brnianskej ulici.
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Obmedzenia dopravy na starom P
cestnom moste do 15. novembra
Starý cestný most súrne potreboval zásah na jednom
mostnom závere. Od 17. októbra do 15. novembra je preto
doprava vedená v jednom jazdnom pruhu v nevyhnutnej
dĺžke pracoviska s mechanizmami.

Slovenská
správa
ciest
(SSC) informovala Mesto Trenčín 15. októbra, že na moste 61056 v Trenčíne je potrebné opraviť jeden mostný záver približne

v polovici mosta. Nakoľko bol
záver v havarijnom stave, hrozilo jeho bezprostredné odtrhnutie, po ktorom by bol most
neprejazdný. Práce sa začali 17.

októbra. Doprava musela byť
riadená len v jednom jazdnom
pruhu s vylúčením nákladnej
dopravy nad 7,5 tony. Ako informoval Marián Pikuliak zo SSC,
práce pred sviatkami prerušili (29. 10.) od 6.00 hodiny. Doprava na moste je vedená v obidvoch jazdných pruhoch, avšak
s obmedzením pre nákladné
vozidlá nad 7,5 t. Premávka nákladných vozidiel nad 7,5 t je aj
naďalej presmerovaná po vyznačenej obchádzkovej trase.
Práce podľa SSC obnovia
v pondelok 2. októbra od 10.00
h, odkedy bude doprava na moste opäť obmedzená do jedného jazdného pruhu až do predpokladaného ukončenia prác
15. novembra 2015. Účastníkov cestnej premávky prosíme
o opatrnosť a trpezlivosť.

STRUČNE

rimárom gynekologicko-pôrodníckej kliniky
Fakultnej nemocnice (FN)
Trenčín je opäť MUDr. Peter Kaščák. Vyhral výberové
konanie, ktoré sa konalo 13.
a 14. októbra 2015 a po troch
mesiacoch sa do funkcie vrátil.
Jeho odvolanie (20. júla) pre
natáčanie hudobného videoklipu v priestoroch pôrodnice
vyvolalo vysokú vlnu nevôle
u verejnosti na celom Slovensku. Pod petície za jeho návrat
sa vtedy podpísalo viac ako 7
tisíc ľudí, podporu mu vyjadrili
aj zamestnanci kliniky.

D

ominikáni majú v Trenčíne
pamätnú tabuľu. Odhalili
ju 17. októbra na Rehoľnom
dome Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta de
Paul – Satmárok na Námestí
sv. Anny 2 v rámci spomienkového podujatia „Dominikánsky deň v Trenčíne“. Slávnosť
sa konala na počesť pôsobenia
rehole dominikánov v našom
meste v rokoch 1939 – 1949.

(RED), FOTO: P. S.

Na jeden víkend uzavrú priecestie na Hlavnej ulici
Dočasná uzávierka železničného priecestia potrvá
od 19.00 hodiny v piatok 13.
novembra do 6.00 hodiny
v pondelok 16. novembra.

Zhotoviteľ modernizácie železničnej trate v čase uzávierky vytrhá starú koľaj, osadí o 4
metre ďalej novú koľaj a upraví
priecestie do prejazdného stavu. Potom už zostane priecestie
na Hlavnej ulici prejazdné až
do jari budúceho roka.



KADIAĽ ÍSŤ V ČASE
UZÁVIERKY

Vodiči osobných áut môžu
využiť obchádzkovú trasu cez
diaľnicu. Cez ulicu Na vinohrady prejdú k Stredisku správy
a údržby diaľnic a odtiaľ po diaľnici a diaľničnom privádzači
na Bratislavskú ulicu, prípadne
môžu pokračovať ďalej po novom cestnom moste. Obchádzka
je určená len pre osobné vozidlá
a v úseku medzi diaľničným privádzačom a Strediskom správy
a údržby diaľnic je bez povinnosti úhrady diaľničnou nálepkou.
Obchádzková trasa cez diaľnicu
je možná obojsmerne.



NÁKLADNÁ
DOPRAVA A MHD

Obchádzková trasa pre nákladné vozidlá a autobusy bude
viesť cez Záblatie. Na Kamenci vozidlá neodbočia vľavo smerom k priecestiu na Hlavnej
ulici, ale budú pokračovať rovno po Hanzlíkovskej ulici. Obchádzkové značky budú viesť
vodičov po novovybudovanej
komunikácii na Ulici J. Psotného (cez družstvo) k novej okružnej križovatke v Zlatovciach.
Odtiaľ budú pokračovať do Záblatia, cez Sigôtky, (v opačnom
smere Dolné Pažite) a Záblatskú
na Bratislavskú ulicu. V opačnom smere obdobne. Túto trasu
môžu, samozrejme, využívať aj
osobné vozidlá.



PRE PEŠÍCH

Zmenou polohy koľaje bude
dotknuté aj dočasné úrovňové
priecestie pre peších. Náhradný priechod zabezpečí zhotoviteľ tak, že cez upravovanú koľaj bude prekladať prechodový
mostík, aby neboli chodci obmedzovaní prácami.



ZMENY NA LINKE
Č. 13 MHD

Linky č. 3 a 27 budú premávať bezo zmeny. Na linke č. 13
bude trasovanie zmenené. Linka
bude od zastávky „Zlatovce, železničná stanica“ premávať cez
Bratislavskú, Záblatie – Rybáre,
Záblatská – pošta, Hanzlíkovská, Zlatovce – Detské mestečko (konečná zastávka). Opačný
smer: Zlatovce – Detské mestečko, Hanzlíkovská, Záblatie –
Rybáre, Záblatská – pošta, Záblatská, Bratislavská.
Upozorňujeme, že v tejto súvislosti nebudú odchody autobusov z dotknutých zastávok
súhlasiť s platným cestovným
poriadkom. Pre zastávku Zlatovce, Detské mestečko bude
platiť čas konečnej zastávky Záblatie, Rybáre. Znamená to, že
z Detského mestečka v smere
do centra bude autobus vychádzať o 10 minút skôr. V opačnom smere bude zase o desať
minút skôr na zastávke Záblatská, Rybáre. Informáciu o tejto
zmene nájdu občania aj na autobusových zastávkach.
(RED)

P

ri príležitosti Pamiatky zosnulých budú pohrebiská
v Trenčíne do 4. novembra
verejnosti prístupné v rozšírenom čase od 7.00 do 20.00
hodiny.

P

Najbližšie plánované
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne bude
v stredu 18. novembra 2015.

K

C Aktivity, Dobrovoľnícke
centrum Trenčín a Južania, o. z. organizujú zbierku
na pomoc utečencom a ľuďom
v núdzi. Teplé ošatenie – dámske, detské, pánske, dojčenské a detské potreby, topánky,
hygienické potreby, trvanlivé
potraviny, zdravotnícke potreby, deky, karimatky, spacáky
či fusaky môžu ľudia priniesť
do KC Aktivity na Kyjevskej
3183. Po – Pia 14.00 – 20.00,
Ne 9.00 – 13.00 alebo podľa dohovoru: 0918 561 320,
info@kcaktivity.sk.
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Bicykle pri základnej škole im už nezmoknú
Prístrešok so stojanmi na 12 bicyklov má vo svojom areáli
od 23. októbra Základná škola na Hodžovej ulici.

Do užívania ich slávnostne odovzdalo občianske združenie Fialka s prispením Mesta
Trenčín, TSK, spoločností Enel,
Slovanet a ďalších organizácií.
Na výrobu bol použitý recyklovaný materiál zo starej tržnice. Podľa iniciátora a autora myšlienky
Mariána Rendeka ide o dôkaz
toho, že keď sa ľudia spoja, vec sa
podarí. „Niektorí dali do toho veľa
energie, niektorí prispeli peniazmi, postupne sa pridávali ďalší
a ďalší, výrobca bicyklov pán Božík dal svoje skúsenosti a prácu.“
Vyrobili sto jednoduchých cyklostojanov a zatiaľ jeden prestrešený. Ďalšie štyri čakajú na osadenie. „Máme ich pripravené

zatiaľ bez strechy, neopieskované, nenastriekané. Hľadáme peniaze na dokončenie a pomaly ich
distribuujeme do škôl,“ povedal
M. Rendek, ktorý zdôraznil, že
zmyslom jeho združenia je motivovať, aby sa veci dali do pohybu. Primátor mesta Richard
Rybníček mu poďakoval a ocenil jeho aktivitu s tým, že cyklodoprava je pre mesto extrémne
dôležitá. Trenčín by rád získal
v ďalšom programovacom období do roku 2020 z eurofondov
4 milióny eur na budovanie cyklotrás v meste a ďalších 1 a pol
milióna eur na Vážsku cyklomagistrálu v rámci mesta. Cyklokomisia navrhla každý rok dávať

do rozpočtu mesta euro na obyvateľa a z toho realizovať drobné
úpravy a opatrenia pre cyklistov.
Mesto v súčasnosti aktualizuje

cyklogenerel dopravy a pracuje
na príprave materiálov potrebných pre zisk eurofondov.
(RED), FOTO: P. S.

Pozývame Vás na diskusiu s primátorom

Richardom Rybníčkom
3. 12. 2015 o 17.00 h
Mestská športová hala Trenčín
Vaše otázky môžete adresovať primátorovi na info@trencin.sk
alebo ich položiť priamo na mieste.
Súčasťou diskusie bude aj prezentácia projektu rekonštrukcie
Mierového námestia architektmi brnianskeho ateliéru RAW



SPRÁVY Z OKTÓBROVÉHO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Poslanci trenčianskeho mestského parlamentu sa
stretli na riadnom rokovaní 21.októbra.

 O ﬁnančnej situácii mesta
informoval poslancov primátor Richard Rybníček. „Výška
záväzkov k 30. augustu 2015
je 15,6 mil. eur. Oproti stavu
k 31. decembru 2010 dlh mesta poklesol o takmer 61 percent.“ Kým ku koncu roka 2010
bol dlh na jedného obyvateľa
714 eur, koncom augusta tohto roku to bolo 282 eur na jedného Trenčana. Celková suma
dlhu mesta Trenčín deﬁnovaná
zákonom o rozpočtových pravidlách k 31.8.2015 bola 41,51
percenta, zákonná maximálna
možná miera zadlženosti je 60
percent. „Dlh stále klesá, i keď
už nie tak rýchlo ako v minulých rokoch. Je to tým, že už aj
investujeme,“ povedal R. Rybníček. Na konci septembra boli
záväzky mesta nižšie o ďalších

približne 400 tisíc eur.
 Mestský parlament schválil ďalšie zmeny v rozpočte.
Poslanci navýšili ﬁnancie napríklad pre MŠ Kubranská
na nákup novej práčky. Táto
škôlka perie i pre ostatné materské školy. Školský klub detí
Východná dostane viac peňazí na obnovu svojich oddelení,
školské jedálne ZŠ Dlhé Hony
a pri MŠ Opatovská na vybavenie, jedáleň pri MŠ Soblahovská na kúpu plynového sporáka
s elektrickou rúrou. Zastupiteľstvo podporilo i nákup malého
mobilného pódia, ktoré bude
slúžiť ako prídavné k pódiu
na námestí aj ako samostatné
pódium pre menšie podujatia.
Z rozpočtu poslanci uvoľnili peniaze aj na nákup materiálu na údržbu zimného štadióna

a na údržbu systému chladenia,
vrátane opravy jedného kompresora a čerpadiel v kotolni.
Mestský parlament schválil
zvýšenie dotácie pre HK Dukla Trenčín a.s. na činnosť klubu
o 45 tisíc eur.
hospodárstvo
 Mestské
a správa lesov bude mať nový
traktor s nakladačom. Dnes používa len jeden vyše 30 ročný
traktor, ktorý nie je kompatibilný s novými prídavnými zariadeniami. Mesto Trenčín podalo
žiadosť o poskytnutie dotácie
na nákup traktora na environmentálny fond. Podľa verejne
dostupných informácií však ﬁguruje v zozname neúspešných
žiadateľov o dotáciu. Preto sa
kúpa traktora zabezpečí z rozpočtu mesta.
Poslanci schválili zámer
vyhlásiť verejné obstarávanie
na túto zákazku s predpokladanou hodnotou maximálne 60

tisíc eur bez DPH.
odsúhlasi Zastupiteľstvo
lo prijatie úveru od Tatra banky vo výške 1 800 tisíc eur
s dobou splatnosti 10 rokov.
Mesto ho začne splácať v januári 2016. Prijatie úveru je súčasťou rozpočtu na tento rok
a bude z neho ﬁnancovaná príprava alebo realizácia viacerých investičných akcií. Jednou
z najväčších bude vybudovanie podchodu pre chodcov pod
chynoranskou železničnou traťou. „Urobíme aj chodík medzi
Opatovou a Sihoťou IV, zrekonštruujeme ďalšie komunikácie,
detské ihriská, školy i škôlky.
Väčšiu časť úveru použijeme
ešte v tomto roku a časť z neho
prenesieme na investície v roku
2016,“ informoval primátor R.
Rybníček.

(RED)
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Čo vnímate ako problém
číslo jeden vo vašej mestskej
časti?
Modernizácia
železničnej
trate znepríjemňuje život všetkým občanom, ktorí tam žijeme.
Najviac rezonuje téma čierneho
mosteka. Uzavretý bol v marci
2015, ubehlo 7 mesiacov a okrem
toho, že tam bol vyfrézovaný asfalt, nič sa neudialo. Ľudia si
myslia, že mohol byť naďalej využívaný a sú právom nahnevaní.
Druhá vec je pôvodný sľub, že
až keď bude vybudovaný podjazd
Bratislavská – Brnianska do malého Záblatia, až potom bude
uzatvorená Vlárska, čo nebolo
dodržané. Do toho prišla stavba
kruhovej križovatky Bratislavská
– Brnianska a zlatý klinec prišiel zatvorením cesty medzi Zlatovcami a Záblatím. Takže v Zámostí ste často v zápche, všade
čakáte a je to nepríjemné.

Samozrejme, že táto téma rezonuje na každom výbore mestskej časti, pretože tí ľudia tam
s tým každodenne musia žiť a tie
problémy sa snažia riešiť cez poslancov. Žiaľ, ani my, poslanci,
ani vedenie mesta nemáme páky
na to, aby sme dokázali koordinovať stavebné práce.
Mali sme viacero stretnutí
s pánom primátorom, vysvetlil
nám, že v rámci rokovaní s vedením železníc a so zhotoviteľom
robí všetko pre to, aby sa stavba
urýchlila. Musíme byť trpezliví,
lebo napriek všetkému si myslím,
že keď bude stavba ukončená, ľudia budú spokojní.
Toto zložité obdobie zatieňuje iné pozitívne veci, ktoré sa snažíme z mestských ﬁnancií alebo
z iných zdrojov riešiť.



Môžete byť konkrétny?

Dostali sme, ako všetky mestské časti, k dispozícii balík peňazí z rozpočtu mesta. Našou prioritou sú komunikácie, v rámci
mestských častí ich máme najviac. Tento rok sme sa rozhodli
investovať do kompletnej rekonštrukcie cesty na Jahodovej ulici. V septembri sa už malo začať
s prácami, no mesto potrebovalo
získať ešte od 4 ľudí kúsok pozemku. A to sa skomplikovalo.
Napriek dohode, jedna majiteľka
pozemku zmenila názor. Na 90

BUDUJÚ NOVÝ PRIECHOD

Hodžova ulica bude mať nový priechod pre chodcov. Ide
o mestskú investičnú akciu, ktorá prispeje k zvýšeniu bezpečnosti ľudí prechádzajúcich zo železničnej stanice na Sihoť.
FOTO: P. S.

percent to bude musieť ísť do vyvlastnenia, čo nám opäť posúva
investíciu. Realizovať sa bude
na jar 2016.
Ďalším projektom je rozšírenie športového areálu v Záblatí
pri futbalovom ihrisku, kde už sa
v týchto dňoch práce začali.
Obyvatelia Zlatoviec sa už
niekoľko rokov dožadujú rozšírenia cintorína. Projekt je hotový,
na jar bude zrealizovaný. Cintorín tak bude mať o 121 hrobových
a 60 urnových miest viac.
Čo sa týka budúceho roka,
sľúbili sme Záblaťanom, že zrekonštruujeme Poľnohospodársku
ulicu smerom k družstvu. To bude
naša priorita číslo jeden. Radi by
sme opravili niektoré chodníky
a cesty. Myslíme na rekonštrukciu Domu smútku v Záblatí, ale
aj na investovanie do materských
škôl. Tento rok bola zrekonštruovaná strecha MŠ na Medňanského ulici a v budúcom roku chceme
vymeniť okná v MŠ Na dolinách.
V tomto období mesto doťahuje dlhoročný problém, ktorý som ja začal riešiť ešte pred
ôsmimi rokmi. Ide o vysporiadanie majetku so štátom v Detskom
mestečku. Týka sa to jedálne,

telocvične a plavárne. Mesto by
síce ešte muselo investovať napríklad do rekonštrukcie telocvične,
no škola by mala konečne svoje
zázemie.
Občanom sme sľúbili chodník
v Hornom Orechovom. Pre administratívnu chybu nebol zatiaľ
realizovaný, no projekt existuje.
Na jar bude zrealizovaný. Tým by
sa tam mohol potom urobiť aj občanmi požadovaný priechod pre
chodcov zo zastávky na druhú
stranu. Na pamäti máme i rekonštrukciu chodníka na Bratislavskej ulici smerom od Záblatia po diaľničný privádzač.



Slovo na záver:

Život obyvateľov Zámostia je
v súčasnosti veľmi komplikovaný.
Ľudia sú právom nahnevaní. Pevne verím, že už v krátkom čase, po
dokončení viacerých objektov súvisiacich s modernizáciou trate,
sa život obyvateľov výrazne zlepší. Budeme sa s vedením mesta,
s ktorým máme v poslednom období dobrú komunikáciu aj spoluprácu, o to spoločne snažiť.
Ďakujeme za rozhovor.

Dobrovoľnícke centrum
je už aj v našom kraji
Mesto Trenčín a jeho kraj má od 7.septembra 2015 svoje
vlastné dobrovoľnícke centrum.

Vzniklo vďaka podpore projektu Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, pod
záštitou Kultúrneho centra Aktivity, o.z. pôsobiaceho na sídlisku Juh. Hlavným poslaním
centra je informovať verejnosť
a potenciálnych dobrovoľníkov
o tom, čo dobrovoľníctvo znamená a kde všade môže byť vykonávané. Motivovať, prepájať
a sieťovať organizácie, dobrovoľníkov a ľudí, ktorí by radi vykonávali nezištnú pomoc, no
nevedia nájsť to správne miesto
na sebarealizáciu. „Zámerom
je tiež podporovať a informovať
o možnosti mladých ľudí zapojiť
sa do Európskej dobrovoľníckej
služby cez program Erasmus+,“

hovorí koordinátorka centra
Hana Križková, ktorá ako dobrovoľníčka pôsobí vo dvoch neziskových organizáciách. Od 2. novembra môže verejnosť navštíviť
zaujímavú výstavu zdokumentovanú očami dobrovoľníkov
„Ako to vidím ja“ v priestoroch
OC Laugaricio. V Trenčianskom kraji sa tiež rozbehol pilotný program Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
„Štandardy kvality manažmentu
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
v organizáciách“. Zameraný je
na zlepšovanie kvality dobrovoľníckeho programu v neziskových a mimovládnych organizáciách. V prípade záujmu o tento
programu, môžu sa organizácie
obrátiť na koordinátorku Dobrovoľníckeho centra Trenčín
prostredníctvom adresy info@
dctn.sk.
DC TRENČÍN
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Učili sa poskytovať
prvú pomoc
V rámci Európskeho Dňa záchrany života sa 16. októbra
2015 v OC Laugaricio uskutočnila súťaž v poskytovaní
prvej pomoci. Možnosť nacvičiť si resuscitáciu na figurínach mala aj verejnosť.

Do súťaže sa zapojilo 80
detí zo základných škôl z Trenčína a okolia (Drietoma a Trenčianska Turná). Mali riešiť
štyri súťažné úlohy spojené
s bezprostredným ohrozením
života.
„Modelové úlohy so zapojením živých ﬁgurantov simulovali reálne situácie, deti riešili
úlohy spoločne v skupine, poskytovali prvú pomoc, učili sa koordinovať svoju činnosť, správne komunikovať a organizovať
tiesňovú situáciu,“ informovala

Beáta Macejková zo spoločnosti RZP, a.s. Trenčín, ktorá súťaž organizovala v spolupráci s OC Laugaricio, Okresným
riaditeľstvom HaZZ SR Trenčín
a mestom Trenčín.
Medzi mladšími žiakmi vo
veku 7 – 10 rokov sa najlepšie
darilo deťom zo ZŠ, Hodžova –
získali prvenstvo. Druhí skončili
žiaci ZŠ, L. Novomeského a tretí žiaci ZŠ, Potočná. Ďalej sa
umiestnili: ZŠ, Veľkomoravská
(4.), ZŠ, Východná (5.) a ZŠ,
Kubranská (6.).

Navrhli automat
na zdravú desiatu
Žiak si vyberie z troch možností to, na čo má chuť a zaplatí bezhotovostne, zvláštnou kartou. Rodič vďaka nej
vie, čo jeho dieťa konzumovalo.

V kategórii starších žiakov
(11 – 15 r.) súťažilo desať družstiev. Prvé a tretie miesto získala
ZŠ s MŠ S. Timona Trenčianska
Turná, na druhom mieste skončili žiaci trenčianskej ZŠ na Kubranskej ulici. Ďalšie poradie: 4.
ZŠ Na dolinách, 5. ZŠ, Hodžova, 6. ZŠ, Veľkomoravská, 7.
ZŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta a ZŠ s MŠ Drietoma,
8. ZŠ, L. Novomeského, 9. ZŠ,
Východná.
Okrem súťaže mali deti
a iní návštevníci OC Laugaricio možnosť nacvičovať poskytovanie prvej pomoci a resuscitáciu na množstve ﬁgurín pod
vedením skúsených lektorov.

Mohli si pozrieť edukačné videá
o správnych postupoch podávania prvej pomoci a resuscitácie.
„Pre mnohých z návštevníkov bola impulzom na zapojenie
sa do vzdelávacích aktivít vlastná skúsenosť, kedy boli vystavení požiadavke riešiť náhle závažné zhoršenie zdravotného stavu
alebo niektorú zo situácií bezprostredného ohrozenia života,“
povedala B. Macejková.
Najčastejšou témou strednej generácie bol podľa jej slov
srdcový infarkt a náhle srdcové
zlyhanie, u rodičov malých deti
náhle zastavenie dýchania, febrilné kŕče a úrazy.
(RED) FOTO: B. PETRÍK

MESTO TRENČÍN VÁS POZÝVA PRIPOMENÚŤ SI
PAMÄTNÉ UDALOSTI Z ROKU 1989

SPOMIENKA NA

Projekt Fresh Snack vymysleli
spoločne absolvent Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Lukáš Zelieska a študentka Katedry
politológie Trenčianskej univerzity A. Dubčeka Petra Rendková. „Rozmýšľal som nad bezhotovostným systémom výdaja desiat,
ktorý by bol jednoduchý pri výbere
desiaty ako aj pri dobíjaní kreditu, zdravý a ešte aj kontrolovateľný,“ hovorí jeden z autorov. Cieľom bolo dať rodičom možnosť
bez veľkých starostí zabezpečiť
deťom zdravú stravu bez zdĺhavej
prípravy. Automat vybavili systémom ID kariet s možnosťou dopĺňania kreditu cez internet a následnou rodičovskou kontrolou,

ako dieťa kredit minulo, čo a kedy
si kúpilo. Desiaty v automate pochádzajú výlučne od slovenských
výrobcov. Na výber je plnená celozrnná žemľa, domáci pekárenský výrobok bez konzervantov
s ovocím alebo jogurt s cereáliami a domácim džemom. Každá
desiata je nastavená na jednotnú
cenu 1 euro. Projekt mladých ľudí
zožal úspech v prestížnej súťaži
Social Impact Award, ktorá podporuje spoločensky prospešné
podnikateľské nápady mladých
ľudí. So záujmom sa stretol aj
v základných školách. Jedinečný
automat by sa tak mohol v nich
objaviť už čoskoro.
(RED), FOTO: TNUAD

NOVE
MBER

1989
UTOROK 17. NOVEMBRA 2015
17.30

POLOŽENIE VENCA A OŽIVENIE SPOMIENOK
NA 17. NOVEMBER '89 pri pamätnej tabuli na budove Mestského
úradu v Trenčíne, Mierové nám. č. 2

18.00

POĎAKOVANIE ZA SLOBODU – sv. omša v Piaristickom kostole sv.

18.30

KONCERT EDA KLENU – komorný koncert folkového pesničkára,

Františka Xaverského
aktivistu petície „Niekoľko viet“ v priestoroch Kultúrno-informačného centra.
Vstup zdarma
Podujatie organizuje mesto

30. október 2015
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Jesenné upratovanie pokračuje aj v novembri
Ešte posledné tri soboty zostávajú z tohtoročného organizovaného jesenného upratovania.

Na zber odpadu slúžia dva
rôzne veľkoobjemové kontajnery. Jeden je určený výhradne na odkladanie biologicky
rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov

SOBOTA
14. 11.
2015

SOBOTA
21. 11.
2015

166 eur. Na disciplinovanosť pri
ukladaní odpadu dohliada mestská polícia a pracovníci spoločnosti Marius Pedersen. Počas
upratovania sú otvorené zberné
dvory na Zlatovskej i na Soblahovskej ulici.

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Potočná (okolo domu č. 50-58)
– Horeblatie (oproti domu č. 617)
– Clementisova (detské ihrisko – nádoba na sklo č. 18907)
– Žilinská (oproti zberni surovín)
– Odbojárov (oproti RD 21 – 23)

– Mlynská (pri RD č. 40)
– Opatovská (okolo č. 90 – 95)
– Sibírska (bytovka 12/696)
– Niva (nádoba na papier č. 16807)
– Potočná (okolo domu č. 139)

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Majerská (pri NAZA)
– Kasárenská (križovatka smer do Stavív)
– Orechové kaplnka (zákruta – zrkadlo)
– Horné Orechové (nádoba na sklo č. 7749)
– Súhrady – Široká

– Okružná (RD č. 37/V. 672)
– Detské mestečko (v objekte DM – zadná brána)
– Záblatská – Poľnohospodárska (oproti RD 100/A)
– Dolné Pažite – Rybáre (most – RD 172/4)
– Pri parku (pošta – KD)

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Duklianskych hrdinov – J. Hollého (parkovisko pri dome č. 16)
– Bavlnárska – Obchodná (pri nádobe na KO)
– Kožušnícka (oproti RD č. 40)
– Hlavná (pri kaplnke)
– Hanzlíkovská – J. Psotného (pri nádobe na sklo 18416)

– Žabinská (oproti domu č. 34)
– Ľ. Stárka – Piešťanská (pred zákazovou značkou)
– Veľkomoravská (oproti RD 2116/10)
– Školská (oproti RD č. 50)
– Zlatovská – Továrenská (križovatka oproti SBD 2182)

Pohrabané lístie treba nahlásiť, mesto
ho odvezie
Ak občania pohrabú lístie na verejných plochách, mali
by to oznámiť na telefónnom čísle 0902 911 051. Lístie
bude odvezené. Prosíme obyvateľov, aby pohrabané lístie
umiestňovali čo najbližšie k prístupovej ceste.

Koniec roka sa blíži, nezabudnite na zaplatenie miestnych daní a poplatku za smeti.

Vo všeobecnosti možno hovoriť o dvoch skupinách neplatičov. Jednu tvoria tí, ktorí jednorazovo pozabudnú zaplatiť.
Druhú skupinu tvoria neplatiči,
ktorí opakovane každoročne neplatia v lehote splatnosti všetky
dane a poplatky, pričom sa im
vymáhaním pohľadávky zvyšujú náklady spojené s vymáhaním
pohľadávky.
Keďže mesto nemôže neplatičov tolerovať, snaží sa upozorňovať na evidované nedoplatky
a priebežne ich vymáhať s cieľom zníženia celkovej výšky pohľadávok. K 31. decembru 2014
Trenčín evidoval celkový nedoplatok na dani z nehnuteľností 1 011 434,31 eur. U súdnych
exekútorov a v konkurzných konaniach bolo z toho 710 891,51
eur. Za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady bol

dlh vo výške 1 182 166,13 eur,
pričom 475 151,87 eur bol
riešený súdnymi exekútormi
a v konkurzoch.
Mesto má teda podstatnú
časť, najmä väčších pohľadávok,
riešených súdnymi exekútormi
a prihlásených v konkurzných
konaniach.
Existuje však veľký počet
ľudí, ktorí nezaplatili, lebo pozabudli, mali nezrovnalosti
v evidencii miestnych daní alebo z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,
napríklad z dôvodu nesprávne
uvedeného variabilného symbolu. Preto chce mesto požiadať
občanov, aby si skontrolovali, či
nezabudli na niektorú daň, prípadne poplatok za smeti. Predídu tak problémom a zvýšeným
nákladom, ktoré sú spojené s vymáhaním pohľadávky.
(JM)
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Pozor na nedoplatky na daniach

Policajný náčelník bude
mať Deň otvorených dverí
ST

E Né ÍN

IA

SOBOTA
7. 11.
2015

a pod.), pričom je prísne zakázané hádzať do neho akýkoľvek iný
odpad. Na ten bude slúžiť druhý
kontajner. Do žiadneho z kontajnerov nepatrí elektroodpad,
vyradené batérie a akumulátory,

žiarivky, železný šrot a pneumatiky. Tento odpad je možné vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ odvoz
zabezpečí spoločnosť Marius
Pedersen. Ľudia by mali prísne
dodržiavať označenie a účel kontajnerov. Vykladať odpad po odvezení kontajnera je prísne zakázané. Pri porušení hrozí pokuta

SK

Á POL

ÍC

Prvý Deň otvorených dverí náčelníka
Mestskej polície Trenčín Ivana Liptaia
bude 12. novembra 2015 v čase od 14.00
do 18.00 h v sídle Mestskej polície
na Hviezdovej ulici 192/2.

„Ľudia môžu prísť s podnetom, otázkou alebo s čímkoľvek,
v čom im môže mestská polícia
pomôcť,“ hovorí I. Liptai, ktorý sa bude občanom osobne venovať. Na Deň otvorených dverí
plánuje pozývať ľudí pravidelne vždy vo štvrtok druhý týždeň v mesiaci. Zavedením tejto
novinky chce posilniť budovanie dôvery ľudí v mestskú políciu (MsP). „Keď som nastupoval do funkcie náčelníka, obraz
o mestskej polícii nebol v očiach
ľudí ideály, vnímali ju skôr negatívne,“ hovorí náčelník s tým,
že si od začiatku predsavzal túto
mienku o mestských policajtoch
meniť. Doteraz sa mu podarilo



zaviesť novú organizačnú štruktúru v MsP, personálne MsP
zabezpečiť, v polovici decembra, keď sa vrátia noví policajti
zo školy, bude mať každý rajón
v meste opäť svojho policajta.
Teraz majú niektorí inšpektori pridelené dva rajóny. „Zmenu
v uliciach si ľudia už mohli všimnúť. Každý deň majú policajti pešie hliadky vo svojich rajónoch,
minimálne hodinu doobeda a hodinu popoludní. Plus majú plánovanú minimálne polovicu pracovnej zmeny ako pešiu alebo
cyklohliadku.“ I. Liptai plánuje
prebudovať aj informovanosť
občanov o činnosti polície.
(RED) FOTO: P. S.

OZNAM

Upozorňujeme, že v utorok 17. novembra 2015 budú zberné dvory na Zlatovskej i Soblahovskej ulici zatvorené. V prevádzke budú opäť v stredu 18. novembra 2015. Zberný dvor
na Zlatovskej ulici v čase od 6.30 do 17.30 h. Zberný dvor
na Soblahovskej ulici od 8.00 do 17.30 h.
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Bronz pre Jána Hubinského
Všestranný
výtvarník
z Trenčína Ján Hubinský získal na 18. ročníku medzinárodnej súťaže karikaturistov
Novomestský osteň tretiu cenu
– Bronzový osteň. Svoje práce na tému Láska a nenávisť

namaľoval na ručný papier, ktorý si sám vyrobil. Porota hodnotila 186 diel od 81 autorov z 29
krajín. Zlatý osteň získala Kolumbijčanka, Strieborný osteň
autor z Číny. Jánovi Hubinskému blahoželáme!

Premiéra Pavla Seriša opäť
v Trenčíne
Divadelnú komédiu „Pri kase“ napísal
ako 22-ročný už v roku 2008. Hral ju však
len trikrát. „Z mojich starších predstavení
z amatérskeho obdobia má najväčší potenciál. Téma konzumu je dnes ešte aktuálnejšia,“ vraví absolvent JAMU v Brne, kde
v súčasnosti pokračuje v doktorandskom
štúdiu. Pohral sa s témou, aktualizoval ju
a dotvoril. Na pôvodnom základe vznikla prepracovaná komédia jedného herca
„z prostredia supermarketov, hypermarketov, megamarketov a gigamarketov“. Ide
o zmes stand-up comedy a pohybového herectva zo sveta prehýbajúcich sa regálov, ktorý sa pre mnohých stal novodobým chrámom.
Hoci Pavol Seriš vystupuje na pódiách nielen od Košíc až po Cheb,
ale aj v ďalších zahraničných krajinách a vozí domov divadelné ocenenia, všetky premiéry uvádza v rodnom Trenčíne. Obnovenú premiéru „Pri kase“ uvedie v piatok 27. novembra od 19.00 h v kine
Hviezda.
(OC)

Úspech Karate klubu
Ekonóm Trenčín
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Mestské divadlo Trenčín
pozýva na ďalšiu premiéru
Svoju druhú premiéru v tejto sezóne uvedie 5. novembra o 19.00 h v kine Hviezda.
Dramatizácia Mňačkovej poviedky Dvaja priatelia z knihy Oneskorené reportáže oživí skutočný príbeh inžiniera,
ktorý doplatil na politickú situáciu v 50. rokoch. Umelecké

spracovanie režiséra Matúša
Bachynca umožňuje lepšie pochopenie súvislostí medzi našou minulosťou a prítomnosťou. Účinkujú herci známi z TV
seriálov Martin Varinský, Martin Kochan, Monika Potokárová, Anna Rakovská, Leo Kužela
a Zuzana Mišáková.
(RED)

Vyznamenali lekára z Trenčína
Česká
spoločnosť
pracovného
lekárstva
udelila MUDr. Františkovi Jarošovi, CSc. Čestnú medailu
prof. MUDr. J. Teisingera,
DrCs. za zásluhy a rozvoj odboru pracovného lekárstva.

Na 32. svetovom kongrese pracovného lekárstva v Jihlave (15.
– 16. 10.) František Jaroš prezentoval výsledky dlhodobého
sledovania otráv. Ide o najdlhšie sledovaný súbor i rozbor
otráv vo svete. Blahoželáme!

Poďte s INFOM na Zlatý
adventný víkend
Už 20. decembra 2015
o 17.00 h sa v Mestskej športovej hale v Trenčíne predstavia
viacnásobní držitelia Zlatého
slávika Karel Gott, Eva Pilarová a držiteľ zlatej Bratislavskej
lýry Lešek Semelka. Spolu s hudobnou skupinou Pavla Větrovce pripravili nezabudnuteľný
hudobný zážitok. Vstupenky
na Zlatý adventný víkend môžete získať v súťaži na strane 2.

ŠK Dračia légia 2012 žne úspechy

Päť zlatých, 2 strieborné a 3
bronzové medaily získali pretekári klubu na 9. ročníku medzinárodnej Veľkej ceny v karate
(10. – 11. 10.) v poľskom Bielsko-Biala. V disciplíne KATA
vybojovali dievčatá vo svojich kategóriách 3 prvé miesta
– Ema Pápištová (9 r.), Adela
Vlasáková (11 r.) a Emma Kubišová (12 – 13 r.), bronz pridala Lucia Mrázová (11 r.). Mrázová, Vlasáková a Kubišová
vybojovali prvé miesto aj v tímovej súťaži KATA do 14 rokov.

V disciplíne KUMITE získala E.
Pápištová striebro v kategórii 8
– 9 ročných dievčat nad 30 kg,
A. Vlasáková zlato, L. Mrázová bronz (10 – 11 r. do 34 kg),
Tomáš Vašíček bronz (12 – 13
r. do 45 kg) a medailovú zbierku uzatvára Beáta Lobotková
2. miestom v kategórii kadetiek do 45 kg. Celkovým ziskom
medailí sa Karate klub Ekonóm Trenčín, v konkurencii 102
klubov z 21 krajín, umiestnil
na celkovom štvrtom mieste.
(TPA), FOTO: MICHAL KUBIŠ

Športový klub Dračia légia 2012 Trenčín má za sebou
úspešnú sezónu. V Moravskej
lige dračích lodí získal prvé
miesto, zahanbiť sa nedal ani
na majstrovstvách sveta klubových celkov (10. – 13. 11. 2015)
v českých Račiciach. V konkurencii 48 klubov z 3 kontinentov
a 10 štátov získal jedno striebro
a tri bronzové medaily. Dnes

má 35 členov s priemerným vekom 53 rokov. Po súťažnej sezóne pokračuje intenzívnymi
tréningami na vode, na ktoré
nadviaže zimná príprava v telocvični a na bežkách. Snom klubu je účasť na septembrových
majstrovstvách sveta v Moskve.
Blahoželáme a držíme palce!
FOTO: ARCHÍV KLUBU
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10. ročník festivalu HoryZonty je za dverami
Okrem hlavného programu v Posádkovom klube prinesie
aj dva retro večery v Artkine Metro.

Písal sa desiaty november
2006. Do Artkina Metro začali
prichádzať prví návštevníci ﬁlmového festivalu HoryZonty.
V priebehu pol hodiny sa sála legendárneho trenčianskeho kina
zaplnila do posledného miesta. Štvrť hodinu pred začatím
programu vypredali i vstupenky
na státie. Hneď v úvodnom ročníku boli organizátori pre veľký
záujem nútení pridať ešte jeden
premietací deň. A takto nejako to celé pred desiatimi rokmi
začalo.
Od druhého ročníka sa z pôvodne komorného festivalu stalo
podujatie, ktoré sa počas troch
festivalových dní teší návštevnosti štyroch tisícok divákov.
Hlavným dejiskom HoryZontov
sa stala najväčšia sála v Trenčíne – sála dnešného Posádkového klubu.
Tento rok sa bude festival
HoryZonty v meste pod hradom

Matúša Čáka konať už po desiatykrát. Jeho hlavná organizátorka Marka Dutková pripravila
v spolupráci s Audiovizuálnym
fondom, so Slovenským ﬁlmovým ústavom a prevádzkovateľom Artkina Metro Braňom
Hollým pre návštevníkov HoryZontov v rámci jubilejného
ročníka dva retro večery. Počas
nich si diváci budú môcť pozrieť
ﬁlmy z archívu ﬁlmového ústavu. Na návštevníkov čaká šesť
historických snímok z horolezeckých expedícií na osemtisícovky Nanga Parbat, Lhoce Šar,
Makalu a Mount Everest zo sedemdesiatych a osemdesiatych
rokov minulého storočia. Dva
ﬁlmy priblížia aj vtedajšie lezenie vo Vysokých Tatrách. Večery
ﬁlmových návratov k našim významným horolezeckým expedíciám sa budú konať v Artkine
Metro v stredu 11. a v nedeľu 15.
novembra od 19. do 21. hodiny.

Na návštevníkov bude čakať aj výstava
starých horolezeckých fotograﬁí, máp
a
nákresov
ciest viažucich
sa k histórii lezenia na cvičnej skale trenčianskych
horolezcov
– Skalke pri
Trenčíne.
Hlavný program sa bude
tento rok aj vďaka spolupráci
s Mestom Trenčín konať od 12.
do 14. novembra v Posádkovom klube. Podujatie toho roku
otvorí náš najúspešnejší dokumentarista Pavol Barabáš. Tešiť
sa možno i na prezentáciu trenčianskeho horolezca Jaroslava Dutku (na fotograﬁi), ktorý
bude spomínať na to naj zo svojej lezeckej kariéry. Na návštevníkov čaká bohatý program plný
vynikajúcich ﬁlmov z horského

Trenčín privíta Divadlo Hlavina z Radošiny
Počas trenčianskej Noci divadiel sa v kine Hviezda predstavia aj divadelníci z Radošiny. V predpremiére uvedú
21. novembra hru Stanislava Štepku „Súpis dravcov“.

Stanislav Štepka spolupracuje s radošinskými ochotníkmi
od vzniku súboru Hlavina v roku
2000. „Vtedy sa mladí ľudia v obci
rozhodli pokračovať v ochotníckej tradícii, ktorá má v Radošine
skoro storočnú tradíciu. Naštudovali sme prvú spoločnú inscenáciu Ženské oddelenie. A odvtedy až podnes sme spolu každý rok
uviedli jednu moju hru,“ povedal
pre INFO známy dramatik. Spočiatku bol podľa jeho slov súbor Hlavina typickým začínajúcim ochotníckym súborom, no
v priebehu rokov sa vyproﬁloval

až takmer na profesionálnu úroveň. Stanislav Štepka môže porovnávať, je vedúcou osobnosťou
profesionálneho Radošinského
naivného divadla. To má od septembra 2015 novú scénu aj adresu. „Pre nás a našich divákov
sa udiala veľká, priam historická
udalosť! Zatiaľ sme na novej scéne odohrali trinásť predstavení
pred preplneným hľadiskom a vo
výbornej atmosfére. Takže bratislavský „duch radošincov“ je už
deﬁnitívne nasťahovaný na Záhradníckej 95 v Bratislave.“
S režisérom Jurajom Nvotom

práve skúšajú Štepkovu novú
trpko-smiešnu komédiu „o najsúčasnejšej súčasnosti“ pod názvom Zmiešaná štvorhra. V decembri chystajú veľký spoločný
projekt so SĽUK-om Jááánošííík po tristo rokoch alebo Ako
legendu uchytili do svojich rúk
RND a SĽUK, na jar plánujú
k desiatemu výročiu odchodu
pani Kolníkovej obnoviť tragifrašku Lás-ka-nie. Samozrejme,
Radošinské naivné divadlo i Divadlo Hlavina sa veľmi tešia aj
na Trenčín a trenčianskych divákov. „Platí to ako vždy – stačí
zapískať – a my sme u vás,“ povedal S. Štepka. „Súpis dravcov“ je
už šestnásta inscenácia Divadla
Hlavina, ktorú tento súbor naštudoval v spolupráci s autorom
S. Štepkom. Titul bol mimoriadne úspešný v repertoári Radošinského naivného divadla. „Súpis
dravcov“ je nie príliš lichotivou
správou z putovania po krajine pod Tatrami, počas ktorého
dobré úmysly vždy nenachádzajú očakávanú pozitívnu reakciu.
Napriek tomu, pesimisticky naladení určite z divadla odchádzať
nebudete. Celý program Noci divadiel v Trenčíne nájdete v KAM.
(RED), FOTO: ARCHÍV D. HLAVINA

prostredia, diskusie so zaujímavými hosťami, fotovýstava
a sprievodné podujatia. Vstupenky sú v predaji v KIC centre na Mierovom námestí 9
v Trenčíne.
BARBORA PREKOPOVÁ,
PR HORYZONTY

Dve celofestivalové vstupenky môžete získať v našej súťaži
na strane 2.

TURNÉ LEGIEND
AJ V TRENČÍNE,
BUĎTE PRI TOM
K najväčšej a svojho druhu
výnimočnej udalosti na slovenskej hudobnej scéne v novembri 2015 bude patriť spoločné
turné dvoch legiend slovenskej
populárnej hudby – skupín
BEZ LADU A SKLADU
a PARA. Trenčín bude ich siedmou slovenskou zastávkou. 20.
novembra v Piano klube spoločne oslávia dve úctyhodné
výročia – skupina BEZ LADU
A SKLADU slávi 30, skupina
PARA 20 rokov na scéne. Fanúšikovia sa môžu tešiť nielen
na skvelú hudobnú produkciu,
ktorá ponúkne prierez tvorbou
oboch týchto hudobných zoskupení, ale aj na pastvu pre
oči. Vizuálnu stránku vystúpení totiž muzikanti zverili štúdiu Devkid – skúsenému VJovi Jánovi Šickovi a Šimonovi
Chovanovi, ktorí s kapelami už
spolupracovali napr. na Pohode. Počet vstupeniek je limitovaný kapacitou klubu. Zabezpečiť si vstupenky je možné
prostredníctvom našej súťaže
na strane 2 alebo na www.drhorak.sk, v predajnej sieti ticketportal.sk a v mieste konania
koncertu.
(RED)
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Hľadajú domov

Florbalový úspech ZŠ Hodžova a ZŠ Kubranská

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.

číslo 10 | ročník XVII

Žiaci prvého a druhého stupňa základných
škôl si 19. a 26.októbra 2015 opäť preverili
svoje florbalové schopnosti na 4. ročníku
turnaja O pohár primátora Mesta Trenčín
TRENČÍN FLORBAL CUP 2015.

Kategóriu starších žiakov zastupovali ZŠ
Hodžova, ZŠ Dlhé Hony, ZŠ Na dolinách, ZŠ Východná a ZŠ Soblahov. Najlepšie sa darilo obhajcom minuloročného triumfu, zverencom Patrika Zelenku zo ZŠ Hodžova. Veľmi pekné výkony
predvádzali aj hráči zo ZŠ Dlhé Hony, ktorí obsadili druhé miesto. Na tretej pozícii skončila ZŠ
Soblahov. Ďalšie dve priečky patrili ZŠ Na dolinách a ZŠ Východná. Najlepším strelcom bol

Asi 10-mesačnú Betty (kríženec) našli 14. 9. na Zlatovskej ulici. Šteniatko potrebuje
základný výcvik a dostatok pohybu na vychádzkach, preto je
vhodnejšia do mladšej rodiny.
Je veľmi milá a učenlivá.

Dávid Maniaček (ZŠ Hodžova) a najlepším brankárom Radovan Ďuríkovič (ZŠ Na dolinách).
Mladšiu kategóriu reprezentovali ZŠ Hodžova,
ZŠ Na dolinách, ZŠ Kubranská, ZŠ Veľkomoravská a ZŠ Soblahov. Víťazstvo z minulého ročníka
neobhájila ZŠ Hodžova. V rozhodujúcom zápase
o prvenstvo podľahla zverencom Jaroslava Felgra
zo ZŠ Kubranská 3:4. Na tretej pozícii skončila ZŠ
Soblahov a za ňou ZŠ Veľkomoravská a ZŠ Na dolinách. Najlepším strelcom sa stal Juraj Pokorný
(ZŠ Hodžova) a najlepším brankárom Matej Pučko (ZŠ Kubranská). Turnaje zorganizoval ŠK 1.
FBC Trenčín v spolupráci s Mestom Trenčín.
(RED) FOTO: ARCHÍV FBC

Kira je asi 1,5-ročný kríženec. Majiteľ ju nechal na odľahlej ceste. Všimla si ju pani, ktorá
denne tadiaľ chodila do práce.
Je prítulnej povahy, vhodná
do bytu i domu so záhradkou
a prístupom dnu, k mladším aj
k starším ľuďom i k deťom.

Hanry je asi 6-ročný nemecký špic. Našli ho 24. septembra v Nozdrkovciach pri
čističke odpadových vôd. Mal
vyrazené tri zuby, prestrelené
ucho a spálené brušká na labkách. Pokojný a oddaný psík
čaká na voju novú šancu. Hodí
sa do domu so záhradkou a zateplenou búdou.
V prípade záujmu možno
navštíviť trenčiansku Karanténnu stanicu osobne alebo
využiť telefonický kontakt
0915 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.

Výsledky 18. turistickej
CR Rallye
Mesto Trenčín a Regionálna rada Klubu slovenských turistov Trenčín usporiadali k Svetovému dňu cestovného ruchu oddychový
turistický pochod pre všetkých pod názvom
18. neformálna turistická CR Rallye.

Na trasu pochodu sa 26. septembra vydalo 52 účastníkov,
z toho bolo 21 detí do 15 rokov.
Všetci sa úspešne popasovali s nástrahami na kontrolných
stanoviskách. Deti bez problémov zvládli beh po lávke, odhad
vzdialenosti, hod na cieľ a tiež
spoznávanie drevín, rastlín či
turistických značiek. Najstaršou účastníčkou bola 90-ročná
Marta Trebatická (OKST TTS
Trenčín). Najpočetnejšia skupina prišla z cirkevnej ZŠ Trenčín

vedená
sestrou
Pavlou.
Víťazi
v jednotlivých kategóriách: Ženy –
1. Nátlyová Zdenka (OKST LO
Trenčín), 2. Švejdová Maruška
(OKST LO Trenčín), 3. Čechvalová Veronika (Cirkevná ZŠ).
Dospelí – muži – 1. Fenik Štefan (Trenčín), staršie žiačky – 1.
Tvrdoňová Sára (Cirkevná ZŠ),
2. Lukačková Karin (Cirkevná ZŠ), 3. Svrčíková Veronika
(Cirkevná ZŠ). Starší žiaci – 1.

Novú sezónu otvorili
medzinárodným úspechom
Z medzinárodného turnaja v karate detí a mládeže
Grand Prix Brno si karatisti z klubu karate Laugaricio
Trenčín priviezli vzácne medaily. Súborné cvičenie kata
ml. žiaci: 3. Alexej Štilicha, 3. Michal Kišš. Dorastenci: 3. Kamil Staník, 2. Matej Petrovský, kata team 3.
miesto. Športový zápas kumite ml. žiaci: 3. David Šimun, 3. Alexej Štilicha, dorastenci: 1. Kamil Staník, 2.
Matej Petrovský. Informoval šéftréner Dušan Hajmach.
FOTO: ARCHÍV KLUBU

Nemeček Samko (IV. ZŠ Trenčín), 2. Kresák Jakub (IV. ZŠ).
Mladšie žiačky – 1. Gažíková
Dominika (Cirkevná ZŠ), 2.
Gajarská Soﬁa (Cirkevná ZŠ),
3. Kocianová Monika (ZŠ Dlhé
Hony Trenčín). Mladší žiaci – 1.
Fenik Samko (Cirkevná ZŠ), 2.
Tvrdoň Filip (Cirkevná ZŠ).
TEXT A FOTO: JAN MRLINA

30. október 2015
PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV
NA OSVIENČIMSKEJ ULICI (po – pia: 8.00 – 17.00)
Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM (objednávky na každú celú hodinu), biliard, čitáreň (knihy, časopisy, video, TV), spoločenské hry,
šachy, karty a i., stolný tenis, hudobné kurzy (akordeón, flauta, gitara, klavír), keramika, kurzy PC, internet, výstava Gabriely Sedilekovej
MOJA KERAMIKA.
po, pia 10.00 – 12.00

Spevácka skupina Sihotiar

pondelok, utorok, štvr- Cvičenie pre ženy
tok, piatok 9.30 – 11.00
pondelok 16.30 – 18.00 Joga pre ženy
pondelok 15.30 – 17.30 Keramika
ut, št 12.00 – 16.00

Stolný tenis

ut, št 14.00 – 17.00

Kartové hry

streda 10.00 – 11.30

Brušné tance

streda 14.00 – 16.00

Stolný tenis

streda 14.00 – 17.00

Jednota dôchodcov Slovenska č. 27

streda 15.00 – 17.00

Diabetes – konzultácie

streda 15.00

DIA mapa

štvrtok 14.30 – 18.30

Keramika – klub

KONTAKT: 032/743 45 35, 0904 339 401

Pozvánka do Centra pre rodinu
V novembri do Centra pre rodinu na Farskej ulici 12 v Trenčíne zavíta Richard Vašečka
s prednáškou Sexualita zo série
Milovať a ctiť. Ako informovala Mária Hatalová z Centra pre
rodinu Trenčín, projekt Milovať
a ctiť je sériou prednášok o manželských vzťahoch a rodine.
Richard Vašečka bude prednášať v pondelok 16. novembra

2015 o 17.00 hodine v Refektári
Piaristického gymnázia (vchod
z Palackého ulice). Centrum pre
rodinu organizuje prednášky raz
mesačne, vždy v tretí pondelok
v mesiaci. O pripravovaných akciách sa dozviete viac na stránke
www.cprtrencin.sk a www.facebook.com/cprtrencin.

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO
Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred
Program na NOVEMBER:
2. 11.

Pôjdeme na hroby

9. 11.

Ing. Pavol Koreň – Z činnosti Jednotky záchranného
hasičského zboru v Trenčíne

16. 11.

Akad. arch. Marián Strieženec – Život a dielo Dušana
Jurkoviča

23. 11.

Poskytnutie prvej pomoci

30. 11.

Ing. Katarína Darvašová – Modlitba

Ostatné akcie:
6. 11.

O čarovnej flaute

29. 11.

Bowling



ROKOVANIA VMČ

VMČ Stred
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9. 11. 2015 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

Kubrá oslávila výročie
prvej zmienky o obci
Na konci prázdnin mestská časť Trenčína Kubrá oslávila
750. výročie prvej písomnej zmienky.

Obyvatelia Kubrej sa majú
čím pochváliť. Prvé ochotnícke
divadlo na Slovensku po prvej
svetovej vojne vzniklo v Kubrej.
Tu pôsobí aj tretia najstaršia folklórna skupina na Slovensku
a Kubrá má tretiu najstaršiu dedinskú knižnicu. Rodák z Kubrej, Ján Zachara je prvým
olympijským víťazom v boxe
v bývalom Československu.
Za prekrásneho počasia sa
oslavy začali sv. omšou a pokračovali odhalením lavičky s menom Janka Zacharu na Námestí
Štefana Hlaváča – významného
kňaza. Veselý sprievod pod taktovkou dychovej hudby „Opatovanka“ sa po uliciach Kubrej
presunul do Kultúrneho centra, kde pokračoval kultúrny
program. Ako prví vystúpili hostia: ženská spevácka skupina
„Dubničanka“ z Dubnice a mužská spevácka skupina „Chotár“ z Hornej Súče. Slávnostný

program zakončila domáca folklórna skupina.
Vyvrcholením osláv za účasti
primátora mesta Richarda Rybníčka, Rudolfa Dobiáša a Jána
Zacharu bolo uvedenie do života knihy Stanislava Lišku
„Všetkých pritiahnem k sebe“
o Kubrej. Oslavy pokračovali tanečnou zábavou do neskorých
nočných hodín. Za hladký priebeh osláv a ﬁnančnú výpomoc sa
chceme poďakovať Mestu Trenčín, mnohým sponzorom a obyvateľom Kubrej, ktorí sa pričinili
o skrášlenie obce. Poďakovanie
patrí poslancom mestskej časti
Sever – M. Mičegovi, L. Matejkovi, M. Bacovi a Ľ. Hornému,
ktorí zabezpečili postavenie lavičky s menom J. Zacharu a kvetinovú výzdobu na Námestí Š.
Hlaváča a v Kultúrnom centre.
PRÍPRAVNÝ VÝBOR
E. BREZANOVÁ

Čaromarket Kinekus je už 10 rokov
neoddeliteľnou súčasťou Trenčína.

Aká bola jeho cesta?
Dôležitý dátum pre obyvateľov Trenčína bol 10. máj 2005. V ten
deň sa všetci nespokojní Trenčania, ktorí si dovtedy zúfali, že
nemajú kde ani hrniec, ani varešku kúpiť, dočkali prvého supermarketu s domácimi potrebami - Kinekus otvoril svoju predajňu
konečne aj v Trenčíne na Soblahovskej ulici. Časom si predajňa
získala množstvo verných zákazníkov, postupne rozširovala
sortiment a skvalitňovala služby. Dôsledkom toho však začal byť
priestor príliš malý a preplnené priestory strácali lesk. To donútilo
vedenie zamyslieť sa a urobiť všetko pre to, aby v Trenčíne stál
nový moderný Kinekus. Trenčania si ho predsa zaslúžia! Neváhali, využili príležitosť a získali pozemok v oblasti pri obchodnom
centre Laugaricio, kde vyrástol a 11. októbra 2014 bol slávnostne
otvorený nový Kinekus v modernom šate.
Na dvoch poschodiach dostanete kúpiť všetko od lyžičky až po
miešačku. A vždy tam nájdete to, čo potrebujete! Či už sú to
pomocníci a doplnky do kuchyne i kúpeľne, drogéria, rôzne bytové
doplnky, hračky či farby. A taktiež aj momentálne aktuálny sortiment – krby, kachle a sporáky. Na svoje si prídu aj domáci majstrinájdu tu klince, kliešte, pílky, rebríky, aj
rôzne náradie a stroje. Všetko za veľmi
dobré ceny.

VMČ Západ 25. 11. 2015 o 17.00 v KS Istebník
VMČ Juh

2. 11. 2015 o 17.30 v KC Aktivity

Čaromarket Kinekus Trenčín, po-so 9:00-19:00

VMČ Sever

5. 11. 2015 o 16.00 v SOŠ, Pod Sokolice 14

Belá 7575, 911 01, (oproti OC Laugaricio), 032 / 640 12 96
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Prosím o kontrolu Lavičkového potoka. Niekto zrejme
z chatovej oblasti počas búrky vypúšťa do potoka septik.
Ešte aj dva týždne po daždi sú
pred mostom toaletné papiere
a zápach. Toto sa pravidelne
opakuje.
PAVOL MRÁKAVA

Beáta Bredschneiderová, útvar
stavebný a životného prostredia:
Pri obhliadke Lavičkového
potoka od mosta po chatovú oblasť 8. 9. 2015 nebolo zistené vypúšťanie odpadových vôd do potoka resp. nebol nájdený výustný
objekt (potrubie), cez ktorý by
splašková voda vytekala do potoka. Predpokladáme, že splaškovú vodu niekto počas dažďa
vypúšťa do potoka pomocou ponorného čerpadla a hadice, čo
je ale potrebné zdokumentovať
v čase vypúšťania odpadových
vôd.



Zistil som, že ﬁrma Old
Herold s. r. o. neoprávnene zabudovala na chodníku
pred ich vzorkovou predajňou
za mostami tabuľu, že si vyhradzujú 3 parkovacie miesta
pre svojich zákazníkov a vyháňajú odtiaľ tých, ktorí nejdú
nakupovať alkohol. Pozemok,
na ktorom stojí tabuľa, si ﬁrma ani neodkúpila od mesta,
ani si ho od neho neprenajala.
Kontroluje niekto takéto prisvojovanie cudzieho majetku?
ČITATEĽ JOZEF

Lenka Kontrová, referent pre
investície mesta a dopravu:
Každé vyhradené parkovacie
miesto musí byť označené vodorovným a zvislým dopravným
značením s presným uvedením
ŠPZ vozidiel alebo číslom parkovacieho preukazu. Dopravné
značenie musí byť odsúhlasené
Okresným dopravným inšpektorátom. Dané označenie nespĺňa
podmienky pre vyhradené parkovacie miesta a z tohto dôvodu
je neplatné. Mestský úrad, útvar
hlavného architekta vyzve prevádzkovateľa predajne na odstránenie označenia.



Je možné opäť dočasne
sprevádzkovať čierny mostek
aspoň jednosmerne pre osobné vozidlá, až kým zhotoviteľ nezačne dokázateľne

na danom úseku pracovať?
Prečo je prejazdný čierny
mostek od 16.3.2015, teda už
siedmy mesiac uzavretý, ak
ho, podľa vyjadrenia zhotoviteľa sprejazdnia do konca
roka? Nestačilo ho uzavrieť
na 1-2 mesiace, kedy sa konečne začne pracovať?
MICHAL NEBUS

Martina Pavlíková, hovorkyňa
Železníc SR:
Ukončenie prác na podjazde
Vlárska bude v termíne december 2015. K posunutiu termínu,
ktorý sa uvádzal, došlo z dôvodu
geologickej anomálie v mieste
čerpacej šachty zrážkových vôd,
ktorá je najhlbším miestom podjazdu a spôsobila prítok spodnej
vody do stavebnej jamy. Tento
fakt nepredpokladala ani projektová dokumentácia. K utesneniu sa momentálne využívajú špeciálne hmoty na báze
polyuretánov.
Žiadna panelová cesta alebo ďalšie dočasné otvorenie komunikácie popod čierny mostek
sa nebude realizovať. Čierny
mostek bude plne nahradený
novým podjazdom na Ulici Vlárska. Stavenisko je riadne označené zákazom vstupu. Nakoľko obyvatelia v danom mieste
jazdia aj napriek zákazu, musia
počítať s faktom, že v prípade
akéhokoľvek poškodenia vlastného vozidla, prípadne dopravnej kolízie s pracovnými strojmi,
nebudú chránení žiadnou poistkou a všetky prípadné škody
na vlastnom majetku, zrealizovaných prácach alebo strojoch,
budú musieť hradiť z vlastných
zdrojov.



Mám otázku k situácii,
ktorá vznikla úpravou žel. trate v lokalite Zlatovce. Obyvatelia Okružnej ulice sa nemôžu
dostať na ďalšie komunikácie.
Dokedy budú priechody pod
žel. traťou smerom na Bratislavskú ulicu uzatvorené?
ANTÓNIA ČAKLOŠOVÁ

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ
Trenčín:
Podľa informácií od zhotoviteľa, ide o priepusty na vodu,
nie podchody pre peších. Jeden bude zbúraný bez náhrady,
z druhého bude podchod pre
peších. Jeho stavbu ukončia až

na jeseň budúceho roka (realizácia je podmienená traťovými
výlukami).



V akom rozsahu bude
opravená Opatovská ulica?
JOZEF HUSÁR

Benjamín Lisáček, útvar interných služieb:
Oprava povrchu Opatovskej
ulice bude v nasledovnom rozsahu: od kruhovej križovatky Radegast v dĺžke 330 m, vrátane
dvoch autobusových zastávok
a križovatky na Sibírskej.



Čo sa momentálne kope
pri bývalej zberni na Sihoti?
Ako je to s lávkou cez nosický kanál? Čo sa stalo s opravou hrádze? Niektoré úseky
sú perfektne opravené, ale
pôvodne označené časti nie sú
dokončené.
JÁN ŠVAJDLENÍK

Vladimír Mráz, kancelária
primátora:
Pri bývalej zberni na Sihoti bude nový priechod pre
chodcov.
Benjamín Lisáček, útvar interných služieb:
Na veľkoplošné opravy povrchu hrádze bolo v r. 2015
schválených 12 tisíc eur. Tieto
ﬁnancie boli použité na sfrézovanie a položenie nového asfaltu
v najviac poškodených častiach.
Ostatné poškodenia sa budú
opravovať lokálne v rámci priorít opráv miestnych komunikácií a pridelených ﬁnancií. Momentálne je veľa prioritnejších
poškodení miestnych komunikácií (ešte nezrealizovaných).
Preto sa môže stať, že sa oprava
povrchu hrádze môže presunúť
do budúceho roka.
Martin Beďatš, hlavný architekt mesta:
Mesto pripravilo predbežný
návrh lávky, s ktorým sme požiadali dotknuté orgány o predbežné stanoviská. Z týchto stanovísk vyplynuli určité podmienky
– napríklad, že treba dodržať
plavebný gabarit 7 m a nesmie
sa zasahovať do hrádzí. Na základe týchto podmienok bude
treba návrh prepracovať. Oslovíme príslušné vysoké školy, aby
v rámci semestrálnych prác pripravili možné návrhy lávky.



Prečo sa mesto rozhodlo
smerovať dopravu namiesto
Štefánikovej ulice cez Žilinskú
a M. Rázusa? Prečo je v záujme mesta hnať dopravu cez
sídlisko (k čomu dopomôže
tiež projekt Terminál a s ním
spojené trvalé uzávery)?
PETER DOLNÝ

Martin Beďatš, hlavný architekt mesta:
Doprava momentálne viac
funguje cez Sihoť kvôli modernizácii železnice a s tým súvisiacimi prácami na Štefánikovej a Opatovskej ulici. Čo sa
týka Terminálu – mesto pracuje
na návrhu dopravy, kde v budúcnosti má byť prepojená Železničná ulica s Električnou – tesne
popri železnici. Táto nová komunikácia má v budúcnosti odľahčiť Štefánikovu a Hasičskú.



Bude mesto niečo robiť
s neznesiteľnou dopravou
v Zámostí, konkrétne v uzle
Bratislavská – Hlavná? Zo začiatku dopravu regulovali policajti, terajšia „automatická“
prevádzka hapruje. Na železničnom priecestí závory spadnú a 10 minút vlak nejde!
MAREK M.

Ľubomír Mitas, Železnice SR:
Priecestie v km 119,746 (Záblatie) je ovládané automaticky v obidvoch smeroch v závislosti od jazdy vlaku. Priecestie
v km 121,190 (Hlavná ulica) je
ovládané manuálne dopravným
zamestnancom, pri vchodových a odchodových vlakových
cestách je obsluhované tlačidlom zo St4 ŽST Trenčín obvod
Zlatovce. Vzhľadom na vyplývajúcu dlhšiu potrebu prípravy
a rušenia vlakových ciest býva
priecestie dlhšie uzavreté. Dôvodom takéhoto zapojenia uvedeného priecestia je potrebnosť
variability obsluhy počas stavebných prác v rámci modernizácie ŽST Trenčín.
Pre urýchlenie komunikácie
o priecestiach je vhodné v budúcnosti používať tzv. jedinečné identiﬁkačné číslo priecestia
(JIČ), ktoré sa nachádza prednostne na zadnej strane dopravnej značky A30a alebo A30b
(výstražný kríž pre železničné
priecestie) alebo na zadnej strane výstražníka v tvare SPXXXX.
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5. 11. | 19.00 | Dvaja kamaráti
KINO HVIEZDA | Premiéra. Mestské divadlo

Trenčín uvádza dramatizáciu poviedky L.
Mňačka Dvaja priatelia z knihy Oneskorené reportáže. Príbeh inžiniera, ktorý
doplatil na situáciu v 50-tych rokoch 20.
storočia sviežo spracovali mladí tvorcovia.
Réžia: Matúš Bachynec.
19. 11. | 19.00 | Írska kliatba

Výročnú cenu Literárneho fondu 2012.
Za mimoriadne herecké výkony získali
Prémie Litfondu 2012 Marta Sládečková,
Peter Šimun a Miroslav Noga.



PIARISTICKÝ KOSTOL | Slávnostný koncert
pri príležitosti 25. výročia vzniku orchestra. V programe budú diela od Stamica,
Corelliho, Telemanna, Vivaldiho a Bartóka.

|

Koncert dychového

ansámbla.
8. 11. | 18.00 | Klavírny recitál
a plátno
GMAB | Kamil Mihalov (klavír), Peter Dlho-

polček.
9. 11. | 19.00 | Carmen ala Gypsy
Devils / Georges Bizet / Ernest
Šarkozi

divadiel.

| Tanečná dráma vášnivej, osudovej lásky krásnej a neskrotnej Cigánky. Najznámejší príbeh lásky, ktorému
nechýba romantická zápletka ani vášnivé
emócie.

21. 11. | 20.30 | Chutilo vám,
páni?

10. 11. | Maduar & hostia
– Videotour

KINO HVIEZDA |

Predstavenie v rámci Noci

Predstavenie v rámci Noci

divadiel.
23. 11. | 19.00 | Čardášová
princezná

POSÁDKOVÝ KLUB

PIANO KLUB | Koncert.

Opereta v troch dejstvách na libreto Lea Steina bola najlepším
a najznámejším dielom rakúsko-uhorského skladateľa Emmericha Kálmána. Uvádza Štátna opera Banská Bystrica.
|

Divadlo Astorka Korzo uvedie najznámejšiu a najhrávanejšiu
Shakespearovu komédiu. Za jej invenčné režijné poňatie získal Ondrej Spišák
POSÁDKOVÝ KLUB

|

PIANO KLUB | Klasické posedenie pri dobrej

muzike, vínku, dobrom jedle.
28. 11. | 19.00 | Abba Slovakia –
Dancing Queen Tour 2015
| Najväčšie hity legendárnej skupiny naživo na nerozoznanie
od originálu.

POSÁDKOVÝ KLUB

29. 11. | 14.00 | Benefičný
koncert Evy Henychovej

Koncert na podporu
Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne.

PIARISTICKÝ KOSTOL |

29. 11. | 17.00 | Progres
KINO HVIEZDA | Jubilejné 20. výročie skupiny Progres, ktorá hrá v šlágrovom rytme – populárna z TV Šlágr a TV Senzi.
Nezabudnuteľné chvíle v dvojhodinovom
programe.



PRE DETI

PIANO KLUB | Úplne nová a nadupaná
show. Po celú noc budú supportovať akciu
DJ Shaggy /DJ Jojo / DJ Patrick /DJ Mmoko
/DJ Mike.

KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného
tanca pre deti od 5 do 15 rokov. Info a prihlášky: 0908 731 125.

20. 11. | 19.00 | Bez ladu
a skladu + Para

Tanečná škola moderného
tanca SZUŠ Trenčín pre deti. Info a prihlášky: 0904 504 032.

25. 11. | 19.00 | HEX

utorok, štvrtok | Korzo dance
KC AKTIVITY

|

utorok | 15.00 – 17.00 |

KC AKTIVITY | Keramický krúžok pre deti
a mládež od 6 rokov. Prihlášky a info:
0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

| Moderný tanec pre deti už
od 3 rokov. Info a prihlášky: 0915 101 051.

KC AKTIVITY

26. 11. | 16.00 | Hrajú nám pre
radosť

Koncert detí Základnej
umeleckej školy K. Pádivého.

POSÁDKOVÝ KLUB |
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Noc divadiel >> 20. – 21. 11. 2015
v kine Hviezda >> Trenčín

5. 11. | 10.00 | Karambol s Enjou
Rúčkovou

20. 11. | 19.00 | Povesti
a slasti našej vlasti

Beseda školákov s obľúbenou autorkou kníh pre mládež. Počet
miest je obmedzený, účasť treba vopred
nahlásiť: 032/7460715, deti@vkmr.sk.

DIVADELNÁ SÁLA

VKMR HASIČSKÁ |
PIANO KLUB | Koncert.

| Ďalšie pokračovanie cyklu sprevádzaných prechádzok naším mestom.
Teraz na tému Kultúrne osobnosti: Holoubková, Holoubek, Pádivý. Trenčín
preslávili nielen zaujímavé historické
udalosti, ale aj pôsobenie významných kultúrnych osobností. Hudobný
skladateľ, dirigent a pedagóg Karol
Pádivý prispel k rozvoju a popularizácií dychovej hudby. Akademický maliar
Jozef Holoubek nachádzal v Trenčíne
neustále inšpirácie pre svoju tvorbu.
Zakladateľka profesionálnej fotografie
a prvá profesionálna fotografka Mária
Holoubková sa podieľala aj na vzniku
slovenskej kinematografie. Na prechádzke sa dozviete, aké víno mal rád
Karol Pádivý, kde bol fotografický ateliér Holoubkovej, aj to, čo učila Holoubková mladého Karla Čapka? Súčasťou
prehliadky je aj vstup do novootvorenej Pamätnej izby Karola Pádivého,
ktorá sa nachádza v Základnej umeleckej škole K. Pádivého.

KIC

Klub

keramikárov

streda, piatok | 16.00 – 18.00 |
Tanečná škola Goonies

KINO HVIEZDA |

1. 12. | 19.00 | Sen noci
svätojánskej

27. 11. | 18.00 | Heaven and Hell

pondelok, streda, piatok |
Tanečná škola Aura dance

27. 11. | 19.00 | Pri kase

Premiéra. Pavol Seriš uvedie komédiu jedného herca z prostredia
supermarketov, hypermarketov, megamarketov a gigamarketov. Zmes stand-up
comedy a pohybového herectva.

| 90-minútový koncert
známej slovenskej speváčky.

POSÁDKOVÝ KLUB

16. 11. | 20.00 | Kali & Peter
Pann

PIANO KLUB | Prvé spoločné turné a oslava
dvoch výročí. Para si tento rok pripomína
svoje 20-te narodeniny a Bez ladu a skladu
okrúhlu 30-tku.
POSÁDKOVÝ KLUB

7. 11. | 16.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom

1. 11. | 16.00 | Slávnostný
koncert Komorného orchestra
mesta Trenčín

EVANJELICKÝ KOSTOL

20. 11. | 19.00 | Povesti a slasti
našej vlasti

NEDAJTE SI UJSŤ

KONCERTY

1. 11. | 18.00 | Bratislavské
dychové okteto

KINO HVIEZDA | Divadlo Aréna uvádza „veľkú komédiu o malých problémoch“ oceňovaného newyorského dramatika, pedagóga a herca Martina Casellu. Hrajú Braňo
Deák, Ján Jackuliak, Marek Majeský, Martin Mňahončák a Juraj Loj.



26. 11. | 19.00 | Kristína
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SPOMIENKA NA
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MIEROVÉ NÁMESTIE | Mesto
Trenčín si pripomenie pamätné udalosti z roku 1989.
17.30 Položenie venca a oživenie spomienok pri pamätnej tabuli na budove
Mestského úradu, 18.00 Poďakovanie za slobodu – sv.
omša v Piaristickom kostole
sv. F. Xaverského, 18.30 Komorný koncert folkového
pesničkára, aktivistu petície
„Niekoľko viet“ Eda Klenu
v priestoroch KIC.

MESTO TRENČÍN VÁS POZÝVA PRIPOMENÚŤ SI
PAMÄTNÉ UDALOSTI Z ROKU 1989

w

17. 11. o 17.30

11., 25. 11. | 11.30 | Galerkovo
| Tvorivé dielničky pre malé deti
od 18 mesiacov do 5 rokov.

GMAB

| Mestské divadlo
Trenčín uvádza pohostinské predstavenie Jakuba Nvotu plné tajov a zábavy
o tom, ako povesti nastavujú zrkadlo
súčasnosti a naopak.

21. 11. | 16.00 | Maškrtníček
DIVADELNÁ SÁLA | Divadelná verzia televíznej relácie známych postavičiek

2 | KAM



kam v trenčíne

NEDAJTE SI UJSŤ

Nany a Krištofa s pesničkami Mariána
Čekovského. Uvádza Divadlo Maškrta.
21. 11. | 18.00 | Súpis dravcov
DIVADELNÁ SÁLA | Správa z putovania
po krajine pod Tatrami. Úspešný titul
Radošinského naivného divadla uvádza Divadlo Hlavina z Radošiny.

číslo 10 | ročník XVII

12. 11. | 9.00 – 14.00 | 21. Silná
ruka stredoškolákov

fotografie Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí.

ZOC MAX | Súťaž študentov v pretláčaní ru-

5. 11. – 6. 12. | Susedia

kou organizuje Slovenská asociácia pretláčania rukou (SAPR).
14. 11. | 14.00 – 17.00 | Maxi
párty bábik



FESTIVALY

12. – 14. 11. | HoryZonty 2015
POSÁDKOVÝ KLUB | Festival dobrodružných
filmov ponúkne 27 filmov svetovej i domácej produkcie, multimediálne prezentácie hostí, outdoorové workshopy, autorské
fotovýstavy, fotosúťaž a sprievodné podujatia v centre mesta.

21. 11. | 20.30 | Chutilo vám,
páni?
DIVADELNÁ SÁLA | Autorská komédia
Pavla Seriša – jedného herca z podivného sveta reštaurácií, čašníkov a gastronómie, ktorá je zmesou pohybového divadla, pantomímy, absurdity
a tanca.

KIC | Práce študentov Strednej umeleckej
školy Trenčín – odbor fotografický dizajn.

6. 11. – 13. 12. | Igor Mosný: XXX

vlastných originálnych
divadelných masiek pre deti.

Módna show pre dievčatká vo
veku 3 – 11 rokov. Zober svoju obľúbenú
bábiku, obleč sa ako ona a príď sa zabaviť.
Zaspieva Robo Papp a porota rozdá pekné
darčeky.

21. 11. | 16.00 – 19.00 |
Workshop

22. 11. | 14.30 – 16.00 | Nedeľné
v(i)tvorky

21. 11. | 16.00 – 19.00 | Masky
z pásky
FOYER | Výroba

ZOC MAX |

| Divadelný kostým – výstava
študentov odboru scénická a kostýmová tvorba Strednej umeleckej školy
v Trenčíne.

GMAB | Vidieť a tvoriť. Spoločné prechádzky, rozhovory a hry s aktuálnymi výstavami a s následnými tvorivými dielňami pre
rodiny s deťmi od 6 rokov.

21. 11. | 16.00 – 19.00 | Urob
zo seba šaša

23. 11. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

FOYER

Veselé fotenie a selfies za šašovskou fotostenou.

FOYER |



FILM

CINEMAX
1. – 4. 11. | Spievankovo 5

Spievanka a Zahrajko s novým dobrodružstvom a novými pesničkami
v pôvodnom slovenskom muzikáli.
od 1. 11. | Dokonalý šéf

Hviezdne obsadená komédia o problémovom šéfkuchárovi, ktorý chce mať
najlepšiu reštauráciu na svete. Hrajú
Bradley Cooper, Sienna Miller, Uma
Thurman a ďalší.
od 1. 11. | Domácí péče

| Spoločné čítanie
v knižnici v pobočke Kubrá.

VEREJNÁ KNIŽNICA

28. 11. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé
dielničky

Zábavné podujatie pre
deti. 16.00 Vystúpenie tanečnej školy Goonies.

OC LAUGARICIO

|

29. 11. | 15.00 – 18.00 | Adventné
tvorivé dielničky a TS Bambula
OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky pre deti.
16.00 Vystúpenie TS Bambula, 17.00 Vystúpenie Korejský pop.

VÝSTAVY

Stála expozícia. Diela výtvarníkov
staršej generačnej vrstvy.
GMAB |

1. – 10. 11. | Prierez tvorbou –
Július Kákoš, Igor Gašparík
POSÁDKOVÝ KLUB |

Fotografie jubilujúcich

autorov.
1. – 20. 11. | Peter Lehocký –
Z dizajnu a voľnej tvorby
MESTSKÁ VEŽA |

Bláznivá školská komédia.

1. – 30. 11. | Moja keramika

od 1. 11. | Legendy zločinu

lekovej.

Čakáreň

Slovenský poviedkový film, ktorý vychádza z konkrétnych osudov reálnych
žien tak, ako sa odohrávajú alebo odohrali. Je to dokumentárna mozaika života, ktorá v niektorých chvíľach prerastá až do krutej sociologickej sondy
dnešného sveta.

| Autorka sa prostredníctvom základných fotografických žánrov snaží pochopiť seba samu a získať nad sebou nadhľad s nádychom irónie.

GMAB

12., 13. 11. | Job forum 2015

Výtvarné umenie
trenčianskeho regiónu

od 1. 11. |

6. 11. – 13. 12. | Veronika
Markovičová: Krasohľad

24. 11. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

GMAB | Stála expozícia.

Príbeh najznámejších britských gangstrov, bratov Krayovcov, ktorí v polovici 60-tych rokov ovládali celý Londýn.
Britská kriminálna dráma.

GMAB | Autor inscenovaných fotografií
patrí k najvýznamnejším predstaviteľom
tzv. Slovenskej novej vlny.

12. 11. – 1. 12. | Hory a krajina

Miloš Alexander Bazovský

od 1. 11. | Fakjú pán
profesor 2

6. 11. – 13. 12. | Rudo Prekop:
Zátišia 1990-2015

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



Český film o najdôležitejších otázkach života. V hlavných úlohách Alena Mihulová a Bolek Polívka. Komédia
a dráma sa prepletajú, keď si obetavá
zdravotná sestra prvýkrát v živote uvedomí, že aj ona potrebuje starostlivosť.

GMAB | Sochár, ktorý neustále prekvapuje
– námetmi, predstavivosťou, schopnosťou
harmonicky spojiť rôznorodé materiály
(kameň, drevo, kov).

CENTRUM SENIOROV |

Práce Gabriely Sedi-

2. – 30. 11. | Folklór
v trenčianskom regióne

O významných udalostiach, osobnostiach a dielach približujúcich folklór v okolí Trenčína.
VKMR JASELSKÁ

|

2. – 30. 11. |

Pod perinou
s encyklopédiami
VKMR HASIČSKÁ | Knihy pre deti a mládež.

5. 11. – 4. 12. | FOPO 2015
TSK

|

II. ročník medzinárodnej súťaže

POSÁDKOVÝ KLUB | Fotografie.

Medzinárodný
veľtrh pracovných príležitostí a vzdelávania.

VÝSTAVISKO EXPOCENTER

|

12. – 13. 11. | Stredoškolák 2015
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 17. ročník výsta-

vy stredných škôl.
16. 11. – 16. 12. | Príroda, životné
prostredie a deti
ZUŠ K. PÁDIVÉHO | Vernisáž 16. 11. o 10.00.

24. 11. – 6. 1. | Svietniky

Peter Dobiáš – umelecký

11., 15. 11. | Retro v Metro

Filmové návraty k významným československým horolezeckým
výstupom a expedíciám zastúpené v 6
dokumentárnych a hraných filmoch československej produkcie.

KINO METRO |



CVIČENIE

pondelok | 17.15 – 18.15 | SM
system
KC AKTIVITY | Cvičenie na regeneráciu chrbtice. Komplexný cvičebný systém zameraný na odstránenie bolestí a problémov
s pohybovým aparátom.

pondelok | 18.30 – 20.30 | Tai či
s Jankom Pevným
KC AKTIVITY | Účinnosť cvičenia je v obnovení prúdenia jemnej energie – či – životnej sily, ktorá má liečivé a regeneračné
účinky na organizmus. Upokojuje myseľ
a rozžiari dušu aj telo. Info: 0908 210 940.

pondelok | 18.15 – 19.30 |
Kruhový tréning
KC AKTIVITY | Súbor cvikov odcvičených jeden po druhom s využitím fitness náčinia.
Precvičenie všetkých partií tela.

zámočník.

utorok | 16.45 – 17.45 |
Zdravotný pilates

26., 27. 11. | Vinum Laugaricio
2015

KC AKTIVITY | Vhodný pre začiatočníkov
a ľudí s bolesťami chrbta.

VÝSTAVISKO EXPOCENTER

| Medzinárodná
výstava vína, vody a destilátov.

utorok | 18.00 – 19.15 | Joga

28., 29. 11. | 9.00 – 21.00 | Dni
šperku

KC AKTIVITY | Cviky navrhnuté pre postupný a trvalý rozvoj človeka. Cvičenie otvorené voči všetkým – bez ohľadu na vek a fyzickú kondíciu. Aj pre začiatočníkov.

MESTSKÁ VEŽA |

ZOC MAX | Exkluzívna umelecká výstava.
Výroba ručných šperkov, umelci, dizajnéri,
remeselníci a ďalší kreatívni ľudia prezentujú vlastné originálne projekty.



PRE SENIOROV

3. 11. | 9.00 – 11.30 | Ateliér pre
seniorov
GMAB | Tvorivé

dielne nielen pre seniorov
na rôzne témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami.
11., 25. 11. | 15.30 – 17.30 |
Jednota dôchodcov Slovenska
č. 30
KC AKTIVITY |

19. 11. | 15.00 | Jesenné
spoločenské stretnutie
seniorov
POSÁDKOVÝ KLUB |

Pripravuje klub vojen-

ských veteránov.
24. 11. | 14.00 | Adventné
inšpirácie
CENTRUM SENIOROV | Vianočná tvorivá dielňa adventných vencov.

utorok | 19.00 – 20.00 | Zumba
KC AKTIVITY | Tanečná fitness hodina plná
energie, skvelej hudby a dobrej nálady.
Prihlasovanie: 0903 949 966.

štvrtok | 19.00 – 20.00 |
Cvičenie pilates začiatočníci
a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Zamerané na hlboký svalový
systém, podporu krížovej chrbtice a laterálne hrudné dýchanie. Zostava cvikov natiahne skrátené a posilní oslabené svaly.
Info a prihlasovanie: 0905 705 431.

utorok | 19.30 – 20.30 | štvrtok |
18.00 – 19.00 | Cvičenie pilates
pokročilí
KC AKTIVITY |

streda | 16.00 – 17.30 | Systema
KC AKTIVITY | Nácvik prirodzených reflexov, reálnych bojových situácií na ulici pri
prepade, obrana proti viacerým súperom
a ozbrojeným útočníkom. Upevníte si obratnosť, rýchlosť, vytrvalosť, koordináciu,
výbušnú silu, psychickú odolnosť v stresových situáciách.

30. október 2015
streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty
a Bodywork
KC AKTIVITY |

streda | 18.00 – 19.00 |
Bodywork
KC AKTIVITY | Hodina s prvkami dance aerobiku spojená s posilňovaním a strečingom.

streda | 18.00 – 19.00 | Strečing
joga
KC AKTIVITY | Prihlasovanie: 0911 498 214.

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

12. 11. | 16.00 | Niekdajšie
textilné a odevné závody
v Trenčíne
VKMR HASIČSKÁ | Prednáša Vojtech Brabe-

nec. Organizované v spolupráci s Klubom
starých Trenčanov.
12. 11. | 18.00 | Osud
PENZIÓN KEROLA | Prednáša Miroslav Vice-

na. O vplyve minulosti na formovanie budúcnosti, slobodnej vôle v živote človeka.
Prihláška na www.smart-people.sk/kurzy.
19. 11. | 16.00 | Ľudovít Štúr –
200. výročie narodenia

28. 11. | 9.00 – 12.00 | Klub
Veronika o.z.
KC AKTIVITY | Vzdelávací seminár pestovateľov a zberateľov liečivých rastlín pod vedením PhDr. Antona Blahuša.

30. 11. | 16.00 | Viliam Klimáček:
Vodka a chróm
| Beseda s trenčianskym
rodákom, spisovateľom, dramatikom, režisérom a zakladateľom divadla GUnaGU,
spojená s prezentáciou jeho najnovšej
tvorby.

VKMR HASIČSKÁ



štvrtok | 18.30 – 20.30 | Cvičenie
s Jankom Pevným

POSÁDKOVÝ KLUB |

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

19. 11. | 16.00 | Psychiatrická
liečba – len dobrovoľne?

pondelok, streda | 14.00 –
17.00 | Klavírna škola

Kedy môže byť pacient
hospitalizovaný nedobrovoľne? Diskutujú:
MUDr. M. Ranincová, MUDr. P. Ayaziová.
Organizované v spolupráci s OZ Ars Vivendi
– umenie žiť.

KC AKTIVITY |

1. – 31. 11. | 9.00 – 20.00 |
Centrum pohybu a tanca

Step aerobik, bosu,
fit lopty, PortDeBras, piloxing, body work
+ cvičenie pre deti od 4 mesiacov, mládež
a dospelých. Kontakt: 0903 449 732.
MS ŠPORTOVÁ HALA

|

1. – 31. 10. | 17.30 – 18.30 |
Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY | Posilňovacie cviky v intervalovom cvičení s fázami odpočinku, vysoký energetický výdaj, zlepšenie ohybnosti
a schopnosti koordinácie, spevnené partie
bokov, brucha, stehenných a sedacích svalov.



PREDNÁŠKY

streda | 8.00 – 9.30 | Babi, pošli
mi to mejlom
| Bezplatná inštruktáž
na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov.
Účasť vopred nahlásiť: 032/ 7708314.

VKMR JASELSKÁ

5. 11. | 8.30 – 10.30 | 200 rokov
po Štúrovi

Prednáška, multimediálna prezentácia a tematické divadelné predstavenie. Účasť treba nahlásiť na:
032/7708301, sylvia.fabova@vkmr.sk.
VKMR HASIČSKÁ

|

Katarína
Hudecová: S ránom prichádza
nádej

5. 11. | 16.00 |

Prednáša Ing. Miroslav

Bulko.

VKMR HASIČSKÁ

|

19. 11. | 18.00 | Numerológia
PENZIÓN KEROLA Prednáša Miroslav Vicena. Numerológia pri sebaspoznávaní, riešení vzťahov a pri výchove detí.
Počet miest je obmedzený. Prihláška
na www.smart-people.sk/kurzy.
|

21. 11. | 9.00 – 18.00 | Hudobno-spevné a tanečné tradície
nielen v trenčianskom regióne

KURZY

pondelok | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk pokročilí

utorok | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk III. ročník

Víkendový seminár tradičnej čínskej medicíny. Nutné prihlásiť sa.
Info: Zuzana Kozáčková, 0907 493 654.
zuzana.kozacek@gmail.com.

23. 11. | 11.00 | Eliminácia násilia
na ženách
VKMR HASIČSKÁ | Preventívna kampaň pre

študentov i širokú verejnosť. Realizované
v spolupráci s KRPZ v Trenčíne. Účasť nahlásiť na: 0901918810, info@vkmr.sk.
24. 11. | 17.00 – 18.00 | Jazyková
kaviareň

OC LAUGARICIO

|

Kolektívne a párové tance sveta (SK, FR, GB, Izrael, Macedónsko,
Grécko). Kontakt: 0910 196 456.
SOKOLOVŇA

|

utorok | 19.00 – 21.00 | Klub
keramikárov dospelí

8., 14., 21., 28. 11. | 9.00 – 14.00 |
Efektívne rodičovstvo
KC AKTIVITY | Program na zlepšenie rodičov-

ských zručností. Prihlasovanie: Bc. Zuzana Zborayová, info@bytrodicom.sk,
0918/68 69 23.
11. 11. | 16.00 | Osobné zážitky
z leteckej činnosti členov našej
pobočky
POSÁDKOVÝ KLUB |

a parašutistov SLZ.

Pripravuje Klub letcov

od 5. 11. | Love

Francúzsko-belgická vzrušujúca erotická melodráma o chlapcovi, dievčati
a ďalšom dievčati.
od 5. 11. | Prdi prášok doktora
Proktora

KC AKTIVITY |

| Keramická dielňa pre dospelých. Prihlášky a info: 0918 561 320,
info@kcaktivity.sk.

KC AKTIVITY

3. 11. | 16.00 – 18.30 | Večerný
ateliér pre dospelých
GMAB |

KC AKTIVITY | Stretnutie členov klubu pod
vedením Hanky Nekorancovej.

Ako sa efektívne vyrovnať
s manipulatívnou komunikáciou, ako vytvoriť atmosféru vzájomného rešpektu,
slobody a zodpovednosti v tíme? S Martinom Čajkom a Michalom Šoltésom.

Najnovšie filmové spracovanie shakespearovskej klasiky, ktoré sa premiérovo premietalo v hlavnej súťaži na festivale v Cannes.

streda | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk I. ročník

4. 11. | 18.00 | Patchwork
Trenčín – klub

|

od 5. 11. | Peanuts: Snoopy
a Charlie Brown vo filme

| Keramická dielňa pre dospelých s Veronikou Hrickovou. Prihlášky
a info: 0918 561 320, info@kcaktivity.sk.

Rôzne témy a techniky, prepojené
s vystavenými dielami.

KC AKTIVITY

Daniel Craig je späť ako Agent 007
v novej, v poradí už 24-tej bondovke.

KC AKTIVITY

26. 11. | 16.00 | Igor Bukovský
v trenčianskej knižnici

7. 11. | 9.00 – 16.00 | Riešenie
konfliktov

od 5. 11. | Spectre

od 5. 11. | Macbeth

7., 8. 11. | 10.00 | Cesta čistého
vedomia

vanie: svetluska@kcaktivity.sk.

Čiernobiela romantická dráma. Rok
výroby: 1927. Majstrovský kus autora
prelomového hororového diela Upír
Nosferatu režiséra Friedricha Wilhelma
Murnau.

Rodinná animovaná komédia.

tárkou, autorkou epigramov a aforizmov.
Prezentácia jej najnovších básnických
zbierok.

KC AKTIVITY | Prednáša Ján Pevný. Prihlaso-

od 1. 11. | Východ slnka

utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý
ateliér pre dospelých

piatok | 19.00 – 20.30 | Točenie
na hrnčiarskom kruhu

KIC |

Kriminálna dráma z prostredia berlínskej ulice.

KC AKTIVITY |

utorok | 18.00 – 19.00 | Tanec
pre radosť

|

od 1. 11. | Victoria

| Informácie 0917 062 936,
info@kcaktivity.sk.

21., 22. 11. | Čas harmonizácie
a očisty hrubého čreva a pľúc
KC AKTIVITY

Americká hororová komédia poteší
všetkých, ktorí horory občas neberú
príliš vážne.

KC AKTIVITY

Nutné prihlásenie:
0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

|

FILM

od 1. 11. | Husia koža

pondelok | 17.30 – 20.00 |
Kurz patchwork s Hankou
Nekorancovou

Seminár pre detské folklórne
súbory, folklórne skupiny, folklórne súbory, ľudové hudby a krúžky pôsobiace v MŠ
a ZŠ.

KC STRED



KC AKTIVITY |

Konverzácia v anglickom jazyku pre
ľudí rôzneho veku, s rôznymi záujmami a rôznou úrovňou jazyka. Bezplatné
stretnutia 1 x týždenne. Úvodné stretnutie bude v KIC na Mierovom námestí.
Ďalšie v Penzióne Mária v Kubrej. Viac
na jazykovyklub@gmail.com.

VKMR HASIČSKÁ | Stretnutie s poetkou, tex-

KAM | 3

kam v trenčíne

10., 24. 11. | 16.00 – 18.30 | Arte +
GMAB | Arteterapeutické stretnutia.

Rodinná komédia podľa bestselleru Jo
Nesboa.
10. 11. | Aida zo Sydney –
ARTMAX OPERA

Najveľkolepejšia svetová operná udalosť roka 2015. Predstavenie opery
Giuseppe Verdiho z prístavu v austrálskom Sydney.
od 12. 11. | Stratení
v Mníchove

Česká komediálna dráma. Nevhodná
do 12 rokov.
od 12. 11. | Otcovia a dcéry

12. 11. | 16.00 | Foto workshop II.
(Základy kompozície)
VKMR HASIČSKÁ | Beseda so známym lekárom a spisovateľom, ktorý sa venuje
otázkam výživy a trendom v oblasti zdraviu prospešnej životosprávy s podtitulom
„Človek sa má tak, ako a čo zje“.

27. 11. | 10.00 | Studňa sa tajne
s dažďom zhovára
VKMR HASIČSKÁ | Slávnostné vyhodnotenie

XXIII. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže J. Braneckého.

GMAB | Fotografický workshop pre nadšencov fotografie. Čo znamená správne
rozloženie prvkov vo fotografii? Kreatívne
kompozičné cvičenie, výstava významného predstaviteľa Slovenskej novej vlny
Ruda Prekopa. Potrebné prihlásenie.

24. 11. | 14.00 | Adventné
inšpirácie
KC SIHOŤ | Vianočná tvorivá dielňa. Vyrobte
si adventnú výzdobu pod vedením skúsenej lektorky Ľudmily Katonovej.

Americký film. Hrajú Russell Crowe,
Kylie Rogers, Amanda Seyfried, Aaron
Paul.

4 | KAM



FILM

kam v trenčíne



INÉ

od 12. 11. | Taxi Teherán

4. 11. | 17.00 | Fotostredisko

Víťazný film Berlinale 2015 z ilegálnej dielne Jafara Panahího triumfuje
nad politickou represiou. Renomovaný
iránsky tvorca sa vo filme nakrútenom
v rámci núteného domáceho väzenia
premenil na taxikára.

TSK

od 12. 11. | Zbrusu nový zákon

Komédia. Boh existuje. Žije v Bruseli,
je poriadne neznesiteľný a celý deň len
sedí za počítačom.
od 12. 11. | Prečo som
nezjedol svojho ocka

Francúzska animovaná rodinná komédia.
od 12. 11. | Steve Jobs

Originálny režisér Danny Boyle, jeden
z najlepších scenáristov súčasnosti Aaron Sorkin a neskutočným talentom
obdarený herec Michael Fassbander
natočili životopisnú drámu o najväčšom počítačovom vizionárovi našej
doby.
od 19. 11. | Black mass:
Špinavá dohoda

Stretnutie neprofesionálnych fotografov pripravuje Trenčianske osvetové
stredisko. Téma mesiaca: Svetlo.
|

7. 11. | 7.00 – 12.00 | Burza
starožitností a gazdovské trhy
VÝSTAVISKO EXPOCENTER |

12. 11. | 15.00 | Stretnutie
jubilantov– spoločenské
posedenie
POSÁDKOVÝ KLUB |

Klub vojenských vete-

ránov.
22. 11. | 9.00 – 12.00 | Výmenné
stretnutie zberateľov pivných
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

samotnými zápasmi, ktoré sa uskutočnia
na druhý deň.

MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – turnaj stred-

21. 11. | 18.00 | PCF 13 – Odplata

né školy.

MS ŠPORTOVÁ HALA | Zápasy v klietke podľa

14. 11. | 13.30 | HK AS Trenčín
– Košice
MS ŠPORTOVÁ HALA |

Hádzaná staršie do-

rastenky.

MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná mladšie do-

rastenky.

MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná ženy.

15. 11. | 11.00, 13.00 | COP
Trenčín – VKP Bratislava

Volejbal – juniori 1.

národná liga mužov.
15. 11. | 16.00 | ŠK 1. FBC Trenčín
– FBK Nižná
MS ŠPORTOVÁ HALA

|

Florbal – Extraliga

CENTRUM SENIOROV |

muži.

28. 11. | 8.00 – 14.00 |
Celoslovenské stretnutie
numizmatikov s burzou
a aukciou numizmatického
materiálu

17. 11. | 17.00 | COP Trenčín
– Košice
MS ŠPORTOVÁ HALA

MS ŠPORTOVÁ HALA |

Detektívka vychádza zo skutočných
udalostí v Bostone, ktorému v sedemdesiatych rokoch šéfoval gangster Whitey Bulger.

– Hlohovec

od 19. 11. | Hry o život:
Drozdajka

1. 11. | 15.15 | ŠK 1. FBC Trenčín
– Topoľčany

Záverečná časť fenomenálnej série o Katniss Everdeenovej (Jennifer
Lawrence).

A liga dorastencov.

ŠK 1. FBC Trenčín

MS ŠPORTOVÁ HALA |

MS ŠPORTOVÁ HALA

|

Florbal – turnaj 1

7. 11. | 10.00, 12.00 | TJ Štadión
Trenčín – Pezinok
MS ŠPORTOVÁ HALA

|

Basketbal – žiaci –

sobota.
7. 11. | 9.00 | HK AS Trenčín „A“
– MŠK Čadca
MS ŠPORTOVÁ HALA

|

Hádzaná – mladšie

žiačky.
7. 11. | 10.00 | HK AS Trenčín „B“
– MŠK Čadca
MS ŠPORTOVÁ HALA

|

Hádzaná – mladšie

žiačky.
Dokument je fascinujúcim pohľadom
na obdobie, ktoré dalo svetu filmy ako
Nosferatu, Metropolis či Modrý anjel.

7. 11. | 12.10 | Partizánske – ŠK 1.
FBC Trenčín

od 19. 11. | Eva Nová

A liga st. žiaci.

MS ŠPORTOVÁ HALA |

Florbal – turnaj 2 /

7. 11. | 15.55 | ŠK 1. FBC Trenčín
– Nitra
MS ŠPORTOVÁ HALA |

Florbal – turnaj 2 /

A liga st. žiaci.
7. 11. | 18.25 | ŠK 1. FBC Trenčín
– Topoľčany
MS ŠPORTOVÁ HALA |

Florbal – turnaj 2 /

A liga st. žiaci.
8. 11. | 9.00 | M-šport Trenčín –
ŠK 1. FBC Trenčín
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – turnaj 2 kolo

– liga juniorov.
8. 11. | 16.55 | ŠK 1. FBC Trenčín
– Púchov
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – turnaj 2 kolo

– liga juniorov.

Volejbal – Extraliga

19. 11. | 16.30 | COP Trenčín
– Komárno
|

Volejbal – Extraliga

muži.

1. 11. | 9.00 | ŠK 1. FBC Trenčín
– Partizánske
1. 11. | 12.45 |

|

muži.

MS ŠPORTOVÁ HALA

ŠPORT

– 3. Turnaj.
22. 11. | 16.00 | Tvrdošín „B“ – ŠK
1. FBC Trenčín
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – 1. liga ženy

14. 11. | 17.30 | HK AS Trenčín
– Košice

CENTRUM SENIOROV |

27. 11. | 14.00 | Skleróza
multiplex

pravidiel MMA.
22. 11. | 9.00 | ŠK 1. FBC Trenčín
– LIDO Bratislava
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – 1. liga ženy

14. 11. | 15.30 | HK AS Trenčín
– Košice

26. 11. | 17.00 | Poľský klub



Príbeh ženy, ktorá bojuje o svojho
syna. Pred rokmi ho opustila kvôli kariére. Dnes vychádza z protialkoholickej liečebne rozhodnutá napraviť
niečo, na čo celé roky nemala odvahu.
V hlavnej úlohe Emília Vášáryová.

9. 11. | 8.00 – 14.00 | TSK |
Florbalki SK CUP 2015

MS ŠPORTOVÁ HALA |

POSÁDKOVÝ KLUB |

od 19. 11. | Od Caligariho
k Hitlerovi

číslo 10 | ročník XVII

20. 11. | 19.00 | ŠK 1. FBC Trenčín
– M-šport Trenčín
MS ŠPORTOVÁ HALA

|

Florbal – Extraliga

– 3. Turnaj.
23. 11. | 8.00 – 14.00 | TSK |
Florbalki SK CUP 2015
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – turnaj stred-

né školy – finále.
26. 11. | 17.00 | COP Trenčín
– Svidník
MS ŠPORTOVÁ HALA

|

Volejbal – Extraliga

muži.
27., 28., 29. 11. | 8.00 | Volejbal
– turnajová súťaž juniorov – 1.
kolo
MS ŠPORTOVÁ HALA |

28. 11. | 19.00 | ŠK 1. FBC Trenčín
– Florko Košice
MS ŠPORTOVÁ HALA

|

Florbal – Extraliga

muži.
29. 11. | 15.00 | ŠK 1. FBC Trenčín
– ATU Košice
MS ŠPORTOVÁ HALA

|

Florbal – Extraliga

muži.

muži – 11. kolo.

30. 11. | 8.00 – 15.00 | Futbal SFZ
/ AS Trenčín

20. 11. | 17.00 | Váženie
zápasníkov Pit cage fighting
10 – MMA

kov.

MS ŠPORTOVÁ HALA | Futbalový turnaj žia-

Váženie zápasníkov pred
KONTAKTY
Mierové nám. 4, 032/743 44 15, www.lampart.sk
ARTKINO METRO
CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská 3, 032/743 45 35
ZOC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40,
CINEMAX
www.cine-max.sk
Východná 9, 032/743 35 02, 0911 886 007,0902
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
MC SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
MC SRDIEČKO
Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32
MESTSKÁ VEŽA
Sládkovičova ul., 032/650 42 10
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA
Mládežnícka ul., 032/7436336
OC LAUGARICIO
Belá
POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
(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

ZOC MAX

|

