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

Festival Pri Trenčianskej bráne 2015 bol výnimočne pestrý. Na svoje si prišli všetky gene-
rácie. Nebol však posledným z cyklu jarmočných podujatí na Mierovom námestí. Farmár-
ska sezóna vyvrcholí v sobotu 3. októbra jarmokom s celodenným programom. (Na fo-
tografii členky bábkového divadla Babadlo z Prešova počas predstavenia na festivale Pri 
Trenčianskej bráne 2015).  FOTO: R. J.

Otvorili Pamätnú izbu Karola Pádivého
Nachádza sa v Základnej umeleckej škole Karola Pádi-
vého v Trenčíne. Takmer všetkých predmetov, ktoré sú 
v tejto izbe, sa výnimočný hudobný skladateľ Karol Pádi-
vý za svojho života dotýkal.

 Pásku slávnostne prestrihli 
9. septembra, deň pred výročím 
skladateľovho narodenia, Ve-
ronika Soukupová, riaditeľka 
ZUŠ K. Pádivého, skladateľov 
syn Jaroslav Pádivý a primátor 
mesta Richard Rybníček. „Som 
hrdý na to, že tu môžem stáť. 
Karol Pádivý bol génius,“ vy-
jadril uznanie primátor mesta. 
Zároveň sa poďakoval Jarosla-
vovi Pádivému za poskytnutie 
fragmentov zo života jeho otca 
a hlavnému architektovi mesta 
Martinovi Beďatšovi za realizá-
ciu pamätnej izby. Pre Jaroslava 
Pádivého bolo otvorenie veľmi 
emotívnym momentom. „Som 

spokojný a šťastný, pretože sa 
uzatvára etapa v mojom živote, 
ktorá sa začala pred 25 rokmi, 
keď som začal zhromažďovať ot-
covo dielo. Izba z nášho rodičov-
ského domu má pre mňa neuve-
riteľne intímny charakter, je to 
vlastne aj môj dar mestu Trenčín. 
Všetky artefakty, ktoré sú tam, 
sú autentické, až na ceruzku, 
pretože zohnať dnes HB KOH-I-
-NOOR z roku 1960 bolo ťažké,“ 
povedal s úsmevom. V izbe je 
skladateľovo pianíno, jeho akor-
deón približne z roku 1935 a tiež 
písací stôl, za ktorým kompo-
noval. „Keď ho mama vyhnala, 
aby išiel s nami na prechádzku 

na Brezinu, s bratom 
sme behali a šantili, on 
šiel za nami a obyčajne 
si niečo pískal. Prišlo 
sa domov k nedeľnému 
obedu a potom muse-
lo byť ticho, lebo otec 
písal. Ticho bolo jedi-
né, čo potreboval,“ za-
spomínal si J. Pádivý. 
Karol Pádivý sa naro-
dil ako mimoriadne 
nadané dieťa. Napísal 
viac ako 120 vynikajúcich skla-
dieb pre dychové orchestre, bol 
úspešným pedagógom, orga-
nizátorom a propagátorom dy-
chovej hudby. Zakladal orches-
tre, písal príručky, organizoval 
vzdelávacie semináre. V roku 
1999 bolo jeho meno zapísa-
né do Zlatej knihy Slovenského 
ochranného zväzu autorského, 

v roku 2004 mu slovenský pre-
zident Rudolf Schuster udelil 
Kríž prezidenta SR 2. stupňa za 
významné zásluhy o rozvoj kul-
túry a umenia in memoriam. Ka-
rol Pádivý zomrel 25. septembra 
pred 50 rokmi. Je považovaný za 
zakladateľa modernej slovenskej 
dychovej hudby.
  (RED) FOTO: P. S.  
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  EDITORIÁL

Milí čitatelia, 
vážení Trenčania,

v Infe, ktoré práve držíte v ru-
kách, mapujeme septembrové 
dianie v našom meste, upozor-
ňujeme na udalosti, ktoré v naj-
bližších týždňoch ovplyvnia 
každodenný život Trenčanov 
a informujeme o kultúrnych, 
športových a spoločenských 
podujatiach na október. Je 
toho naozaj dosť. Zvláštnu po-
zornosť odporúčame venovať 
článkom práve na tejto strane. 
Prosíme o dodržiavanie zákazu 
vstupu na parkovisko na Mlá-
dežníckej ulici. Pokračuje tam 
výstavba železničného mosta. 
No a mimoriadne neľahkú situ-
áciu budú mať počas najbliž-
ších štyroch týždňov Trenčania 
v Zámostí. Už od 5. októbra 
sa začína výstavba kruhovej 
križovatky Hanzlíkovská, J. 
Psotného a Brnianska. Práce si 
vyžiadajú obmedzenia pre vodi-
čov, ale aj pre cestujúcich mest-
skou hromadnou dopravou. 
Mesto zabezpečilo z vlastného 
rozpočtu kyvadlovú dopravu, 
aby aspoň ako-tak zmierni-
lo vplyv stavby na dopravu. 
To sú teda ťažké témy, ktorým 
sme sa v Infe venovali. Musíme 
vydržať.
V mestských novinách píšeme 
aj o vývoji projektu rekonštruk-
cie námestia, o ostatnom roko-
vaní mestského zastupiteľstva, 
kde napríklad poslanci schváli-
li založenie oblastnej kancelá-
rie cestovného ruchu, ale i nové 
všeobecne záväzné nariadenie 
(str. 3, 4). 
Prečítajte si aj o novej škole pre 
autistické deti. Je iná a ojedine-
lá na Slovensku tým, že funguje 
v rámci bežnej základnej školy, 
čím umožňuje integráciu detí 
(str.4). 
Ak chcete vedieť, čo sa deje 
v mestskej časti Juh, nalistujte 
si stranu 5. 
Na jar a na jeseň je vhodné dob-
re poupratovať. Preto na strane 
7 zverejňujeme harmonogram 
jesenného upratovania v našom 
meste.
Neobišli sme ani dobré správy, 
kde opäť dominujú trenčianski 
športovci, ale píšeme aj o 25 
ročnom oslávencovi – Komor-
nom orchestri mesta Trenčín. 
Prečítajte si celé Info. Naj-
novšie číslo vyjde 30. októbra. 
Želáme pekný október.

Vaša redakcia

  MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte

Vyhrajte voľné vstupenky na 7. ročník výstavy ovocia, potrieb 
pre záhradkárov a farmárskych produktov JAHRADA, ktorá sa 
uskutoční 23. a 24. októbra 2015 na Výstavisku Expo Center v Trenčíne.

Ako sa volá celoslovenská súťaž pestovateľov ovocia – profesionálov, 
ktorej výsledky budú vyhlásené na výstave?

Vyhrajte dve voľné vstupenky na Reprezentačný program 
Umeleckého súboru LÚČNICA, ktorý sa uskutoční 3. novembra 
2015 o 19.00 h v Posádkovom klube v Trenčíne. 

Napíšte meno choreografa a režiséra tohto programu.

Odpovede posielajte do 19. októbra na info@trencin.sk.

Parkovisko pri Kolibe je nepriechodné
Pre stavebný ruch musí byť parkovisko pri reštaurácii 
Koliba zatvorené. Uzávierka sa týka všetkých. Začala sa 
výstavba mosta na Mládežníckej ulici.

 Zhotoviteľ modernizácie že-
leznice informoval, že práce sa 
začali vŕtaním pilót už na konci 
septembra. Keďže výstavba pre-
bieha v mieste výjazdu z parko-
viska pri reštaurácii Koliba, cez 
parkovisko neprejdú vozidlá ani 
chodci. 
 V záujme vlastnej bezpeč-
nosti by mali občania zákaz 
vstupu na stavenisko rešpekto-
vať a použiť obchádzkové trasy.

  PRE CHODCOV

 Od podchodu na Hasičskej 
ulici smerom na Ostrov je mož-
né pokračovať pri reštaurácii 
Koliba vľavo, po chodníku popri 
železničnej trati k železničnému 
mostu a ďalej po hrádzi.
 Ďalšia možnosť je ísť od pod-
chodu na Hasičskej ulici smerom 
k obchodnej akadémii po chod-
níku popri Hasičskej ulici, cez 

Námestie SNP (pri fontáne), 
popred Základnú umeleckú ško-
lu K. Pádivého a cez podchod 
na Sihoť.
 Od obchodnej akadémie 
na Ostrov môžu ľudia prejsť 
pôvodnou trasou, teda po Mlá-
dežníckej ulici popred Mestskú 

športovú halu a Sokolovňu, ďa-
lej po panelovej ceste a popri 
krytej plavárni.

 Panelovú cestu môžu v sme-
re na Ostrov využiť aj vodiči 
a cyklisti.
 Obmedzenia podľa zhotovi-
teľa potrvajú predbežne do leta 
budúceho roka.
 (RED), FOTO: P. S.

Stavba novej križovatky uzatvorí cestu
Od pondelka 5. októbra bude úplne zatvorená časť Han-
zlíkovskej ulice, ktorá spája Zlatovce a Záblatie. Uzávier-
ka sa dotkne aj liniek MHD. 

 Dôvodom je výstavba okruž-
nej križovatky ulíc Hanzlíkov-
ská, J. Psotného a Brnianska. 
Ide o súčasť tzv. malej stavby, ku 
ktorej patrí aj predĺženie Ulice J. 
Psotného. Na tejto ulici prebie-
hajú stavebné práce už od leta. 
Predĺžená komunikácia spojí 
Zlatovce s podjazdom Brnian-
ska. Podjazd aj Ulica J. Psotné-
ho budú pokračovať do okružnej 

križovatky na Hanzlíkovskej uli-
ci pri kríži. 
 Práce na pripájaní ramien 
križovatky na časť Hanzlíkov-
skej ulice – spojnicu Zlatoviec 
a Záblatia sa začnú v októbri. 
Preto musí byť od 5. októbra 
táto cesta úplne uzatvorená. Ob-
chádzková trasa zo Zlatoviec 
do Záblatia pôjde cez železničné 
priecestie na Hlavnej ulici, cez 

Bratislavskú ulicu a železničné 
priecestie na Záblatskej ulici.
 Tzv. malá stavba je realizo-
vaná na základe zmluvy medzi 
Mestom Trenčín a Železnicami 
SR. V minulom roku bola z toh-
to „balíka“ rozšírená komuni-
kácia Na kamenci. V súčasnos-
ti rekonštruujú most na Ostrov, 
súčasťou stavby sú parkoviská 
k novej letnej plavárni a inžinier-
ske siete, pripravuje sa rozšíre-
nie komunikácie do Záblatia.

Pokračovanie na 4. strane
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V obchodnej zóne pri OC 
Laugaricio otvorili 15. 

septembra 2015 novú predaj-
ňu nábytku a bytových dopln-
kov Möbelix Trenčín.

Od augusta 2015 si môžu 
Kubrania posedieť na no-

vej lavičke, ktorá nesie meno 
legendy slovenského boxu 
a rodáka z Kubrej Janka Za-
charu. 

Krajský súd v Trenčíne 23. 
apríla 2014 svojím rozsud-

kom uložil Mestu Trenčín po-
vinnosť sprístupniť žiadateľovi 
– Centru environmentálnych 
aktivít (CEA) Správu o práv-
nom audite. Najvyšší súd 19. 
augusta 2015 tento rozsudok 
potvrdil. „Vyzývame preto 
vedenie Mesta Trenčín, aby 
v súlade s rozhodnutím súdov 
splnilo bezodkladne svoju po-
vinnosť, zaslalo žiadanú Sprá-
vu z právneho auditu,“ hovorí 
Richard Medal z CEA. „Roz-
hodnutie súdu rešpektujeme 
i keď trvám na tom, že mojou 
prvoradou úlohou je chrá-
niť záujmy obyvateľov mesta, 
čo sa podarilo, lebo aj vďaka 
právnemu auditu sme zvíťazi-
li v sporoch a ušetrili viac ako 
dve desiatky miliónov eur,“ 
reaguje primátor Richard Ryb-
níček. Mesto zaslalo protistra-
ne list, v ktorom oznámilo, že 
vec vracia prvostupňovému or-
gánu, ktorým je Mestský úrad 
Trenčín, na nové konanie.

Najbližšie plánované zasad-
nutie Mestského zastupi-

teľstva v Trenčíne bude v stre-
du 21. októbra 2015.

Najbližší Deň otvorených 
dverí u primátora mesta 

Richarda Rybníčka bude pon-
delok 26. októbra 2015 v čase 
od 14.00 do 18.00 hodiny.

Trenčianska univerzita A. 
Dubčeka otvorila 21. sep-

tembra svoj 19. akademický 
rok s viacerými novinkami. 
Investovala do skvalitňovania 
výučby aj do internátneho uby-
tovania. Fakulta zdravotníctva 
má štyri nové výučbové labora-
tóriá, fakulta špeciálnej tech-
niky a fakulta priemyselných 
technológií nové špecializo-
vané počítačové učebne. Štu-
dentov špeciálnej strojárskej 
techniky čaká v spolupráci so 
Zväzom automobilového prie-
myslu nový projekt a v rámci 
neho trojmesačná prax s spo-
lupracujúcich fi rmách. Viac 
na www.tnuni.sk.

  STRUČNE

  SPRÁVY ZO SEPTEMBROVÉHO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Poslanci trenčianskeho mestského parlamentu sa stre-
tli na riadnom rokovaní 16. septembra.

  Primátor Richard Rybníček 
informoval poslancov, že zá-
väzky mesta k 31. 7. 2015 sú 
15,86 milióna eur (287 eur na 1 
obyvateľa). Oproti stavu k 31. 
12. 2010 dlh poklesol o 60%.

  Mestský parlament schvá-
lil zmenu rozpočtu, v rámci 
ktorej uvoľnili fi nančné pro-
striedky napríklad na opravu 
schodiskovej plošiny WC Slád-
kovičova, opravu kotlov na kry-
tej plavárni, opravu fontány 
na Štúrovom námestí, na vý-
menu dverí v Centre seniorov. 
Poslanci navýšili fi nancie aj 
na údržbu verejnej zelene, Zá-
kladnej škole Na dolinách od-
súhlasili peniaze na zriadenie 
a vybavenie učebne anglické-
ho jazyka, školskej jedálni ZŠ 

Kubranská na výmenu starého 
nábytku a napríklad školskej 
jedálni ZŠ Východná na kúpu 
materiálno-technického vyba-
venia. Židovskej náboženskej 
obci schválili dotáciu 5 tisíc eur 
na opravu strechy synagógy. 

  Mesto Trenčín vyhlási pod-
limitnú zákazku na stavebné 
práce „ZŠ Dlhé Hony Trenčín 
– športový areál – viacúčelové 
ihrisko“. Na školskom ihrisku 
bude liaty asfalt nahradený dr-
veným kamenivom a umelým 
trávnikom. Objekt s novým 
športovým vybavením získa 
sieťové oplotenie s mantinelmi. 
Predpokladaná hodnota zákaz-
ky je 75 tisíc eur bez DPH. 

  Mestské zastupiteľstvo 
schválilo aj zámer vyhlásiť 

podlimitnú zákazku na „Do-
pravné značenie a dopravné za-
riadenia na miestnych komu-
nikáciách“, v rámci ktorej sa 
obnoví pôvodné a doplní nové 
dopravné značenie na miest-
nych komunikáciách. Predpo-
kladaná hodnota zákazky je 
58 300 eur bez DPH.

  Člen Komisie školstva Mi-
roslav Řádek sa vzdal mies-
ta odborníka v tomto porad-
nom orgáne MsZ z pracovných 
a rodinných dôvodov. Poslan-
ci schválili nového odborníka 
v komisii – Annu Plachkú.
 (RED)

Projekt rekonštrukcie námestia upravujú
Lipa slobody zostane na svojom mieste, trávnik na ná-
mestí bude primerane zachovaný. To je výsledkom roko-
vania hlavného architekta Trenčína s autormi projektu.

 Rekonštrukcia Mierové-
ho námestia je jednou z prio-
rít vedenia mesta. Preto sa ešte 
pred defi nitívnym rozhodnu-
tím intenzívne zaoberalo i pod-
netmi verejnosti a tiež návrhmi 

hlavného architekta Martina 
Beďatša. „Mali sme viacero ro-
kovaní nielen s brnianskym ate-
liérom RAW, ale i s trenčiansky-
mi architektmi. 
 Dohodli sme sa na úpravách 

projektu tak, aby zostal koncept 
zachovaný a aby na námestí zo-
stalo primerané množstvo tráv-
nika. Ten by mal zniesť prime-
ranú záťaž pešieho pohybu, ale 
aj sa zväčší plocha tieňa stromov 
pri posedení na lavičkách,“ uvie-
dol M. Beďatš.
 Projekt upravia i z hľadiska 
pódia, ktoré by malo mať ľahko 
demontovateľnú strechu. To vy-
plýva najmä z požiadaviek pa-
miatkarov. „Je to úplne logické aj 
vo vzťahu k priestoru námestia, 
aby sme nevytvárali nadbytoč-
né pohľadové bariéry,“ dodal M. 
Beďatš. 
 Defi nitívna podoba toho, 
ako by námestie malo vyzerať 
po rekonštrukcii, bude tren-
čianskej verejnosti predstave-
ná v novembri v Mestskej špor-
tovej hale. Termín upresníme 
na mestskom webe i v budúcom 
vydaní Infa.
 (RED), ZDROJ: RAW

Mesto má nové záväzné nariadenie 
Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) schválili 16. sep-
tembra mestskí poslanci. Týka sa jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.

 VZN upravuje podmienky 
a stanovuje jednotné pravidlá po-
skytovania jednorazovej dávky. 
Mesto Trenčín doteraz poskytova-
lo jednorazovú dávku v hmotnej 
núdzi na základe žiadosti opráv-
nenej osoby v zmysle zákona 

a v súlade s rozpočtom mesta. 
Jednorazová dávka v hmotnej nú-
dzi môže byť poskytnutá do výšky 
správneho poplatku na vybave-
nie občianskeho preukazu, ďa-
lej jednotlivcovi do výšky 35 eur, 
bezdetným párom a párom bez 

rodičovskej povinnosti do výšky 
80 eur, osamelému rodičovi ale-
bo rodine s 1 až 3 nezaopatrený-
mi deťmi do výšky 140 eur, rodi-
ne so 4 a viac nezaopatrenými 
deťmi do výšky 190 eur. Žiadateľ 
je povinný do 30 dní po poskyt-
nutí dávky preukázať jej účelné 
vynaloženie. Každú žiadosť pre-
verí Útvar sociálnych vecí MsÚ 
v Trenčíne.  (RED)
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Stavba novej križovatky...
Dokončenie z 2. strany

Uzávierka, ktorá by mala trvať 
do konca októbra, obmedzí aj 
premávku MHD.

  POZOR NA ZMENY 
V MHD

– Počas uzávierky cesty medzi 
Záblatím a Zlatovcami MHD 
nebude obsluhovať zastávku 
Hanzlíkovská.

– Linka č. 3 pôjde z Orechové-
ho do Zlatoviec po svojej trase. 
Zastávka Zlatovce, Detské mes-
tečko bude pre túto linku dočas-
ne presunutá pred križovatku 
s Hlavnou ulicou. Potom pôjde 
cez železničné priecestie na Bra-
tislavskú ulicu smer Záblatie. 
Do Záblatia nebude vchádzať, 

ale bude zastavovať na zastávke 
prímestskej dopravy pri cintorí-
ne. Od Zlatovskej ulice bude po-
kračovať po svojej trase.

– Linka č. 13 bude končiť na za-
stávke Zlatovce, Detské mesteč-
ko. Cestujúci, ktorí budú pokra-
čovať do Záblatia, si na zastávke 
Bratislavská (pri IBO) prestú-
pia bezplatne do druhého auto-
busu. Pôjde o kyvadlovú dopra-
vu, ktorú zabezpečilo mesto. To 
platí aj pre opačný smer.

– Linka č. 27 bude vychádzať 
na zastávke Zlatovce, Detské 
mestečko, ale na opačnej strane, 
ako je tomu v súčasnosti. Cez 
Bratislavskú ulicu sa presunie 
na zastávky do Záblatia, odkiaľ 
bude pokračovať po svojej trase.

Otvorili školu pre autistické deti
Deti s autizmom sa v Trenčíne učia pod jednou strechou 
s ich rovesníkmi zo Základnej školy Na dolinách. Súkromnú 
základnú školu pre deti s autizmom otvorili v septembri. 

 Ide o prvú školu na Sloven-
sku, kde sú deti s autizmom in-
tegrované medzi bežných školá-
kov. Navyše, ako jediná ponúka 
priestor nielen pre autistické deti 
s mentálnym postihnutím, ale 
aj pre autistické deti s normál-
nym intelektom. Zriadilo ju OZ 
Pro Autis. Mesto toto občianske 
združenie podporuje dlhodobo. 
Pred niekoľkými rokmi mu pre-
najalo za jedno euro priestory 
bývalej horárne v Soblahove, 
kde vznikla škôlka pre autistic-
ké deti. „Tie vyrástli a vznikla po-
treba dať im ďalšie vzdelanie. Te-
raz sme získali priestory v škole 
Na dolinách, kde nám mesto 
prenajalo pavilón. Škola funguje 
od 7.30 do 15.30 hod. a má škol-
ský klub. Vyučovanie nie je dele-
né na vyučovacie hodiny, každé 

dieťa má svoj individuálny plán. 
Deťom poskytujeme okrem vzde-
lania aj hipoterapie, felinotera-
pie, snoezelen a ďalšie,“ skonšta-
tovala štatutárka OZ Pro Autis 
Helena Vlnková.
 Podľa nej je integrácia pre 
autistické i zdravé deti dôležitá. 
„Naučia sa k sebe správať, na-
vzájom sa pochopiť a akcepto-
vať,“ dodala H. Vlnková. 
 „Som hrdý, že mesto má ta-
kýchto ľudí. Veľmi radi združeniu 
Pro Autis pomáhame aj cez do-
tácie, spolupráca je na výbornej 
úrovni. Aj otvorením tejto školy je 
dnes Trenčín výnimočný,“ pove-
dal primátor Richard Rybníček. 
 Momentálne je v škole desať 
autistických detí, no do budúcna 
ich plánujú prijať viac.
 (RED), FOTO: P. S. 

Cena za parkovanie 
cez SMS išla dole
Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. (TPS, a. s.) 
ponúka vodičom od 1. októbra 2015 výhodnejšie pod-
mienky pre úhradu parkovného cez SMS. 

 Pôvodne stála jedna SMS 
za polhodinové parkovanie 
v centre mesta 60 centov, v šir-
šom centre 40 centov. V porov-
naní s úhradou cez parkovací 
automat, cez ktorý vyšla ho-
dina parkovania v centre na 1 
euro a v širšom centre na 60 
centov, bolo platenie cez SMS 
nevýhodné.
 Úhrada cez SMS je ale pre 
vodičov komfortnejšia, preto 
TPS, a. s. od 1. októbra znížila 
ceny SMS na úroveň cien v au-
tomatoch. Zároveň bol predĺ-
žený interval platnosti SMS 
z polhodiny na hodinu. 

   AKO ZAPLATIŤ 
PARKOVNÉ CEZ SMS?

 Zaslaním SMS správy 
na tel. č. 2200 v tvare: skratka 
mesta Trenčín (TN), parkova-
cie pásmo (A1 alebo A2), evi-
denčné číslo vozidla (EČV), 
pre ktoré uhrádzate parkovné. 
Napr. TN A2 TN113XZ
 V pásme A1 sú parko-
viská na uliciach Palackého 
a Rozmarínovej. Do A2 patrí 
parkovisko na Ulici Kragu-
jevackých hrdinov a v oko-
lí tržnice na Ulici 28. októbra 
a na Legionárskej.
 Do 30 sekúnd po odoslaní 

SMS bude spätne doručená po-
tvrdzujúca SMS, ktorá potvrdí 
úhradu parkovného. Ak nie, 
parkovné nebolo uhradené.
 Odoslaním jednej SMS je 
uhradené parkovné na 1 hodi-
nu. Ak chcete uhradiť na dlhší 
časový úsek, ďalšiu SMS zašli-
te až po doručení SMS správy 
upozorňujúcej na blížiaci sa 
koniec uhradeného parkovné-
ho. 10 minút pred uplynutím 
času parkovného je doručená 
upozorňujúca SMS. Odosla-
ním pôvodnej SMS predĺžite 
SMS parkovanie o ďalšiu ho-
dinu. Uvedená cena parkovné-
ho zahŕňa všetky odchádzajúce 
a prichádzajúce SMS informu-
júce o stave parkovného.
 Doklad o úhrade parkovné-
ho je možné vytlačiť cez stránku: 
www.parkovanietrencin.sk. 
Namiesto písania SMS správy 
je možné odoslať SMS aj cez 
mobilnú aplikáciu „SMS Par-
king“. Ocenia ju najmä rozces-
tovaní vodiči, pretože aplikácia 
umožňuje jednoduchú úhradu 
cez SMS vo viacerých mestách 
na Slovensku.
 Úhradu parkovného cez 
SMS kontroluje mestská polí-
cia cez mobilnú aplikáciu urče-
nú na kontrolnú činnosť. 
 ZDROJ: TPS, A.S.

Trenčín má nové Centrum 
pre rodinu
Pod záštitou nitrianskeho 
biskupa Mons. Viliama Judáka 
a trenčianskeho dekana Vdp. 
Milana Kupčíka otvorili 15. sep-
tembra 2015 na Farskej ulici 12 
Centrum pre rodinu (CPR).

 Ako informoval Gabriel 
Chromiak, centrum je miestom 
pre všetkých. Víta ľudí ochot-
ných nezištne slúžiť druhým 
i ľudí, ktorí chcú budovať svo-
je vzťahy v rodine alebo potre-
bujú akúkoľvek pomoc. Svoju 
činnosť ofi ciálne začalo v sep-
tembri a zastrešuje pre rodin-
né aktivity a iniciatívy skupín 
a spoločenstiev Trenčína a oko-
lia. Základným smerovaním 

činností CPR je podpora zdra-
vej rodiny na základe kresťan-
ských hodnôt a poskytovanie 
služieb pre rodiny, ktoré potre-
bujú pomoc, a to prostredníc-
tvom príležitostí, programov, 
aktivít, sociálnych služieb, 
vzdelávania a tiež formou sve-
dectiev a vzájomnej podpory. 
Kontakty na CPR Trenčín je 
možné nájsť na soc. sieti alebo 
www.cprtrencin.sk.
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ZO ŠKOLSKÝCH ŠTATISTÍK K 15. 9. 2015
  V školskom roku 

2015/2016 navštevuje zá-
kladné školy v pôsobnosti 
Mesta Trenčín 4141 žiakov, 
čo je o 29 viac ako v minulom 
školskom roku. Na stredné 
školy odišlo študovať 388 de-
viatakov, do prvých ročníkov 
nastúpilo 540 prvákov. 

  Rodičia detí majú zvýšený 
záujem o návštevu školských 
klubov detí, navštevuje ich 
o 84 detí viac ako vlani. 

  Počet integrovaných žiakov 
v základných školách je 70. 

  Základnú umeleckú školu 
K. Pádivého navštevuje o 52 
žiakov viac ako v minulom 

školskom roku. Spolu je to 
1227 žiakov – individuálne 
sa vzdeláva 717 a skupinové 
vyučovanie navštevuje 510 
žiakov.

  Voľnočasové aktivity cen-
tra voľného času využíva 
o 162 detí viac ako v minu-
lom školskom roku, pričom 
z celkového počtu 655 je detí 
do 15 rokov 581.

  V materských školách 
Mesta Trenčín je zaevidova-
ných 1515 detí, čo je o 26 
menej v porovnaní s minu-
lým rokom. Na zápis do zá-
kladnej školy sa pripravuje 
509 predškolákov. (RED)

Rozprávali sme sa s predsedom VMČ Juh Patrikom Žákom
  Vo VMČ Juh sa po posled-

ných voľbách vymenili všetci 
poslanci okrem vás. Ako zme-
nu vnímate? 

 Noví poslanci sú odborníci 
na rôzne sféry a tak sa aj uplatňu-
jú v zastupiteľstve. Poslanec Voj-
tek bol riaditeľom gymnázia 
a teraz je predsedom školskej ko-
misie. Poslanec Hošták pracoval 
pre fi nančný dom CityBank, te-
raz predsedá fi nančnej a majet-
kovej komisii. Dominik Gabriel 
sa zaujíma o mládež, Lukáš Ro-
nec o kultúru a Edo Filo má silné 
sociálne cítenie. Oni traja pra-
cujú vo svojich komisiách pod-
ľa odbornosti a majú čo priniesť 
mestu. V neposlednom rade je 
medzi nami Ján Forgáč, ktorý sa 
stal viceprimátorom a práve on je 
silným prepojením medzi nami 
a mestským úradom.
 Vďaka tomu, že je toto moje 
druhé funkčné obdobie a na zák-
lade mojich skúseností s dennode-
nou prácou s občanm, ma kolego-
via zvolili za predsedu VMČ, čo je 
pre mňa veľkou zodpovednosťou.

  Zmenil sa záujem občanov 
o veci verejné?

 Záujem občanov tu bol vždy. 
Dôležitá je odozva z našej stra-
ny. Ľudia nás oslovujú osobne, 
cez internet a na VMČ. Najlepší 
je ale priamy kontakt. Napriek 

tomu, že na Juhu je viac ako 18 
tisíc ľudí, na VMČ chodí zväčša 
niekoľko stálic a k nim sa vždy 
pripojí 5 až 10 ľudí, ktorí majú 
aktuálny problém.
 Občanom, ktorí chodia pra-
videlne, sa za posledných 5 ro-
kov podarilo vybaviť pre svo-
je susedstvo veľa dobrých vecí. 
Jednorazové požiadavky sa spolu 
s mestským úradom snažíme ob-
ratom vyriešiť. Chcem poprosiť, 
aby ľudia, ktorí majú problém 
alebo dobrý nápad, ako nás po-
sunúť vpred, prišli na VMČ 
alebo využili emailovú adresu 
vmcjuh@trencin.sk a dali o sebe 
vedieť.

  Čo najviac trápi obyvate-
ľov Juhu?

 Parkovanie, infraštruktú-
ra, zeleň a spoločné nažívanie. 
Je to asi 80 percent požiadaviek. 
Ohľadom parkovania sa veci po-
hnú vpred v nasledujúcich mesia-
coch a občanov o tom budeme ur-
čite informovať.
 V infraštruktúre sme sa tento 
rok viac venovali cestám a chod-
níkom, ale do budúcnosti musí-
me s bezpodmienečnou pomocou 
štátu komplexne rekonštruovať 
areály školských zariadení.
 Zeleň je večná téma. Niekto 
jej chce viac, niekomu stačí ob-
rovský lesopark Brezina a tráv-
niky by nahradil parkovaním. 

Je to ťažký súboj názorového 
spektra.

  Čo sa teraz deje vo vašej 
mestskej časti? 

 Teší ma oprava Západnej uli-
ce za viac ako 75 tisíc eur. Pre-
padnutý betón v slepej uličke 
pred Západnou 8 bol roky hava-
rijným stavom. V minulosti sa 
mi nepodarilo presadiť jeho re-
konštrukciu a opravu priľahlej 
komunikácie.
 Tento rok sme sa s kolegami 
jednomyseľne dohodli, že je na-
čase, aby sme sa postarali aj 
o ľudí najstaršej časti Juhu. Za-
slúžili by si omnoho viac. Musíme 
si však stanoviť priority. Nie vždy 
budú všetky strany spokojné, ale 
naša zodpovednosť je hospodáriť 
spravodlivo a uspokojiť potreby 
čo najväčšieho množstva ľudí.

  Ako to vyzerá s ďalšími in-
vestíciami? 

 Ešte sa bude tento rok re-
konštruovať strecha domu 
smútku, dostaviame križovatku 
J. Halašu – L. Novomeského – 
K. Šmidkeho, opravená bude 
prepadlina na Novomeského 
ulici, vchod do ZŠ Novomeské-
ho a parkovanie pri športovom 
areáli. 
 Už sú vybudované menšie 
chodníčky na konci Východnej 
ulice, pred Halalovkou 32 a vy-
tvorili sme jasný, bezpečný a bez-
bariérový koridor pre chodcov 
a kočíky na začiatku Šafárikovej 

ulice.
 Od jari opravuje a natiera 
mestské hospodárstvo poškode-
né detské ihriská. S občanmi sme 
jedno takéto ihrisko boli natrieť 
aj my. Kolega Gabriel nedávno 
kontroloval všetky natierané ih-
riská na Juhu a podľa jeho po-
znatkov sa snažíme vyriešiť všet-
ky nedokonalosti.

  Čo by ste občanom odkáza-
li na záver?

 V mene svojom i ostatných 
poslancov za mestskú časť sa 
chcem poďakovať všetkým obča-
nom, ktorí sa aktívne zaujímajú 
o veci verejné a konštruktívne sa 
s nami o nich rozprávajú. Rov-
nako chcem poďakovať vedeniu 
mesta a hlavne zamestnancom 
úradu, ktorí pracujú na tom, aby 
sa stalo realitou to, čo my poslan-
ci a občania požadujeme.

Ďakujeme za rozhovor.

  MESTSKÁ ČASŤ JUH INFORMUJE

MÁME NOVÝ VCHOD

Žiaci, ale aj učitelia a rodičia prichádzali do ZŠ Východná 9 
v prvý deň školského roku cez nové vstupné dvere. Za rea-
lizáciu rekonštrukcie vchodu patrí poďakovanie zriaďova-
teľovi. ZŠ, VÝCHODNÁ
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DEŇ BIELEJ PALICE 
PREVERÍ VODIČOV

 Počas Svetového dňa bie-
lej palice vo štvrtok 15. októbra 
bude aj v našom meste v čase 
medzi 8.00 a 12.00 h prebiehať 
dopravno - výchovná akcia s ná-
zvom Biela palica. Nevidiaci fi -
guranti – aktívni používatelia 
bielej palice budú na priecho-
doch pre chodcov signalizovať 
vôľu prejsť na opačnú stranu 
cesty. Akcia je zameraná na vý-
chovu vodičov k ohľaduplnosti 
voči nevidiacim chodcom pou-
žívajúcim bielu palicu a zber šta-
tistík, koľko vodičov na Sloven-
sku dalo prednosť nevidiacim 
chodcom na priechodoch pre 
chodcov. Organizuje Únia nevi-
diacich a slabozrakých Sloven-
ska v spolupráci s políciou.

OSLAVA NOSENIA DETÍ

 V týždni od 4. do 10. októbra 
budú rodičia z celého Sloven-
ska oslavovať 7. ročník Medzi-
národného týždňa nosenia detí. 
Trenčianske Materské centrum 
Srdiečko sa do neho aktívne 
zapojí už po tretíkrát. Organi-
zuje rodinný piknik nosiacich 
rodičov spojený s profesionál-
nym fotografovaním na Brezi-
ne, workshop s prezentáciou ša-
tiek a nosiaceho príslušenstva, 
cvičenia či spoločnú prechádzku 
mestom s deťmi v ergonomic-
kých nosičoch a v šatkách. Pod-
robné informácie na facebooko-
vej stránke MC Srdiečko.

MINI – ERASMUS 
JE ŠANCA PRE 
STREDOŠKOLÁKOV
 Projekt vytvorený občian-
skym združením Future Gene-
ration Europe ponúka študen-
tom stredných škôl možnosť na 
vlastnej koži okúsiť, aké je byť 
vysokoškolákom. Počas jedného 
týždňa absolvujú popoludňajšie 
a večerné programy, workshopy, 
diskusie, konferencie, semináre 
a motivačné prednášky s úspeš-
nými ľuďmi. Ako informovala 
stážistka projektu Nikola Kotlá-
riková, už čoskoro bude známy 
zoznam fakúlt a odborov, z kto-
rých si študenti budú môcť vy-
brať. Samotný projekt budú rea-
lizovať koncom novembra. Viac 
na FB stránke EuroSchool.

NA TRENČIANSKOM 
POLMARATÓNE AJ 
PREDŠKOLÁCI
 Do športového víkendu sa 
11. – 13. septembra pod názvom 
Trenčiansky polmaratón sa zapo-
jilo 478 pretekárov.  Beh o Matú-
šov groš si vychutnalo 52 bežcov, 
inline Trenčiansky polmaratón 
bežalo 50 pretekárov. Informo-
val o tom organizátor podujatia 
Martin Vlnka. Na hlavnom behu 
sa zúčastnilo prekvapujúco 80 
predškolákov, 46 školákov, 20 
štafi et a najdlhšiu trať prekonalo 
159 mužov a 31 žien. (RED)

NEZIŠTNE POMÁHALI 
TRENČÍNU
 Viac ako 160 dobrovoľníkov 
zvolaných Nadáciou Wallace 
Toronta pracovalo v septembri 
v rôznych častiach mesta. Čistili 
tribúny na zimnom štadióne, na 
futbalovom štadióne maľovali 
stenu za tribúnami, šatne, natie-
rali zábradlie a umývali sedačky, 
vyčistili a natreli časť zábrad-
lia na Partizánskej ulici. Vďaka 
nim nový náter získali aj herné 
prvky detského ihriska Pádivec 
na Sihoti. Celkovo dobrovoľníci 

venovali mestu Trenčín viac ako 
1000 hodín práce. Zišli sa z celej 
Slovenskej a Českej republiky, 
z USA i ďalších krajín. Pomáha-
li jednotlivci i celé rodiny. „Vždy 
sa sem teším. Milujem ten pocit, 
keď sa zídeme všetci na jednom 
mieste a s radosťou sme odhod-
laní slúžiť a pomáhať druhým,“ 
povedala dobrovoľníčka Štěpán-
ka Musialová.
 (RED), FOTO: ARCHÍV NADÁCIE

Vznikne nová organizácia 
cestovného ruchu
Trenčiansky parlament schválil zriadenie oblastnej 
kancelárie cestovného ruchu (OOCR) „Trenčín a oko-
lie“. Má priniesť viac turistov i peňazí a tým aj väčšiu 
podporu podnikania i zamestnanosti. 

 Zakladajúcimi členmi or-
ganizácie sú mesto Trenčín, 
obce Beckov, Kálnica, Čachti-
ce, Modrovka a súkromné spo-
ločnosti SynotGastro Slovakia, 
OreaConsulting, Kúria Dub-
nických, výstavisko Expo Cen-
ter a Euro Financ. 
 „Ide nám o podporu cestov-
ného ruchu v širšom geogra-
fi ckom rozsahu, ale aj zníže-
nie nákladov na propagáciu a 
možnosť uchádzať sa o dotácie 
a podávanie spoločných projek-
tov s cieľom zatraktívniť región 
a vytvoriť komplexné produkty 
cestovného ruchu,“ povedal po-
slanec Miloš Mičega, spoluau-
tor predkladaného návrhu. „To, 
čo sa dá do cestovného ruchu 
cez OOCR, je investícia do jeho 
rozvoja a štát nám zo zákona 
k tomu pridá ešte 80 percent vlo-
žených peňazí,“ dodal Mičega.   
 Návrh na schválenie OOCR 
predložil poslanec Vladimír Po-
ruban. „Organizácia by mala 
cez propagáciu zabezpečiť väčší 

prílev návštevníkov na princí-
pe takzvanej hviezdicovej turis-
tiky. Návštevníci sa v Trenčíne 
zvyknú zdržať jeden deň a noc. 
Chceme im ukázať, že stojí za to 
zostať tu dlhšie a práve odtiaľto 
navštevovať aj atraktívne mies-
ta v okolí,“ uviedol.
 Organizácia vznikne dňom 
zápisu do registra krajských a 
oblastných organizácií cestov-
ného ruchu vedenom Minister-
stvom dopravy, výstavby a re-
gionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky.
 Sídlom organizácie bude 
obec Kálnica, zdroje fi nancova-
nia budú tvoriť členské príspev-
ky a dotácie. O výške členských 
príspevkov bude každý rok roz-
hodovať valné zhromaždenie. 
Poslanci schválili výšku ročné-
ho členského príspevku Mesta 
Trenčín v OOCR maximálne do 
výšky polovice sumy vybranej 
na dani z ubytovania za pred-
chádzajúci kalendárny rok.
 (RED)

Upozorňujeme na 
povinnosť deratizovať 
Majú ju zo zákona aj bytové družstvá a prevádzky pod-
nikania. Splniť by si ju mali do 31. októbra.

 Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom v Tren-
číne preto vydal výzvu na vyko-
nanie deratizácie. 
 Mesto Trenčín zabezpečuje 
deratizáciu priestranstiev ve-
rejnej zelene v rozsahu približ-
ne 110 hektárov vrátane stojísk 
smetných nádob na verejnej 
zeleni a niektorých objektov 
v majetku mesta v termíne od 
7. do 25. októbra. Pôjde o síd-
lisko Kvetná, Zámostie - Nové 
Zlatovce, Zlatovce, Zámostie 
- pred železnicou, JUH, Cen-
trum - Dolné mesto, Bytovky 
pri Leoni, Noviny,Sihoť I.,I-
I.,III.,IV, Pod Sokolice, Kubrá, 
Kubrica, Opatová. Majite-
lia domácich a spoločenských 
zvierat by v tomto čase mali 
zvýšiť kontrolu ich pohybu na 
verejných priestranstvách ze-
lene a zabrániť kontaktu zvierat 

s návnadami. 
 Deratizáciu verejnej kanali-
zácie bude zabezpečovať TVK, 
a.s., v čase od 13. do 15. ok-
tóbra prostredníctvom spoloč-
nosti ASANA.
 Deratizáciu svojich objek-
tov, ich okolia a prípojok ka-
nalizácie by mali zabezpečiť 
do 31. októbra všetky bytové 
družstvá, bytové spoločenstvá, 
poľnohospodárske družstvá, 
podniky, prevádzky podnikania 
a organizácie, ktoré spravujú 
objekty na území mesta Tren-
čín, ako aj vlastníci bytových 
domov a objektov, užívatelia 
nehnuteľností a pozemkov. 
 Výzva Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva so síd-
lom v Trenčíne je zverejnená na 
stránkach www.ruvztn a www.
trencin.sk.
 (RED)
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Harmonogram jesenného upratovania 2015

POZOR! Jesenné upratovanie 
bude prebiehať opäť počas 8 
sobôt.
 
 Obraciame sa na obča-
nov, aby túto možnosť využili 

a prispeli tak k čistote nášho ži-
votného prostredia.
 Nakoľko podľa zákona platí 
zákaz ukladania biologicky roz-
ložiteľného odpadu na skládku, 
zber odpadu sa bude uskutoč-

ňovať do 2 rôznych veľkoobje-
mových kontajnerov (VOK). Je-
den z nich bude slúžiť výhradne 
na odkladanie biologicky rozloži-
teľného odpadu (t. j. konáre, od-
pad zo záhrad, trávnikov a pod.), 
druhý na odkladanie iného odpa-
du.
 Hádzať akýkoľvek iný od-
pad ako biologicky rozloži-
teľný je do tohto kontajnera 

PRÍSNE ZAKÁZANÉ!
 Prosíme vás, aby ste boli 
disciplinovaní a dodržiavali 
označenie a účel kontajnerov!
 PRÍSNE SA ZAKAZUJE 
vykladať odpad po odvezení 
kontajnera. Pri porušení hrozí 
pokuta 166 € (5 000 Sk).
 VOK budú umiestnené pod-
ľa nasledovného harmonogra-
mu:

Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pe-
dersen, a. s., v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi, 
vykoná na území mesta v mesiacoch september, október 
a november 2015 jesenné upratovanie.

 Do VOK nie je možné ukla-
dať elektroodpad, vyradené ba-
térie a akumulátory, žiarivky, 
železný šrot a pneumatiky. Ten-
to odpad je možné vyložiť vedľa 
kontajnerov, odkiaľ odvoz za-

bezpečí Marius Pedersen, a. s.
 Aj počas upratovania sú 
otvorené oba zberné dvory – 
na Zlatovskej i na Soblahov-
skej ulici. 
 Tu je možné odovzdať druhy 

odpadu v zmysle platného Vše-
obecne záväzného nariadenia č. 
15/2013 O odpadoch.
 Prosíme občanov, aby dodr-
žiavali označenie kontajnerov 
a ukladali do nich len určené od-

pady. Na disciplinovanosť pri 
ukladaní odpadu bude dohlia-
dať Mestská polícia a pracovníci 
Marius Pedersen, a. s.

 (USAŽP)

SOBOTA

26. 9. 

2015

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

 – Východná (koniec ulice pri garážach) 
 – M. Bela (oproti garážam 5370 – 3795)
 – Saratovská – L. Novomeského (križovatka ulíc)
 – Kyjevská (pred KS – Verejná knižnica M. Rešetku)
 – Šmidkeho (roh uličiek – nádoba na sklo č. 8110 – oproti MŠ)

 – 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)

SOBOTA

3. 10. 

2015

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

 – Soblahovská – Krátka (oproti parkovisku) 
 – Bezručova (pri dele)
 – Pod Juhom (oproti č. 12)
 – Soblahovská (bytovka pri Leoni)
 – Partizánska (pri cintoríne)
 – Partizánska (okolo domu č. 73)

 – Dolný Šianec – Krátka (zákruta RD č. 1)
 – 28. októbra (na rázcestí s ulicou Dlhé Hony)
 – Beckovská (pri kotolni) 
 – Osloboditeľov (otoč pri križovatke Inovecká – Osloboditeľov)
 – S. Chalupku – Slnečné námestie (stred ulice)
 – Soblahovská (pri bytových domoch 1104 – 1105)

SOBOTA

10. 10. 

2015

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

 – Karpatská – Stromová (pred detským ihriskom)
 – Karpatská – Puškinova (pri križovatke) 
 – Nad tehelňou (oproti garážam nádoba na sklo č. 7097)
 – Nad tehelňou – Pod Brezinou (oproti RD č. 64)
 – Jilemnického (oproti RD č.16 – elektrorozvodňa)

 – Belá – za plotom TESCO (oproti RD č. 9/1959)
 – Nozdrkovce (otoč autobusu oproti domu č. 21/1934)
 – J. Zemana (2 – 4/2394 – nádoba na sklo 7998)
 – Záhumenská (autobusová zástavka – OTOČ)
 – Električná – Horný Šianec (oproti RD č. 79)

SOBOTA

17. 10. 

2015

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

 – Kubranská (okolo č. 1 – 6 – Súvoz – oproti RD č. 36)
 – Kubrica – námestie (otoč autobusu)
 – Kubranská (pri Kyselke)
 – Kubrá – Pažítky (pri RD č. 59)
 – Kubrá – pri kríži (pri RD č. 249)

 – Kukučínova – horná časť pod Brezinou 
 (nádoba na sklo č. 18246 – zákruta)
 – Pred poľom (oproti garážam na rázcestí) 
 – K výstavisku (pri SOŠ)
 – Pod Sokolice (pri č. 17/514)
 – Kubrá – námestie (oproti RD 116, pri telef. búdke)

SOBOTA

24. 10. 

2015 

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

 – M. Turkovej (bytovka č. 36 – oproti škôlke)
 – Gen. Goliana – Kpt. Nálepku (oproti zim. štadiónu) 
 – Nábrežná – Študentská (bytovka č. 12)
 – Kpt. Nálepku (pri dome 1675)
 – Holubyho nám. (oproti RD 1692)

 – Pod čerešňami (pri RD č. 1) 
 – Pádivého (pred bytovkou 5/686 – oproti 679)
 – Považská (bytovka 1708, oproti garážam 99 – 101)
 – Hodžova (bezbariérová bytovka – vedľa telef. búdky)
 – Hurbanova (bytovka č. 32 – 38)

SOBOTA

7. 11. 

2015 

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)

SOBOTA

14. 11. 

2015 

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)

SOBOTA

21. 11. 

2015

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)
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Komorný orchester mesta Trenčín oslavuje
Jedno z najstabilnejších 
telies neprofesionálnej 
komornej hudby na Slo-
vensku bolo založené 5. 
septembra pred 25 rokmi. 

 Jubileum oslávi dvoma kon-
certmi – pre pozvaných hostí 30. 
októbra a pre verejnosť 1. no-
vembra o 16.00 h v Piaristickom 
kostole sv. Františka Xaverské-
ho. Zakladatelia orchestra Jozef 
Guldán a Jozef Polomský mož-
no ani nedúfali v taký rozmach, 
aký postupne orchester nadobu-
dol. Neskoršia spolupráca s bý-
valým žiakom ĽŠU v Trenčíne, 
významným slovenským inter-
pretom, pedagógom a znalcom 
starej hudby Petrom Zajíčkom 
priniesla členom telesa poznanie 
dovtedy iba tušených súvislostí 
a dimenzií starej hudby a novú 
motiváciu pre interpretačné 
zdokonaľovanie. Repertoár sú-
boru sa postupne čoraz vo vyššej 

miere sústreďoval na tvorbu 
z obdobia baroka. Najvyššie oce-
nenia a uznania získal orchester 
práve za naštudovanie a inter-
pretáciu diel G. Ph. Telemanna, 
J.-B. Lullyho, J.-Ph. Rameaua, 
A. Corelliho, G. F. Händla a i. 

Počas svojej štvrťstoročnej exis-
tencie sa v orchestri vystriedalo 
skoro sedemdesiat hráčov rôz-
neho veku i zamestnania. Spá-
jala ich láska ku krásnej hudbe 
a chuť sprostredkovať intenzív-
ny citový zážitok z hranej hud-
by čo najviac poslucháčom. Viac 
ako 200 koncertov doma i v za-
hraničí (Francúzsko 4-krát, Ma-
ďarsko 2-krát, Švédsko 2-krát, 
Švajčiarsko) – to je na amatér-
ske zoskupenie slušná štatisti-
ka, svedčiaca o naplnení ambícií 
orchestra vo veľkej miere. Záslu-
hu na tom majú všetci členovia, 
ktorí počas 25 rokov obetova-
li svoj voľný čas tejto ušľachtilej 
záľube, ale hlavne tí, ktorí pre-
berali zodpovednosť za výsledky 

– dirigenti a koncertní majstri. 
Ako sa za orchester vyjadril Pe-
ter Kocnár – „Poznanie ducha 
minulých storočí prostredníc-
tvom hudby týchto prináša po-
koru a trpezlivosť pri prekonáva-
ní problémov súčasnosti, dobrá 
hudba ľudí spája a robí ich lep-
šími. Sme vďační všetkým, kto-
rí nám boli v tomto procese ná-
pomocní – našim priaznivcom, 
ktorí nás odmeňovali potleskom 
na našich koncertoch, všetkým 
našim sponzorom a podporova-
teľom – Mestu Trenčín, Minister-
stvu kultúry SR, Trenčianskemu 
samosprávnemu kraju, ale tiež 
fi rmám a jednotlivcom.“ 

 (RED)

Úspešný vstup karatistov 
do novej sezóny

 V dňoch 19. a 20. septembra 
sa konal v Budapešti 18. ročník 
medzinárodného karatistické-
ho turnaja Budapest Open. Zú-
častnilo sa na ňom aj 7 prete-
károv z Karate klubu Ekonóm 
Trenčín. V silnej medzinárodnej 
konkurencii potvrdili svoju vy-
sokú úroveň a z turnaja si pri-
niesli 6 zlatých a 2 strieborné 
medaily. V disciplíne KATA (sú-
bor logicky po sebe nasledujú-
cich obranných a útočných tech-
ník) nastúpilo kvarteto dievčat 
a zo svojich štartov vyťažili ma-
ximum. V kategórii 8 – 9 roč-
ných získala zlato Ema Pápiš-
tová, kategóriu 10 – 11 ročných 
dievčat ovládli Adela Vlasáková 
(1. miesto) a Lucia Mrázová (2. 
miesto). V nastúpenom trende 

pokračovala aj Emma Kubišo-
vá, ktorá vyhrala kategóriu 12 – 
13 ročných dievčat. V disciplíne 
KUMITE (športový zápas) naši 
pretekári získali nasledovné 
umiestnenia. Zlato získali Ema 
Pápištová (8 – 9 ročné dievčatá 
nad 30 kg), Adela Vlasáková (10 
– 11 ročné dievčatá do 34 kg) 
a Miroslava Kopúňová (18 – 
20 ročné do 61kg). Zo striebra 
sa tešil Tomáš Vašíček (12 – 13 
roční chlapci do 45 kg). Týmto 
sa zverenci trénerov Miroslava 
Ďuďáka, Pavla Prnu, Romany 
Chochlíkovej a Ingrid Suchán-
kovej zaradili medzi najúspeš-
nejšie kluby silne obsadeného 
medzinárodného turnaja.
  TEXT: TIBOR PÁPIŠTA
 FOTO: MICHAL KUBIŠ

Trenčianka Adela 
na Figure Olympia v TOP 15

 Na vysnívanú prestížnu súťaž 
do Las Vegas ju posunulo abso-
lútne víťazstvo na jej prvej pro-
fi súťaži v Londýne. V kategórii 
PRO Figure malo tak Slovensko 
v septembri na Figure Olym-
pia vďaka nej jediné zastúpenie. 
Bodyfi tnesska Adela Ondrejo-
vičová sa prebojovala do top 15 
a skončila na 14. mieste. „Vždy 
som mala sen dostať sa na Olym-
piu a skončiť súťažnú kariéru, 
ale teraz viem, že nič sa nekon-
čí, naopak, všetko sa práve začí-
na,“ hovorí. Dúfa, že toto nebola 
jej posledná Olympia v kariére. 
Vstupenku na Figure Olym-
pia 2016 môže získať na jednej 
z najbližších súťaží, na ktoré sa 

chystá. O pár dní odchádza do Fínska na Nordic Pro v Lahti (10. – 
11. 10.) a v novembri ju čaká San Marino Pro. Blahoželáme a držíme 
palce! (RED), FOTO: MOZOLANI.COM 
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Jeseň v Artkine Metro pri-
náša niekoľko noviniek. 

Začal sa Projekt 100 a kino už 
tradične uvedie všetkých 10 
fi lmov zaradených do tohto-
ročného celoslovenského pro-
jektu. Od 15. do 19. októbra 
čaká návštevníkov prehliadka 
BE2CAN, ktorá predstaví naj-
zaujímavejšie fi lmy z festiva-
lov v Cannes, Berlíne a Benát-
kach. Od 26. októbra začínajú 
v kine s výmenou sedačiek, 
kobercov a osvetlenia. Ako 
informoval Branislav Hollý, 
v novembri odštartujú aj pro-
jekt adopcie nových kresiel. 

Počas druhého septembro-
vého víkendu sa v Centre 

seniorov na Osvienčimskej 
ulici konalo podujatie „Pria-
teľstvo bez hraníc 2015“ – 13. 
ročník medzinárodného fes-
tivalu, podporeného Úradom 
vlády SR a Wspulnotou Pol-
skou. Za účasti zástupcu Poľ-
ského veľvyslanectva v Brati-
slave Roberta Frelika a členov 
Poľského klubu na Sloven-
sku otvorili výstavu poľskej 
a slovenskej paličkovanej 
čipky „Tradycja i wspólczes-
ność – Tradícia a súčasnosť“. 
Spoločné korene ľudovej 
tvorivosti v svojich prácach 
prezentujú členky klubu Lud – 
Art pri Etnografi ckom múzeu 
z Krakowa a Katarína Vozári-
ková z Trenčína. Výstava trvá 
do 30. októbra denne od 8.00 
do 17.00 h.

Spolupracovať s literárnymi 
talentami a humanizovať 

tvorbou našu dezorientova-
nú spoločnosť – to sú hlavné 

ciele trenčianskej odbočky 
Spolku slovenských spisova-
teľov (SSS), ktorú založili 22. 
septembra vo Verejnej knižnici 
M. Rešetku. „Literárny život 
nemožno centralizovať ani 
riadiť z Bratislavy. Ten sa musí 
rozvíjať tam, kde žijú jeho 
tvorcovia,“ zdôraznil tajomník 
SSS Ján Tazberík.

  STRUČNE

HoryZonty vyhlásili fotografickú súťaž
Jubilejný desiaty ročník Festivalu dobrodružných filmov 
HoryZonty sa bude konať od 12. do 14. novembra v Po-
sádkovom klube. Uzávierka fotosúťaže je 19. októbra. 
Prihlásiť sa môže každý.

 Na návštevníkov festiva-
lu čaká i tento rok kvalitný 
program s niekoľkými novin-
kami. Kto sa ešte nestihol pre-
viezť na psom záprahu histo-
rickým centrom Trenčína, bude 
mať znova šancu. O tento druh 
atrakcie je pod hradom Matúša 
Čáka stále veľký záujem, preto 
sa psí záprah rozhodla riaditeľ-
ka podujatia Marka Dutková za-
radiť do programu aj tento rok. 

Milovníci fotografi e si tiež prídu 
na svoje. Organizátori vyhlási-
li nové kolo fotosúťaže s témou 
„Cesta do neznáma“. Fotogra-
fi e treba posielať do 19. ok-
tóbra na adresu festivalu. In-
formácie a pravidlá fotosúťaže 
sú zverejnené na internetovej 
stránke HoryZontov. Fotogra-
fi e bude hodnotiť odborná poro-
ta. Štyridsať najlepších záberov 
bude vystavených počas trvania 

podujatia v priestoroch jeho 
konania. „Tlač fotografi í bude 
i toho roku vo festivalovej réžii. 
Autori troch najlepších snímok 
dostanú hodnotné ceny od spon-
zorov. K tým hlavným patrí 
Mesto Trenčín, TSK, Minister-
stvo kultúry Slovenskej republiky, 
Audiovizuálny fond a Nadačný 
fond PwC v Nadácii Pontis“, in-
formovala Barbora Prekopová, 
PR HoryZonty. Viac o progra-
me festivalu a súťaž o voľné vstu-
penky prinesie budúce vydanie 
novín INFO. Vstupenky by mali 
byť v predpredaji už v závere ok-
tóbra v KIC.  (RED)

Mestské divadlo Trenčín otvára sezónu
Divadelnú sezónu 2015/2016 slávnostne 
otvoria 28. októbra o 18.00 hodine v Posád-
kovom klube predstavením Jany Juráňovej 
Misky strieborné – nádoby výborné o že-
nách, ktoré žili so štúrovcami. 

 Ako informovala riaditeľka 
divadla Zuzana Mišáková, sezó-
na bude z fi nančných dôvodov 
skrátená a frekvencia verejných 
predstavení klesne z pravidel-
ných troch na jedno. „Stále ba-
lansujeme na hrane existenčných 
možností. Je nám to nesmierne 
ľúto. Veríme však, že svojich di-
vákov nesklameme, nakoľko na-
ďalej trváme na kvalite našich 
predstavení a nebudeme robiť 
umelecké kompromisy,“ poveda-
la. V roku Ľ. Štúra chcú pred-
stavením Misky strieborné – ná-
doby výborné pripomenúť jeho 
časy a odkryť tajomstvá žien, 
ktoré so štúrovcami žili, boli ich 
múzami, manželkami, matkami 
ich detí. Hoci stáli v úzadí, často 

mali veľký podiel 
na tvorbe a ko-
naní známych 
básnikov a po-
litikov. V hre 
účinkujú: Moni-
ka Barboráková 
ako Sládkovi-
čova prvá láska 
a múza Marína 
Geržová, Dia-
na Minarovi-
čová ako Ade-
la Ostrolúcka, 
Zuzana Mišá-
ková ako Anič-
ka Jurkovičová – prvá slovenská 
herečka a manželka J. M. Hur-
bana, Kristína Holá ako Tonka 
Braxatorisová, ktorú si napokon 

Sládkovič vzal a Štefan Richtá-
rech ako Štúrov blízky priateľ 
Ján Kalinčiak.
 (RED) , FOTO R. STOKLASA

Poďte s INFOm na Lúčnicu
Umelecký súbor Lúčnica uvedie svoj „reprezentačný 
program“ v Trenčíne 3. novembra 2015 o 19.00 hod. v Po-
sádkovom klube. Získajte vstupenky v súťaži na strane 2.

 Lúčnica predstaví výber naj-
úspešnejších programov, repre-
zentujúci najcharakteristickej-
šie folklórne oblasti Slovenska. 
Dramaturgia je uspôsobená tak, 
že zachytáva rozmanité ume-
lecké prejavy bohatej ľudovej 
tradície v tanci, v hudbe a kro-
ji, od jemných ženských tancov 
cez hravé a vtipné, až po tem-
peramentné párové a virtu-
ózne mužské tance. Taneč-
ný súbor je tvorený mladými 

tanečníkmi, ktorí iskria skve-
lou technikou a spontánnym 
prejavom. Technické kúsky po-
rovnateľné so špičkovými špor-
tovými výkonmi interpretujú 
s ľahkosťou a obrovským nasa-
dením. Krásne mladé dievčatá 
a skúsení tanečníci predvádza-
jú dynamické i poetické tance 
v pestrých krojoch z rôznych 
regiónov. V programe účin-
kuje 45 členný tanečný súbor,
14 členný orchester a 5 členná 

spevácka skupina. Choreografi a 
a réžia: prof. Štefan Nosáľ.
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Hľadajú domov
Plánujete zadovážiť 
psieho spoločníka? Možno 
vás oslovia práve tieto 
psíky, čakajúce na nové-
ho majiteľa. A možno je 
medzi nimi aj psík, ktorý 
sa stratil práve vám.

 Asi dvojročný kríženec 
Rex bol uviazaný v opustenom 
dome bez jedla a vody. Je prítul-
ný, učenlivý a hravý. Vhodný 
do bytu i domu so záhradkou 
a prístupom dnu, k mladším 
ľuďom i deťom.

 Mateo je asi 2-ročný krí-
ženec fúzača, ktorého majiteľ 
vysadil z auta a ušiel preč. Má 
hygienické návyky. Je pokoj-
nej povahy a v dobrej kondícii. 
Rád pôjde na dlhšiu prechádz-
ku. Vhodný do bytu i domu so 
záhradkou a prístupom dnu, 
k mladším ľuďom i deťom.

 Berny je asi 4-ročný krí-
ženec salašníckeho psa a ov-
čiaka. Našli ho 26. augusta 
na Hodžovej ulici. Možno sa 
iba zatúlal. Je poslušný a má 
hygienické návyky. Vhodný je 
do domu so záhradou a zatep-
lenou búdou, pokojnou pova-
hou aj k staršiemu človeku.
V prípade záujmu možno na-
vštíviť trenčiansku Karan-
ténnu 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 po-
vinní oznámiť na úrade.

Poďte s INFOm na JAHRADU
Vstupenky na 7. ročník výstavy ovocia, potrieb pre zá-
hradkárov a farmárskych produktov, ktorá je už tradič-
nou oslavou úrody a šikovnosti pestovateľov, môžete 
získať na strane 2 v súťaži. 

 Výstava sa koná 23. a 24. ok-
tóbra na Výstavisku Expo Cen-
ter v Trenčíne a opäť ponúkne to 
najlepšie zo slovenských záhrad. 
 Návštevníci uvidia víťaz-
né exponáty 14. ročníka súťaže 
profesionálov Jablko roka, kto-
rej garantom je Ovocinárska 
únia SR. Vystavené budú aj naj-
krajšie jablká amatérov – milov-
níkov záhradkárčenia, ktorí sa 
zúčastnia 20. ročníka celoslo-
venskej súťaže o najkrajšie jabl-
ko, organizovanej Slovenským 
zväzom záhradkárov. Október 
je obdobím sadenia, rezania 
a vrúbľovania stromov a okras-
ných drevín, tomu je prispôsobe-
ný odborný sprievodný program 
výstavy. V praktickej škole pre 
záhradkárov si budú môcť náv-
števníci vyskúšať rezanie ale-
bo vrúbľovanie, či už na svojich 
prinesených drevinách alebo 

na pripravených ukážkových 
konároch. Dozvedia sa ako za-
bezpečiť stromy na zimu, aby 
načerpali novú silu pre budúcu 
úrodu. Výstava ponúkne ovoc-
né a okrasné stromčeky, dopln-
ky a pomôcky na pestovanie 
rastlín, prípravky na hnojenie, 
ošetrovanie a ochranu rastlín, 
zariadenia a pomôcky na zber, 
prepravu a skladovanie ovocia 
a zeleniny. Domáci producenti 

farmárskych výrobkov predsta-
via zaujímavé produkty, ktoré 
nie sú dostupné vo veľkých re-

ťazcoch. Predstavia sa produ-
centi medu a včelích produktov. 
 Spoločne s výstavou JA-
HRADA sa koná už štvrtý roč-
ník výstavy potrieb pre seniorov 
SENIOR EXPO a druhý roč-
ník výstavy zameranej na zdra-
vý a harmonický spôsob života 
ZDRAVIE & HARMONIA. Viac 
o výstavách na www.expocenter.
sk.
 (RED), FOTO: EXPOCENTER

Pýtajme si slovenské – príležitosť pre všetkých
Pýtajme, kupujme a objednávajme si domáce – vyzýva 
kampaň pod názvom „Pýtajme si slovenské!“. Národný deň 
podpory ekonomiky Slovenska bude tento rok 16. októbra. 

 Cieľom je presvedčiť ľudí 
o dôležitosti aktívneho prístupu 
k spotrebe slovenských výrobkov 
a produktov. Kampaň Pýtajme 
si slovenské minulý rok zaregis-
trovali 2 milióny obyvateľov Slo-
venska. „Nakúpili sme o 5 per-
cent viac slovenských produktov, čo 
predstavuje približne 300 miliónov 
eur, čím sme prispeli k vytvoreniu 

nových pracovných miest v rôznych 
odvetviach,“ informuje Občian-
ske združenie Kvalita z našich 
regiónov. „Tieto pozitívne výsled-
ky záujmu slovenského obyvateľ-
stva podieľať sa takouto formou 
na zlepšovaní ekonomiky Sloven-
ska, sú veľkým povzbudením pre 
pokračovanie a rozvíjanie myšlien-
ky a hlavných cieľov Národného 
dňa podpory ekonomiky Slovenska 
– Pýtajme si slovenské.“ Sveto-
vý deň potravín bude 16. októbra 
2015. V tento deň si občania Slo-
venska môžu aktívne pýtať sloven-
ské výrobky nielen v obchodoch, 

ale aj v reštauráciách, kaviarňach 
či baroch.

  SÚŤAŽ PRE ŠKOLY

 Žiaci základných a stredných 
škôl sa môžu od 17. septembra 
do 13. októbra zapojiť do súťa-
že o zážitkové výlety. Ich úlohou 
je natočiť s triedou krátke 15 – 
60 sekundové video o tom, pre-
čo a akým spôsobom by sa mohli 
ľudia zapojiť do akcie Pýtajme si 
slovenské. Prihlasovací formu-
lár a podrobné informácie náj-
du na www.kvalitaznasichre-
gionov.sk. Víťazné videá určí 
verejnosť hlasovaním na faceboo-
kovej stránke pytajmesislovenske.
 (RED)

Zbierka šiat pre ľudí odkázaných na pomoc 
Mesto Trenčín v spolupráci s Občianskym združením 
Diakonie Broumov opäť pripravuje Zbierku použitého 
oblečenia. Uskutoční sa 5. – 9. októbra.

 Ľudia môžu veci priniesť 
v čase od 14.30 do 17.30 hodiny 
do Kultúrneho strediska Dlhé 
Hony. Darovať môžu oblečenie 
na leto i zimu (dámske, pánske, 
detské), lôžkoviny, posteľnú bie-
lizeň, uteráky, utierky, záclony, 

látky (minimálne 1m², nie od-
rezky a zvyšky látok), domáce 
potreby – riad biely i čierny, ne-
poškodené poháre, prikrývky 
plnené perím alebo vatou, van-
kúše a deky, nepoškodenú obuv 
(treba zviazať gumičkou, aby 

sa páry nestratili), ďalej možno 
priniesť hračky, menšie elektro-
spotrebiče a knihy. 
 Veci treba zabaliť do igeli-
tových vriec alebo krabíc, aby 
sa nepoškodili transportom. 
Nemôžu vziať z ekologických 
dôvodov práčky, chladničky, 
počítače, televízory, matrace 
a koberce, ďalej znečistený a vlh-
ký textil a tiež nábytok.  (RED)
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VIANOČNÉ TRHY SO SPOTREBNÝM 
TOVAROM

MHSL, m.r.o., Trenčín oznamuje, že tradičné 
Trenčianske vianočné trhy so spotrebným 
tovarom a textilom, sa budú konať v centrálnej mestskej zóne 
od 10. 12. 2015 do 23. 12. 2015 na Hviezdoslavovej a Jaselskej 
ulici pred Posádkovým klubom (ODA). 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 11. 11. 
2015 zaslaním prihlášky, ktorej predtlač je 
zverejnená na www.trencin.sk/mhsl – Prihláška 
na Trenčianske vianočné trhy so spotrebným 
tovarom. V prípade záujmu bližšie informácie 
poskytne Ing. Dobiaš na t. č. 0902 911 047.

PRENÁJOM STÁNKOV S NÁPOJMI 
A OBČERSTVENÍM POČAS 
VIANOČNÝCH TRHOV 2015

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 
VYHLASUJE ELEKTRONICKÚ AUKCIU na prenájom stánkov 
s nápojmi a občerstvením počas Vianočných trhov 2015 v období 
od 5. do 23. decembra 2015.
Podrobné informácie o podmienkach výberového konania sú 
zverejnené na www.trencin.sk/vianocne_trhy. 

Prihlasovanie do elektronickej aukcie bude možné od 1. októbra 
2015 na www.trencin.sk/eaukcie.

PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI

Mesto Trenčín vyhlasuje v súlade s § 9a zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. verejnú 
obchodnú súťaž na

predaj nehnuteľnosti
• Garáž na Rybárskej ul.

• Pozemok na Tichej ul., v k.ú. Kubrá, C-KN parc.č. 310/1

• Pozemok na Tichej ul., v k.ú. Kubrá, C-KN parc.č. 309/1

• Byt č. 12 na Ul. gen. M. R. Štefánika 418/74 v Trenčíne

prenájom nehnuteľnosti
• Obchodné stánky v podchode pre peších 

Tatrapassage

Bližšie informácie sú zverejnené na 
www.trencin.sk, v sekcii Transparentné mesto/
Predaj a prenájom majetku.

Z činnosti Klubu kresťanských 
seniorov v Trenčíne
Agilný výbor klubu pripravil pre svojich členov v tomto 
roku okrem prednášok, kultúrnych a športových podu-
jatí aj pravidelnú turistiku po okolí Trenčína a množstvo 
zájazdov.

 Navštívili Mohylu M. R. Šte-
fánika na Bradle, bratislavský 
Kamzík, Nitriansku Blatnicu, 
kalváriu v Partizánskom, Vrát-
nu dolinu aj Národný cintorín 
v Martine. S veľkým záujmom sa 
stretol poznávací zájazd na hrad 
Branč a do Skalice, kde si vypo-
čuli prekrásny organový koncert 
v kostole bývalého jezuitského 
kláštora a prezreli Dom kultúry 
od architekta Dušana Jurkoviča. 
Zážitkom bol týždeň v Turčian-
skych Tepliciach, spojený s kú-
paním a turistikou do Kláštora 

pod Znievom, Gaderskej doliny, 
Zvolena, Pustého hradu, Krem-
nice a geografi cký stred Euró-
py nad obcou Kremnické Bane. 
Zažili aj dramatickú cestu že-
leznicou z Kremnických Baní 
do Turčianskych Teplíc, keď búr-
ka s veternou smršťou vyvrátila 
strom na koľajnice. Nezabudnu-
teľná bola aj rekreácia seniorov 
vo Vysokých Tatrách. Tieto zá-
jazdy upevnili v nich vedomie, 
že Slovensko je naozaj krásna 
krajina.  TEXT: JÁN TINKA
 FOTO: ARCHÍV KLUBU

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA

KLUB TRENČÍN – MESTO

Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred

Program na OKTÓBER:

5. 10. Ing. Vojtech Brabenec – Dominikáni v Trenčíne 
(1938 – 1949)

12. 10. Posedenie s jubilantami

19. 10. MUDr. Jozef Jakuš – Ako sa dožiť dlhého veku

26. 10. Elisabeth Kubler-Rossová – Otázky a odpovede o smr-
ti a umieraní

Ostatné akcie:

17. 10. Púť seniorov na Skalke pri Trenčíne

25. 10. Okolo Trenčína – festival dychových hudieb

Turistické 

akcie:

Svetová výstava Titanik, Omšenská baba, Záblatská ky-
selka, Októberfest

PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV 

NA OSVIENČIMSKEJ ULICI

pondelok 9.00 – 12.00 Spevácka skupina Sihotiar

pondelok, utorok, štvr-

tok, piatok 9.45 – 11.00

Cvičenie pre ženy 

pondelok 16.00 – 18.00 Joga pre ženy 

pondelok 16.30 – 18.30 Keramika

utorok 14.00 – 17.00 Jednota dôchodcov Slovenska č. 5 

streda 10.00 – 11.30 Brušné tance

streda 14.00 – 16.00 Jednota dôchodcov Slovenska č. 27

streda 15.00 – 17.00 Diabetes – konzultácie

štvrtok 16.30 – 18.30 Keramika – klub

štvrtok 17.00 – 18.00 Joga

piatok 9.30 – 12.00 Spevácka skupina Sihotiar

 KONTAKT: 032/743 45 35, 0904 339 401 

  ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 12. 10. 2015 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 28. 10. 2015 o 17.00 v KS Zlatovce

VMČ Juh 5. 10. 2015 o 17.30 v KC Aktivity

VMČ Sever mal zasadnutie 1. 10. 2015
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
  Pozdĺž potravín Bala opro-

ti 5. ZŠ je nedorobený chod-
ník, pri ňom hromada hliny 
zarastená burinou a pohode-
ný panel. Celé to vyzerá veľmi 
zle. Kto a kedy urobí nápravu? 
Ďakujem. OBČAN
Roman Sabadka, útvar inter-
ných služieb:
 Ide o súkromnú parcelu. 
Správca mestských komuniká-
cií jednal s majiteľom obchod-
ného domu Bala, ktorému patrí 
spevnená plocha. Robil stavebné 
práce na svojom pozemku a ne-
dokončil ich. Majiteľ prisľúbil ná-
pravu v dohľadnom čase.

  Ako pokračujú práce ohľa-
dom cyklotrás v Trenčíne?
  PATRIK MOJŠ
Martin Beďatš, hlavný architekt 
mesta Trenčín:
 Cyklotrasy sú zatiaľ zrealizo-
vané v areáli priemyselného par-
ku, na novom a starom cestnom 
moste. Pripravená je dokumentá-
cia na cyklotrasu zo sídliska Juh 
do centra mesta. Momentálne 
aktualizujeme cyklogenerel, na-
koľko sa zmenili technické pred-
pisy. V meste existuje cyklokomi-
sia, ktorá je poradným orgánom 
komisie životného prostredia, 
dopravy, investícií a územného 
plánovania. Táto komisia pripra-
vila výstupy na drobné vylepše-
nia infraštruktúry pre cyklistov, 
ktoré by sa mali začať realizovať 
budúci rok – ide o jednoduché, 
fi nančne menej náročné úpra-
vy – napr. pohyb cyklistov v pro-
tismere v jednosmerných uli-
ciach, opravy poklopov, úpravy 
obrubníkov a podobne. Samotné 
cyklotrasy sú fi nančne náročné. 
Mestu sa síce výrazne podarilo 
znížiť dlh, ale stále existuje a nie 
sú prostriedky na výrazný rozvoj 
cyklistickej infraštruktúry, pre-
to ju chceme realizovať z fondov 
EÚ. V rámci stratégie na čerpa-
nie zdrojov z operačného progra-
mu IROP sme v spolupráci s VÚC 
v zásobníku projektových záme-
rov vyčlenili prostriedky na cyk-
listickú infraštruktúru – konkrét-
ne na cyklistické komunikácie 
na území Trenčína a doplnkovú 
infraštruktúru, kde je vyčlene-
ných 4 mil. eur, za ktoré by sme 
chceli vybudovaním kombiná-
cie cyklokoridorov na existujú-
cich miestnych komunikáciách 
a nových cyklistických komuni-
káciách prepojiť okrajové časti 

s centrom mesta. Ďalších 1,5 mil. 
eur je vyčlenených na cykloprepo-
jenia okolitých obcí Kostolná-Zá-
riečie a Trenčianska Teplá s Tren-
čínom, v rámci čoho by mala byť 
upravená i hrádza rieky Váh ako 
Vážskej cyklomagistrály na úze-
mí mesta. 
 V budúcom roku chceme za-
čať pripravovať konkrétne pro-
jekty. Ďalšie prostriedky v rámci 
čerpania zdrojov z IROPu (cca 75 
tis. eur) sú plánované aj na prí-
pravu strategických dokumentov 
ako plán mobility, generel dopra-
vy a plán dopravnej obsluhy a bu-
dovanie integrovaných zastávok 
verejnej dopravy.
 Čo sa týka hrádze v Trenčíne 
– jej šírka nevyhovuje priestorovo 
tak, aby bolo možné vyznačiť cyk-
lotrasy aj koridor pre chodcov. Je 
potrebné hrádzu rozšíriť, čo je zá-
ber pozemkov a väčšia investícia 
do stavebných úprav. Toto chce-
me realizovať z prostriedkov EÚ. 
 Maľovanie čiar síce vyzerá 
na prvý pohľad ako lacná a jed-
noduchá záležitosť, ale pokiaľ to 
nie je v súlade s normami a pred-
pismi, nie je to možné. Vo väčši-
ne prípadov treba posunúť obrub-
níky a zväčšiť dopravný priestor, 
presunúť kanalizačné poklopy 
a vpuste, spraviť niky pre auto-
busy, niekde presúvať inžinierske 
siete a pod. Orientačný rozpo-
čet na cyklotrasu z Juhu do cen-
tra je okolo 300 tisíc eur. Ja sám 
sa po meste pohybujem takmer 
stále iba na bicykli, tiež ma trápi 
chýbajúca infraštruktúra pre cyk-
listov, ale rozpočet mesta je nao-
zaj na hrane, takže je treba počkať 
na zdroje EÚ. 

  Kedy opravíte Olbrachtovu 
ulicu? ŠTEFAN ZÁVODNÝ
Vladimír Mráz, kancelária 
primátora:
 Túto investičnú akciu zaradí-
me do plánu opráv na rok 2016.

  Ako je to s prevádzkou 
na letisku, keď celý deň trénu-
je nad mestom lietadlo s hlu-
kom, ktorý počujem cez zatvo-
rené okná? 
 JAROSLAV MASARYK
Beáta Bredschneiderová, útvar 
stavebný a životného prostredia:
 Na Mesto Trenčín sa vo veci 
riešenia hluku z akrobatických 
preletov nad letiskom v Tren-
číne obrátilo už viacero obča-
nov. Kompetentnými úradmi, 

v ktorých pôsobnosti je riešenie 
tohto problému, sú Dopravný 
úrad a Ministerstvo dopravy, vý-
stavby a regionálneho rozvoja SR 
– hygienik rezortu. 
 Mesto Trenčín opakovane žia-
dalo v záujme občanov hygienika 
ministerstva dopravy o meranie 
hluku a prijatie opatrení na ná-
pravu. Meranie sa neuskutočnilo, 
nakoľko hygienik nám oznámil, 
že neboli zabezpečené podmien-
ky na meranie. K problému sa vy-
jadril aj Letecký úrad /teraz Do-
pravný úrad/. Informoval nás, že 
letecká akrobacia nad letiskom 
nie je obmedzená, nácvik akro-
batických letov prebieha v pres-
ne určenej a vymedzenej časti 
vzdušného priestoru. Podľa letec-
kého úradu je v Trenčíne problém 
hlavne v stále hustejšej výstavbe 
tlačiacej sa do tesnej blízkosti le-
tiska. Letecký úrad vraj už uro-
bil viacero prevádzkových opat-
rení na zníženie hlučnosti. Ďalej 
uviedli, že situáciu budú sledo-
vať a podľa možností uplatňovať 
opatrenia na jej ďalšie zlepšenie.

  Nedala by sa už konečne 
otvoriť hrádza od železničné-
ho mosta smer Zamarovce? 
Chodci sú tu ohrozovaní mo-
torkármi, cyklistami a už aj 
autami.  JAKUB 
Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
 K vašej otázke sa zhotovi-
teľ vyjadril tak, že koruna hrádze 
od starého železničného mosta 
v smere na Zamarovce sa už ni-
kdy pre prechod chodcov a cyk-
listov popod most cez Váh nebu-
de používať, a to z dôvodu nízkej 
podchodnej výšky (cca 1,5 m). 
Ako náhrada bude slúžiť chodník, 
ktorý vybudujú na návodnej stra-
ne hrádze – niečo podobné ako 
pod starým železničným mostom. 
Práce by mali začať v dohľad-
nom čase a vykoná ich zhotoviteľ 
mosta. 

  Chcem sa ako obyvateľ 
Ulice J. Psotného informovať 
o plánoch na tejto ulici, nakoľ-
ko sa v posledných dňoch za-
čal dávať opätovne dole vrch-
ný asfalt vozovky. Nemohla 
sa vymeniť celá ulica, nech to 
trochu vyzerá? Vraj tu od no-
vembra bude hlavná cesta – 
zaujíma ma, ako bude cesta 
ohraničená. Bude existujúci 
chodník, ktorý sme si sami vy-
budovali, zachovaný – nanovo 

opravený?  MARTINA 
Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
 Úprava komunikácie aj chod-
níka začína cca 80 m od hranice 
križovatky Ul. J. Psotného s Han-
zlíkovskou ulicou. Podľa informá-
cií od zhotoviteľa – komunikácia 
na Ul. J. Psotného bude oboj-
smerná s jednostranným chodní-
kom. Šírka chodníka je 2 m popri 
novovybudovanom úseku komu-
nikácie. Popri existujúcom úseku 
komunikácie je riešený chodník 
užší, pretože rešpektuje súčasnú 
zástavbu.  Pri jednotli-
vých vstupoch k rodinným do-
mom budú chodníky upravené 
bezbariérovo až po brány k jed-
notlivým pozemkom. Komuni-
káciu zhotoviteľ ohraničí vyvý-
šenými cestnými obrubníkmi, 
za ktorými bude v niektorých 
miestach mierny násyp, šírka 
jazdného pruhu bude 3 m. Cel-
ková šírka komunikácie bude 
7 m. Navrhnuté trvalé dopravné 
značenie uvažuje s touto komuni-
káciou ako s hlavnou cestou. 

  Kedy sa začne s realizáciou 
Jahodovej ulice?  FILIP
Vladimír Mráz, kancelária 
primátora:
 Stále prebieha majetkovo-
právne vysporiadanie pozemkov 
potrebných pre výstavbu, preto 
ešte nemohlo byť vydané staveb-
né povolenie. Upresniť termín 
bude možné až koncom októbra.

  Niektoré obce miesto bio-
nádob ponúkajú občanom 
biokompostéry za účelom 
ušetrenia fi nancií za vývoz 
a likvidáciu odpadu. Uvažuje 
mesto o takomto šetrení?
 RODINA C.
Zuzana Čachová, útvar stavebný 
a životného prostredia:
 Mesto zatiaľ neuvažuje o roz-
dávaní biokompostérov. Kom-
postéry sú voľne dostupné v ob-
chodoch a občania si ich môžu 
bez problémov zakúpiť. Na mesto 
sú zo strany občanov adresované 
požiadavky na rozširovanie zberu 
bioodpadov prostredníctvom bio-
nádob. Do budúcna mesto plánu-
je ísť skôr týmto smerom. V sú-
časnosti občania môžu celoročne 
odovzdávať bezplatne bioodpad 
v zberných dvoroch mesta a tiež 
počas jarného a jesenného upra-
tovania do rozmiestnených veľko-
objemových kontajnerov po jed-
notlivých mestských častiach. 



3. 10. | 9.00 – 18.00 | 
Farmársky jarmok

MIEROVÉ NÁMESTIE | Posledný farmár-
sky jarmok v tomto roku ponúkne far-
márske produkty a  výrobky z  blízkych 
regiónov (syry, vína z  malých vinár-
stiev, pekárenské výrobky), kvety, čer-
stvú zeleninu, sezónne ovocie, dobré aj 
zdravé jedlo a  špeciality. V  programe 
na pódiu účinkujú: 10.00 DFS RADOSŤ, 
11.00 DUBKÁČIK A  BUDKÁČIK (klasic-
ká slovenská rozprávka o  dvoch pra-
siatkach, ktoré putujú svetom), 12.00 
HUNCÚTI (temperamentná ľudová ka-
pela z Drietomy), 13.00 KLENA & KLE-
NOTY (radostná folk rocková kapela hrá 
vlastné piesne v  šarišskom dialekte), 
15.00 FS NADŠENCI, 16.00 MARIACHI 
SIN FRONTERAS (tradičné mexické 
piesne v  štýle mariachi v  originálnych 
mexických kostýmoch so sombrera-
mi). Sprievodný program: 10.30 Tvori-
vé farmárske dielne pre deti (zdobenie 
vrecúšok na bylinky), vozenie na koni, 
živé zvieratká (holuby, zajace, sliepky, 
ovečky), sokoliari, Veselá heligónka.

3. 10. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom

KIC | Ďalšie pokračovanie cyklu spre-
vádzaných prechádzok naším mestom. 
Teraz na  tému Židovstvo v  Trenčíne. 
Rozsiahla komunita Židov tvorila v mi-
nulosti významnú časť obyvateľstva 
mesta Trenčín. Remeselníci, obchod-
níci, majitelia kaviarní a hostincov, živ-
nostníci, vzdelaní, bohatí aj chudob-
ní prispievali k náboženskej aj etnickej 
rozmanitosti mesta. Na prechádzke sa 
dozviete ako sa volal posledný tren-
čiansky rabín, kde sa nachádzala ži-
dovská škola, aj to, prečo bol potrebný 
šachter?

  DIVADLO
7. 10. | 20.00 | Komunál
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Inscenáciu uvádza 
Divadlo Kolomaž. Ide o  sled mikropríbe-
hov ľudí, ktorí sa rozhodli vstúpiť na javis-
ko verejného života.

9. 10. | 20.00 | S + H: Diagnóza 
FRK!
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Niekoľko samostat-
ných humoristických skečov, založených 
na  hravej hovorovej komike a  absurdnom 
dialógu.

11. 10. | 17.00 | To ste vy pán 
Taner?

KINO HVIEZDA | Predstavenie na  motívy 
hry Johna Patricka „Opalu má každý rád“ 
uvádza Divadlo 21 Opatová. Trpký príbeh 
o trojici podvodníkov a nekonečnej dobro-
te slečny Opaly.

14. 10. | 19.00 | Tri tvorivé tvory
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Večer divadelnej im-
provizácie v podaní Troch Tvorivých Tvorov. 
Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Pu-
chovský a Stanislav „Stanley“.

17. 10. | 19.00 | Listy Emilovi

POSÁDKOVÝ KLUB | Štúdio L+S uvádza au-
torskú hru Milana Lasicu. Skvelé dialógy 
s  tušeným partnerom. Hrajú: Milan Lasi-
ca, Dominika Kavaschová, Kamil Mikulčík, 
Lujza Schrameková, Zuzana Šebová, Bar-
bora Švidraňová.

19. 10. | 19.00 | Darček
POSÁDKOVÝ KLUB | Bláznivá komédia plná 
humoru, sarkazmu, irónie aj romantiky 
nastavuje zrkadlo mnohému typickému 
a  bežnému v  našich životoch. Účinkujú: 
Andrea Profantová-Zimányiová a  Jozef 
Pročko. Réžia: Jozef Krasula.

26. 10. | 19.00 | Charleyho teta
POSÁDKOVÝ KLUB | Jemne frivolná komédia 
plná prekvapivých situácií a  nečakaných 
zvratov so skvelým hereckým obsadením. 
Hrajú: Ľ. Kostelný, K. Čálik, J. Mistrík, J. 
Gallovič, J. Lieskovská a ďalší.

27. 10. | 20.00 | Automatic
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Sarkastická tragiko-
média o konfl ikte medzi minulosťou a sú-
časnosťou a  súbojom človeka s  vlastným 
duševným obmedzením.

28. 10. | 18.00 | Misky strieborné 
– nádoby výborné
POSÁDKOVÝ KLUB | Mestské divadlo Tren-
čín slávnostne otvorí svoju novú divadel-
nú sezónu v deň 200. výročia narodenia Ľ. 
Štúra. Hra Jany Juráňovej hovorí o ženách, 
ktoré žili so štúrovcami – Adele Ostrolúc-
kej, Aničke Jurkovičovej, Maríne a Antónii 
Braxatorisovej.

  KONCERTY
2. 10. | 21.00 | Dunajská vlna + 
Hank, The DJ
KLUB LÚČ | Koncert.

3. 10. | 20.00 | Atmospheric 
attack kour
KLUB LÚČ | Metalový koncert.

8., 15., 22., 29. 10. | 18.00 | 
Štvrtkový džem
BARBAR | Pravidelná štvrtková hudobná 
džemovačka. Vstupné dobrovoľné do  klo-
búka.

9. 10. | 22.00 | S+H: DJ party
KLUB LÚČ | Horúca tanečná noc plná ka-
ribských rytmov.

10. 10. | 20.00 | Chiki liki tu – a: 
20 rokov

KLUB LÚČ | Koncert.

11. 10. | 18.00 | Husľový koncert
PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM | Peter Michalica 
(husle), Viera Bartošová (klavír).

16. 10. | 21.00 | Lavagance
KLUB LÚČ | Gitarovo-elektronická pätica 
na  čele s  frontmanom a  producentom Ma-
rekom Rakovickým vyráža na slovenské tur-
né pri príležitosti 10. výročia kapely.

17. 10. | 20.00 | Monikino kino + 
Mayen (CZ)
KLUB LÚČ | Koncert.

18. 10. | 18.00 | Vokálny koncert
PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM | Monika Fabiano-
vá (mezzosoprán), Jozef Benci (bas), Jana 
Nagy – Juhász (klavír).

23. 10. | 19.00 | Bad karma boy + 
Purist + Kieslowski
KLUB LÚČ | Koncert.

24. 10. | 19.00 | Breath of death
BARBAR | Koncert death metalovej kapely. 
Vstupné dobrovoľné do klobúka.

24. 10. | 19.00 | Ondřej 
Brzobohatý – Identity Tour
POSÁDKOVÝ KLUB | V  apríli 2014 vydal 
Ondřej Brzobohatý svoj debutový album 
a vyrazil na turné, ktoré musel pre neutí-
chajúci záujem fanúšikov dvakrát predĺžiť.

24. 10. | 20.00 | Tono S. & DJ 
Lkama: Fičúringy Túr
KLUB LÚČ | Tono S. zavíta do  Trenčína so 
svojou sólo show v  rámci tour k  jeho no-
vému albumu. Line up: TONO S. & LKAMA, 
ROBIS , DJ M.B., MARYAN S.

25. 10. | 17.00 | Okolo Trenčína – 
festival dychových hudieb
POSÁDKOVÝ KLUB | Účinkujú: DH Mistříňan-
ka, DH Túfaranka, DH Textilanka, DH Nad-
ličanka.

25. 10. | 18.00 | Komorný 
koncert
GMAB | Kvarteto města Brna, František 
Pergler (klavír).

28. 10. | 16.00 | Hrajú nám pre 
radosť
POSÁDKOVÝ KLUB | Koncert detí Základnej 
umeleckej školy K. Pádivého.

30. 10. | 17.00 | Stretnutie 
harmonikárov
KD OPATOVÁ | Na  stretnutí vystúpi Vlasta 
Mudríková, Veselá heligónka a moderátor 
celého večera Jozef Opatovský.

29. 10. | 20.00 | Manon Meurt
KLUB LÚČ | Štvorica z  českého Rakovníka 
odhodlaná prinavrátiť na  českú hudobnú 
scénu shoegaze.

30. 10. | 20.00 | Billy Barman + 
Puding pani Elvisovej: Ľudovít 
tour 2015
KLUB LÚČ |

30. 10. | 20.00 | Horkýže slíže
 PIANO KLUB |

31. 10 .19.00 | Adam Ďurica 
Mandolína tour
PIANO KLUB | Hudobný hosť turné Zuzana 
Smatanová.

31. 10. | 20.00 | Face2bass 
Halloween Carnival
KLUB LÚČ |

1. 11. | 18.00 | Bratislavské 
dychové okteto
EVANJELICKÝ KOSTOL | Koncert.

  PRE DETI
pondelok, utorok, streda, 
štvrtok | Tancujúce tigríky
KDaM TIGRÍKY | Tanečno-animačný kurz 
pre deti vo veku 1,5 – 6 rokov. Informácie 

  NEDAJTE SI UJSŤ

október 2015K úrode farmárskych jarmokov patrí aj hudba, vyrastajúca z koreňov národov. Po-
čas posledného jarmoku 3. 10. sa predvedú temperamentní ľudovkári Nadšenci 
z Trečína a Huncúti v Drietomy, výnimočný folk-rocker Edo Klena a štipka mexické-
ho „hudobného čili“ – skupina tradičných gitaristov Mariachi Sin Fronteras.
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a  prihlášky: www.tancujucetigriky.sk 
a 0903 783 724.

pondelok, streda, piatok | 
Tanečná škola Aura dance
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného 
tanca pre deti od 5 rokov do 15 rokov. In-
formácie a prihlášky na 0908 731 125.

utorok, štvrtok | Korzo dance 
SZUŠ Trenčín – tanečný odbor
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderné-
ho tanca pre deti. Informácie a  prihlášky 
na 0904 504 032.

utorok | 15.00 – 17.00 | Klub 
keramikárov
KC AKTIVITY | Keramický krúžok pre 
deti a  mládež od  6 rokov. Prihlášky 
a  informácie na  0918  561  320 alebo 
mirka@kcaktivity.sk.

utorok | 17.00 | Cvičenie detí 
s rodičmi
ZŠ DLHÉ HONY |

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

streda | 15.30 – 16.30 | Jumping 
pre deti
MC SRDIEČKO KC STRED | Deti vo veku 
3-6 rokov pod vedením lektorky skáču 
na trampolíne.

streda, piatok | 16.00 – 18.00 | 
Tanečná škola Goonies
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného 
tanca pre deti už od  3 rokov. Informácie 
a prihlášky na 0915 101 051.

štvrtok | 17.15 | Princess
KDaM TIGRÍKY | Dievčenská tanečná skupi-
na pre deti vo veku 6 – 8 rokov. Informá-
cie a  prihlášky: www.tancujucetigriky.sk 
a 0903 783 724.

piatok | 16.00, 17.15 | 4 šikovné 
pršteky
KDaM TIGRÍKY | Tvorivý klub pre deti vo 
veku 3 – 5 rokov a  5 – 7 rokov. Informá-
cie a  prihlášky: www.tancujucetigriky.sk 
a 0903783724.

2. 10. | 18.00 | Papučková noc
VKMR Hasičská 1 | Magické podujatie 
v priestoroch knižnice plné hier a prekva-
pení. Pre deti je pripravený bohatý celo-
nočný program vrátane zábavných úloh. 
Počet miest je obmedzený, účasť treba 
vopred nahlásiť. Kontakty: 032/7460715, 
deti@vkmr.sk.

10., 24., 31. 10. | 10.00 – 12.00 | 
Basta fidli!
BARBAR | Sobotné kreatívne dopolud-
nia pre deti od  3 rokov. Posledný vstup 
o 11.00.

11. 10. | 16.00 | Detský divadelný 
klub: Škaredé káčatko
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Zábavno-poučná 
rozprávka nielen o tom, ako sa zo škaredé-
ho káčatka stala krásna labuť...

14., 28.10. | 11.30 | Galerkovo
GMAB | Tvorivé dielničky pre malé deti 
od 18 mesiacov do 5 rokov.

17. 10. | Grafická dielňa 
na blšom trhu
KC AKTIVITY | Potlač si tašku vlastným dizaj-
nom! Grafi cký workshop aj pre začiatočníkov.

18. 10. | 14.30 – 16.00 | Nedeľné 
v(i)tvorky
GMAB | Vidieť a tvoriť. Spoločné prechádz-
ky, rozhovory a hry s aktuálnymi výstava-
mi a s následnými tvorivými dielňami pre 
rodiny s deťmi od 6 rokov.

19. 10. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a  rodičia spoloč-
ne čítajú v knižnici na Hasičskej, v pobočke 
na Juhu a na Dlhých Honoch.

20. 10. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Spoločné čítanie 
v knižnici v pobočke Kubrá.

25. 10. | 16.00 | Detský 
divadelný klub: Janko Polienko
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Janko Polienko je 
nezbedný chlapec vyrezaný z dreva, ktoré-
ho unesie neľútostný drak...

31. 10. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé 
dielničky
OC LAUGARICIO | Zábavné podujatie pre deti.

  VÝSTAVY
Miloš Alexander Bazovský
GMAB | Stála expozícia. Súbor diel jedného 
z  najvýznamnejších slovenských umelcov 
obsahuje výber známych i  málo vystavo-
vaných autorových prác.

Výtvarné umenie 
trenčianskeho regiónu
GMAB | Stála expozícia. Diela výtvarníkov 
staršej generačnej vrstvy, pôsobiacich 
v  minulosti v  trenčianskom regióne. Slo-
venské sochárstvo 20. storočia.

1. – 7. 10. | Vojenská služba
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava výtvarných diel 
z Depozitára predmetov kultúrnej hodno-
ty OS SR.

1. – 16. 10. | Súhry
MESTSKÁ VEŽA | Výstava Strednej umelec-
kej školy v Trenčíne o odevnom dizajne.

1. – 30. 10. | Súčasná ruská 
identita

BARBAR | Výstava.

1. – 30. 10. | Tradycja 
i wspólczesność – tradícia 
a súčasnosť
CENTRUM SENIOROV | Výstava poľskej a slo-
venskej paličkovanej čipky.

1. – 31. 10. | Michael Rittstein / 
Orba je třeba (maľba)
GMAB | Autor patrí k  najvýznamnejším 
predstaviteľom expresívnej fi gurálnej 
maľby.

1. – 31. 10. | Jaroslava Hoborová 
– šperk / Jozef Hobor – socha
GMAB | Spoločná výstava manželov pred-
stavuje osobitú tvorbu umelcov. Výnimoč-
ný autorský prejav Jozefa Hobora spočíva 
v  najjemnejšie prepracovaných fi nesách 
jeho umeleckého sochárskeho rukopisu. 
Jaroslavu Hoborovú oslovili predovšetkým 
emailové šperky.

1. – 31. 10. | Folklór 
v trenčianskom regióne
VKMR JASELSKÁ | Tematická výstava o  vý-
znamných udalostiach, osobnostiach 
a  dielach približujúcich folklór v  okolí 
Trenčína.

1. – 31. 10. | Z rozprávky 
do rozprávky
VKMR HASIČSKÁ | Výstavka kníh pre deti 
a mládež.

2. – 30. 10. | 52. MÉTA
TSK | Výstava fotografi í fotoskupiny Méta. 
Pripravilo Trenčianske osvetové stredisko.

9. 10. – 10. 11. | Prierez tvorbou 
– Július Kákoš, Igor Gašparík
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografi í k  ži-
votnému jubileu autorov.

9. 10. – 23. 10. | Ivan Bulík: 
Nevidené
TOMI KÚPEĽ. ŠTÚDIO | Premiéra fotografi í 
cestovateľa Ivana Bulíka v  Centre pod Ju-
hom na Soblahovskej ulici.

13. – 16. 10. | ELO SYS 2015
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 21. ročník me-
dzinárodného veľtrhu elektrotechniky, 
energetiky, elektroniky, automatizácie, 
osvetlenia a telekomunikácií.

23. 10. – 20. 11. | Peter Lehocký – 
Z dizajnu a voľnej tvorby
MESTSKÁ VEŽA | Autor sa venuje dizajnu, 
holografi i, sochárskej tvorbe a kresbe. Ver-
nisáž 23. 10. o 17.00 hod. Kurátori výstavy 
– Ľuba Belohradská a Marián Pauer.

23., 24. 10. | Jahrada 2015
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 6. ročník výstavy 
ovocia, potrieb pre záhradkárov a farmár-
skych produktov.

23., 24. 10. | Senior EXPO 2015
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 4. ročník výstavy 
potrieb pre seniorov.

23., 24. 10. | Zdravie & harmónia 
2015
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | Výstava zamera-
ná na zdravý a harmonický spôsob života.

24., 25. 10. | Dni originality
ZOC MAX | Exkluzívna umelecká výstava 
v príjemnej atmosfére umelcov, dizajnérov, 
remeselníkov, ale aj iných kreatívnych ľudí, 
ktorí prezentujú vlastné originálne projekty.

  PRE SENIOROV
2. 10. | 15.00 | Jesenná 
grilovačka
CENTRUM SENIOROV |

6., 20. 10. | 9.00 – 11.30 | Ateliér 
pre seniorov
GMAB | Tvorivé dielne nielen pre seniorov 
na rôzne témy a techniky, prepojené s vy-
stavenými dielami.

14., 28. 10. | 15.30 – 17.30 | 
Jednota dôchodcov Slovenska 
č. 30
KC AKTIVITY |

15. 10. | 15.00 | Mesiac úcty 
k starším
POSÁDKOVÝ KLUB | Spoločenské stretnutie 
seniorov.

29. 10. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

30. 10. | 14.00 | Skleróza 
multiplex
CENTRUM SENIOROV |

  CVIČENIE
pondelok | 17.15 – 18.15 | SM 
system
KC AKTIVITY | Cvičenie na regeneráciu chrb-
tice. Komplexný cvičebný systém zame-
raný na  odstránenie bolestí a  problémov 
s pohybovým aparátom človeka.

CINEMAX
od 1. 10. | Hotel 
Transylvánia 2
Animovaná rozprávka. Pokračovanie 
úspešného príbehu o upírovi Drakulovi 
a jeho rodine.

od 1. 10. | Wilsonov
Česko – slovenská výpravná komédia 
s  detektívnou zápletkou podľa myste-
rióznej poviedky Michala Hvoreckého. 

od 1. 10. | Marťan
Astronaut Mark Watney ako jeden z pr-
vých ľudí prešiel po  Marse. Asi bude 
prvým človekom, ktorý tam zomrie. 

od 15. 10. | Purpurový vrch
Americký horor.

od 15. 10. | Žmurko Bill
Animované dobrodružstvo neposed-
ného medvedíka koaly Žmurka Billa 
a jeho priateľov.

od 22. 10. | Posledný lovec 
čarodejníc
Americký akčný fantasy fi lm. Hrajú: 
Vin Diesel, Michael Caine, Eliah Wood, 
Rose Leslie.

od 22. 10. | Paranormal 
activity: The ghost 
dimension
Pokračovanie úspešnej hororovej série.

od 22. 10. | Pan
Rodinný americký dobrodružný fi lm. 

od 29. 10. | Celebrity s.r.o
Česká komédia. V  hlavnej úlohe Jiří 
Mádl.

ARTKINO METRO
2. 10. | 10.00 | EVEREST
BABYBIO. Špeciálna projekcia pre ma-
mičky na  materskej dovolenke, ktoré 
môžu do kina zobrať aj ich malé ratolesti.

2. 10. | 21.00 | Everest
Americko-britská snímka popisu-
je jednu z  najtragickejších expedícií 
na Mount Everest.

2. 10. | 16.30 | Večer 
študentských filmov II.
3. – 4. 10. | 19.00 | Fénix
Film Projektu 100. Píše sa jún 1945. Do-
mov do Berlína sa vracia zranená a zjaz-
vená Nelly, ktorá prežila Osvienčim. 

3. – 4. 10. | Stážista
Americká komédia. V hlavných úlohách 
Anne Hathaway a Robert De Niro.

4. 10. | 16.00 | Hotel 
Transylvania 2
Detské predstavenie. Pokračovanie 
úspešného príbehu o upírovi Drakulovi 
a jeho rodine.

5. a 7. 10. | 19.00 | Divoké 
historky
Výnimočná čierna argentínsko-špa-
nielska komédia. Šesť divokých histo-
riek, ktoré spája téma pomsty a drob-
ných i väčších nespravodlivostí či krívd.

8. – 10. 10. | 17.00, 19.00 | 
Anton Srholec
Večer slovenského fi lmu. Dokumentár-
ny fi lm o životnej ceste človeka.

9. – 11. 10. | Okno do dvora
Projekt 100. Jeden z vrcholov fi lmovej 
tvorby Alfreda Hitchcocka je rovnako 
strhujúcou cestou za odhalením vraždy 
ako majstrovskou štúdiou voyeurizmu, 
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pondelok | 18.30 – 20.30 | Tai či 
s Jankom Pevným
KC AKTIVITY | 

pondelok | 18.30 – 20.00 | 
Workout joga s Hankou
KC AKTIVITY | Spoj atmosféru jogy a cviče-
nie s váhou vlastného tela. Prihlasovanie: 
0911 498 214.

pondelok | 18.30 – 19.30 | 
Kruhový tréning
JEDNOTA SOKOL | 

pondelok | 18.30 – 19.30 | 
Kruhový tréning
KC AKTIVITY | Súbor cvikov odcvičených je-
den po druhom s využitím fi tness náčinia 
v  jednom kruhu za  sebou bez prestávky, 
precvičenie všetkých partií tela.

pondelok | 19.15 – 20.45 | 
Cvičenie pre zdravie a radosť
KC AKTIVITY | Naťahovací a  zahrievací či-
-kung, osem kusov brokátov a  24 foriem 
tai-či s  Martou. Prihlasovanie a  info: 
0903 440 503.

utorok | 16.45 – 17.45 | 
Zdravotný pilates
KC AKTIVITY | Vhodný pre začiatočníkov 
a ľudí s bolesťami chrbta.

utorok | 17.00 | Power yoga
LADIES E CLUB | 

štvrtok | 19.00 – 20.00 | 
Cvičenie pilates začiatočníci 
a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Zamerané na hlboký svalový 
systém, podporu krížovej chrbtice a  late-
rálne hrudné dýchanie. Natiahne skrátené 
a posilní oslabené svaly. Info a prihlasova-
nie: 0905 705 431.

utorok | 18.00 – 19.15 | Joga
KC AKTIVITY | Cviky sú navrhnuté pre po-
stupný a  trvalý rozvoj človeka. Cvičenie 
otvorené voči všetkým bez ohľadu na vek 
a fyzickú kondíciu. Vhodné aj pre začiatoč-
níkov.

utorok | 19.00 – 20.00 | Zumba
KC AKTIVITY | Tanečná fi tness hodina kom-
binuje latinsko-americké tance spolu s ae-
róbnymi pohybmi v  rytme latinsko-ame-
rickej a  exotickej hudby. Prihlasovanie 
potrebné: 0903 949 966.

streda | 16.00 – 17.30 | Systema
KC AKTIVITY | Nácvik prirodzených refl e-
xov, reálnych bojových situácií na ulici pri 
prepade, obrana proti viacerým súperom 
a ozbrojeným útočníkom.

streda | 17.00 | Cvičenie pre 
tehotné – profylaxia
KC STRED | Vedie pôrodná asistentka Zuza-
na Duncová.

streda | 18.00 – 19. 00 | 
Bodywork
KC AKTIVITY | Hodina s prvkami dance aero-
biku spojená s posilňovaním a strečingom.

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

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

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

štvrtok | 17.30 – 18.30 | Pilates
JEDNOTA SOKOL |

štvrtok | 18.30 – 20.30 | Cvičenie 
s Jankom Pevným
KC AKTIVITY | 

piatok | 10.00 – 11.00 | Joga pre 
mamičky
KC STRED | Už od 6 týždňov po pôrode, ide-
álny pohyb s  relaxáciou, dieťatko bude 
blízko vás.

1. – 31. 10. | 9.00 – 20.00 | 
Centrum pohybu a tanca
MS ŠPORTOVÁ HALA | Step aerobik, bosu, 
fi t lopty, PortDeBras, piloxing, body work 
+ cvičenie pre deti od 4 mesiacov, mládež 
a dospelých. Kontakt: 0903 449 732.

1. – 31. 10. | 17.30 – 18.30 | 
Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY | Posilňovacie cviky v interva-
lovom cvičení s fázami odpočinku.

  PREDNÁŠKY
utorok | 10.00 | Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
MC SRDIEČKO KC STRED | Vhodné aj pre te-
hotné ako príprava na dojčenie.

štvrtok | 10.00 | Mommie‘s 
English Club
MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-
glicky a deti sa pri nich hrajú.

piatok | 10.00 | Mami spricht 
Deutsch
MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po ne-
mecky a deti sa pri nich hrajú.

1. 10. | 16.00 | Literárny klub 
Omega
VKMR HASIČSKÁ | Pozvánka do  Literárne-
ho klubu Omega v  Trenčíne pre všetkých 
členov a priaznivcov literatúry na diskusiu 
a prezentáciu vlastnej tvorby.

1. 10. | 16.00 | Dukla – stály 
symbol slobody
POSÁDKOVÝ KLUB | Beseda.

3. 10. | 10.30 | Rozhovory 
o živote
KC AKTIVITY | Celodenný poznávací a vzde-
lávací seminár, prednáša Ján Pevný.
Prihlasovanie: svetluska@kcaktivity.sk.

3. 10. | TEDx Trenčín
TRENČIANSKY HRAD | Celosvetovo uznáva-
ná konferencia TEDx. Inšpiratívni rečníci, 
celodenný catering a sprievodné aktivity.

5. 10. | 9.30 | 200 rokov 
po Štúrovi
VKMR HASIČSKÁ | Odborná prednáška, mul-
timediálna prezentácia a  tematické diva-
delné predstavenie s priblížením trenčian-
skeho pôvodu jeho rodiny. Počet miest je 
obmedzený, účasť treba vopred nahlásiť: 
032/770 83 01, sylvia.fabova@vkmr.sk.

5. 10. | 16.00 | Podporná 
skupina nosenia detí
MC SRDIEČKO KC STRED | Workshop s  pre-
zentáciou šatiek, nosičov, ring-slingov 
a  nosiaceho príslušenstva. Súčasť progra-
mu Medzinárodného týždňa nosenia detí.

6. 10. | 17.00 | Utečenecká kríza 
a jej dopady
KLUB LÚČ | Diskusný večer pod záštitou In-
štitútu Mateja Bela.

7. 10. | 16.00 | S láskou, Anča 
Pagáčová
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s  herečkou, spe-
váčkou, spisovateľkou Luciou Siposovou, 
autorkou bestselleru „Hello. My name is 
Anča Pagáčová“.

12. 10. | 14.00 – 15.30 | 
Stretnutie rodín dvojčiat 
a viacerčiat
MC SRDIEČKO KC STRED |

12. 10. | 16.00 | Sústredenie 
výpestkov a ovocných vín, ich 
posúdenie kvality a prosperity
POSÁDKOVÝ KLUB |

12. 10. | 16.00 | Nevďačná 
cudzinka
VKMR HASIČSKÁ | Beseda so spisovateľkou, 
novinárkou, prekladateľkou Irenou Brež-
nou, ktorá svoje detstvo prežila v Trenčíne 
a  v  roku 1968 emigrovala do  Švajčiarska, 
spojená s prezentáciou jej najnovšej knihy 
„Nevďačná cudzinka“, ktorá získala Lite-
rárnu cenu Švajčiarskej konfederácie.

15. 10. | 16.00 | Generál 
Ferdinand Čatloš – 120. výročie 
narodenia
POSÁDKOVÝ KLUB |

15. 10. | 16.30 | Štvrtkové 
vzdelávania
MC SRDIEČKO KC STRED | Cyklus rodičov-
ských diskusií. Téma: Adaptácia dieťaťa 
v  predškolskom zariadení, diskusia o  rôz-
nych rodičovských starostiach.

19. 10. | 19.00 | Večer 
fantastických svetových 
reklám
KLUB LÚČ | Filmová prednáška Petra Koneč-
ného, šéfredaktora Kinema.sk.

22. 10. | 16.00 | Narušené 
komunikačné schopnosti 
u detí
VKMR HASIČSKÁ | Diskusia s  odborníkmi 
na  podporu duševného zdravia. Téma: 
Kedy hovoríme o  narušenej komunikač-
nej schopnosti u detí? Druhy, stupne, typy 
a  príčiny narušenia komunikačnej schop-
nosti. Diskutuje: Mgr. T. Čameková. Orga-
nizované v  spolupráci s  OZ Ars Vivendi – 
umenie žiť.

27. 10. | 16.00 | Technik s dušou 
folkloristu
VKMR HASIČSKÁ | Beseda z  cyklu „Pozná-
vame Trenčanov“ s  muzikantom, taneč-
níkom, choreografom, zberateľom, edito-
rom Jozefom Lehockým.

28. 10. | 19.00 | Whiskyho 
cestovateľské kino: Gruzínsko
KLUB LÚČ | Pokračovanie cestovateľských 
kín v  podaní frontmana kapely Slobodná 
Európa.

  KURZY
pondelok, streda | 14.00 – 
17.00 | Klavírna škola
KC AKTIVITY |

pondelok | 16.30 | Keramika
CENTRUM SENIOROV | Kurz pre deti i dospe-
lých.

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 |

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

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

ktorý s hlavným hrdinom zdieľa každý 
z fascinovaných divákov.

11. 10. | 16.00 | Žmurko Bill
Žmurko Bill je malá koala s veľkou fan-
táziou. So  srdcom plným dobrodruž-
stva sníva o tom, že jedného dňa opus-
tí svoje malé pokojné mestečko a pôjde 
po stopách svojho otca.

12. a 14. 10. | 19.00 | Everest
15. 10. | 16.00 | Suri
Seniorbio – seniori za  zvýhodnené 
vstupné. Dobrodružná cesta po nezná-
mej africkej rieke vo fi lme P. Barabáša.

15. – 19. 10. | BE2CAN
Veľké fi lmové festivalové echo. 15. 
10., 18.00 PEARL BUTTON/PERLEŤOVÝ 
GOMBÍK, 20.00 THE SEARCH / PÁTRA-
NIE, 16. 10., 19.00 ANIME NERE /ČIER-
NE DUŠE, 21.00 ON TOUR /TURNÉ, 17. 
10. 20.00 THE BASEMENT / V  PIVNICI, 
18. 10., 18.00 TAXI TEHERAN, 20.00 
DHEEPAN, 19. 10., 19.00 VICTORIA

16. 10. | 10.00 | Anton Srholec
BABYBIO. Špeciálna projekcia pre ma-
mičky na materskej dovolenke.

18. 10. | 16.00 | Muno: 
Strážca mesiaca
Detské predstavenie. Dobrodružný ani-
movaný fi lm.

21. – 22. 10. | 19.00 | The 
Program: Pád legendy
Pravdivý príbeh meteorického vzostu-
pu a pádu jedného z najoslavovanejších 
a najkontroverznejších mužov nedávnej 
historie; Lance Armstrong, svetovo pre-
slávený šampión Tour de France.

22. – 24. 10. | Mladosť
Projekt 100. Najnovší fi lm oscarového 
režiséra Paola Sorrentina.

23. 10. | 16.30 | Večer 
študentských filmov III.
23. – 25. 10. | Stratení 
v Mníchove
Večer českého fi lmu. Komédia Petra 
Zelenku.

25. 10. | 16.00 | Hotel 
Transylvania 2
Detské predstavenie.

25. – 26. 10. | MA-MA
Nový fi lm Julia Medema (Sex a Lucia). 
Intímna ženská dráma, osviežená prv-
kami komédie.

28. – 31. 10. | Domácí péče
Večer českého fi lmu. Hrajú Alena Mi-
hulová, Zuzana Krónerová, Bolek Po-
lívka a ďalší.

29. 10. | 16.00 | Dio a ja
Seniorbio – seniori za  zvýhodnené 
vstupné. Francúzska celovečerná do-
kumentárna snímka otvára divákom 
dvere do  mýtami opradeného sveta 
módneho domu Christian Dior.

30. 10. | 10.00 | Domácí péče
BABYBIO. Špeciálna projekcia pre ma-
mičky na materskej dovolenke.

30. 10. | 19.00 | Fakju pan 
profesor 2
Bláznivá školská komédia.

  ŠPORT
2. 10. | 13.00 | HK AS Trenčín 
– Michalovce
MS ŠPORTOVÁ HALA |

  FILM
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utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý 
ateliér pre dospelých
OC LAUGARICIO | Nutné prihlásenie 
na 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

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

utorok | 18.00 – 19.00 | Tanec 
pre radosť
SOKOLOVŇA | Kolektívne a  párové tan-
ce sveta (SK, FR, GB, Izrael, Macedónsko, 
Grécko).

utorok | 19.00 – 20.00 | 
Orientálne tance, kurzy
TJ SOKOL |

utorok | 19.00 – 21.00 | Klub 
keramikárov
KC AKTIVITY | Keramická dielňa pre dospe-
lých. Prihlášky a info: 0949 384 767.

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

2. 10. | 18.30 – 20.30 | Workshop 
Tance sveta – Balkán, Izrael...

TJ SOKOL |

3. 10. | 11.00 – 14.00 | Workshop 
Choreografia Bollywood 
– India
KINO HVIEZDA |

9. 10. | 18.00 | Jesenný minibál
KD ZLATOVCE | Kolektívne, kruhové a páro-
vé tance sveta (Sk, FR, Izrael, GB, Grécko, 
latino...). Jedlo, pitie si prineste so sebou.

6., 20. 10. | 16.00 – 18.30 | 
Večerný ateliér pre dospelých
GMAB | Tvorivý ateliér pre dospelých 
na rôzne témy a techniky, prepojené s vy-
stavenými dielami.

12.10. | 17.30 – 20.00 | Kurz 
patchwork
KC AKTIVITY | Info a  prihlasovanie 
0918 561 320, info@kcaktivity.sk.

13., 27. 10. | 16.00 – 18.30 | Arte +
GMAB | Arteterapeutické stretnutia.

15. a 19. 10. | 17.30 | Zápis 
do prípravky TS Campanillas
KC ZLATOVCE | Dievčenská tanečná skupina sa 
špecializuje na  latinsko-americké tance, ale 
venuje sa aj iným tanečným žánrom, ako sú 
tance štandardné, základy baletu, jazz dancu, 
hip-hopu a  rôznym národným tancom. Pri-
hlásiť sa môžu dievčatá od 6 do 13 rokov. Viac 
na tkdukla.sk, kontakt: 0904 134 579.

15., 22., 29. 10. | 18.00 | 
Bezplatný kurz meditácie
KC DLHÉ HONY | Praktické cvičenia, meditá-
cia a každodenný život, meditácia a šport, 
meditácia a umenie, otázky a odpovede.

17. 10. | 10.00 – 16.00 | Jesenné 
dekorácie
KC AKTIVITY | Príď si vyrobiť jesennú de-
koráciu do  bytu alebo venček či ikeban-
ku ako spomienku na najbližších, ktorí už 
nie sú medzi nami. Info a  prihlasovanie 
0918 561 320, info@kcaktivity.sk.

22. 10. | 16.00 | Kreatívny rodič 
a šikovné dieťa
MC STRDIEČKO KC STRED | Jeseň – malí 
a veľkí tvoria spoločne.

23. 10. | 19.00 – 20.30 | Točenie 
na hrnčiarskom kruhu
KC AKTIVITY | Keramická dielňa pre do-
spelých. Prihlášky a  info 0918  561  320, 
info@kcaktivity.sk.

  INÉ
1., 8., 15., 22., 29. 10. | 19.00 
– 22.00 | Tanečné štvrtky 
v Plzenskej pivnici
REŠTAURÁCIA STEFANY | Rezervácie 
na 0949 884 770.

2. 10. | 9.00 – 18.00 | Burza 
detského oblečenia
KC KUBRA | Burza prechodného a zimného 
detského a  tehotenského oblečenia, hra-
čiek, kníh, CD, detských potrieb, topánok 
a kočíkov.

3. 10. | 9.00 – 12.00 | Burza 
detského oblečenia
KC KUBRA |

3. 10. | 7.00 – 12.00 | Burza 
starožitností a gazdovské trhy
VÝSTAVISKO EXPOCENTER |

3. 10. | 18.30 | Hudobno-tanečná 
Orient show Raks Fatima
KINO HVIEZDA | Účinkujú: Ishtar dancers 
a hostia.

9. 10. | 19.00 – 21.00 | Spievanie 
s veselou heligónkou
KAVIAREŇ REBEL |

10. 10. | Festival zvierat
ZOC MAX | Rodinná súťaž o  najmilšie do-
máce zvieratko. Súťaže sa môže zúčastniť 

akékoľvek zvieratko (psík, mačička, papa-
gáj, korytnačka, had, pavúk, opička, mor-
ča, škrečok, myška či potkaník).

16. 10. | 15.00 – 19.00 | Mimi 
a mami bazárik
KC AKTIVITY | Samopredaj – detské a teho-
tenské oblečenie, potreby pre deti a  doj-
čenie. Sprostredkovaný predaj – kočíky, 
autosedačky, kresielka, chodítka, stoličky 
na  kŕmenie, postieľky, odrážadlá. Detský 
hand – made. Info na 0902 435 454.

17. 10. | 15.00 | Dni Maximiliána 
Hella 2015
TRENČIANSKA UNIVERZITA | Podujatie, kto-
rého cieľom je podať najnovšie vedecké 
objavy záujemcom z  radov širokej verej-
nosti. Na svoje si prídu priaznivci biológie, 
medicíny, vesmíru a techniky. 

17. 10. | Jesenný blší trh
KC AKTIVITY | Kontakt: 0949 050 329.

24. 10. | 18.00 – 19.00 | 
Na tatarák s veselou 
heligónkou
PIVNICA U VÁCLAVA |

25. 10. | 9.00 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov pivných 
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

31. 10. | 18.00 – 22.00 | 
Októberfest s veselou 
heligónkou
GRILBAR U PUMPÁRA |

3. 11. | 19.00 | Lúčnica
POSÁDKOVÝ KLUB | Výber najúspešnejších 
programov umeleckého súboru reprezen-
tuje najcharakteristickejšie folklórne ob-
lasti Slovenska. 
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2. 10. | 15.00 | HK AS Trenčín 
– Michalovce
MS ŠPORTOVÁ HALA |

2. 10. | 18.45 | HK AS Trenčín 
– Michalovce
MS ŠPORTOVÁ HALA |

3. 10. | 10.00, 12.00 | TJ 
ŠTADIÓN Trenčín – JBC 
MMCITÉ Brno
MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal st. žiaci.

3. 10. | 16.00 | 1. FBC Trenčín 
– Prešov
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – Extraliga 
muži 3.kolo.

4. 10. | 15.00 | 1. FBC Trenčín 
– Sabinov
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – Extraliga 
muži 4.kolo.

17. 10. | 13.30 | HK AS Trenčín 
– Močenok
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná st. do-
rastenky.

17. 10. | 15.30 | HK AS Trenčín 
– Močenok
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná ml. do-
rastenky.

17. 10. | 17.30 | HK AS Trenčín 
– Močenok
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná 1. liga 
ženy.

18. 10. | 11.00, 13.00 | COP 
Trenčín – Revúca
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal juniori.

18. 10. | 16.00 | 1. FBC Trenčín 
– Skalica
MS ŠPORT. HALA | Florbal extraliga 
muži.

19. 10. | 8.00 – 14.00 | 
Florbalový turnaj o pohár 
primátora mesta Trenčín
MS ŠPORTOVÁ HALA | Turnaj žiakov zák-
ladných škôl mesta.

24. 10. | 9.00 | Turnaj 
Hádzaná st. žiačky
MS ŠPORTOVÁ HALA |

24. 10. | 17.00 | COP Trenčín 
– Nitra
MS ŠPORTOVÁ HALA | Vol. extr. muži.

26. 10. | 8.00 – 13.00 | 
Florbalový turnaj o pohár 
primátora mesta Trenčín
MS ŠPORTOVÁ HALA | Turnaj žiakov zák-
ladných škôl mesta.

31. 10. | 10.00, 12.00 | MBK 
Trenčín – Uh. Brod
MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal st. žiaci

31. 10. | 11.00 | HK AS Trenčín 
– Nitra
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná st. do-
rastenky.

31. 10. | 13.00 | HK AS Trenčín 
– Nitra
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná ml. do-
rastenky.

31. 10. | 16.00 | 1. FBC Trenčín 
– Hurikán Bratislava
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná extrali-
ga muži.

31. 10. | 18.45 | HK AS Trenčín 
–Bánovce n. B.
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná 1. liga 
ženy.

  ŠPORT

KONTAKTY

ARTKINO METRO Mierové nám. 4, 032/743 44 15, www.lampart.sk

CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3, 032/743 45 35

CINEMAX
ZOC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40, 

www.cine-max.sk

CVČ Centrum voľného času
Východná 9, 032/743 35 02, 0911 886 007,0902 

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

LADIES E CLUB
Legionárska 5 (Masaryčky), 0911 730 790, 

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 

SCÉNA
Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910

TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici

TNOS Trenčianske osvetové 

stredisko
K dolnej stanici 7282/20A, www.tnos.sk

VKMR
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jaselská 

a Hasičská 1

VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk
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