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Schéma liniek
MHD Trenčín
STR. 8, 9

NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
Veľké folklórne programy, koncerty pre mladých i skôr narodených, „historická ulička“, atraktívne hry pre deti, burčiak, dobré jedlo a skvelá zábava – to všetko môžete
zažiť na jubilejnom 30. mestskom festivale Pri trenčianskej bráne 9. – 11. septembra.
FOTO: JURAJ MAJERSKÝ

Reklamácie roznosu
hláste prosím do piatka
9. septembra 2016
najneskôr do 14.00 hodiny
na číslo 032/6504 287.

Trenčín sa pripojí k Európskemu týždňu mobility
Vo štvrtok 22. septembra nechajte auto doma, vezmite
„techničák“ a cestujte MHD zadarmo.

Deň bez áut vznikol v roku
2000. Išlo o európsku iniciatívu
a príležitosť, pri ktorej môžu európske mestá ukázať, ako sa starajú o problémy životného prostredia obmedzením motorovej
dopravy a podporou používania
udržateľných spôsobov dopravy.
Po jeho úspechu sa od roku 2002
každý rok koná EURÓPSKY
TÝŽDEŇ MOBILITY. V období od 16. do 22. septembra tak
Európa oslavuje svoje najväčšie
podujatie zamerané na udržateľnú mestskú dopravu. Hneď v prvom roku sa ho zúčastnilo viac
ako 400 miestnych orgánov z 23
krajín. V tomto roku je zapojených 1303 krajín, na Slovensku

36 miest a medzi nimi aj Trenčín. V roku 2016 kampaň upriamuje pozornosť na „Inteligentnú
a udržateľnú mobilitu – investíciu
do Európy“. Deň bez áut bude vo
štvrtok 22. septembra aj v našom
meste. Po do3hode samosprávy s MHD Trenčín budú v tento
deň jazdiť mestskou hromadnou
dopravou bezplatne všetci vodiči, ktorí budú mať pri sebe malý
technický preukaz od vozidla,
ktoré nechali v tento deň zaparkované doma odpočívať. Zlepšeniu mobility majú pomôcť aj ďalšie aktivity mesta. V septembri sa
začnú práce na stavbe cyklochodníka od kruhového objazdu pri
Keramoprojekte až po „Trenčan“,

cyklopruh bude namaľoEURÓPSKY
TÝäDEĕ MOBILITY
vaný na Palackého ulici,
16. – 22. SEPTEMBRA 2016
na jeseň plánuje mesto vytvoriť zónu bez označenia
ROZHODNITE SA PRE MOBILITU,
hlavných ciest – mala by
KTOROU PODPORÍTE HOSPODÁRSTVO
sa týkať ulíc Dolný Šianec,
J. Kráľa, Zelená, Krátka,
Tatranská,
Záhradnícka
a Nová. V súvislosti zo zavedením novej parkovacej
politiky budú zjednosmernené viaceré ulice. Tam,
kde to dovolí šírka komunikácie, bude pre cyklistov
umožnený pohyb v oboch
smeroch. Súčasťou stratégie mesta na zlepšenie mobility v Trenčíne je aj plán rozvoja krajom ešte v máji 2016. Navyše,
mobility, na ktorého vypracovaní kto príde v piatok 23. septembra
sa dohodli podpisom memoran- na BIOjarmok na Mierovom náda o spolupráci Mesto Trenčín mestí na bicykli, bude zaradený
s Trenčianskym samosprávnym do žrebovania o ceny.
(RED)
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EDITORIÁL

Vážení Trenčania,
milí občania.
S aktuálnym vydaním Infa sa
začal i nový školský rok. Slávnostná chvíľa pre všetkých –
deti, rodičov, starých rodičov,
učiteľov. Prváčikovia sa pravdepodobne nevedeli dočkať,
ostatní školáci by si zrejme ešte
radi užívali neskoršie vstávanie a bezstarostné dni plné hier
a šantenia. Rodičia boli na tom
ku koncu prázdnin, predpokladáme, rovnako ako prváci.
Nevedeli sa dočkať, kedy sa začne škola. A to i napriek tomu,
že svoje deti milujú a sú s nimi
radi. Pravidelný školský režim
a rytmus dá opäť po dvoch
mesiacoch celú rodinu do zabehnutých koľají. Veríme, že sa
všetkým bude dobre dariť.
Prváčikom prajeme, aby sa
rýchlo „zabývali“, piatakom,
aby si rýchlo zvykli na druhý
level školských povinností,
deviatakom úspešné monitory
a všetkým ostatným príjemný
školský rok, veľa nových vedomostí i zážitkov. A aby sme nezabudli na učiteľov a ostatných
dôležitých ľudí, ktorí sa starajú
o deti na školách! To, čo najviac
budú potrebovať je najmä nevyčerpateľné množstvo energie
a trpezlivosti.
Počas prázdnin mesto investovalo do materských a základných
škôl ﬁnancie na potrebné rekonštrukčné práce a bude v tom
pokračovať i v prvých mesiacoch
školského roka. Samozrejme
tak, aby to nijakým spôsobom
neobmedzilo vyučovanie. Viac sa
dočítate v septembrovom Infe.
V mestských novinách píšeme
aj o aktuálnom dianí v meste. Rekonštrukcia plynovodov
pokračuje – pozrite si, na ktorých uliciach (str. 3). Mesto
vyznačuje parkovacie miesta,
v tejto súvislosti žiada občanov
o spoluprácu a rešpektovanie
dopravných značení. V Trenčíne sa ešte aj v tomto mesiaci
odburiňujú krajnice komunikácií. Na burinu je v prvej fáze
aplikovaný chemický postrek
– preto je na mieste dávať si pozor na seba, deti a aj na domácich miláčikov.
Ak chcete vedieť, čo je nové v meste a čo sa pripravuje, aké úspechy
dosiahli Trenčania v poslednom
čase – prečítajte si celé noviny.
Najbližšie vydanie Infa vyjde
4. októbra 2016. Prajeme vám
úspešný september.
Vaša redakcia
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Mestská investícia na Šoltésovej ulici
Jedna z väčších mestských
investícií v hodnote 131 tisíc
eur sa začala 12. augusta.

Na približne 200 metrov dlhom úseku Šoltésovej ulice budú
zrekonštruované a rozšírené parkovacie plochy. Súvisiaca cesta
a chodníky budú tiež opravené.
Parkovanie sa zmení zo šikmého na pozdĺžne, pričom kapacita
sa v tejto časti ulice navýši na 60
parkovacích miest. Celý priestor
bude vyvýšený tak, aby sa vo
vnímaní spojil s existujúcim námestíčkom. Celú investičnú akciu realizujú Cesty Nitra. Práce
by mali byť ukončené v polovici
septembra.
FOTO: P. S.

Mesto odburiňuje krajnice komunikácií
Burina, ktorá vyrástla na krajniciach ciest a chodníkov
v Trenčíne, by mala byť zlikvidovaná do niekoľkých týždňov.

Práce sa začali v druhom augustovom týždni a mali by trvať
približne 7 týždňov. Odburiňujú sa všetky komunikácie v dĺžke
111,1 km – vrátane niektorých
ciest v správe SSC a TSK a starého cestného mosta v správe
SSC.

Odburiňovanie sa skladá
z dvoch fáz. V rámci prvej sa burina chemicky postrieka. Po použití herbicídneho postreku zostávajú rastliny žlté. Je potrebná
doba asi 2 týždňov, kedy postrek prenikne cez listy až do koreňového systému a rastlina

odumrie. Počas druhej fázy sa
burina mechanicky odstraňuje.
Na chemický postrek je použitý prostriedok Roundup, ktorý
je jediný schopný odstrániť invazívne druhy rastlín. Postrek
vykonávajú vyškolení pracovníci spoločnosti Marius Pedersen.
Celoplošné odburinenie miestnych komunikácií bude stáť necelých 120 tisíc eur.

POZOR NA ZMENU PARKOVANIA PRI KRYTEJ PLAVÁRNI
Návštevníkov krytej plavárne upozorňujeme, že na parkovisku medzi plavárňou a hrádzou dočasne nezaparkujú.
V tomto priestore sa začali práce

na rekonštrukcii parkoviska
a jeho rozšírení. Od 5. augusta 2016 je otvorená nová plocha na parkovanie medzi krytou
plavárňou a novou železničnou

traťou s kapacitou pre cca 50
osobných automobilov. Po rozšírení budú obe parkoviská prepojené a celková kapacita sa
navýši na približne 230 parkovacích miest s možnosťou parkovania aj pre autobusy. Zhotoviteľ predpokladá ukončenie
prác na jeseň 2016.
FOTO: P. S.

UVEREJŇUJEME
SCHÉMU
LINIEK MHD



ROKOVANIA VMČ

VMČ Stred

12. 9. 2016 o 15.30 v sobášnej sieni MsÚ

VMČ Západ 21. 9. 2016 o 16.00 v ZŠ Veľkomoravská
VMČ Juh

zasadnutie sa konalo 5. 9. 2016

VMČ Sever

8. 9. 2016 o 16.00 v SOŠ Pod Sokolice 14

Vo vnútri novín na stranách 8 a 9 nájdete schému liniek MHD Trenčín, ktorá platí od 1. augusta 2016. Režim
je stále v skúšobnej prevádzke. Ľudia môžu svoje pripomienky písať do 30. septembra 2016 na adresu mhd@
trencin.sk. K zmenám v graﬁkone môže dôjsť do 31. decembra 2016.

6. september 2016
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Mierové námestie bude mať novú tvár U
Nutná výmena plynovodov, ale i iných sietí pod Mierovým námestím bude spojená s rekonštrukciou jeho
povrchu. Práce by sa mali začať na jar 2017.

Trenčín je jediným krajským
mestom, ktoré ešte nemá zrekonštruované námestie. To sa už
čoskoro zmení.
„Predpokladáme, že začiatkom budúceho roku sa začnú prvé
archeologické prieskumy a na jar
by mala byť spustená rekonštrukcia. Boli by sme radi, ak by kolaudácia námestia mohla byť 1. decembra 2017 a vianočné trhy by
sa konali už na novom námestí,“

povedal primátor mesta Richard
Rybníček.
„Výsledkom pripomienok verejnosti a rokovaní s autormi
projektu z brnianskeho ateliéru
RAW je, že lipa slobody na námestí zostane, do projektu pribudli oddychové trávnaté plochy
okolo tohto stromu a aj na druhej
strane ostrovčeka v strede námestia. Trávnikové pozadie lepšie zvýrazní tri body, ktoré sú na námestí

– morový stĺp, strom slobody
a novú fontánu Marka Aurélia.
Okolo nej pribudne kamenný
prstenec s lavičkami a na zemi tabuľky s významnými historickými
udalosťami Trenčína. Doplní sa
vybavenosť námestia – mobilné
pódium, lavičky, osvetlenie, ozvučenie, wiﬁ,“ informoval hlavný
architekt mesta Martin Beďatš
s tým, že i po rekonštrukcii námestia by mal byť zachovaný
jeho historický charakter.
Mesto ešte do konca tohto
roka vysúťaží zhotoviteľa. Kompletná rekonštrukcia námestia,
vrátane výmeny všetkých inžinierskych sietí, bude stáť približne 5 miliónov eur. Poslanci sa
svojím hlasovaním na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve 4.
augusta zaviazali, že v rozpočte
na rok 2017 schvália sumu tri milióny sto tisíc eur na rekonštrukciu Mierového námestia. Siete
však zaﬁnancujú ich správcovia
– Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Západoslovenská distribučná, a. s., SPP, a. s., Orange,
a. s., Slovak Telekom, a. s. (RED)

Krátke správy zo zastupiteľstva REKONŠTRUKCIA
Trenčiansky mestský parlament rokoval na mimoriadnej
schôdzi 4. augusta 2016. Okrem hlasovania o zámere vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie
Mierového námestia sa venovali aj iným témam.

 Poslanci schválili vysporiadanie pozemkov, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre rekonštrukciu Jahodovej ulice. Na túto
verejnoprospešnú stavbu čakajú
obyvatelia už veľmi dlho. Mestu
sa podarilo dohodnúť s vlastníkmi záhrad na okraji zastavaného
územia v Zlatovciach, ktoré sú
prístupné z Majerskej ulice cez
nespevnenú komunikáciu na Jahodovej ulici. Po podpise zmlúv
sa bude môcť začať stavebné
konanie a po získaní stavebného povolenia i rekonštrukcia
komunikácie.
 V zmysle VZN o dočasnom
parkovaní má byť k 1. novembru 2016 spoplatnených asi
4 500 parkovacích miest. Výber
parkovného bude, popri ďalších
možnostiach platby, realizovaný
aj prostredníctvom parkovacích
automatov. Keďže staré automaty už nevyhovujú novým technológiám smart city, ako napríklad
rezervácia parkovacích miest,
platba cez mobil a podobne,
mestské zastupiteľstvo súhlasilo

s vyhlásením zákazky na dodanie 25 parkovacích automatov.
Tie bude mať Mesto v prenájme
počas piatich rokov za celkovú
sumu maximálne necelých 200
tisíc eur bez DPH. Od dodávateľa bude požadovať odstránenie poruchy do 24 hodín od jej
nahlásenia a pri neodstrániteľnej poruche výmenu automatu
za funkčný do 48 hodín od nahlásenia. Automaty budú rozmiestnené najmä v centre mesta
a na miestach väčšej koncentrácie parkovacích miest.
 Na základe rozhodnutia poslancov Mesto vyhlási aj zákazku
na dodanie dvoch parkovacích
rampových systémov a poskytovanie súvisiacich služieb s maximálnou predpokladanou hodnotou takmer 87 300 eur bez DPH.
Umiestnené by mali byť na parkoviskách na Mládežníckej a Legionárskej ulici. Mesto bude
požadovať 5-ročnú záruku a poskytovanie servisných služieb
na dobu neurčitú.
(RED)

PLYNOVODOV

Rekonštrukcia plynovodov v meste pokračuje.
Na niektorých miestach
počítajte s dopravnými
obmedzeniami.

Povolené práce pokračujú
na týchto uliciach:
 Kniežaťa Pribinu do 9. 9.
2016
 Kuzmányho, Moyzesova,
Kmeťova, Piaristická (časť
ulice) do 15. 9. 2016
 Legionárska (časť ulice),
Nám. sv. Anny do 30. 9. 2016
 Slnečné námestie (časť),
Kpt. Jaroša, Družstevná
(časť ulice), P. Bezruča do 30.
9. 2016
 Slnečné námestie (časť),
Sama Chalupku od 19. 9.
do 21. 10. 2016
 Družstevná od 19. 9.
do 28. 10. 2016
 Piaristická (časť ulice), 1.
mája do 4. 11. 2016
 Súdna, K dolnej stanici,
Piaristická, Kmeťova od 19.
9. do 4. 11. 2016.
 Beckovská (časť ulice),
Dlhé Hony, 28. októbra
do 11. 11. 2016

nikátnu knihu, ktorá
mapuje 90 rokov hokeja
v Trenčíne, predstavili 13. augusta 2016 verejnosti. Publikáciu „Šampióni spod hradu“
sa podarilo zostaviť kolektívu
pod vedením Miloša Radosu.
Krstným otcom knihy sa stal
bývalý útočník trenčianskeho
klubu, rekordér v počte zápasov aj bodov Ján Pardavý.

P

ri príležitosti 72. výročia
Slovenského národného
povstania sa 25. augusta 2016
pri Pamätníku umučených
na Brezine konala spomienková slávnosť.

P

o letnej prestávke budú
môcť občania Trenčína
opäť využiť príležitosť a povedať svoje názory, pripomienky, sťažnosti a námety priamo
primátorovi mesta Richardovi
Rybníčkovi. Deň otvorených
dverí u primátora sa uskutoční v pondelok 3. októbra
2016 v čase od 14.00 do 18.00
hodiny.

P

rísť s podnetom, otázkou
alebo čímkoľvek, v čom vie
ľudom pomôcť mestská polícia, môžu občania v utorok
27. septembra 2016 v čase
od 14.00 do 18.00 hodiny
k náčelníkovi Mestskej polície
Trenčín Ivanovi Liptaiovi. Deň
otvorených dverí u náčelníka MsP bude v sídle polície
na Hviezdovej ulici 129/2.

N

ajbližšie riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa bude konať
v stredu 28. septembra 2016.

N

a ploche pred Posádkovým
klubom pribudol v auguste nový mestský mobiliár. Ide
o miesta na sedenie, ktoré
mesto plánuje doplniť zeleňou.
Mestu ich darovala spoločnosť
mmcité2, ktorá už v minulosti
osadila na Mierovom námestí
lavičky s menami významných
trenčianskych športovcov.
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Mesto vyznačuje
parkovacie miesta
Od 22. augusta mesto vyznačuje parkovacie miesta
a zjednosmerňuje niektoré ulice v širšom centre mesta
a na Sihoti I. a II. Parkovacie miesta vyznačené modrou
farbou budú od 1. novembra spoplatnené.

Práce sa začali v lokalite
Dlhé Hony a postupujú cez ulice Soblahovskú, Partizánsku,
Dolné mesto, centrum mesta až
na Sihoť I. a II.



SÚČINNOSŤ ĽUDÍ
JE POTREBNÁ

„Najskôr komunikácie čistíme. Preto sú na cestách rozmiestnené minimálne 24 hodín
pred čistením dočasné dopravné značenia ZÁKAZ ZASTAVENIA s informáciou, v ktorých
dňoch a čase tento zákaz platí.
Ďakujeme občanom za súčinnosť

a spoluprácu. Žiaľ, stáva sa aj to,
že niektorí vodiči zaparkujú svoje
vozidlo práve v mieste, kde sa má
v ten deň maľovať. Takéto konanie predlžuje celý proces a komplikuje situáciu ostatným ľuďom,
ktorí by radi parkovisko čím skôr
opäť užívali,“ hovorí Róbert
Hartmann z útvaru dopravy.



POZOR NA PRIESTUPOK

Pri osádzaní dopravného
značenia mesto zároveň dokumentuje počty a miesta parkujúcich vozidiel. Priestupku
sa dopustia iba tí vodiči, ktorí

Spomienka na Máriu Supekovú
Dlhoročná
predsedníčka
TTS Trenčín Mária Supeková zomrela 1. augusta 2016 vo
veku 72 rokov. Futbal ju ako
jednu z mála žien na Slovensku
očaril natoľko, že mu venovala
veľkú časť svojho života. Najprv
ako členka výkonného výboru
futbalového klubu TTS Trenčín,
od roku 1989 pôsobila vo funkcii predsedu hospodárskej komisie klubu a v lete roku 1990
sa stala predsedníčkou, neskôr
prezidentkou tohto klubu a zostala mu verná až do konca svojho života. Ako žena pôsobiaca
vo futbalovom hnutí to nemala ľahké. Svojou pracovitosťou,
dôslednosťou a nepoddajnosťou si však postupne získala

miesto
medzi
futbalovými odborníkmi. Bola
zanietenou organizátorkou,
plnou entuziazmu, otvorená
a priamočiara, ale aj dobrosrdečná a prajná, čím si vedela nakloniť srdcia mladých futbalových nádejí. Posledná rozlúčka
s významnou športovou funkcionárkou sa konala 5. augusta 2016 v Trenčíne na cintoríne
na Juhu. Česť jej pamiatke!

 Do mestských materských
škôl by malo v septembri nastúpiť 1541 detí. O prijatie dieťaťa
do materskej školy bolo evidovaných celkovo 602 žiadostí,
reálne však išlo o požiadavku
umiestniť 514 detí, nakoľko
niektorí rodičia podali žiadosť
vo viacerých MŠ. V súčasnosti
mesto neviduje žiadnu žiadosť
o prijatie dieťaťa do materskej
školy. Novoprijaté detí do MŠ,
Legionárska nastupujú až 12.
septembra 2016.



ZJEDNOSMERNENIE ULÍC

Pozornosť treba venovať
i zmene dopravného režimu
na niektorých uliciach. Na Sihoti sa stanú jednosmernými napríklad ulice Komenského, Smetanova, Jiráskova, Gen. Viesta,
Vodárenská, 17. novembra.
V mestskej časti Stred sa táto
zmena dotkne ulíc Beckovská,
Bezručova, Strojárenská, druhá
časť ulice 28. októbra, Zelená,
časť ulice Janka Krála, časť ulice
Krátka a Olbrachtova.
(RED), FOTO: EP




ZO ZÁPISNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE

HAD V STÁVKOVEJ
KANCELÁRII

Na linku 159 zavolala zamestnankyňa stávkovej kancelárie a žiadala o pomoc. V jej
kancelárii bol had. Mala z neho
strach. Mestskí policajti vytiahli zo škáry nábytkovej zostavy
v priestore vyhradenom pre zákazníkov asi 15 cm dlhé hadie
mláďa. V plastovom boxe ho
odniesli k Váhu, kde ho vypustili do voľnej prírody.



BRÁNY ŠKÔL SA OTVORILI 5. SEPTEMBRA
 Mesto Trenčín je zriaďovateľom 9 základných škôl. V prvom ročníku očakáva nástup
približne 500 detí, pre ktoré už
tradične nakúpilo knižky s titulom „Poslušné písmenká“.
Prváci nahradia 388 odchádzajúcich deviatakov. Trenčianske
základné školy by tak v školskom roku 2016/2017 malo navštevovať okolo 4250 žiakov, čo
je o 112 viac ako minulý školský
rok. Presná štatistika však bude
známa v polovici septembra.

na komunikácii zaparkujú až
po umiestnení dočasného značenia. Ak vozidlo na komunikácii parkovalo pred umiestnením dočasného značenia
a stojí tam bez preukázateľnej
zmeny aj v čase zákazu zastavenia, nepôjde v takomto prípade o priestupok. V prípade
akýchkoľvek otázok sa môžete
obrátiť na Útvar dopravy MsÚ
Trenčín (032/6504 421) alebo
na Okresný dopravný inšpektorát v Trenčíne.

SPADNUTÁ VŔBA
V POTOKU

Cez bezplatnú linku 159 prijala mestská polícia oznámenie
o poškodenom strome. Počas
nočnej búrky sa časť vŕby na brehu kubranského potoka odlomila a spadla do potoka, časť stromu zostala nahnutá. Pán, ktorý
býva v tesnej blízkosti potoka sa
obával, že spadnutý strom môže
zabrániť riadnemu odtekaniu
vody, ktorá môže potom zaplaviť
jeho pozemok. Policajti miesto
nafotili a kontaktovali dispečing
Správy povodia stredného Váhu
II., ktorej pracovníci si udalosť
prevzali k riešeniu.



NEBEZPEČNÝ PÁD
Z BICYKLA

Mestskí policajti pri hliadkovej činnosti našli v podjazde
na Vlárskej ulici ležať priamo
na vozovke zranenú ženu. Staršia pani spadla z bicykla a intenzívne krvácala z viacerých
tržných rán na hlave. Hliadka
MsP jej poskytla prvú pomoc
a po príjazde zdravotníkov pomohla naložiť zranenú pani
do sanitky. Mestskí policajti zároveň kontaktovali jej rodinu.



MUŽ V BEZVEDOMÍ

Mestskí policajti zasahovali
počas svojej hliadkovej činnosti
aj v parku pod Juhom, kde pod
lavičkou našli ležať mladého
muža. Pokúšali sa ho prebrať,
no on nereagoval. Bol podchladený a mal poranenú hlavu. Policajti ho dali do stabilizovanej
polohy a privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Záchranári mu
podali infúziu a lekár nariadil
prevoz na chirurgickú kliniku
trenčianskej nemocnice.

6. september 2016

aktuality

Investície do škôl počas prázdnin
Mesto využilo prázdninový čas a investovalo do nevyhnutných prác na budovách a v areáloch základných
a materských škôl.

MŠ, Legionárska má
dva nové pavilóny.
Od nového školského roka
budú môcť deti v MŠ, Šafárikova
a MŠ, J. Halašu používať zrekonštruované sociálne zariadenia.
Tie by mali byť už čoskoro vynovené aj v MŠ, Švermova. Základná umelecká škola K. Pádivého

má nové pódium a MŠ, Medňanského obnovené dopravné ihrisko. V telocvični ZŠ, Na dolinách
je pred dokončením obnova
elektrického vedenia v telocvični. Na tejto škole sa ešte plánujú
práce na výmene vodoinštalácie.

Mesto sa ešte v minulom
roku zapojilo do výzvy Ministerstva školstva SR a uspelo s projektom rozšírenia MŠ, Legionárska. Výsledkom bola štátna
dotácia vo výške 180 tisíc eur.
Zvyšok peňazí na prístavbu
dvoch pavilónov vyčlenilo Mesto
zo svojho rozpočtu. Táto investičná akcia ﬁnišuje a dve nové
triedy budú v septembri pripravené prijať 48 detí.
Do konca tohto roka je mesto
pripravené zrekonštruovať strechu na MŠ, Stromová aj okná
v MŠ, Na dolinách. Ešte v septembri budú vymenené vstupné
dvere do MŠ, Švermova. V ZŠ,
Potočná a MŠ, Opatovská mesto
zrekonštruuje sociálne zariadenia a v ZŠ, Kubranská strechu
a spojovaciu chodbu. Mestské
investície pôjdu aj na ZŠ, Východná, kde bude už začiatkom
jesene zrekonštruovaná strecha
nad telocvičňou a elektroinštalácia v telocvični. (RED), FOTO: P. S.

POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA BUDE 24 DNÍ PRÁZDNIN
V školskom roku 2016/2017 bude v období školského vyučovania spolu 188 vyučovacích dní, 43
sobôt a nedieľ, 24 dní školských prázdnin (z ktorých 5 dní pripadne na sviatky) a ďalších 5 voľných dní
sviatkov. Obdobie letných školských prázdnin bude trvať 63 dní.

PRÁZDNINY V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017
prázdniny

Posledný deň vyučovania
pred začiatkom prázdnin

Začiatok vyučovania
po prázdninách

Termín prázdnin

jesenné

27. 10. 2016 (štvrtok)

28. 10 – 31. 10. 2016

2. 11. 2016 (streda)

vianočné

22. 12. 2016 (štvrtok)

23. 12. 2016 – 5. 1. 2017

9. 1. 2017 (pondelok)

polročné

2. 2. 2017 (štvrtok)

3. 2. 2017

6. 2. 2017 (pondelok)

jarné – Trenčiansky
kraj

24. 2. 2017 (piatok)

27. 2. – 3. 3. 2017

6. 3. 2017 (pondelok)

veľkonočné

12. 4 2017 (streda)

13. 4. – 18. 4. 2017

19. 4. 2017 (streda)

letné

30. 6. 2017 (piatok)

3. 7. – 31. 8. 2017

4. 9. 2017 (pondelok)

ŠKOLSKÉ ČASOPISY SÚŤAŽILI
Základy súťaže pre žiakov
základných škôl v tvorbe školského časopisu položili pred
21 rokmi Mgr. Edita Krecháčová a Mgr. Ľubica Kršáková.
O úspechu súťaže svedčí každoročný záujem detí a ich učiteľov. Hoci sa často boria s technickými problémami, neuberajú
im na eláne, s akým sa púšťajú do tvorby. S napätím potom
očakávajú hodnotenie zo strany profesionálnych žurnalistov,

v tomto ročníku PhDr. Pavla Seriša. Spomedzi 16 základných
škôl trenčianskeho okresu sa
v zlatom pásme sa umiestnili:
NONSTOP (ZŠ, Kubranská),
(Zá)školáčik (ZŠ, Bezručova),
Bociany (ZŠ s MŠ Svinná) a Súča(sník) zo ZŠ s MŠ M. Rešetku, Horná Súča. Strieborným
pásmom boli ocenené časopisy: Domino 4 (ZŠ, Veľkomoravská), Za dverami (ZŠ, Potočná),
Úlet (ZŠ, Východná), ÚSMEV

(Spojená škola internátna Trenčín) a ŠKOLÁK (ZŠ s MŠ Soblahov). Bronzové pásmo získali:
KOCKA (ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta), Mníchováčik
(ZŠ s MŠ, Mníchova Lehota)
a Chocholúšik (ZŠ s MŠ, Chocholná – Velčice). V deň vyhodnotenia súťaže 28. 6. 2016 v ZŠ
na Kubranskej ulici si kolektívy
prevzali ceny a diplomy, ktorými Mesto Trenčín podporilo ich
kreativitu a úsilie.
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VYBERTE
SI AKTIVITU
NA VOĽNÝ ČAS
Centrum voľného času
so sídlom na Východnej
ulici 9 ponúka v novom
školskom roku 2016/2017
pestrú paletu krúžkov pre
deti, mládež i seniorov.
Žiadosť o prijatie do záujmového útvaru nájdete
na www.cvctn.sk.

Jazykové krúžky: Angličtina
pre deti (4 – 6 rokov), Angličtina pre deti (7 – 15), Nemčina
pre seniorov
Tanečné: Break dance (ZŠ, SŠ),
Folklórny krúžok ORIEŠOK (5 –
12), Hip hop (SŠ), Latinské tance (5 – 12), Latinské tance (SŠ),
Mažoretky (MŠ, ZŠ), Orientálne
tance (7 – 17), Scénický tanec (5
– 8), Scénický tanec (II. st. ZŠ,
SŠ), Tanec s poikami (13 – 18),
Vrabčiaci hip hop (ZŠ)
Umelecké: Bábkové divadlo
(ZŠ), Bižutéria, doplnky (ZŠ,
SŠ, dospelí), Divadlo ZA OPONOU (ZŠ, SŠ), Fotograﬁcký
(ZŠ, SŠ, dospelí), Hra na ﬂautu (ZŠ), Keramika (MŠ, ZŠ, dospelí), Kreatívna dielnička pre
deti a rodičov (od 3), Modelovanie z papiera (7 – 15), Výtvarné techniky (7 – 15), Výtvarné
techniky pre handicapovaných
Športové: AIKIDO (CH, D 5 –
18), Atletika (MŠ, ZŠ), Bedminton (10 – 15), Biatlon (10 – 17),
Biliard (dospelí), Florbal (7 –
15), Futbal (CH 5 – 15), Futbal
(D 5 – 15), Golf (10 – 18), Gymnastika (prípravka), Gymnastika
(7 – 12), Hádzaná (5 – 15), Karate (5 – 18), Plávanie (MŠ, ZŠ),
Poď sa s nami hrať (3 – 6), Stolný
tenis (7 – 18), Športový krúžok
pre handicapovaných, Turistický
krúžok (od 5), Volejbal (12 – 18)
Technické: LEGO (MŠ, ZŠ),
Letecký modelár (10 – 18),
Moja dielnička (10 – 14), Modelár plachetníc (7 – 15), PC
pre deti (7 – 15), PC pre seniorov, Rádioelektronika (10 –
18), Vláčikový modelár (7 – 15)
Iné: GUMKÁČIK hry (7 – 12),
Literárny krúžok OSMIJANKO
(7 – 15), Prírodovedný krúžok
Mladé svište (7 – 15), Stolové
hry (5 – 15), TV štúdio (12 – 15),
ZDRAVO – HRAVO (6 – 12)
Viac informácií na číslach
0902 911 174, 0911 886 007,
0902 911 758 alebo na adresách
cvctn@cvctn.sk,
zilkova@cvctn.sk.
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V septembri sa začne Jesenné upratovanie 2016
Veľkoobjemové kontajnery budú na miestach podľa harmonogramu uložené už v poslednú septembrovú sobotu.

Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius
Pedersen, a. s., v spolupráci
s Mestskou políciou a občanmi
vykoná na území mesta v mesiacoch september, október a november 2016 jesenné upratovanie. Počas 8 sobôt môžu občania

SOBOTA
– 24. 9.
2016

SOBOTA
– 1. 10.
2016

SOBOTA
– 8. 10.
2016

túto možnosť využiť a prispieť
tak k čistote mesta.
Nakoľko
podľa
zákona
platí zákaz ukladania biologicky rozložiteľného odpadu
na skládku, zber odpadu sa bude
uskutočňovať do 2 rôznych veľkoobjemových
kontajnerov

(VOK). Jeden z nich bude slúžiť výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu
(konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu.
Hádzať akýkoľvek iný odpad
ako odpad, na ktorý je kontajner
určený je PRÍSNE ZAKÁZANÉ!
Prosíme obyvateľov, aby

boli disciplinovaní a dodržiavali
označenie a účel kontajnerov!
PRÍSNE ZAKÁZANÉ je
tiež vykladať odpad po odvezení
kontajnera. Pri porušení tohto
zákazu hrozí pokuta 166 €. Celý
harmonogram bude uverejnený
v nasledujúcom vydaní mestských novín INFO, ktoré vyjdú
4. októbra 2016.

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Lavičková (pri domove dôchodcov)
– Šafárikova (nad garážami roh – nádoba na sklo č. 8108)
– Liptovská (pri trafostanici č. 68008)
– Gen. Svobodu (parkovisko pri Južanke)
– J. Halašu (v zákrute oproti domu č.6)
– Halalovka (pri bytovke 24)

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

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 križovatka Inovecká-Osloboditeľov)
– S. Chalupku – Slnečné námestie (stred ulice)
– Soblahovská (pri bytové domy 1104 – 1105)

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Karpatská – Stromová (pred detským ihriskom)
– Karpatská – Puškinova (v križovatke)
– Nad Tehelňou (oproti garáže 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)
– Zahumenská (autobusová zástavka – OTOČ)
– Električná (za autobus. zást. pri smetných nádobách)

ZBER STARÝCH
ELEKTROSPOTREBIČOV
V sobotu 17. septembra 2016 organizuje Mesto
Trenčín v spolupráci so Združením výrobcov
elektrospotrebičov pre recykláciu odvoz
starých spotrebičov priamo z domácností.
Zber starých elektrospotrebičov je bezplatný.
Ako na to?
Môžete zatelefonovať na Mestský úrad Trenčín na 032/650 44 18 alebo
poslať e-mail na viera.gugova@trencin.sk a nahlásiť nasledovné údaje:
1. Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť.
2. Vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a tel. kontakt.
V určený deň bude z vašej adresy nahlásený elektroodpad odobraný. Elektroodpad musí byť vyložený vo vchode bytového domu alebo za bránou
rodinného domu už o 9.00 hod. ráno v deň zberu, nie na ulici. Zároveň je
potrebné, aby ste v priebehu dňa až po odvoz umožnili vstup do týchto
priestorov. Z časových dôvodov nevynášame elektroodpad z bytov,
pivníc a povál.
POZOR! Vaše údaje môžete nahlasovať do 14. septembra 2016. Telefonicky
počas úradných hodín mestského úradu, e-mailom kedykoľvek do tohto
termínu. Odvezieme veľké spotrebiče (chladničky, práčky, televízory), ako aj
malé spotrebiče (vysávače, žehličky, kávovary, fény), ktoré tiež nepatria do
bežného kontajnera.

SOCIÁLNY ŠATNÍK JE
OTVORENÝ TRI DNI V TÝŽDNI
Sociálny šatník so sídlom na Soblahovskej ulici 65 je
občanom k dispozícii v pondelok, v stredu a v piatok v čase
od 13.00 do 17.00 h.

Nadrozmerný odpad treba
vyložiť v predvečer vývozu
Mesto Trenčín zabezpečuje pre svojich občanov pravidelný zber nadrozmerného odpadu. Je však nutné
dodržiavať isté pravidlá.

Zber nadrozmerného odpadu upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi v článku č. 11. Podľa neho
môžu obyvatelia nadrozmerný odpad vyložiť na stanovište nádob na komunálny odpad v predvečer dňa určeného
vývozu. V inom čase je takýto odpad vykladať zakázané.
Nadrozmerný odpad musí
byť rozložený na čo najmenšie možné časti. Ak niekto poruší ustanovenia tohto VZN,
dopustí sa priestupku a treba
kontaktovať Mestskú políciu.
Ak pri nádobe vzniká nelegálna skládka z iného odpadu
ako nadrozmerného, treba tiež
kontaktovať Mestskú políciu.
Pôvodca skládky je povinný ju
na vlastné náklady odstrániť.



HARMONOGRAM
VÝVOZU
NADROZMERNÉHO
ODPADU

Párny týždeň:
Štvrtok – Juh I., II., Nad Tehelňou
Piatok – Soblahovská, Dlhé
Hony, Noviny, Centrum, Biskupice a Nozdrkovce
Nepárny týždeň:
Štvrtok – Sihoť I., II., III., IV., Pod
Sokolice, Pred poľom
Piatok – Kvetná, Nové Zlatovce,
Zámostie
Posledná streda v mesiaci:
Záblatie, Zlatovce, Kubrá, Kubrica, Opatová, Istebník, Orechové,
Horné Orechové, Belá

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016
o odpadoch je uverejnené na www.trencin.sk.

6. september 2016

kultúra
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Sám na Javisku uvedie svetovú premiéru
Počas štyroch dní sa na 22. ročníku festivalu Sám na Javisku v Trenčíne predstaví 14 umelcov. Priestory Prvej
komornej divadelnej scény a kina Hviezda obsadia od 15.
do 18. septembra.

Prvý festivalový deň ponúkne monodrámu „Zločin“
v podaní Martina Juríčka, ktorá prostredníctvom známej
látky (Zločin a trest F. M. Dostojevského) reﬂektuje stav súčasnej spoločnosti. Príbeh z tichej, prázdnej miestnosti, kde sa
spomienky a myšlienky posúvajú až na kritickú hranicu medzi

životom a smrťou v monodráme „Nulový bod“ predstaví Jana
Štafurová. Štvrtkový program
uzavrie charizmatická česko-francúzska ﬁlmová a divadelná
herečka Chantal Poullain svojimi piesňami i tradičnými francúzskymi šansónmi.
Divadlo Stoka po prvýkrát vo
svojej histórii použilo literárne

Po letnej prestávke
sú tu opäť Choices
Témou septembrových rozhovorov je Improvizácia ako zábava a cesta. Hostia Matej Zeliska
a Dan Zach aj niečo nepripravené určite naživo zahrajú.

Schopnosť
improvizovať
je prínosom v mnohých povolaniach a asi vo všetkých pracovných a osobných vzťahoch.
V utorok 13. septembra o 18.00
hodine sa porozpráva Ivan Ježík
z Voices v Klube Lúč s improdivadelníkmi Matejom Zeliskom
a Danom Zachom. Možno odpovedia aj na to, ako improvizátori vytvárajú stále nové príbehy,
čo nám bráni v tvorivosti a prečo
sa ﬁrmy a úspešní ľudia improvizáciou učia hľadať cestu k sebavedomiu, empatii a spolupráci.
Matej Zeliska je improvizátor,

kreatívec a copywriter na voľnej
nohe. Jeho životným poslaním
je pomáhať ľuďom i značkám
komunikovať jasne, efektívne
a s poriadnou dávkou empatie.
A baviť sa tým. Dan Zach je povolaním rozhlasový reportér so
záľubou vo všetkom improvizovanom. Improvizácia mu pomohla nebáť sa byť. Pokojne aj
za hlupáka. Hlupák, ktorý to dokáže ustáť – to je preňho hrdina.
Choices sú večerné rozhovory so zaujímavými ľuďmi, ktoré
budú v Lúči pokračovať raz mesačne. Vstup je voľný.
(RED)

KLUB DARCOV PONÚKA POMOC
Trenčianska nadácia vyhlásila 2. septembra grantové
kolo 13. ročníka grantového programu Klub darcov. Projekty treba posielať do 30. septembra.

Klub darcov združuje ľudí,
ktorí pravidelne podporujú aktivity v komunite. Vďaka ich darom môže Trenčianska nadácia
každoročne vyhlásiť grantové
kolo zamerané na podporu projektov, ktorých aktivity sa týkajú voľného času detí a mladých
ľudí, kultúry, športu, skvalitnenia životného prostredia, sídliskových aktivít, podpory tradícií,
prevencie kriminality, vzdelávania či pomoci zdravotne postihnutým. O grant sa môžu uchádzať mimovládne organizácie
so sídlom v obciach a mestách
okresu Trenčín, Ilava a Bánovce

nad Bebravou ako aj obyvatelia
týchto miest a obcí. Uzávierka
predkladania projektov je 30. 9.
2016. Celková hodnota projektu môže byť neobmedzená, maximálna výška podpory jedného
projektu však je 300 €. V prípade otázok kontaktujte nadáciu
najneskôr 29. septembra 2016
mailom na tnn@trencianskanadacia.sk alebo telefonicky
na 0907 403 253 (Nikola Sedláčková, projektový manažér).
Prezentácia a hodnotenie projektov bude na stretnutí členov
Klubu darcov. Viac na trencianskanadacia.sk.
(RED)

dielo ako základ pre inscenáciu.
Román Ivany Gibovej o mladej
žene, ktorú týrajú vlastné myšlienky, v režijnom prevedení
Blaha Uhlára predstaví v monodráme „Bordeline“ herec Peter
Tilajčík. Komik Tigran Hovakymian pochádza z Arménska. Hovorí štyrmi jazykmi a na festivale ukáže vlastný pohľad na tému
zakladateľa Apple v monodráme
„Agónia a extáza Steva Jobsa!“.
Bábkovú hru „Tulenia žena“ inšpirovanú magickou knihou
„Ženy, ktoré behali s vlkmi“ z prostredia inuitských lovcov, si pre
návštevníkov festivalu pripravila
Lucia Svobodová. Tretí festivalový deň otvorí činoherno-bábkarská monodráma „Ďakujem ti
pekne, veľký mozog“ voľne inšpirovaná románom Kurta Vonneguta v podaní Zuzany Haverdovej. Na pódiu ju vystrieda najskôr
Honza Holík s obhajobou jaskynného muža v monodráme „Caveman“ a po ňom poľský herec
Mateusz Nowak ponúkne monodrámu „Spredu a zozadu“.
Sobotu uzavrie hudobný večer „New dog & Aran Epochal“.
V nedeľu sú do divadla pozvané
aj deti. Ivan Gontko uvedie hru

venovanú pamiatke všetkých
slovenských ľudových bábkarov
„Don Šajn“. Zasnívať si môžu
prísť návštevníci festivalu na bábkovú inscenáciu pre dospelých
„Láska P a vášeň B“ od Divadla Odivo. Na záver bude festival
svedkom svetovej premiéry divadelnej adaptácie románu jedného z najvýznamnejších himalajistov Wojtka Kurtyku „Čínsky
Maharadža“. Premiéra v slovenčine, ktorej sa zhostí herec Peter
Čižmár, predbehne aj plánované
realizácie v Poľsku, USA a Veľkej
Británii. Podrobné informácie
o festivale nájdete na www.monodrama.sk.
(RED)

Na TEDxe bude aj Martin Mojžiš
Biologička, ktorá získala Ig Nobelovu cenu, spisovateľ, profesionálna fotografka, stand-up komik či jedna
z najlepších psychologičiek na Slovensku. Aj týchto ľudí
uvidíme na 3. TEDxTrenčín.

Na Trenčianskom hrade sa
1. októbra stretne na jednom pódiu 14 rečníkov. Lýdia Machová
plynule rozpráva 7 cudzími jazykmi a má návod, ako sa môže
naučiť cudzí jazyk aj ten najväčší
lenivec. Z Nórska príde biologička Heike Vester, ktorá sa venuje
výskumu delfínov a kosatiek.
Fyziku, ktorá nie je strašiakom,
príde predstaviť Martin Mojžiš,
známy aj z debát so Štefanom
Hríbom. Jeden z najväčších kritikov súčasného vzdelávacieho
systému a zároveň najvýraznejších propagátorov reformy vzdelávania na Slovensku vyhlásil, že
sa pokúsi publikum za 18 minút
naučiť fyziku. Mená všetkých
rečníkov sú na www.tedxtrencin.sk. Nuda nebude ani cez prestávky. Sprievodný program je
plný aktivít súvisiacich s témou
tohto ročníka „Rezonancia“.
Počas celého dňa je pre účastníkov pripravený catering – od raňajok, cez dvojchodový obed až

po večeru. Cez prestávky bude
vždy po ruke niečo malé pod
zub, káva na dobitie bateriek
a nealko nápoje. Každý účastník
si navyše domov odnesie aj darček ako malú pamiatku na podujatie. Lístky je možné kúpiť len
vopred cez www.tedxtrencin.sk.
Predaj na mieste nebude možný.
Počet vstupeniek je limitovaný,
preto s rezerváciou miesta netreba dlho otáľať. Organizátori
sľubujú aj tento rok zážitok, ktorý v účastníkoch bude rezonovať
ešte veľmi dlho.
(RED)
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Hľadajú domov

Triumf pre Slovensko – Laugarício dobylo Rím

Plánujete si zadovážiť
psieho spoločníka? Možno
vás oslovia psíky z karanténnej stanice. Možno je
medzi nimi psík, ktorý sa
stratil práve vám.

Bingo je asi 6-ročný kríženec labradora. Je to pokojný psík vhodný k mladším aj
starším ľuďom, do domu so záhradkou a zateplenou búdou.
Našli ho vychudnutého pri
OD Tesco.

Najlepší seniorský športový
klub mesta Trenčín za rok 2015
opäť potvrdil svoje kvality. ŠK
Dračia Légia 2012 Trenčín získala pre Slovenskú republiku
na XII. majstrovstvách Európy
národných posádok dračích lodí
11 medailí. Majstrovstvá sa konali posledný júlový týždeň v talianskom Ríme pod záštitou európskej federácie dračích lodí.
Klub mal na nich šancu porovnať svoje sily s výberom národných posádok 16 európskych
štátov. Z 12 štartov premenili
na zisk medailí 11. Účasť klubu na majstrovstvách podporil
i Trenčiansky samosprávny kraj.
Tradícia dračích lodí je stará
viac ako 2 tisíc rokov. Pochádza
zo starovekej Číny. Loď pripomína obrovské kanoe ozdobené

číslo 9 | ročník XVIII

vpredu dračou hlavou a vzadu
dračím chvostom. Posádku tvorí
bubeník, 20 pádlujúcich a kormidelník. Moderná história
dračích lodí sa datuje od roku
1976, kedy sa v Hong – Kongu

uskutočnil prvý festival dračích
lodí.

IVANA HUDEC STRÁPKOVÁ
FOTO: ARCHÍV KLUBU

Blíži sa Detská ÚSPECH DORASTENCOV DUKLY TRENČÍN
Mladí trenčianski hokejis- vzájomnom súboji proti Dukle.
športová
ti ovládli Memoriál Ladislava 37. ročník tradičného dorastekeď jediné body stra- neckého turnaja sa konal poolympiáda 2016 Trojáka,
tili po remíze s domácimi Ko- čas druhého augustového víAsi 2-ročný kríženec Lenny
zažil pravdepodobne ubližovanie. Vhodný je do bytu či domu
s výbehom von alebo zateplenou búdou, k mladším aj starším ľuďom. Má hygienické návyky. Je opatrný, ale učenlivý
a priateľský.

Woody je asi 5-ročný kríženec s huňatou srsťou, vhodný do domu so záhradkou
a zateplenou búdou. Je priateľský a rád sa nechá hladkať.
Pre pokojnú povahu je vhodný
aj k staršiemu človeku ako psí
spoločník. Na vôdzke neťahá
a je ľahko ovládateľný.
Karanténnu stanicu môžete
navštíviť osobne alebo využiť
kontakt 0915 785 007. Ľudia,
ktorí si osvoja psíka z karanténnej stanice, budú oslobodení od dane za psa. Osvojenie psíka sú povinní oznámiť
na úrade.

Atraktívne podujatie, v rámci ktorého si v súťažiach môžu
deti porovnať svoju šikovnosť,
obratnosť, rýchlosť, rozhodnosť
a bystrosť a popri tom vyhrať
športové trofeje a vecné ceny, je
pripravené na 17. septembra.
Popri športovaní si budú môcť
pozrieť a následne si i vyskúšať tenis, golf a baseball. Deti,
ktorým sa to zapáči, budú mať
možnosť pokračovať vo vybranom športe i naďalej. Podujatie
sa začína o 10.00 h v športovom
areáli HOSS SPORT CENTER
na Karpatskej ulici. Na stretnutie sa teší realizačný tím a koordinátor podujatia Mgr. Ľ.
Kuhlöffel. Podrobné informácie na www.tenisove-centrum.
sk a na fcb stránke: Pohyb pre
zdravie.
Sme tu pre tých, ktorí chcú riešiť svoj problém s alkoholom

ANONYMNÍ
ALKOHOLICI
Pravidelné stretnutia: streda
o 17.00 h, Kostol Sv. Rodiny
na sídlisku Juh, pastoračná
miestnosť, štvrtok o 19.00
h, Fakultná nemocnica,
Psychiatrická klinika – klubovňa,
sobota 18.00 h, Farská 12,
Centrum pre rodinu, nedeľa
o 18.00 h, Fakultná nemocnica,
Psychiatrická klinika – klubovňa
www.anonymnialkoholici.sk
info • tel: 0944 521 223

šičanmi. Tým napokon chýbal k prvenstvu jediný gól vo

kendu v košickej Steel aréne.
ZDROJ: HOKEJ.SK

Scaleo 9.0
DEMA
1799 y

1299 y
Regatta
TYSON II

Regatta
KING II

49,95 y

21,95 y

22,95 y

8,95 y
Predaj
cestovnej
batožiny
SUITSUIT

OC CUBE

Belá 7634 - Trenčín

0911 161 222
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Program festivalu:
PIATOK 9. 9. > MIEROVÉ NÁMESTIE
10.00 JARMOK

remeselnícke a umelecké výrobky, burčiak, dobré jedlo celý víkend

10.00 BEH O MATÚŠOV GROŠ

športové podujatie pre deti a vystúpenia
športových klubov

17.00 N3O AKUSTIKA

šestica muzikantov ponúkne pohodovú
zmes karibských melódií a tradičnej slovenskej hudby

19.00

CIRCUS PROBLEM

20.30

FUERA FONDO

14.00 AURA, GOONIES

vystúpenia tanečných skupín

15.30 TICHO

mladí Trenčania zahrajú zmes indie
a funk-rocku

bláznivá žúrka jednej z najvyhľadávanejších kapiel českej festivalovej a klubovej
scény
veselý a živelný koncert, chytľavá zmes
reggae, ska, popu aj punk-rocku

SOBOTA 10. 9. > MIEROVÉ NÁMESTIE
10.00 TRENČIANSKA 12

koncert trenčianskej dychovej stálice

11.00 FUNNY FELLOWS

elegantní džentlmeni, veselý swing
a dobrá nálada

11.00 ROZPRÁVKOVÝ HRAD

Divadlo Dunajka zahrá pre najmenších
(Farská ulica)

16.00 DRUŽINA

jedinečne a strhujúco spracované ľudové piesne

17.00 PRÍBEH RYTIERA

Teatr Komika – potulní komedianti v jarmočnom príbehu (Farská ulica)

18.00

12.30 FASCINATION BAND

nezabudnuteľné slovenské a české swingové šlágre

program trenčianskych folklórnych súborov Škrupinka, Nadšenci, Kornička, Radosť a Muzička z Bratislavy

14.00 PRZYGODA

folklórny súbor z mesta Rybnik (PL)

15.00

VRBOVSKÍ VÍŤAZI

bratia Jobusovci prídu s recesiou, industriálnym folklórom a geniálnymi hudobnými nástrojmi

VITAJTE PRI
TRENČIANSKEJ
BRÁNE

20.00

ZUZANA
SMATANOVÁ

koncert skvelej speváčky s gitarou a kapelou prinesie emócie a najznámejšie hity

NEDEĽA 11. 9. > MIEROVÉ NÁMESTIE
10.45 DRIETOMANKA

16.00 ROZKRÁVKA

14.30 PRI TRENČIANSKEJ BRÁNE

16.30 ŠAK TO PEKNÉ ČASY

koncert jubilujúcej 150-ročnej dychovej
hudby

Divadlo PIKI zahrá príbeh o troch roztomilých teliatkach (Farská ulica)

DETI SÚ VÍTANÉ

BÝVALI

program detských súborov Kornička, Radosť, Nezábudky a Štvorlístok

trojgeneračný program súborov Kopaničiarik, Kopaničiar a Kopa z Myjavy

Okrem toho:

• REMESELNÍCKY JARMOK • BURČIAK • DOBRÉ JEDLO – každý deň od 10.00
• PRECHÁDZKA SO SPRIEVODCOM – Trenčianske nápojové špeciality – 10. 9. o 16.00 pred KIC
• HISTORICKÁ ULIČKA – Farská ulica s historickou kuchyňou, kováčom, potulnými komediantmi, šermiarmi z Wagusu
a tanečnicami z Džamál – 10. 9.
Sprievodný detský program (sobota 10. 9.):

• DETSKÝ ADRENALÍN – lanovka, zvončekové bludisko, streľba prakom/kušou a iné netradičné aktivity – átrium pri Mestskej veži
• PASTIERSKE HRY – ako sa deti hrávali kedysi (O priedbehy s batohom, Preskacuvaná ponad šibeničky, Širákový, Na husárov,
Na kone) – trávička na námestí
• TVORIVÉ DIELNE – výroba maľovaných taštičiek z režného plátna – pred mestským úradom
FESTIVAL Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL

O R G A N I Z ÁT O R O M F E S T I VA L U J E
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Festival Pri
trenčianskej
bráne jubiluje
V trojdňovej ponuke 30. ročníka mestského festivalu sú
okrem tradičných folklórnych
programov aj koncerty Zuzany
Smatanovej, Funny Fellows,
Vrbovských víťazov či Fuera
Fondo.

Festival sa začne v piatok (9. 9.)
jarmokom, na ktorom nebude chýbať vôňa pečeného prasiatka, podpecníky, grilované špeciality, lokše či
burčiak. Piatok ponúkne, okrem iného, aj jednu z najvyhľadávanejších
kapiel českej klubovej scény CIRCUS PROBLEM a energickú slovenskú formáciu FUERA FONDO.
Domáca TRENČIANSKA 12
otvorí sobotňajší program, v ktorom sa o skvelú zábavu postará bratislavská swingová kapela FUNNY
FELLOWS i VRBOVSKÍ VÍŤAZI. Folklór bude zastúpený poľským
súborom PRZYGODA či kapelou DRUŽINA, ktorá spája slovenskú ľudovú hudbu s 21. storočím.
V podvečernom komponovanom
programe sa predstavia domáce folklórne súbory a bratislavská MUZIČKA. Po nich ešte príde na pódium úspešná speváčka ZUZANA
SMATANOVÁ.
V nedeľu (11. 9.) rozozvučí námestie jubilantka DRIETOMANKA, vystrieda ju komponovaný
detský program súborov KORNIČKA, RADOSŤ, NEZÁBUDKA
a ŠTVORLÍSTOK. Myjavské súbory
KOPANIČIARIK, KOPANIČIAR
a KOPA uvedú na záver festivalu
trojgeneračný folklórny program.
Pre školákov budú už v piatok dopoludnia pripravené bežecké a športové aktivity. Sobota ponúkne dve
detské divadelné predstavenia, ďalej
výtvarné tvorivé dielne, pastierske
hry na tráve a adrenalínové aktivity
v átriu pri Mestskej veži.
Farská ulica prenesie v sobotu
návštevníkov do čias dávno minulých. Rozvoniavať bude historická
kuchyňa, pracovať kováčska dielňa,
stredovekú atmosféru vyčaria potulní komedianti, šermiari a tanečnice.
V rámci festivalu sa uskutoční aj sobotná prechádzka so sprievodcom
ulicami Trenčína, na ktorej sa bude
hovoriť o trenčianskych nápojových
špecialitách. Podrobný program nájdete na plagátoch. Vstup na podujatie je voľný. Podujatie organizuje Mesto Trenčín s podporou
z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.
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Dni Sihote budú s trojdňovým programom
Prvý ročník kultúrno-spoločenského podujatia Dni Sihote sa uskutoční v dňoch 23. – 25. septembra 2016.

V piatok (23. 9.) už o 14.00 h
spojí dve generácie hravé popoludnie pre deti a seniorov v športovom areáli Školského klubu
detí Sedmička. Sobotňajší hlavný
program obsadí priestor Centra
seniorov na Osvienčimskej ulici,

kde sa bude variť guláš a od 14.00
hodiny sa hlavné dianie presunie
do priestoru pred OD Rozkvet.
Detské popoludnie s ukážkami
hasičskej a policajnej techniky,
doplnené o aktivity s hokejistami
Dukly Trenčín, vystrieda o 16.00

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO
Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred
12. 9.

Mons. Milan Kupčík, dekan – Úcta k Panne Márii

19. 9.

MUDr. Jozef Jakuš – Pán doktor, príďte! – príbehy
z lekárskej praxe

26. 9.

Ľubica Galisová, prezidentka FppSt. – Práca Fóra pre
pomoc straším

Ďalšie akcie:
7. 9.

Púť do Šaštína

10. – 18. 9. Turisticko-rekreačno-kultúrny zájazd – Taliansko
21. 9.

Športové hry v Pruskom

29. 9.

Bowling – jesenný turnaj

h „Kultúra zo SEVERU“ –
program, v ktorom sa predstavia
spevokol Sihotiar, Musica Poetica + VOX, 3 D band, FS Kubra,
dychová hudba Opatovanka a ľudová rozprávačka Tetka Anča (A.
Nemcová). Program budú moderovať Štefan Skrúcaný a Zuzana Starostová. Pre milovníkov
pohybu je naplánovaný sobotný
Beh Sihoťou. Trojdňové podujatie uzavrie v nedeľu 25. septembra o 18.00 h v KD Opatová

divadelné predstavenie TO STE
VY PÁN TANER? v podaní domáceho Divadla 21, ktoré zaň
získalo niekoľko ocenení. Súčasťou Dní Sihote je aj výstava fotograﬁí v Centre seniorov s názvom
„Ako sa stavalo a žilo na Sihoti“,
ktorá je prístupná verejnosti už
od 1. júla. Dni Sihote organizujú
Mesto Trenčín, poslanci za mestskú časť Sever a Kultúrne centrum Sihoť. Podrobné informácie
na www.dnisihote.sk.

Máte zdravotné
problémy a váš stav sa
dlhodobo nezlepšuje?
Využite skúsenosti a znalosti našich poradcov
so švajčiarskymi produktami známymi vo svete už od roku 1930.
Sme tu pre Vás každý utorok od 10:00 do 13:00.

Poradíme vám:
s chrípkou či prechladnutím
pri problémoch s kĺbami
s ekzémami, alergiami či akné
s tráviacimi ťažkosťami

Kontakt: Anna Šanková, Budova keramoprojektu
2. posch. č. d. 214, Trenčín, 0905 493 285

Navštívte nás počas dní
otvorených dverí
29.9., 24.10. a 21.11.2016
od 10:00 do 17:00

vyskúšate si chuť a vôňu
našich produktov z prírodných
surovín
od 16:00 - prezentácia
našich éterických olejov
- základy aromoterapie

Názov periodickej tlače: INFO TRENČÍN. Vydavateľ: Mesto Trenčín, IČO: 00312037. Vychádza raz mesačne. Uzávierka čísla je vždy 20. v mesiaci. Ročník XVIII. Náklad 24 500 ks. Adresa vydavateľa: INFO,
Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín. Tel.: 032/650 42 87, fax: 032/650 42 16, e-mail: info@trencin.sk, zodpovedný redaktor: Eva Mišovičová, grafik: Radoslav Jánoš. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia
a nehonoruje. Tlač: DOLIS, s. r. o. Distribúcia: Slovenská pošta, a. s. ISSN 1338-6832. Evidenčné číslo: EV 3517/09. Nepredajné, rozširované do schránok všetkých domácností v meste Trenčín.
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V programe mestského festivalu ľudovej kultúry a zábavy sú zastúpené všetky žánre tak, aby si každý našiel
svoje. Podrobný program nájdete v INFE na strane 11.



DIVADLO

15. 9. | 17.00 | Martin Juríček:
Zločin

Monodráma v rámci festivalu Sám na javisku.

KINO HVIEZDA |

15. 9. | 19.00 | Jana Štafurová,
Karol Horák: Nulový bod
PK DIVADELNÁ SCÉNA |

Monodráma. Festi-

val Sám na javisku.
16. 9. | 19.00 | Divadlo Stoka:
Bordeline

Monodráma Petra
Tilajčíka. Festival Sám na javisku.
PK DIVADELNÁ SCÉNA

|

16. 9. | 20.00 | Studio Rubín:
Agónia a extáza Steva Jobsa

Monodráma Tigrana Hovakimyana. Festival Sám na javisku.
KINO HVIEZDA |

25. 9. | 17.30 | To ste vy pán
Taner?
| Trpký príbeh o trojici podvodníkov a nekonečnej dobrote slečny
Opaly.

KD OPATOVÁ

PIANO KLUB | Úžasná atmosféra a nezabudnuteľný hudobný zážitok v podaní charizmatickej speváčky a jej „piatich chlapov
v kapele“.

6. 10. | 20.00 | Mafiánske
historky

23. 9. | 19.00 | Lukáš Adamec

11. 9. | 18.30 | Dobrák od kosti

30. 9. | 20.00 | Divadlo na hrane

Komédia z drsného prostredia slovenskej mafie nabitá nekorektným humorom.



|

KONCERTY

KLUB LÚČ | Bass_deep house_empirial la-

tino bass_jersey, Club juke footwork_HiP
HoP, POP, Kakofonik, DJ Ampe, DJ Naphex.
10. 9. | 14.00 | „Przygoda“
MIEROVÉ NÁMESTIE | Folklórny súbor z Ryb-

nika / Poľsko.
11. 9. | 18.00 | Otvárací koncert
sezóny

Festival Sám na javisku.
Máte chuť sa rozosmiať až k slzám? Príďte
sa pozrieť na slávnu „one man show“.

va na koncert: Júlia Jurigová (violončelo),
Barbora Gajdošová Tolarová (klavír).

17. 9. | 21.00 | Mateusz Nowak:
Spredu a zozadu

14. 9. | 18.00 | Veselá trojka
a Števo Hruštinec

|

Monodráma. Festival Sám na javisku. Predstavenie v poľskom jazyku so slovenskými titulkami.
PK DIVADELNÁ SCÉNA

|

18. 9. | 18.00 | Odivo: Láska P
a vášeň B
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Bábková inscenácia
pre dospelých. Festival Sám na javisku.

18. 9. | 19.00 | Peter Čižmár:
Maharadža

Divadelná adaptácia jednej z najočakávanejších kníh posledných
rokov, románu ikony svetového himalajizmu, Wojtka Kurtyku. Festival Sám na javisku.
KINO HVIEZDA

|

GMAB | Klub priateľov vážnej hudby pozý-

KINO HVIEZDA | Dve hodiny zábavy a smie-

chu.
15. 9. | 20.00 | Chantal Poullain:
Šansóny

Hlboko posadený hlas, lahodná francúzština, jazzovo ladená kapela
pod vedením Štěpána Markoviče a atmosféra sladkého Francúzska. Známa herečka
predstaví v Trenčíne svoje vlastné piesne,
ale aj tradičné francúzské šansóny. Koncert je súčasťou festivalu Sám na javisku.
KINO HVIEZDA |

17. 9. | 23.00 | New dog /USA/ +
Aran Epochal
KLUB LÚČ | Koncert.

DO PRAHY NA KOLO

BEŽKE

TRENČÍN
11. SEPTEMBER 2016
Mierové námestie

24. 9. | 20.00 | Live koncert

TERAZ MÔŽE BYŤ „DOB

|

Účinkujú: Džunya G, fiLo, Tiff,

od 18 .3 0 h

Svieca vo vetre, Jamesession,
Volume, The intelectulals.

KLUB LÚČ
KINO HVIEZDA

1 000 KM Z KOŠÍC

Matush.

KLUB LÚČ

9. 9. | 21.00 | Usual vibe

KINO HVIEZDA

Víťaz Československej Supestar 2011 a show Tvoja tvár znie v akustickej zostave znamená veľkú dávku muziky a dobrej nálady.
KINO HVIEZDA |

23. 9. | 22.00 | Consistence!:
Džunya G

17. 9. | 18.00 | Štúdio 12:
ďakujem ti pekne, veľký
mozog

17. 9. | 19.00 | Honza Holík:
Caveman

10. 9. | 16.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Humoristické dialógy Michala Chmeliara a Tomáša Lazára. Hosťami večera budú absurdno, irónia
a dúfame, že pozvanie prijme aj pointa.

| Inscenácia združenia KOLOMAŽ. Sled mikropríbehov ľudí,
ktorí sa rozhodli vstúpiť na javisko verejného života.

PK DIVADELNÁ SCÉNA

Monodráma. Festi-

-bábkarská inscenácia voľne inšpirovaná
románom Kurta Vonneguta v podaní Zuzany Haverdovej. Festival Sám na javisku.

NEDAJTE SI UJSŤ

| Pokračovanie cyklu sprevádzaných prechádzok mestom, teraz
na tému „Trenčianske nápojové špeciality“. Vhodné prírodné podmienky
podmienili pestovanie sliviek nielen
pre vlastnú potrebu, ale aj na predaj.
V minulosti bol Trenčín preslávený kvalitným pivom, k súčasným obľúbeným
nápojom patrí medovina aj borovička.
Čím sa plnili sušené slivky? Kam sa vyvážalo trenčianske pivo? Čo symbolizovala medovina a aké mala využitie?

val Sám na javisku.

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Autorská činoherno-


KIC

28. 9. | 20.00 | Komunál

16. 9. | 21.30 | Lucia Svobodová:
Tulenia žena
PK DIVADELNÁ SCÉNA |

21. 9. | 19.00 | Sima Martausová
& Band tour 2016



|

PRE DETI

pondelok | 9.00 – 10.00 |
Cvičenie detí s rodičmi
HOSS SPORT CENTER |

Pre všetky už beha-

júce deti.
pondelok | 10.00 – 11.00 |
Hodina pohybu mamičiek,
starých rodičov s deťmi

TY?!?
Ý, TAK PREČO NIE AJ
RÁK OD KOSTI“ KAŽD do registra darcov kostnej drene.
id j sa

Tisíc km z Košíc
do Prahy na kolobežke. Teraz môže
byť „Dobrák od kosti“ každý, tak prečo
nie aj ty?!? Príď a pridaj sa do registra
darcov kostnej drene. Vyskúšaj si svoje
zručnosti na kolobežke. Dobrákov privítajú: Emma Drobná, Dominika Mirgová, TWIINS a iné známe osobnosti.
Moderuje: Didiana.
MIEROVÉ NÁMESTIE

|

23. 9. | 10.00 – 18.00 |
Biojarmok

HOSS SPORT CENTER | Výhoda športovania
vonku a ohradeného ihriska, množstvo športových potrieb, dostatok parkovacích miest.

pondelok, piatok | 19.00 |
Džamál junior

Nábor do detskej
tanečnej skupiny – deti vo veku od 12 –
16 rokov. Začíname 14. 9. Info a prihlášky:
0908 788 560, anide@seznam.cz.

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE |

utorok | 15.00 – 17.00 | Klub
keramikárov
KC AKTIVITY | Krúžok pre deti a mládež od 6

rokov. Prihlášky a info: 0918 561 320 alebo
mirka@kcaktivity.sk.
streda | 9.00 – 10.00 |
Riekankovo
KC STRED | Mamička a dieťa sa pri spoloč-

nej hre učia aj riekanky.
streda | 17.30 | Ameerah
| Nábor do detskej orientálnej tanečnej skupiny –
deti vo veku od 6 – 12 rokov. Začíname
14. 9. Info a prihlášky: 0908 788 560,
anide@seznam.cz.

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE

MIEROVÉ NÁMESTIE | Festival chutí, vôní
a krás života v súlade s prírodou. Predaj
a ochutnávky biopotravín a gazdovských produktov, muštovanie, výstava
starých odrôd ovocných drevín, zaujímavé prednášky a diskusie o pestovaní, potravinách a zdravom stravovaní,
vyhlásenie výsledkov súťaže Biopotravina roka a Miss Kompost, cyklo-tombola, tvorivé dielničky a hry, koncerty.

30. 9. | 13.00 – 18.00 | Deň
otvorených dverí
| V centre mesta vzniká nový
priestor na stretnutia a spoluprácu. Budú sa v ňom konať vzdelávacie
workshopy, literárne večery, tvorivé
dielne a iné menšie podujatia. Príďte

VOICES

2 | KAM



NEDAJTE SI UJSŤ

sa pozrieť na vlastné oči, ako to tam
vyzerá. www.voices.sk
1. 10. | 9.00 – 18.00 |
Farmársky jarmok

kam v trenčíne

číslo 9 | ročník XVIII

streda, piatok | 16.00 – 18.00 |
Tanečná škola Goonies
KC

|

AKTIVITY

Info

a

prihlášky:

0915 101 051.
štvrtok | 17.15 | tanečná
skupina Princess
KDAM TIGRÍKY | Dievčenská tanečná skupina pre deti vo veku 6 – 8 rokov. Info
a prihlášky: www.tancujucetigriky.sk,
0903 783 724.

štvrtok | 16.30 | Pohybová
všestrannosť pre deti

Pre deti od 4 rokov.
Prihlásenie na monika@hosscorp.sk.

HOSS SPORT CENTER |

MIEROVÉ NÁMESTIE | Posledný tohtoroč-

piatok | 16.00, 17.15 | 4 šikovné
pršteky

ný farmársky jarmok prinesie okrem
farmárskych produktov (syry, mäso,
čerstvá zelenina) i zaujímavý program.
Vystúpi detský folklórny súbor Latovček, Seniorklub Družba, Gajdošské duo
z Bolešova, roztancuje vás svižný šanson-punk českej skupiny Helemese.
Na detských návštevníkov čakajú sokoliari, živé domáce zvieratká, tvorivé
dielne a divadielko.

KDAM TIGRÍKY | Tvorivý klub pre deti
vo veku 5 – 6 rokov a 3 – 4 rokov. Info
a prihlášky: www.tancujucetigriky.sk
a 0903783724.

1.10. | 16.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom

1. – 30. 9. | Tancujúce tigríky

1. – 30. 9. | Junior Golf program
v Trenčíne
HOSS SPORT CENTER | Kurzy vždy v utorok
o 17.00 h a v sobotu o 10.00 h. Prihlasovanie na info@golftrencin.sk.
KDAM TIGRÍKY | Tanečno-animačný kurz pre

deti vo veku 1,5 – 6 rokov. Info a prihlášky:
www.tancujucetigriky.sk a 0903 783 724.
Ukážky tancovania pre nové deti 6. 9., 7.
9. a 8. 9. vždy o 9. 15.
5. – 30. 9. | Tanečná škola Aura
dance
KC

|

AKTIVITY

Info

a

prihlášky:

0908 731 125.
Rodina Štúrovcov sa v Trenčíne spomína už v polovici 16. storočia.
Trenčianka Anna Michalcová si vzala za manžela učiteľa evanjelického
gymnázia Samuela Štúra. Po Štúrovi je
pomenované námestie aj jedno z trenčianskych gymnázií. Aké bolo pôvodné zamestnanie rodiny Štúrovcov? Čo
podnietilo Samuela Štúra k odchodu
z Trenčína? Prečo sa nevydala Karolína
Štúrová? To všetko sa dozviete počas
prehliadky.

KIC



|

KINO

6. – 30. 9. | Brick by Brick –
zábava s Lego
KREATIVO | Kreatívno-vzdelávacie centrum

ponúka deťom od 4 do 11 rokov Lego kurzy s profesionálnou lektorkou. Okrem kurzov sú v centre aj voľné hodiny s kockami
Lego počas otváracích hodín 9.00 – 13.00,
14.30 – 18.30 bez rezervácie. Viac na fcb
kreativosro.
6., 8. 9. | 16.00 – 20.00 | Korzo
dance nábor
KC AKTIVITY | Škola moderného tanca SZUŠ

20., 27. 9. | 17.00 | Hráme sa
a športujeme
5. ZŠ | Rodičia s deťmi v telocvični.

5. – 30. 9. | Anglický klubík pre
deti
PRI KRUHÁČI POD JUHOM | Hravé a kreatívne aktivity v angličtine pre deti
od 2 rokov. Kontakt: 0907115025,
roxerova@anglickyklubik.sk.

3. 9. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé
dielničky
OC LAUGARICIO |

17. 9. | 15.00 – 18.00 | Hurá škola
– cestou necestou
| Hravé popoludnie pre
deti a mládež, plné súťaží, hier a tvorenia
spojené s vystúpením detských tanečných
skupín.

OC LAUGARICIO

POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.

12. 9. – 14. 10. | Medzinárodné
úspechy slovenskej známkovej
tvorby – Karol Milan
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.

14. 9. – 23. 10. | Rudolf Moško
GMAB | Bytostný krajinár, ktorý svojou ori-

ginálnou definíciou krajiny priniesol nové
impulzy do moderného slovenského výtvarného umenia.
13. 9. – 3. 10. | Súhry
MESTSKÁ VEŽA | Mesto Trenčín a Stredná
umelecká škola Trenčín pozývajú na výstavu. Vernisáž 13. 9. o 16.00 h.

25. – 30. 9. | Pavel Dias –
Pařížské reministence
KATOV DOM |

25. 9. | Akvatera Trenčín 2016

MESTSK |Á ŠPORTOVÁ HALA

výstava zvierat.

Cvičenie pre
deti: tanečný klub Bambula – nábor nových členov od 1 do 5 rokov, cvičenie na Fit
loptách pre deti od 5 mesiacov, Balet
s profesionálnou lektorkou (4 – 9 r). Kontakt : 0903/449732.



|

VÝSTAVY

Miloš Alexander Bazovský
GMAB | Stála expozícia.
Výtvarné umenie trenčianskeho regiónu
GMAB | Stála expozícia.

1. – 8. 9. | Dni Sihote
CENTRUM SENIOROV | Výstava fotografií ako

sa stavalo a žilo sídlisko.
1. – 20. 9. | Uhol pohľadu
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografií.

1. – 30. 9. | Kvety okolo nás
KIC | Mesto Trenčín a autor pozývajú na vý-

VÝSTAVISKO EXPOCENTER



|

Medzinárodná

FESTIVALY

9. – 11. 9. | Priateľstvo bez
hraníc – Przyjazn bez granic
MIEROVÉ NÁMESTIE | XIV. ročník medzinárodného festivalu, v rámci ktorého sa 10.
9. o 14.00 h uskutoční koncert folklórneho súboru „Przygoda“ z Rybnika (Poľsko).
O 17.00 h v Centre seniorov vernisáž výstavy „Priateľstvo bez hraníc“ – práce poľských a slovenských detí z letného tvorivého tábora Poľského klubu na Slovensku.

15. – 18. 9. | Sám na javisku 2016
| Medzinárodný divadelný
festival jedného herca Sám na Javisku.
Viac o tohtoročnom festivalovom programe čítajte v INFO na strane 7. Jednotlivé
predstavenia nájdete v sekcii DIVADLO,
viac na www.monodrama.sk.

KINO HVIEZDA



PRE SENIOROV

Galerkovo

VKMR HASIČSKÁ | Tematická výstavka kníh.

GMAB | Tvorivé dielničky pre deti od 18 me-

2. – 30. 9. | Dni európskeho
kultúrneho dedičstva

streda | 8.00 – 9.30 | Babi, pošli
mi to mejlom

VKMR JASELSKÁ | Tematická výstavka zameraná na pamiatky v regióne.

VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž
na zvládnutie základov PC a komunikácie
prostredníctvom e-mailu pre seniorov. Prihláška na: 032/770 83 14.

LESOPARK BREZINA | Prechádzka po vílovej,

škriatkovej alebo lesnej cestičke. Rôzne
hry a aktivity. 3 štartovacie body: z centra mesta, z Liptovskej ul, a od ZŠ, Novomeského. Vstup zdarma.
17. 9. | 15.00 – 18.00 | Detská
športová olympiáda so
Srdiečkom
LESOPARK BREZINA | Na ihrisku Srdiečko.

18. 9. | 16.00 | Detský divadelný
klub: Don Šajn

2. – 30. 9. | Ústava Slovenskej
republiky
VKMR JASELSKÁ | Tematická výstavka pri
príležitosti Dňa Ústavy SR.

2. – 30. 9. | Výtvarné spektrum
2016
| Výstava 53. ročníka
celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

TRENČIANSKY HRAD

9. – 30. 9. |

Krása v nitkách
a dreve ukrytá

Bábkové divadelné predstavenie uvedie Ivan Gontko a Tyjátr.
|

KC AKTIVITY | Pestrá klubová činnosť –
prednáška, spoločenské hry, kvíz, pohyb
pre zdravie. Viac info na 0905 982 132. Organizuje JDS ZO 30.

11. 9. | 14.00 | Púť seniorov
SKALKA | 14.00 – Krížová cesta, prechod
bránou milosrdenstva, sv. spoveď, 15.00 –
Posv. ruženec, 16.00 – Sv. omša

9. 9. | 15.00 – 19.00 | Jednota
dôchodcov Slovenska č. 30

9., 10. 9. | Expooptik 2016

12., 26. 9. | 15.00 – 17.00 |
Jednota dôchodcov Slovenska
č. 30

23. ročník kontraktačno-prezentačnej výstavy očnej optiky a oftalmológie.

KINO HVIEZDA

9. 9. | 15.00 – 19.00 | Pele-mele

TSK | Paličkovaná čipka Jarmily Fabiánovej
a Kataríny Vozárikovej, drevorezba Jozefa
Porubského.
VÝSTAVISKO EXPOCENTER |

Ukrajinsko-ruská biografická hisotrická

zitára predmetov kultúrnej hodnoty OS SR.
12. 9. – 14. 10. | Červený kríž,
humanizmus a mier – Kristián
MÁLEK

1. – 30. 9. | Centrum pohybu
a tanca

stavu Marián Machara – fotografia.

10. 9. | 14.00 – 17.00 | Kúzelná
Brezina – hravá prechádzka
pre rodiny s deťmi

od 8. 9. | Bitka o Sevastopoľ

POSÁDKOVÝ KLUB | Výtvarné diela z Depo-

2. – 30. 9. | Opäť v škole

siacov do 5 rokov.

Legendárny režisér Steven Spielberg
prináša príbeh z pera Roalda Dahla,
ktorý si obľúbili milióny detí a ich rodičov po celom svete. Môže malé dievčatko zvíťaziť nad hroznými, ozrutnými
obrami – ľudožrútmi, ktorí šíria strach
po celej krajine?

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

8., 22. 9. | 9.30 – 11.30 |

od 1. 9. | Bláznivá päťka

od 1. 9. | Kamoš obor

12. 9. – 12. 10. | Slovensko
v obrazoch

Trenčín. Info a prihlášky: 0903 793 557.

CINEMAX

Bláznivá francúzska komédia plná neočakávaných zvratov, ktorá po uvedení vo Francúzsku úspešne zaútočila
na bránice divákov všetkých vekových
kategórií.

19. 9. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

KC AKTIVITY |

KC AKTIVITY |

10. – 30. 9. | Razem latem –
Spoločne letom 2016

20. 9. | 9.00 – 11.30 | Ateliér pre
seniorov

| Výstava výtvarných
prác poľských a slovenských detí.
Vernisáž 10. 9. o 17.00 h.

GMAB | Tvorivé dielne nielen pre seniorov
na rôzne témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami.

CENTRUM SENIOROV

6. september 2016
22. 9. | 15.00 | Václavsko
– Michalské spoločenské
stretnutie seniorov
POSÁDKOVÝ KLUB |

Pripravuje Klub vojen-

ských veteránov.

nedeľa | 8.30 | Cvičenie – Hatha
joga
TANEČNÉ

ŠTÚDIO

ANIDE

|

Info

09088 788 560, anide@seznam.cz.

6. 10. | 15.00 | Dnes trochu inak

sobota | 17.30 – 19.30 | Born to
Trick Academy: Pre verejnosť

POSÁDKOVÝ KLUB | Spoločenské posedenie

VÝSTAVISKO EXPOCENTER |

k Mesiacu úcty k starším. Info: Z. Búryová
0905 982 132.

20., 27. 9. | 9.00 – 10.00 | Joga
pre mamičky



CVIČENIE

pondelok | 17.15 – 19.15 | SM
system
KC AKTIVITY | Cvičenie na regeneráciu chrb-

tice.
pondelok | 18.15 |

Kurzy

brušných tancov
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Info 0908 788 560

alebo anide@seznam.cz. Romantická choreografia, tanečná technika. Začíname 12.
9.
pondelok | 18.15 – 19.30 |
Kruhový tréning
KC AKTIVITY |
KC AKTIVITY |

utorok | 16.45 – 17.45 |
Zdravotný pilates
KC AKTIVITY |

utorok | 17.00 | Powerjoga
pre začiatočníkov a mierne
pokročilých
LADIES E CLUB |

utorok | 18.00 – 19.15 | Joga
KC AKTIVITY | Vhodné aj pre začiatočníkov.

utorok, štvrtok | 18.00 – 19.15 |
Born to Trick Academy: Mladší
žiaci (8-14rokov)

Nábor detí
na tréningy Parkour & Freerunning
na výstavisku pavilón 4 pre deti od 8 rokov, mládež a dospelých. Info a prihlášky
na 0908166858.

VÝSTAVISKO EXPOCENTER

|

utorok, štvrtok | 18.30 – 20.00 |
Born to Trick Academy: Starší
žiaci (15+)
VÝSTAVISKO EXPOCENTER |

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

streda | 17.00 | Cvičenie pre
tehotné –profylaxia
KC STRED | Vedie pôrodná asistentka.

streda | 18.00 – 19.00 |
Bodywork

Hodina s prvkami dance aerobiku spojená s posilňovaním a strečingom.
KC AKTIVITY |

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

streda | 19.15 – 20.15 | Zumba
| Prihlasovanie potrebné
na tel. 0903 949 966.

KC AKTIVITY

PENZIÓN KEROLA | Seminár ktorého cieľom je lepšie sebapoznanie a poznanie
psychiky opačného pohlavia. Prihlášky
na 0948 213 119.

15. 9. | 16.00 | Bitka pri Moháči
– 490 rokov od vpádu Turkov
do Uhorska
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ján Dibala.

1. – 30. 9. | Centrum pohybu
a tanca

19. 9. | 17.00 | Komunikácia
medzi manželmi

Cvičenie pre
ženy – skupinové cvičenia step, tabata, body work, Port de Bras. Tel. kontakt:
0903 449 732.

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA

|

5. – 30. 9. | Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY

|

Zamerané na posilňovacie

cviky.



PREDNÁŠKY

6. 9. | 16.30 | Barbora
Kardošová pod holým nebom

Otváracia beseda jesennej sezóny v knižnici so spisovateľkou,
scenáristkou, režisérkou Barborou Kardošovou.

6. 9. | 17.00 | Pôrod ako ho
poznáme my

Prezentácia dokumentu
Eleny Tonetti a diskusia s terapeutom Tomášom Fodorom. Na prednášku je potrebné sa vopred nahlásiť na 0948 213 119.
PENZIÓN KEROLA |

REFEKTÁR PIAR. GYM. | Prednáša Mgr. Kamil

Bartko, terapeut a rodinný poradca.

a priaznivcov literatúry na diskusiu a prezentáciu vlastnej tvorby.
Konštelácie 9
pilierov života
9. 9. | 17.00 |

| 4-hodinový workshop
s Romanom Bukáčkom (CZ). Prihlášky
na 0948 213 119.

PENZIÓN KEROLA

10. – 11. 9. | 10.00 | Liečenie
vnútorného dieťaťa

2-dňový kurz s terapeutom Tomášom Fodorom. Prihlášky
na 0948 213 119.
PENZIÓN KEROLA

|

Zber ovocia
a zeleniny, správne
uskladnenie – beseda

12. 9. | 16.00 |

POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Cyril Boldiš.

12. 9. | 17.30 | Päť Tibeťanov
PENZIÓN KEROLA | Prednáška spojená s cvi-

čením a relaxáciou. Je potrebné sa vopred
nahlásiť na 0948 213 119.
13. 9. | 18.00 – 19.30 | Choices:
Improvizácia ako zábava
a cesta

KC AKTIVITY | Vedie Ján Pevný. Informácie:
0911 029 030.

21. 9. | 16.30 | Šifrujeme
s Julesom Vernom
VKMR HASIČSKÁ | Interaktívna beseda s re-

gionálnym historikom Vojtechom Brabencom o kapitolách z dejín šifrovania.
21. 9. | 17.30 | Žiadne stretnutia
nie sú náhodné – večer otázok
s Erikou
PENZIÓN KEROLA | Interaktívna prednáška.

Prihlášky na 0948 213 119.
22. 9. | 16.00 | Psychofarmaká
v našom živote
|

Diskutuje: MUDr. R.

Košťan.

Stretnutie s psychologičkou
– pokračujeme v rozhovoroch o výchove
detí.
KC STRED

|

23. 9. | 17.30 | Misia: Prežiť –
prednáška Jána Hubinského
| 3 dôvody, prečo sme
dnes na pokraji prežitia v zdraví a 3 kroky, ako pokračovať ďalej. Prihlášky
na 0948 213 119.

PENZIÓN KEROLA

Americká animovaná dobrodružná komédia.
od 15. 9. | Nerve
od 15. 9. | Dieťa Bridget
Jonesovej
od 15. 9. | The Beatles: Eight
days a week

od 15. 9. | V mene krvi

Francúzsky akčný film s Melom Gibsonom v úlohe bývalého člena motocyklového gangu Johna Linka, v súčasnosti majiteľa tetovacieho salóna.
od 15. 9. | Warriors gate

Francúzsko-čínsky akčný film.
od 22. 9. | Prázdniny
v Provence

Česká komédia. Vojta Kotek, Jakub Prachař a Kryštof Hádek sa po zimnej komédii Padesátka vracajú na plátna kín
s letnou atmosférou prevoňanou provensálskou levanduľou.
od 22. 9. | Bociany

Americká rodinná animovaná komédia.
od 22. 9. | Sedem statočných

Moderná verzia svetoznámeho príbehu
o siedmich hrdinoch, ktorí sa rozhodli
zobrať spravodlivosť do vlastných rúk.
od 22. 9. | Caffe society

KC DLHÉ HONY | Prednáša Pranjal Milovník, niekoľkonásobný účastník najdlhšieho
preteku na svete na 3100 míľ.

26.9. | 18.00 – 19.00 | Knižné
plky: Ako čítať Kafku
a nezblázniť sa

Knižné plky je komorný, zľahka nekorektný program Petra Michalíka o literatúre, knihách a ich čitateľoch.
Vstup voľný. Registrácia odporúčaná.
www.voices.sk

VOICES

|

28. 9. | 16.30 | Alena
Čermáková: Anton Srholec

Novinka Woodyho Allena z prostredia
americkej smotánky.
od 29. 9. | Domov pre
neobyčajné deti slečny
Peregrinovej

Ďalší titul z dielne vizionárskeho režiséra Tima Burtona, ktorý vznikol podľa rovnomenného úspešného románu.

Beseda so šansonierkou,
hlasovou pedagogičkou, režisérkou Alenou Čermákovou, spojená s prezentáciou
jej knihy rozhovorov s Antonom Srholcom,
doplnená spevom a filmovými ukážkami.

7. – 9. 9. | 19.00, 20.00, 21.00 |
Bláznivá päťka

24. 9. | 10.00 | Cesta čistého
vedomia

9. a 11. 9. | 17.00, 16.00 |
Lovecká sezóna-Strachopud

KC AKTIVITY | Celodenný prednáškový seminár, prednáša Ján Pevný. Info
na 0911 029 030.

9. – 10. 9. | 19.00, 19.30 | Psie
srdce

VKMR HASIČSKÁ |

| Workshop na rozvoj prezentačných zručností a získanie zdravého sebavedomia pri vystupovaní pred publikom.
Lektorom je Ivan Ježík. www.tixy.sk

VOICES
KLUB LÚČ | S Matejom Zeliskom a Danom
Zachom o rôznych podobách improvizácie.

od 8. 9. | Lovecká
sezóna-Strachopud

26. 9. | 18.00 | Meditácia a šport

29.9. | 16.00 – 19.00 |
Prezentovanie pred publikom

štvrtok | 19.00 – 20.00 |
Cvičenie pilates začiatočníci
a mierne pokročilí

Životopisná dráma. V hlavnej úlohe
Tom Hanks. Réžia: Clint Eastwood

Britsko-americký dokumentárny filmový projekt autenticky zachytáva
obdobie ich koncertných rokov 19621966 z perspektívy samotných členov
The Beatles.

22. 9. | 16.30 | Štvrtkové
vzdelávania

VKMR HASIČSKÁ | Pre všetkých členov klubu

od 8. 9. | Sully

PENZIÓN KEROLA | Cieľom utorkového zdieľania je: spojiť skúsenosti, informácie,
vzájomne ich zdieľať a naučiť sa jeden
od druhého. Prihlášky na 0948 213 119.

| Zostavte 2 – 6 členné tímy
a zmerajte si svoje vedomosti s ostatnými
súťažiacimi. Ak máte záujem vytvoriť tím,
píšte na maros@klubluc.sk.

8. 9. | 16.00 | Literárny klub
Omega

KINO

melodráma o legendárnej sniperke
Ludmile Pvaličenko.

Tretí diel slávnej série.

VKMR HASIČSKÁ

KLUB LÚČ



20. 9. | 17.30 | Utorkové
zdieľanie s témou Muladhara
(koreňová čakra)

7. 9. | 19.00 | Filmový kvíz Petra
Konečného

štvrtok | 18.30 – 20.00 |
Cvičenie na chrbticu

KC AKTIVITY | Bližšie informácie a prihlasovanie na 0905 705 431.

14. 9. | 17.00 | Mužské a ženské
archetypy podľa C. G. Junga

KC STRED |

VKMR JASELSKÁ |

pondelok | 19.15 – 20.45 | Tai-chi

KAM | 3

kam v trenčíne

ARTKINO METRO

Nekonvenčná vizuálna esej slávnej
hudobníčky a manželky Lou Reeda
Laurie Anderson, ktorá v sebe spája tak zdanlivo vzdialené témy, akými
sú blízky vzťah človeka a psa a úplná
strata súkromia amerických občanov

4 | KAM



kam v trenčíne



KINO

KURZY

po tragických udalostiach 11. septembra 2001.

1. – 30. 9. | Víkendové kurzy
na Zelenú kartu

10. – 11. 9. | 21.00, 20.00 |
Spojené štáty lásky

HOSS SPORT CENTER | V sobotu od 11.00 –

Projekt 100. Poľsko-švédska dráma.
Poľsko, 1990. Prvý euforický rok slobody, ale tiež neistá budúcnosť.
15. – 17. 9. | 20.00, 19.00 | The
Beatles: Eight days a week
23. 9. | 17.00 | Večer
študentských filmov

Pravidelné stretnutie s mladou generáciou filmových tvorcov Akadémie
umení.



16.00 a v nedeľu od 9.00 – 14.00. Termín
skúšky: po dohode s PRO trénerom. Prihlasovanie na info@golftrencin.sk.
6. 9. | 13.00 | Zápis do hudobných kurzov gitara, flauta
CENTRUM SENIOROV |

8., 22., 29. 9. | 10.00 | Mommie‘s
English Club
MC SRDIEČKO |

8. 9. | 16.30 | Hra podľa pani
Marie Montessori – inšpirujúca
aj dnes
KC STRED |

ŠPORT

3. 9. | 18.00 | HK AS Trenčín
– Zlín
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná WHIL ženy.

17. 9. | 12.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín – Topolčany

9., 16., 23., 30. 9. | 10.00 | Mami
spricht Deutsch
MC SRDIEČKO |

16., 30. 9. | 16.30 – 19.30 | Cesta
k prirodzenému pôrodu

juniori.

Vhodné pre budúcich rodičov.
Pôrod môže byť krásny a nezabudnuteľný
zážitok. Prihlášky v MC Srdiečko.

17. 9. | 15.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín – LIDO Bratislava

20. 9. | 16.00 – 18.30 | Večerný
ateliér pre dospelých

ŠPORTOVÁ HALA

ŠPORTOVÁ HALA

|

|

Florbal extraliga

Florbal extraliga

muži.

KC STRED

|

17. 9. | 18.30 | HK AS Trenčín
– Šala
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná WHIL ženy.

GMAB

18. 9. | 15.00 | HK AS Trenčín
– Nitra

hlásiť.

18. 9. | 17.00 | HK AS Trenčín
– Nitra
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná st. dorast.

19. 9. | 9.00 | HK AS Trenčín
„A“ – HK AS Trenčín „B“
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná ml. žiačky.

19. 9. | 11.00 | Partizánske –
HK AS Trenčín „B“
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná ml. žiačky.

19. 9. | 12.00 | Bánovce n/B –
HK AS Trenčín „A“
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná ml. žiačky.

24. 9. | 10.00, 12.00 | COP
Trenčín „B“– Zvolen
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal Kadeti 1. liga

muži.
24. 9. | 15.15 | ŠK 1. FBC
Trenčín – LIDO Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal 1. liga ženy.

25. 9. | 15.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín – Nižná
ŠPORTOVÁ HALA

|

Florbal extraliga

muži.
25. 9. | 17. 15 ŠK 1. FBC
Trenčín – Bratislava

|

Na workshop je potrebné sa pri-

28. 9. | 9.00 | Fotoworkshop pre
mamičky – Ako fotiť deti ?
GMAB

|

Na workshop je potrebné sa pri-

hlásiť.
29. 9. | 16.30 | Kreatívny rodič
a šikovné dieťa – malí a veľkí
tvoria
KC STRED | Téma prázdninové spomienky –
návšteva ZOO, lepenie, strihanie, prstové
farby, zvieratká.

29. 9. | 17.00 | Fotoworkshop –
Nájdené zátišie v exteriéri
GMAB

|

Na workshop je potrebné sa pri-

hlásiť.
19., 26. 9. | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk pokročilí
KC AKTIVITY | Info a prihlášky na smejkal@
mail.t-com.sk.

20., 27. 9. | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk mierne
pokročilí
KC AKTIVITY | Info a prihlášky na smejkal@
mail.t-com.sk.

21., 28. 9. | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk začiatočníci
KC AKTIVITY | Info a prihlášky na smejkal@
mail.t-com.sk.

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal 1. liga ženy.

pondelok, streda | 15.00 – 17.00 |
Klavírna škola M. Staňová

25. 9. | 10.30 | Cross Run
Opatová

KC AKTIVITY | Zápis 7. 9. | od |
15.00 – 17.00 h.

CHATA OPATOVÁ | Pre účastníkov sú
pripravené dve trate: pre juniorov
a hobby bežcov (6 km s prevýšením
280 m) a pre ostatné kategórie dospelých (12,6 km s prevýšením 460
m). Hlavná trať vedie v tesnej blízkosti vrchov ako Trubárka, Ivaničkovec,
Vartáš, Čvirigovec a Ostrý vrch. Viac
na www.crossrun.sk.

SOKOLOVŇA | Kontakt: 0910 196 456.

swingové rytmy, retro dresscode, uznávaný pražský DJ Fredd Flock a pohodová
nálada.

utorok | 18.00 – 19.00 | Tanec
pre radosť

10. 9. | 9.00 – 20.00 | Život
v Stredoveku

utorok | 17.00 – 18.00 | Základné
kroky – polka, valčík a čardáš

SOKOLOVŇA | Kontakt: 0910 196 456.

ZOC MAX | Ukážky stredovekých remesiel.

streda | 10.00 | Podporná
skupina nosenia detí

11. 9. | 14.30 | Podporná skupina
rozvedených

MC SRDIEČKO |

utorok | 19.00 – 21.00 | Klub
keramikárov dospelí
KC AKTIVITY | Prihlášky a info: 0918 561 320
info@kcaktivity.sk.

štvrtok | 17.00 – 19.00 | Škola
hry na gitaru a klavír

Dušan Dobiaš a Irena Buchtíková. Zápis 8. 9. 17.00 – 19.00 h.
KC AKTIVITY |

štvrtok | 17.00 | Háčkovanie
s Beatris

Prihlásenie a info
na 0904 315 904, info@kcaktivity.sk.
KC

AKTIVITY

|

2. 10. | Kurz efektívneho
rodičovstva

Neviete si niekedy
dať rady s výchovou svojich detí? Zážitkovo
vedený program tvorí 10 stretnutí dvoch
lektorov s uzavretou skupinou rodičov (12
– 18) bez prítomnosti detí.

CENTRUM PRE RODINU |

GMAB |

21. 9. | 9.00 | Fotoworkshop pre
deti – Luminografia / Kreslenie
svetlom

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná ml. dorast.

číslo 9 | ročník XVIII

utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý
ateliér pre dospelých
OC LAUGARÍCIO | Program: 13. 9. Krabičky z látok, 20., 27. 9. Nádobka na vatové
tampóny. Prihlásenie na 0918 561 320,
mirka@kcaktivity.sk.

utorok | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení
KC STRED | Vhodné aj pre tehotné, ako príprava na dojčenie.



INÉ

8. 9. | 10.00 | Letná čitáreň

Knihy, noviny a časopisy
dostupné vonku, bezplatne a pre všetkých
(posledný termín v roku 2016).

VKMR JASELSKÁ |

9. 9. | 21.00 | Swing Time
na Pavlači II.
PADDOCK CAFÉ

|

CENTRUM PRE RODINU | Pomoc rozvedeným, či ľuďom v ťažkej životnej situácii súvisiacej s rozpadom manželstva.

15. 9. | 16.00 | Sv. omša
na nádvorí kláštora na Veľkej
Skalke
SKALKA |

17. 9. | 8.00 | Súťažné
stretnutie ku Dňu slovenského
vojenského letectva
POSÁDKOVÝ KLUB |

Pripravuje Klub plasti-

kových modelárov.
17. 9. | 9.00 | Burza
starožitností a gazdovské trhy
| Burza starožitností, zberateľských predmetov a zaujímavostí a Gazdovské trhy.

VÝSTAVISKO EXPOCENTER

23. – 25. 9. | Dni Sihote
SIHOŤ | Podujatie pre všetky generácie.
Program nájdete v INFO na strane 12.

25. 9. | 9.00 – 12.00 | Výmenné
stretnutie zberateľov pivných
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

29. 9. | 9.00 | Zlatá podkova,
zlaté pero, zlatý vlas

Regionálne kolo v prednese slovenskej rozprávky.

TSK |

Štýlový tematický večer,

KONTAKTY
Mierové nám. 4, www.lampart.sk
Farská 12
Osvienčimská 3, 032/743 45 35
OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40,
CINEMAX
www.cine-max.sk
GMAB Galéria M. A. Bazovského
Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
HOSS SPORT CENTER
Karpatská 7537, 032/641 00 13
Mierové nám. 34, www.tancujucetigriky.sk,
KDaM TIGRÍKY
0903 783 724
KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
KC KUBRÁ
Kubranská 94
KC STRED
28. Októbra, 032/652 21 36
KC SIHOŤ
Osvienčimská 3, 032/743 45 35, 0910 965 257
Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk,
KINO HVIEZDA
0902 911 480
KLUB LÚČ
Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk
Gen. M. R. Štefánika (oproti OC MAX),
KREATIVO
0915 863 688, 0918 883 505, kreativotn@gmail.
com
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 ŠPORTOVÁ HALA
Mládežnícka ul., 032/7436336
OC LAUGARICIO
Belá
OC MAX
Gen. M. R. Štefánika 426
PENZIÓN KEROLA
Kasárenská 5, 032 744 61 12, 0903 715 164
PIANO KLUB
Pod Sokolice 518/12, 0905 278 785
(PK) Prvá komorná DIVADELNÁ SCÉNA Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910
POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici, 032/6555323
TNOS Trenčianske osvetové stredisko K dolnej stanici 7282/20A, www.tnos.sk
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice JaselVKMR
ská a Hasičská 1
VOICES
Sládkovičova 8, www.voices.sk
VÝSTAVISKO EXPO CENTER
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk

ARTKINO METRO
CENTRUM PRE RODINU TRENČÍN
CENTRUM SENIOROV

