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Harmonogram Jesenného
upratovania 2016
STR. 7

Trenčania sa postarali
o dobré správy
STR. 8

NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
Trenčiansky hrad bude od 4. do 28. októbra pre verejnosť v pracovných dňoch zatvorený.
Dôvodom je odstraňovanie zastrešenia nad prístupovou cestou na hrad, ktoré bolo vybudované po páde hradobného múru v roku 2003. Po rozobratí a zabezpečení staticky narušeného múru zábrany prestali plniť svoj účel, preto sa ich Trenčianske múzeum rozhodlo
FOTO: JURAJ MAJERSKÝ
odstrániť.

Cyklistom pomôže,
motoristov neobmedzí
Na Palackého ulici je od septembra vyznačený vyhradený cyklistický pruh. Je namaľovaný v protismere jazdy
automobilov. Cyklisti v protismere sú v našom meste
novinka.

Prvé ohlasy na toto riešenie sú rôzne, pochvalné aj kritické. „Ide pritom o úplne bežné
a funkčné dopravné opatrenie
v moderných mestách na svete,
v Európe, ale aj na Slovensku,
napríklad v Bratislave, Trnave či v Piešťanoch,“ hovorí Richard Medal, predseda Cyklokomisie a poslanec mestského
zastupiteľstva. Aby si ale ľudia
mohli naň zvyknúť, musia vedieť, aké sú práva cyklistickej a motoristickej verejnosti

v takto zdieľanom dopravnom
priestore.
Od účastníkov dopravy si
toto nové riešenie vyžaduje aj čo
najväčšiu pozornosť a ohľaduplnosť. Richard Medal si myslí,
že pri troche vzájomnej tolerancie pruh cyklistom pomôže v ich
mobilite a motoristov nijako
neobmedzí.
Základné pravidlá vychádzajúce z platnej legislatívy pripomína vedúci Odboru dopravy
MsÚ Trenčín Róbert Hartmann:

„Vodiči vozidiel, pre ktoré je vyhradený jazdný
pruh určený,
myslíme tým
v tomto prípade cyklistov, sú povinní vyhradený
jazdný pruh
použiť prednostne. Ďalej
tiež platí, že
vodič nesmie
zastaviť a stáť na vyhradenom
jazdnom pruhu okrem vozidla,
pre ktoré je vyhradený jazdný
pruh určený, a ak nejde o vnútorný jazdný pruh. Autá teda na vyhradenom cyklistickom pruhu
zastaviť a stáť nesmú.“
Dôležité je tiež si uvedomiť, kto má pred kým prednosť
na začiatku Palackého ulice pred

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

hotelom Elizabeth. „Cyklista
idúci v protismernom vyhradenom jazdnom pruhu ide po hlavnej ceste – vozidlá odbočujúce
alebo prichádzajúce na Mierové
námestie či z neho, ktoré je vedľajšou cestou, mu teda dávajú
prednosť,“ vysvetľuje pravidlo
R. Hartmann.
(RED) FOTO: P. S.
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Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
s nástupom pestrofarebnej
jesene sa vám do rúk dostáva
Info, ktoré je tiež pestré a aj
štedré na informácie zo života
nášho mesta.
Udalosťou, ktorá na chvíľu
ovládla všetky médiá, sa stalo
odňatie čestného občianstva
Stalinovi. Stalo sa tak po 69 rokoch. Čítajte na strane č. 3.
To, čo bude asi všetkých motorizovaných v Trenčíne, ale aj
dochádzajúcich do Trenčína
zaujímať, je odloženie účinnosti VZN o parkovaní. Inak povedané, platiť za parkovanie nebudeme od 1. novembra 2016,
ale až od 15. marca budúceho roka. Filozoﬁa parkovacej
politiky ale zostáva rovnaká –
mení sa teda len termín. Mesto
pokračuje aj vo vyznačovaní
parkovacích miest. Viac na 4.
strane.
Október bude plný realizovaných investičných akcií. My
sme tentoraz zaostrili na osvetlenie, chodníky a cesty. Téme
sa venujeme na strane 5, kde
upozorňujeme na pripravovanú takzvanú „Zónu 30“ alebo
ak chcete, zónu bez označenia
hlavných ulíc.
V Trenčíne pokračuje jesenné
upratovanie. Harmonogram
nájdete na 7. strane, no vy, ktorých sa týka i jesenná deratizácia – venujte pozornosť výzve,
o ktorej píšeme na strane 6.
Aj s podporou mesta má ZUŠ
K. Pádivého krásnu kvitnúcu záhradu. Práve v Trenčíne na tradičnom Biojarmoku
spoznalo Slovensko dve najlepšie biopotraviny. Ak k tomu
pridáme úspech trenčianskych
športových rybárov, bodyﬁtnesky Adely Ondrejovičovej a cyklistu Júliusa Maťovčíka, máme
celú stranu dobrých správ. Je to
strana č. 8.
Lákadlom mesiaca október
bude festival dobrodružných
ﬁlmov HoryZonty. Nedajte si ho
ujsť. Všetko o ňom sa dozviete
na strane 9. A ďalšie pozvánky na kultúrne, spoločenské
i športové podujatia nájdete
v KAM-ku.
Želáme peknú jeseň a pripomíname, že najbližšie Info vyjde 8.
novembra 2016.
Vaša redakcia
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Mierové námestie podrobili geofyzikálnemu
prieskumu
Septembrový prieskum
pomocou georadaru je
súčasťou príprav na rekonštrukciu, ktorá čaká Mierové námestie v Trenčíne
na budúci kalendárny rok.

Ešte pred tým, ako sa začnú
rekonštrukčné práce, je potrebné identiﬁkovať podpovrchové
štruktúry námestia. „Georadar
vysiela elektromagnetické vlnenie, ktorého odraz zaznamenávame. Na základe vzniknutej
hustej siete bodov potom vytvoríme 3D obraz toho, čo sa nachádza pod povrchom námestia
do hĺbky 3 metre,“ povedal archeogeofyzik Peter Milo z Katedry archeológie a muzeológie
Masarykovej univerzity v Brne.
Výsledky prieskumu by mali
byť známe približne o mesiac.
Budú odkonzultované s Krajským pamiatkovým úradom
(KPÚ) v Trenčíne a na základe
toho dôjde potom k bližšiemu

preskúmaniu objektov, ktoré
georadar našiel. Podľa Jaroslava Somra z Trenčianskeho múzea nemožno očakávať niečo
unikátne, mohli by sa objaviť
studne alebo pivnice z domov,
ktoré zachádzali až do námestia. Práce na rekonštrukcii Mierového námestia by mali byť
spustené na začiatku budúceho roka. Georadarový prieskum
bol uskutočnený na základe



MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE



NA MLÁDEŽNÍCKEJ
ULICI POZOR
NA OBMEDZENIA

V utorok 27. septembra 2016 sa začala výstavba komunikácie na Mládežníckej ulici popri
oporných múroch železničnej trate.
Doprava je v úseku
od Sokolovne po vjazd
na nové parkovisko pri krytej plavárni riadená svetelnou
signalizáciou. Chodci sú presmerovaní poza Sokolovňu,
cez areál futbalového štadióna.
Ide o súčasť modernizácie železnice. Obmedzenie potrvá do ukončenia prác, predpoklad je do polovice novembra.
FOTO: P. S.



konzultácie s KPÚ na preskúmanie možných archeologických nálezov v rámci Mierového
námestia. „Vyvíjame čo najväčšiu
snahu, aby sa všetko pripravilo
tak, že rekonštrukčné práce prebehnú v budúcom roku čo najplynulejšie a predpokladaný termín
ich ukončenia bude dodržaný,“
povedal primátor mesta Richard
Rybníček.
(RED), FOTO: ARCHÍV P. M.

STENU V PODJAZDE
VLÁRSKA OBLOŽIA
V OKTÓBRI

K dokončeniu podjazdu, ktorý
bol odovzdaný do predčasného užívania 24. mája tohto roku, sa vyjadrili Železnice Slovenskej republiky
(ŽSR). „Vzhľadom na stiesnené pomery medzi vozovkou podjazdu a múrom je podľa ŽSR nutné použiť špeciálny obkladový materiál, ktorý nie je
bežne dostupný v obchodnej sieti a je
vyrobený na osobitnú zákazku. Jeho
dodávka vrátane montáže sa uskutoční v priebehu mesiaca október 2016,“
informovala Ivana Popluhárová
z Odboru komunikácie GR ŽSR.

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Vyhrajte dve vstupenky na výstavu JAHRADA 2016, s ktorou sa súčasne
v dňoch 21. a 22. októbra 2016 na Výstavisku Expo Center v Trenčíne budú
konať aj výstavy SENIOR EXPO a ZDRAVIE & HARMÓNIA.
Ktorá potravina sa stala Slovenskou biopotravinou roka 2016?
Odpovede posielajte do 16. októbra na info@trencin.sk.
Vyhrajte dve vstupenky na otvárací ceremoniál 11. ročníka Festivalu
dobrodružných filmov HoryZonty, ktorý sa uskutoční 11. – 12. novembra
2016 v Trenčíne.
Ako sa volá najvyšší vrch Trenčianskeho samosprávneho kraja?
Odpovede posielajte do 6. novembra na info@trencin.sk.

4. október 2016

Krátke správy zo zastupiteľstva
Poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva sa zišli
na ďalšej spoločnej schôdzi 28. septembra 2016. Rokovanie trvalo takmer 8 hodín.

Primátor Richard Rybníček
informoval poslancov o ﬁnančnej situácii mesta. „Celkový dlh
bol k 31.júlu 2016 vo výške 14,89
milióna eur, čo predstavuje 270
eur na jedného obyvateľa. Všetky
záväzky platíme v lehote splatnosti,“ uviedol. Celková suma
dlhu Mesta Trenčín deﬁnovaná
zákonom o rozpočtových pravidlách k 31. 7. 2016 bola 35,88
percenta, pričom zákonná maximálna možná miera zadlženosti
je 60 percent.



UVOĽNILI PENIAZE
NA MOBILNÚ
ĽADOVÚ PLOCHU

Pri prerokovaní zmeny rozpočtu na tento rok odsúhlasili napríklad ﬁnancie na opravu chodníkov na Hodžovej ulici
od Radegastu po Lidl (časť pri

kurtoch), chodníka oproti štadiónu M. Gáboríka smerom k ZŠ
Hodžova a okolo školy a aj chodníkov na Potočnej ulici popri
cestnom moste v smere na Maják a opačne z Majáku na Potočnú ulicu. Peniaze pôjdu aj na rekonštrukciu oporného múru
na Potočnej ulici pred zastávkou
v smere na Trenčín. Centrum
voľného času bude mať vymenené dvere a podlahy. Poslanci
schválili i ﬁnancie na opravu jedného z kompresorov chladenia
a kotlového výmenníka mobilnej
ľadovej plochy, ktorá by mala byť
v tomto zimnom období po dlhšej prestávke opäť v prevádzke
na Štúrovom námestí. Zastupiteľstvo odobrilo i vyčlenenie
peňazí z rozpočtu na piate celoplošné kosenie, ktoré bude spojené i so zberom lístia.



J. V. Stalin prišiel o čestné občianstvo nášho mesta. Po 69
rokoch mu ho odňali poslanci trenčianskeho mestského
parlamentu.

Richard Rybníček na rokovaní
mestského zastupiteľstva návrh
na odňatie čestného občianstva
človeku, ktorý si to vzhľadom
na historické udalosti nezaslúži.
„Za jeho vlády zahynulo 20
miliónov ľudí. Ak nebudeme vnímať takéto historické fakty a začneme ich zľahčovať, potom uvoľníme cestu extrémizmu, ktorý sa
už dnes dostal do parlamentov

REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV
Rekonštrukcia plynovodov ešte neskončila. Na niektorých miestach počítajte s dopravnými obmedzeniami.

Povolené práce pokračujú
na týchto uliciach:
 Jilemnického do 10. 10.
2016 (predĺžený termín)
 Legionárska, Beckovská
do 15. 10. 2016 (predĺžený
termín)
 Bezručova, Kpt. Jaroša,
Družstevná, Kalinčiakova, Lidická do 15. 10. 2016 (predĺžený termín)

 Slnečné námestie (časť),
Sama Chalupku do 21. 10.
2016
 Družstevná do 28. 10. 2016
 Piaristická (časť ulice), 1.
mája do 4. 11. 2016
 Súdna, K dolnej stanici,
Piaristická, Kmeťova do 4. 11.
2016.
 Beckovská (časť ulice),
Dlhé Hony, 28. októbra do 11.
11. 2016

Š

tvrté celoplošné kosenie
v meste Trenčín sa začalo
29. septembra.

MESTO SI ZOBERIE
MILIÓNOVÝ ÚVER

V zmysle rozpočtu na rok
2016 si Mesto Trenčín vezme
úver na ﬁnancovanie investičných akcií – prekládka trafostanice, rekonštrukcie cintorínov
a domov smútku v Zlatovciach,
na Juhu, v Záblatí a Kubrej. Peniaze z úveru pôjdu aj na križovatku pri Bille – CSS, rekonštrukciu verejného osvetlenia
v mestských častiach, na kúpu
multifunkčného vozidla na čistenie komunikácií, na projektové dokumentácie a rekonštrukciu niektorých komunikácií,
budov, sociálnych zariadení,
striech, okien materských a základných škôl, na rekonštrukciu
zimného štadióna, na detské ihriská a verejné priestranstvá.
Úver vo výške milión eur
s dobou splatnosti 10 rokov poskytne Mestu Trenčín Slovenská
sporiteľňa. Prvú splátku mesto
zaplatí v januári 2017.
(RED)

Stalin už nie je čestným občanom Trenčína
Stalinovi udelilo 21. apríla 1947 vtedajšie plénum MNV
čestné občianstvo „na znak vďaky oslobodeného mesta Trenčín
jemu i národom SSSR za nehynúce zásluhy v oslobodzovacom
boji proti nemeckému násiliu“.
Štátny archív poskytol mestu
relevantné dokumenty, ktoré
tento fakt potvrdzujú. 28. septembra 2016 podal primátor
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viacerých štátov, vrátane Slovenska,“ povedal R. Rybníček. Podľa jeho názoru by malo byť čestné
občianstvo udeľované skutočným osobnostiam in memoriam.

V

dňoch 10. – 16. októbra
2016 sa bude konať 3.
ročník Národného týždňa
na podporu ekonomiky
Slovenska so sloganom
„S dôverou si pýtajme
slovenské!“ V tieto dni si by si
občania Slovenska mohli viac
ako inokedy opäť aktívne pýtať
slovenské výrobky a jedlá
pripravované zo slovenských
surovín nielen v obchodoch,
ale aj v reštauráciách, kaviarňach, baroch a bistrách.

N

ajbližší Deň otvorených
dverí u náčelníka Mestskej
polície Trenčín Ivana Liptaia bude v utorok 8. novembra 2016. Do sídla polície
na Hviezdovej ulici 129/2
môžu prísť občania v čase
od 14.00 do 18.00 h.

ČESTNÍ OBČANIA
MESTA TRENČÍN
Julius Szalavszký – župan v dvoch obdobiach
Rakúsko-Uhorska
Tomáš G. Masaryk – bývalý
prezident vtedajšieho štátu,
tzv. „prezident – Osloboditeľ“
Edvard Beneš – prezident
vtedajšieho štátu
Dr. Milan Hodža – predseda
vlády vtedajšieho štátu
Jozef Branecký – rektor piaristov, trenčiansky historik
Filipp Fedosejevič Žmačenko – generálplukovník, veliteľ
40. armády 2. ukrajinského
frontu Červenej armády
JUDr. Vojtech Zamarovský
– známy spisovateľ

V súvislosti s nástupom
jesene a čoraz chladnejším počasím upozorňuje
Mestská polícia Trenčín
občanov na zvýšený výskyt nežiaducich osôb
v spoločných priestoroch
bytových domov. „Vzhľadom na skúsenosti z minulých zimných období odporúčame obyvateľom uzamykať
vchodové dvere do bytoviek
a pozorne si zároveň preveriť, koho vpustia do svojho
vchodu,“ hovorí zástupca náčelníka MsP Trenčín Zdenko Marousek.
V prípade núdze volajte
MsP Trenčín cez bezplatné telefónne číslo 159.
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Trenčín sa pripravuje na zmeny v parkovaní
Termín, od kedy začne platiť nový systém spoplatneného parkovania v zatiaľ určených zónach širšieho centra
a časti Sihote, je 15. marec 2017.

Pôvodne malo regulované parkovanie začať od novembra. Posun účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia (VZN
o parkovaní) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych

komunikácií odsúhlasilo septembrové mestské zastupiteľstvo. Dôvodom bola skutočnosť,
že do pôvodného termínu nie je
možné ukončiť všetky verejné súťaže súvisiace so zavedením nového systému parkovania v meste.

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY OD OBČANOV


Bývam v prenajatom byte
na sídlisku Sihoť, ale trvalý
pobyt na tejto adrese nemám. Ako to bude s poplatkom za parkovanie?
Pre zakúpenie parkovacej
karty rezidenta (ktorá je cenovo výhodnejšia) je požadovaný trvalý pobyt. Prechodný
pobyt nepostačuje. Ak nemáte
trvalý pobyt, môžete si zakúpiť
abonentskú parkovaciu kartu,
ktorá je ale oproti rezidentskej
karte drahšia.



Kde si budem môcť vybaviť parkovaciu kartu a aké
doklady k tomu potrebujem?
Parkovacie karty budú
k dispozícii v Klientskom centre MsÚ Trenčín. Predaj sa začne v druhej polovici januára
2017. Tlačivá žiadostí a informácie o potrebných dokladoch
zverejníme na mestskom webe
v decembri 2016.



Ako budú riešení občania, ktorí bývajú v okolitých
dedinách a majú EČV TN,
majú tu prácu a parkujú
v Trenčíne?
Ak občan nemá trvalý pobyt v Trenčíne, je považovaný
za abonenta, bez ohľadu na to,
že na EČV má uvedené TN.



Treba budovať parkovacie domy a nie ťahať z ľudí
peniaze bez adekvátnej protislužby...
Mesto dobieha dlh z minulosti, kedy pri výstavbe bytových domov nebolo potrebné
vybudovať taký počet parkovacích miest, ako je požadovaný v súčasnosti. Ak by mesto
chcelo zaistiť dostatočný počet parkovacích miest pre všetkých, ktorí chcú parkovať zadarmo, Trenčín by sa zmenil
na jedno veľké parkovisko bez
zelene. Veď kto by nechcel parkovať kdekoľvek a zadarmo?
A nech by sa nových miest vybudovalo koľkokoľvek, stále by
to bolo málo.
Už niekoľko miest na Slovensku sa tento problém pokúsilo riešiť výstavbou parkovacích domov. No po ich
dobudovaní zistili, že problém
nevyriešili. Parkovacie domy sú
prázdne. Ľudia radšej parkujú
pred domom a zadarmo, parkovacie domy sú zväčša platené.
Spoplatnením parkovania
nejde o „vytiahnutie peňazí bez
adekvátnej protislužby“. Ide
v prvom rade o reguláciu parkovania. Už v súčasnosti pripravujeme projektovú dokumentáciu pre výstavbu nových
parkovísk v budúcom roku.

Stále platí, že prevádzku
parkovacích miest na miestnych komunikáciách bude zabezpečovať Mesto Trenčín vo
vlastnom mene a cez vlastný
účet. Trenčianska parkovacia
spoločnosť bude prevádzkovať
dve súkromné parkoviská, ktoré
má v prenájme, a to parkovisko
na Rozmarínovej ulici a menšie
parkovisko pri Družbe.
Prípravné práce však pokračujú naďalej, mesto rieši dopravné značenie, na viacerých
uliciach sa mení systém dopravy na jednosmerný, vyznačujú
sa nové priechody pre chodcov,

modrými vodorovnými čiarami označujú platené parkovacie
miesta, osádzajú dopravné značky informujúce o vstupe do zóny
s regulovaným státím, zákazy
vjazdu, dodatkové tabuľky informujúce o cenách a spôsoboch
úhrady parkovného a pod. Platených pásiem bude celkovo osem,
označených v nich bude približne 7700 parkovacích miest.
Nové pravidlá parkovania
a všetko o parkovacích kartách
Mesto Trenčín detailne vysvetlí
prostredníctvom pripravovanej
webstránky.
(RED)

Vyznačených bude
vyše 4 tisíc miest
Už od augusta vyznačuje vysúťažená
spoločnosť parkovacie miesta. K 28.
septembru 2016 ich bolo namaľovaných 2 061. Práce by mali byť ukončené do novembra.

Na rozdiel od pôvodných
bielych čiar sú nové parkovacie
miesta označené modrou farbou. Ide o lokality v okolí ulíc
Dlhé Hony, Soblahovská, Partizánska, centrum mesta a Sihoť
I. a II. „Spoločnosť, vysúťažená
v elektronickej aukcii, na niektorých uliciach parkovacie miesta zle namerala a zle vykreslila. Tie budú v rámci reklamácie
bezplatne premaľované,“ povedal Róbert Hartmann z Útvaru

dopravy MsÚ Trenčín. Parkovacie miesta budú vyznačované
aj počas októbra. Minimálne 24
hodín pred čistením, pribudnú
na konkrétnych miestach dočasné dopravné značky zákaz zastavenia s informáciami, v ktorých
dňoch a v akom čase tento zákaz
platí.
V súčasnosti nie sú vyznačené parkovacie miesta spoplatnené. K tomu dôjde až od 15. marca 2017.
(RED)

ZMENY DOPRAVNÉHO REŽIMU
V súvislosti s vyznačovaním parkovacích miest postupne dochádza i k zmene dopravného režimu na viacerých
uliciach. Ide predovšetkým o zjednosmernenie ulíc.

Na Sihoti ide napríklad
o ulice Komenského, Smetanova, Jiráskova, Gen. Viesta, Vodárenská, 17. novembra.
V mestskej časti Stred sú zjednosmernené ulice Beckovská,
Bezručova, Strojárenská, druhá
časť Ulice 28. októbra, Zelená,



časť Ulice Janka Kráľa, Krátka
a Olbrachtova.
Okrem toho budú upravené
niektoré priechody pre chodcov, pribudnú i niektoré trasy
pre cyklistov. Cyklopruh je napríklad vyznačený na Palackého
ulici.
(RED)

PARKOVNÉ PÔJDE DO ROZVOJA

Najbližšie tri roky pôjde 70 percent z parkovného na nové
parkovacie miesta a 30 percent na zlepšenie mobility, čiže do cyklochodníkov, úprav komunikácií pre peších, ale aj na zlepšenie
podmienok pre cestujúcich MHD. Od roku 2020 sa tento pomer
vyrovná 50 ku 50.

4. október 2016
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Investície do osvetlenia, chodníkov
a komunikácií
Mesiac október je na prebiehajúce investičné akcie bohatý. Okrem prác na základných a materských školách, o ktorých
sme písali v minulom vydaní novín,
pokračujú ďalšie investičné akcie mesta.

K zvýšeniu bezpečnosti
na cestách by mali prispieť: výstavba nového priechodu pre
chodcov na Piaristickej ulici,
rekonštrukcia priechodu pre
chodcov pri Fakultnej nemocnici, priechodu pre chodcov
na križovatke ulíc M .Bela – Halalovka. Na deviatich priechodoch pre chodcov budú nainštalované bezpečnostné LED
svietidlá umiestnené vo vozovke. Osvetlenie pribudne vo vnútrobloku za Kultúrnym centrom
Juh, na parkovisku medzi ZŠ,
L. Novomeského a Šafárikovou
ulicou, medzi Halalovkou 50
a Východnou 26, tiež na prístupovej komunikácii k cintorínu
Kubrá, v Zlatovciach na úseku

od kultúrneho
domu
po Psotného
ulicu, verejné osvetlenie
bude doplnené na Hanzlíkovskej
ulici. Práce v októbri pokračujú aj na komunikácii Olbrachtovej ulice, začína sa budovať
prvá časť cyklotrasy Juh – centrum od kruhového objazdu pri
Keramoprojekte po Braneckého ulicu. V októbrovom pláne
prác je aj rekonštrukcia a oprava schodov podchodu popod
Električnú ulicu medzi Ulicou
J. Zemana a novou poliklinikou,
rekonštrukcia časti chodníkov

na Zlatovskej a Staničnej ulici,
dokončenie rekonštrukcie križovatky Šmidkeho – J. Halašu
– L. Novomeského i rozšírenie
parkoviska pri cintoríne na Saratovskej ulici a pri MŠ, Šafárikova. Priebeh a dĺžka týchto
prác je do značnej miery závislá
od poveternostných podmienok.

(RED), FOTO: P. S.

„Zóna 30“ už čoskoro aj v Trenčíne
Ide o ďalšie nové opatrenie, ktoré prispeje k bezpečnosti
dopravy, zlepší mobilitu cyklistov a nijako zásadne neovplyvní motoristov.

Na jeseň vznikne v našom
meste zóna bez označenia hlavných ulíc. Zavedená bude v lokalite ulíc Dolný Šianec, J.
Kráľa, Zelená, Krátka, Tatranská, Záhradnícka a Nová. „Takéto opatrenie je opäť úplne
bežné a preverené v obytných zónach moderných miest,“ hovorí Róbert Hartmann, poverený
vedením útvaru dopravy v našom meste. Najvyššia povolená rýchlosť v tejto zóne bude 30
kilometrov za hodinu. Prednosť
v jazde na križovatkách sa bude

riešiť pravidlom pravej ruky (bez
zvislého dopravného označenia
hlavnej cesty). V jednosmerných uliciach bude povolená
jazda cyklistov v protismere. „Tú
je možné zaviesť v jednosmerných
uliciach len pri znížení maximálnej povolenej rýchlosti na 30
km/h,“ vysvetľuje R. Hartmann.
Podľa
dopravno-štatistických
výskumov sa v týchto zónach
doprava upokojí, zníži sa množstvo konﬂiktov, stretov aj dopravných nehôd. Pre účastníkov
cestnej premávky je pri zavedení

tohto opatrenia
najdôležitejšia
ohľaduplnosť
voči ostatným, najmä
s l a b š í m
účastníkom cestnej premávky,
najmä teda ohľaduplnosť motoristov voči cyklistom a chodcom,
ale zároveň aj ohľaduplnosť cyklistov voči chodcom. „Prosíme
preto trenčiansku verejnosť, aby
túto novinku prijala s pochopením a s čo najväčšou mierou vzájomnej ohľaduplnosti,“ hovorí
predseda Cyklokomisie a poslanec MsZ Richard Medal.
(RED)

MESTO PRIPRAVUJE VIANOČNÉ TRHY 2016
Na prenájom stánkov s občerstvením a nápojmi je vyhlásená elektronická aukcia. Záujemcovia sa môžu do nej
hlásiť do 17. októbra.

Mestské
hospodárstvo
a správa lesov, m. r. o., vyhlásilo elektronickú aukciu na prenájom stánkov s nápojmi a občerstvením počas Vianočných
trhov 2016. Uskutočnia sa
na Mierovom námestí v období od 5. do 23. decembra 2016.

Vstupné kolo, počas ktorého sa
môžu záujemcovia prihlasovať
do aukcie, trvá od 30. septembra do 17. októbra 2016. Všetky potrebné informácie sú zverejnené na www.trencin.sk pod
bannerom VIANOČNÉ TRHY
AUKCIA.

FOTO: R. J.
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NEZABUDLI STE
ZAPLATIŤ DANE?
V piatok 30. septembra
2016 uplynul termín na zaplatenie dane z nehnuteľností a dane za psa.
Skontrolujte si, či ste ich
náhodou nezabudli zaplatiť. Výzvu na zaplatenie
nedoplatku vám správca
dane nemusí poslať.

Týmto pohľadávkam venuje správca dane vždy výnimočnú pozornosť, pretože tvoria podstatnú časť pohľadávok
Mesta Trenčín. K 31. decembru 2015 predstavovali výšku
730 988,28 eur. Z toho bolo
prihlásených v konkurzoch
346 748,62 eur. U súdneho
exekútora sú prihlásené pohľadávky vo výške až 309 903,16
eur.
„V roku 2015 sa nám podarilo vymôcť pohľadávky od neplatičov dane z nehnuteľností vo
výške 240 453,52 eur,“ hovorí
špecialista pre dane a poplatky
Ján Margetín z Ekonomického
útvaru MsÚ v Trenčíne.
„Zároveň sme v uvedenom
roku postúpili nové pohľadávky súdnym exekútorom na vymáhanie vo výške 149 982,09
eur.“ Správca dane vyvíja maximálnu snahu znižovať výšku
pohľadávok a pracovať s pohľadávkami tak, aby sa neplatiči nevyhli povinnosti daň
zaplatiť.
Preto mesto upozorňuje na uplynutie lehoty na zaplatenie dane z nehnuteľností
a dane za psa a zároveň vyzýva občanov, aby si skontrolovali uvedené platby a zaplatili
prípadný nedoplatok. Vyhnú
sa tak zbytočným problémom
a zvýšeným ﬁnančným nákladom, ktoré by im mohli vzniknúť tým, že mesto postúpi ich
pohľadávky súdnemu exekútorovi na vymáhanie.
(RED)
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DERATIZÁCIA V MESTE TRENČÍN

UŽÍVATE MESTSKÉ POZEMKY PRI
SVOJICH NEHNUTEĽNOSTIACH?

Predchádzajme vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

Mesto Trenčín má záujem odpredať svoje
pozemky, ktoré dlhodobo užívajú vlastníci priamo priľahlých
nehnuteľností.
Podmienkou je, aby daný pozemok nebol využiteľný aj pre
vlastníkov ostatných susedných nehnuteľností. Týka sa to
napríklad predzáhradiek pred rodinnými domami, kde sú aj
vstupy do domov alebo garáží, ale aj záhrad za rodinnými
domami, na ktoré je prístup len cez pozemok žiadateľa.
Ďalšou podmienkou, pri ktorej môžete získať do vlastníctva vami
užívaný mestský pozemok, je jeho výmera maximálne do 200 m2.
V tomto prípade predstavuje kúpna cena 8,30 eur za 1 m².
Predaj takýchto pozemkov podlieha prerokovaniu a odporučeniu
v odborných útvaroch Mestského úradu v Trenčíne, v orgánoch
mesta a posledným krokom je schválenie Mestským
zastupiteľstvom v Trenčíne.
Upozorňujeme, že uvedená kúpna cena bude platiť len pre tých
žiadateľov, ktorí svoju písomnú žiadosť na majetkovoprávne
vysporiadanie takýchto pozemkov podajú najneskôr
do 31. 3. 2017 v podateľni Mestského úradu v Trenčíne. Pri
doručení žiadosti po tomto termíne, bude kúpna cena pozemkov
vo výške 15 € za 1 m².

Oleje a tuky z domácnosti
nepatria do výlevky
Čo robíte s olejmi a tukmi z prípravy jedál? Do kanalizácie
určite nepatria. Zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku odovzdajte. Napríklad aj
počas jesenného upratovania.

Jedlé oleje a tuky je možné odovzdať v uzatvárateľných
nádobách (napr. v PET fľašiach) na zberných dvoroch alebo do zberných nádob na benzínových pumpách Slovnaft
– za cestným mostom na Bratislavskej ulici a oproti Bille
na Ulici gen. M. R. Štefánika.
Počas jarného a jesenného
upratovania môžu obyvatelia
vyložiť nádoby s jedlými olejmi
k veľkoobjemovým kontajnerom, ktoré sú v meste rozmiestňované podľa harmonogramu.
Pozor však, medzi jedlé oleje
a tuky nepatria motorové, hydraulické či iné oleje a tuky, ktoré
neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.
Je zakázané jedlé oleje a tuky



miešať s komunálnym odpadom
a ukladať na verejné priestranstvá, resp. k zberným nádobám
na komunálny odpad. Použitých jedlých olejov a tukov nie
je možné sa zbaviť ich vypustením do kanalizácie. Prepravu
a zneškodňovanie jedlých olejov a tukov z domácností môže
zabezpečovať výhradne spoločnosť, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu.
Nakladanie s jedlými olejmi
a tukmi z domácnosti upravuje
Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Trenčín č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta v tretej
časti.
(RED)

OZNAM

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. 2016 do 23. 12. 2016
na uliciach Hviezdoslavova a Jaselská pred Posádkovým klubom (ODA). Oznamujeme záujemcom, že prihlásiť sa môžu
do 11. 11. 2016 zaslaním prihlášky, ktorej predtlač je zverejnená
na www.trencin.sk/mhsl – Prihláška na Trenčianske vianočné
trhy so spotrebným tovarom. V prípade záujmu vám bližšie informácie poskytne Ing. Dobiaš na t. č. 0902 911 047.

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Trenčíne vydal výzvu na vykonanie
regulácie živočíšnych škodcov
v termíne od 1. do 31. októbra
2016. Mesto Trenčín, fyzické
osoby – občania, fyzické osoby – podnikatelia a právnické
osoby na území mesta Trenčín
sú povinní zabezpečiť plnenie
opatrenia podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia. Táto výzva je uverejnená na webovej stránke úradu www.ruvztn.sk, i na stránke
mesta www.trencin.sk.



VEREJNÚ ZELEŇ
DERATIZUJE MESTO

Mesto Trenčín zabezpečí deratizáciu priestranstiev verejnej
zelene v rozsahu cca 110 ha vrátane stojísk smetných nádob nachádzajúcich sa na verejnej zeleni
a niektorých objektov v majetku
mesta. V termíne od 10. do 21.
októbra 2016 tieto práce vykoná ﬁrma Pavol Beták – ASANA,
s.r.o. Pôjde o lokality: sídlisko
Kvetná, Zámostie – Nové Zlatovce, Zlatovce, Zámostie – pred železnicou, JUH, Centrum – Dolné
mesto, bytovky pri Leoni, Noviny,
Sihoť I, II, III, IV, Pod Sokolice,
Kubrá, Kubrica a Opatová.



DERATIZÁCIA VEREJNEJ
KANALIZÁCIE

V tom istom termíne, teda
od 10. do 21. októbra, vykoná



deratizáciu verejnej kanalizácie,
ktorú má v správe, aj spoločnosť
TVK, a. s., prostredníctvom ﬁrmy Pavol Beták – ASANA.



DAJTE POZOR NA
DOMÁCICH MILÁČIKOV

Upozorňujeme majiteľov domácich a spoločenských zvierat,
aby v čase vykonávania deratizácie zvýšili kontrolu ich pohybu
na verejných priestranstvách zelene a zabránili kontaktu zvierat
s návnadami.



POVINNOSŤ AJ PRE
PODNIKY A BYTOVÉ
DRUŽSTVÁ

Útvar stavebný a životného prostredia zároveň odporúča všetkým bytovým družstvám,
bytovým spoločenstvám, poľnohospodárskym družstvám, podnikom, prevádzkam podnikania
a organizáciám, ktoré spravujú
objekty na území mesta Trenčín, ako aj vlastníkom bytových
domov a objektov, užívateľom
nehnuteľností a pozemkov, aby
si splnili povinnosť v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zabezpečili vykonanie deratizácie svojich
objektov, ich okolia a prípojok
kanalizácie pred objektmi.
Vyzývame občanov, ak zaevidovali zvýšený výskyt hlodavcov
na verejných pozemkoch, aby to
nahlásili na útvar stavebný a životného prostredia.

ROKOVANIA VMČ

VMČ Stred

10. 10. 2016 o 15.30 v sobášnej sieni MsÚ

VMČ Západ 26. 10. 2016 o 18.00 v KS Záblatie
VMČ Juh

7. 11. 2016 o 17.30 v KS Juh

VMČ Sever

6. 10. o 16.00 v KS Kubrá, 3. 11. v Centre seniorov



VEREJNÉ ZASADNUTIA KOMISIÍ PRI MSZ

Finančná a majetková komisia 13. 10. o 16.00 h v zasadacej
miestnosti č. 109 v Centre rozvoja mesta na Farskej ulici
Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného
plánovania 11. 10. o 15.30 h v sobášnej sieni
Komisia školstva 5. 10. o 14.30 h v Klientskom centre
Komisia mládeže a športu 12. 10. 2016 o 15.00 h v zasadacej
miestnosti č. 109 v Centre rozvoja mesta na Farskej ulici
Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku 5. 10. o 13.00 h
vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ
Komisia kultúry a cestovného ruchu 18. 10. o 16.00 h v KIC

4. október 2016
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Harmonogram jesenného upratovania 2016
Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius
Pedersen, a. s., v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi vykonáva na území mesta v mesiacoch september,
október a november 2016 jesenné upratovanie.

Jesenné upratovanie prebieha počas 8 sobôt. Obraciame sa
preto na občanov, aby túto možnosť využili a prispeli tak k čistote mesta. Nakoľko podľa zákona

SOBOTA
– 8. 10.
2016

SOBOTA
– 15. 10.
2016

SOBOTA
– 22. 10.
2016

SOBOTA
– 5. 11.
2016

SOBOTA
– 12. 11.
2016

SOBOTA
– 19. 11.
2016

ste boli disciplinovaní a dodržiavali označenie a účel kontajnerov! PRÍSNE SA ZAKAZUJE
vykladať odpad po odvezení
kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta 166 €. VOK budú
umiestnené podľa nasledovného
harmonogramu:

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 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)
– Zahumenská (autobusová zástavka – OTOČ)
– Električná (za autobus. zást. pri smetných nádobách)

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Kubranská – Pred poľom (pri byt. dome č. 374 – 375)
– 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)

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Mlynská (začiatok ulice)
– Opatovská (okolo č. 90 – 95)
– Sibírska (bytovka 12/696)
– Niva (pri plote MŠ)
– Potočná (v blízkosti domu č. 139)

– Potočná (v blízkosti domu č. 50 – 58)
– Horeblatie (oproti domu č. 617)
– Clementisova (detské ihrisko – nádoba na sklo č. 18907)
– Žilinská (stojisko nádob, oproti zber. surovinám)
– Odbojárov (oproti RD 21 – 23)

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 (bezbarierová bytovka – vedľa telef. búdky)
– Hurbanova (bytovka č. 32 – 38)

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

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

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

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Duklianskych hrdinov 16 – J. Hollého (parkovisko)
– Bavlnárska – Obchodná (pri nádobe na KO)
– Kožušnícka (oproti RD č. 40)
– Hlavná (pri kaplnke)
– Hanzlíkovská – J. Psotného (pri nádobe na sklo 18416)
– Ľ Stárka (v zákrute k žel. mostu)

– 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)

Do VOK nie je možné ukladať
elektroodpad, vyradené batérie
a akumulátory, žiarivky, železný
šrot ani iné nebezpečné odpady.
Tento odpad je možné vyložiť ku
kontajnerom, odkiaľ odvoz zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen,
a.s. Pneumatiky v zmysle nové-



platí zákaz ukladania biologicky
rozložiteľného odpadu na skládku, zber odpadu sa uskutočňuje do 2 rôznych veľkoobjemových kontajnerov (VOK). Jeden

z nich slúži výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného
odpadu (t. j. 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 vás, aby

ho zákona o odpadoch nie sú už
súčasťou komunálnych odpadov,
a preto ich počas upratovania nie
je možné odovzdávať. Občania ich
môžu odovzdať bezplatne v rámci
siete distribútorov a pneuservisov.
Aj počas upratovania sú otvorené
oba zberné dvory – na Zlatovskej

ZBERNÝ DVOR NA ZLATOVSKEJ ULICI

Nachádza sa na Zlatovskej ulici 2200 v oplotenom areáli oproti
SAD. Prístup do dvora je odbočkou priamo z mestskej komunikácie
zo Zlatovskej ulice.
Prevádzkové hodiny: pondelok – sobota: 6.30 hod. – 17.30 h,
pre odovzdanie DSO do 17.00 h.
Telefonický kontakt: 0902 999 446, dispečing 032/640 13 40
Súčasťou zberného dvora je aj sklad nebezpečných odpadov, v ktorom je zhromažďovaný nebezpečný odpad rôzneho druhu. Na ostatné odpady sú rozmiestnené označené VOK. V zbernom dvore nie
je možné odovzdať zmesový komunálny odpad ani pneumatiky.

i na Soblahovskej ulici. Tu je možné odovzdať druhy odpadu v zmysle platného Všeobecne záväzného
nariadenia č. 7/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín, ktoré je uverejnené na www.trencin.sk. Ešte raz



prosíme občanov, aby dodržiavali
označenie kontajnerov a ukladali do nich len určené odpady a aby
nevykladali odpad po odvezení
kontajnerov. Na disciplinovanosť
pri ukladaní odpadu budú dohliadať pracovníci Marius Pedersen, a.
s., a Mestskej polície.
(USAŽP)

ZBERNÝ DVOR NA SOBLAHOVSKEJ ULICI

Nachádza sa v oplotenom areáli na Soblahovskej ulici 65 v smere
na Soblahov (takmer oproti Villa parku). Prístup do zberného dvora
je odbočkou priamo z mestskej komunikácie zo Soblahovskej ulice.
Prevádzkové hodiny: pondelok – sobota: 8.00 – 17.30 h, pre
odovzdanie DSO do 17.00 h
Telefonický kontakt: 0902 999 458, dispečing 032/640 13 40
Dvor je určený výlučne na zber ostatných odpadov (t. j. nie nebezpečných), pre ktoré sú v areáli rozmiestnené označené VOK rôznych objemov. V zbernom dvore nie je možné odovzdať zmesový
komunálny odpad ani pneumatiky.
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Medaily trenčianskych
športových rybárov

ZUŠ K. Pádivého má
kvitnúcu záhradu

Na Majstrovstvách sveta
v športovom love rýb udicou
na prívlač 2016 reprezentoval naše mesto Jaroslav Sámela, ktorý s družstvom Slovenska ako pretekár získal zlato
a stal sa majstrom sveta v družstvách. Majstrovstvá sa konali
tento rok na Slovensku vo Svite
(26.-29. 5.) s účasťou 144 športovcov z 18 krajín. V jednotlivcoch skončil J. Sámela, ktorý
má na svojom konte už aj titul

Najlepší športovec mesta Trenčín za rok 2015, na 11. mieste.
Trenčanom sa darilo aj v septembri (2. – 4.) na Medzinárodných majstrovstvách Slovenska
jednotlivcov LRU-Prívlač v Púchove, kde v konkurencii 40 najlepších jednotlivcov zo Slovenska, ďalších pretekárov z Českej
republiky a Lotyšska obsadil
druhú priečku Branislav Ďuďák
z Trenčína. Tretia patrí Jaroslavovi Sámelovi. Blahoželáme!

Adela Ondrejovičová
Nachádza sa vo vynovenom átriu budovy s výhľadom
na Park M. R. Štefánika. Átrium počas leta získalo celkom
nový vzhľad. Má nové pódium,
lavičky a profesionálne riešenú výsadbu, za ktorou stoja
dve mladé trenčianske záhradné architektky Lucia Barteková
a Ivana Kodajová. V záhrade je
vysadených asi 1200 narcisov,

hortenzie, muchovníky, trvalky
a na údržbu nenáročná okrasná
tráva. Pod projekt sa ako hlavný
sponzor podpísalo Mesto Trenčín, ktoré prispelo sumou 7 tisíc
eur. Materiálnu pomoc poskytli
aj súkromné ﬁrmy a prvých tisíc
eur získal projekt víťazstvom
v hlasovacej súťaži jednej z komerčných bánk.
(RED),
FOTO: ARCHÍV KVITNÚCE ZÁHRADY

V Trenčíne vyhlásili dve
najlepšie biopotraviny

na Mr. Olympia o dve priečky vyššie
Na najprestížnejšom podujatí vo svete profesionálnej kulturistiky a ﬁtness Olympia Weekende v Las Vegas (16. a 17. 9.)
sa predstavili aj dvaja športovci
zo Slovenska. Kulturista Andrej
Mozoláni a bodyﬁtnesska Adela
Ondrejovičová. Slovenská profesionálka v kategórii Figure
nadviazala na svoju minuloročnú účasť a zvládla svoj druhý
štart na Olympia Weekende
2016 v Las Vegas veľmi dobre.
Znovu postúpila do najlepšej

top 15 a oproti vlaňajšku si polepšila o dve priečky. Skončila dvanásta, keď porazila až 18
súperiek. Adela Ondrejovičová
je veľmi úspešná medzi profesionálkami a na konte má už dva
triumfy na PRO-súťažiach. Vlani triumfovala v Birminghame
a v San Marine. Mesto Trenčín
ju v apríli tohto roku ocenilo titulom Najlepší športovec mesta za rok 2015. K najnovšiemu
úspechu blahoželáme!
ZDROJ: SPORT.SK

Maťovčík

na Majstrovstvách Európy

Na Trenčianskom BIOjarmoku, ktorým ožilo Mierové
námestie v piatok 23. septembra, vyhlásili za Slovenskú biopotravinu roka 2016 BIO hovädzie mäso z Farmy Turová
(na fotograﬁi výrobca Peter Badiar). Po prvýkrát išlo o rozhodnutie odbornej poroty. Z tradičného online hlasovania ľudí

vyšla ako najobľúbenejšia biopotravina 100-percentná ovčia
bio bryndza z Ekofarmy Važec.
Patrí jej Cena BIO spotrebiteľov
2016. Do hlasovania sa od 1.
júna do 21. septembra 2016 zapojil rekordný počet spotrebiteľov, celkom 4846, čo je trojnásobný nárast oproti minulosti.
FOTO: P. S.

Cyklista Július Maťovčík,
člen ŠKN Trenčín, obsadil na 8.
Majstrovstvách Európy v cyklistike nepočujúcich v kategórii

Road Race muži na 120 km 7.
miesto. Majstrovstvá sa konali 14. – 20. augusta v Belgicku.
Blahoželáme!

4. október 2016

kultúra
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Keď nepríde Mohamed k hore…
Už po jedenástykrát ožije Trenčín dobrodružstvom.
Od 10. do 12. novembra bude mesto hostiť festival dobrodružných filmov HoryZonty. Festival sa koná s podporou Mesta Trenčín.

Hoci sa tento rok festival
sťahuje z Posádkového klubu
(ODA) do Kina Hviezda a Klubu Lúč, organizátori sľubujú divákom, že o kvalitné ﬁlmy
od režisérov z celého sveta, diskusie so zaujímavými domácimi a zahraničnými hosťami
a sprievodné podujatia nebude
núdza. „V týchto dňoch pracujeme na štruktúre programu, ktorý
treba ušiť na nové priestory a kapacity sál. Návštevníci HoryZontov sa majú určite na čo tešiť,“
povedala riaditeľka podujatia
Marka Dutková.
Časť festivalového programu sa presunie aj do Artkina
Metro, v ktorom bude premietaný ﬁlmový blok Retro v Metro.

V rámci neho budú môcť aj vďaka ﬁnančnému príspevku z Audiovizuálneho fondu záujemcovia uvidieť ﬁlmy zo zlatej éry
československého horolezectva
z archívu Slovenského ﬁlmového ústavu.
S ﬁnančnou pomocou Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky môžu organizátori
i tento rok zaradiť do hlavného programu sekciu s názvom
„Umenie a šport v živote telesne
postihnutých“. Ide o blok venovaný ľuďom s telesným postihnutím, ktorí napriek svojmu
hendikepu dokážu podať obdivuhodné výkony v oblasti športu a outdoorových aktivít. Všetko o festivale nájdete

CENA PUBLIKA, POZVANIE DO NEW
YORKU, JESENNÁ KLAUN TÚR...
Ani počas divadelných prázdnin herec Pavol Seriš neoddychoval. Po študijnom pobyte v Paríži sa v auguste
predstavil na dvoch zahraničných festivaloch s anglickou verziou svojej autorskej hry „Chutilo vám, páni?“

Najskôr to bol festival profesionálnych divadiel Monomafﬁa v estónskom meste Pärnu. Získal na ňom prestížnu
Cenu publika.
„Okrem iných na ňom vystupovali aj umelci z USA a s tým
súvisí pozvanie na vystúpenia
v New Yorku,“ prezradil Pavol
Seriš.
Na nesúťažnej prehliadke

International Monodrama Fest
2016 v tureckom Medrese sa
predstavili aj herci z Nemecka,
Holandska, Poľska, Iránu, Litvy
a Izraela. „Potešilo ma, že na festivalový plagát vybrali zo všetkých účinkujúcich práve moju fotograﬁu. Publikum v zaplnenom
amﬁteátri bolo otvorené, vďačné,
nasledujúca diskusia sa pretiahla dlho do noci.“

Jedným z hlavných tohtoročných hostí HoryZontov bude
česká cyklistka Markéta Peggy Marvanová. Jedna z najmladších účastníčok v histórii najdlhších pretekov na horských bicykloch na svete Tour Divide.
na www.horyzonty.sk. Vyhrať
dve vstupenky na úvodný ceremoniál festivalu môžete v súťaži
na strane 2.
BARBORA PREKOPOVÁ
PR FESTIVALU HORYZONTY

Novú divadelnú sezónu už
rozbehol úvodnými vystúpeniami. S pražskou režisérkou
a scenáristkou Monikou Pulišovou pripravuje monodrámu Samko Tále podľa kultovej
Knihy o cintoríne Daniely Kapitáňovej. V spolupráci s komikom Filipom Tellerom sa rodí
nová autorská komédia dvoch
hercov.
A pripravuje sa na Klaun
Túr 2016 – turné po šestnástich
slovenských a českých mestách
s hrou „Chutilo vám, páni?“,
ktoré v dňoch 15. 10. – 15. 11.
organizuje manažér Michal Malicher. V piatok 4. 11. bude jednou zo zastávok turné aj Trenčín.
(OC)

Rudolf Moško oslavuje 90 rokov
Významný slovenský maliar a najvýraznejší predstaviteľ súčasnej profesionálnej trenčianskej výtvarnej scény sa narodil 22. septembra 1926 v Dobrej pri Trenčíne.

V rokoch 1946 – 1949 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania pri SVŠT v Bratislave
u prof. J. Mudrocha, G. Mallého
a D. Millyho. Od roku 1949 žije
a tvorí v Trenčíne. Je zastúpený
v zbierkach slovenských galérií
a v súkromných zbierkach doma
i v zahraničí. Od roku 1962 uskutočnil viac ako 40 samostatných
výstavných podujatí doma i v zahraničí. Venuje sa maľbe, kresbe

a v rokoch 1960 – 1988 realizoval na území Slovenska celý rad
diel v architektúre.
Galéria Miloša Alexandra
Bazovského v Trenčíne pripravila pri príležitosti životného
jubilea rozsiahlu retrospektívnu výstavu, približujúcu vývoj
a rozsah jeho maliarskeho názoru od 50-tych rokov 20. storočia až po súčasnosť. Slávnostná vernisáž sa konala 14.

septembra. Výstavu si môžete
pozrieť do 23. októbra 2016.
Jubilanta slávnostne prijal 29.
septembra vo svojej kancelárii
primátor mesta Richard Rybníček.
(RED), FOTO: J. T.

HORYZONTY VYHLÁSILI
FOTOSÚŤAŽ, TÉMOU
SÚ „FARBY SVETA“
Do piatka 14. októbra môžu
záujemcovia prihlásiť zábery do fotosúťaže festivalu dobrodružných filmov
HoryZonty.

Svoje fotky môže prihlásiť
ktokoľvek. „Tohtoročnou témou sú
farby sveta a fotograﬁe by mali byť
zhotovené v prírode alebo počas
cestovania,“ upresňuje jedna z porotkýň súťaže Zuzana Jargašová.
Súťaž pre neprofesionálnych, ale i profesionálnych fotografov je neodmysliteľnou súčasťou HoryZontov. Za desať
festivalových rokov do nej prihlásili stovky záujemcov tisícky
fotograﬁí. Výber štyridsiatich
najlepších, medzi ktorými sú aj
štyri víťazné snímky, môžu návštevníci každoročne obdivovať
počas troch festivalových dní
v dejisku jeho konania. Tohto
roku bude podujatie zastrešovať
Kino Hviezda a Klub Lúč.
Trojčlenná porota v zložení: Michaela Dutková, Zuzana Jargašová a Gabriela Zigová
zasadne ešte pred festivalom.
Porotkyne rozhodnú o troch
najlepších záberoch a víťazovi
Grand prix. „Pri hodnotení zohráva hlavnú rolu nápad fotograﬁe, ako sa jej autor popasoval
s témou,“ prezrádza Jargašová.
Výhercovia dostanú hodnotné
ceny. Ich mená budú zverejnené
na festivale a takisto na oﬁciálnej internetovej stránke HoryZontov. Festival sa bude konať
od 10. do 12. novembra 2016.
BARBORA PREKOPOVÁ
FOTO: ARCHÍV FESTIVALU
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Hľadajú domov

Ochutnajte to najlepšie zo záhrad

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

Albert je asi 10-mesačný
energický kríženec. Zvládol by
život v byte aj v dome. Vhodný
je k osamelejším, skôr mladším ľuďom, nechá sa veľmi rád
rozmaznávať a plne by zastúpil prázdne miesto v hocijakej
domácnosti.
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Výstavisko Expo Center v Trenčíne pozýva 21. až 22.
októbra na 7. ročník výstavy ovocia, potrieb pre záhradkárov a farmárskych produktov JAHRADA.

Návštevníci budú mať možnosť vidieť víťazné exponáty 15.
ročníka súťaže profesionálov
Jablko roka. Vystavené budú aj
najkrajšie jablká amatérov – milovníkov záhradkárčenia, ktorí
sa zúčastnia 21. ročníka celoslovenskej súťaže o najkrajšie

jablko. Október je obdobím sadenia, rezania a vrúbľovania
stromov a okrasných drevín,
k čomu je prispôsobený odborný
sprievodný program. Predseda
Slovenského zväzu záhradkárov
Eduard Jakubek bude počas výstavy viesť atraktívnu praktickú

školu pre záhradkárov. Pripravené sú odborné prednášky
a poradenské služby o pestovaní ovocných drevín a degustácia vybraných odrôd jabĺk
a hrušiek. Vďaka spolupráci so
Slovenským zväzom včelárov sa
na výstave predstavia aj producenti medu a včelích produktov.
Tento rok sa práve v Trenčíne
uskutoční Medzinárodná konferencia zlepšovateľov a vynálezcov vo včelárstve. Spoločne s výstavou JAHRADA sa bude konať
už piaty ročník výstavy potrieb
pre seniorov SENIOR EXPO
a tretí ročník výstavy zameranej
na zdravý a harmonický spôsob
života ZDRAVIE & HARMONIA. Viac informácií o výstavách nájdete na www.expocenter.sk.
Na tradičnú oslavu úrody
a šikovnosti pestovateľov sa môžete vybrať aj s INFOm. Vyhrajte vstupenky na výstavu na strane 2.
(RED)

Žiaci získavali finančnú gramotnosť
Asi 11-mesačného kríženca labradora Jeffa našli pri
kláštore v Skalke nad Váhom.
Pravdepodobne sa iba zatúlal. Vhodný je do bytu či domu
so záhradkou s prístupom
dnu alebo zateplenou búdou,
k mladším ľuďom i deťom.

Aston je mladý asi 10-mesačný energický kríženec. Potrebuje skúseného človeka,
ktorý bude mať čas sa mu venovať. Vhodný je do domu so záhradkou a zateplenou búdou,
k mladším ľuďom.
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.

V mesiacoch máj a jún 2016
sa uskutočnili v základných
školách v Trenčíne semináre pod názvom „Krok
za krokom vo finančnom
vzdelávaní“.

Realizovalo ich občianske
združenie Zlatá tehlička, o. z.
v spolupráci s Mestom Trenčín.
Hlavným cieľom projektu bolo
priblížiť žiakom oblasť bankovníctva a poisťovníctva, rodinných ﬁnancií a spotrebiteľských
práv. Na seminároch pod vedením lektoriek Ing. Kataríny Vavríkovej, Mgr. Aleny Mazánovej
a Janky Lamačovej riešili žiaci
rôzne praktické cvičenia a hry,
ktoré vychádzali z ich znalostí
a skúseností. Tie boli doplnené
znalosťami a praktickými skúsenosťami lektoriek z prostredia



bankovníctva. „Po absolvovaní
seminárov by mali účastníci porozumieť základným ﬁnančným
pojmom, orientovať sa v službách, ktoré ponúkajú ﬁnančné inštitúcie, vedieť ich efektívne využívať, poznať základné

pravidlá riadenia osobných ﬁnancií,“ informovala K. Vavríková. Po ukončení seminárov
čakali na žiakov testy ﬁnančnej
gramotnosti, ktoré zvládli veľmi
úspešne a boli odmenení vecnými cenami a diplomom.
(RED)

ZO ŠKOLSKÝCH ŠTATISTÍK K 15. 9. 2016

 V školskom roku 2016/2017
navštevuje základné školy v pôsobnosti Mesta Trenčín 4 202
žiakov. Na stredné školy odišlo
388 deviatakov, nastúpilo 511
prvákov.
 V projekte ERIN sa vzdeláva 91 mimoriadne nadaných
žiakov.

 Záujem o školské kluby detí
stále trvá. Navštevuje ich 1571
žiakov – o 38 viac ako vlani.
 Základnú umeleckú školu
K. Pádivého navštevuje 1181
žiakov, hudobný odbor 518, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor 663 žiakov.
 Záujmovú činnosť v CVČ

využíva 655 detí, čo je nárast
o 94 detí a mládeže.
 Materské školy v pôsobnosti Mesta Trenčín navštevuje 1500 detí, z toho je 517
predškolákov.

4. október 2016
PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV
NA OSVIENČIMSKEJ ULICI (PO – PIA: 8.00 – 17.00)
Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitáreň (knihy, video,
TV, noviny a časopisy), spoločenské hry, šachy, karty, stolný tenis, hudobné kurzy
(akordeón, flauta, gitara, klavír), PC, internet.
Pondelok 8.00 – 17.00
Pedikúra
pondelok, štvrtok 9.30 – 10.30
Cvičenie ženy I.
pondelok 10.00 – 12.00
Spevácka skupina „Sihotiar“
pondelok 14.30 – 16.00
Joga začiatočníci
pondelok 16.30 – 18.00
Joga ženy
pondelok 16.30 – 18.30
Keramika klub
utorok, piatok 10.00 – 11.00
Cvičenie ženy II.
utorok, štvrtok, piatok 12.00 – 16.00 Stolný tenis
utorok 13.00 – 16.00
Jednota dôchodcov Slovenska č. 5
utorok, štvrtok 14.00 – 17.00
Kartové hry
streda 14.00 – 16.00
Stolný tenis
streda 14.00 – 15.30
Výbor JDS č.27
streda 15.00 – 17.00
Diabetes konzultácie
štvrtok 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 Keramika klub
štvrtok 16.30 – 18.30
Keramika – kurz
Osvienčimská 3, Trenčín-Sihoť, 032/7434 535, 0911 041 818
(p. Matejková), 0911 041 820 (p. Buxarová)

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO
Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred
10. 10.

Slávnostné stretnutie s jubilantami

17. 10.

Kpt. Mgr. Danka Adamíková, Jela Vlnová, samostatný
inšpektor – Bezpečná jeseň života

24. 10.

PhDr. Bc. Anetta Dubrovayová – Terénne sestry
v domácom prostredí

31. 10.

Idividuálne návštevy cintorínov

7. 11.

Mgr. Vladimír Uhrín – Rehole na Slovensku.

Ďalšie akcie:
9. 10.

Popolvár SND BA

14. 10.

Sluha dvoch pánov DJP TT

Zorganizovali Európsky týždeň
V ZŠ na Východnej ulici sa
19. septembra konala jesenná
olympiáda netradičných športov. V tomto školskom roku sme
sa rozhodli vzdať hold olympionikovi Matejovi Tóthovi. Pre
žiakov bola pripravená turistická trasa, odpovedali na otázky
z oblasti športu a zároveň hľadali plyšových „pokémonov“.
Olympiáda bola súčasťou projektu Európsky týždeň. Ďalšou
aktivitou je Európsky deň, ktorý
sa na škole konal 28. septembra.
Žiaci si pripravili prezentačné materiály o všetkých štátoch
Európy. Na školu prijali pozvanie obyvatelia Trenčína, ktorých
materinským jazykom nie je slovenčina. Rozprávali o rodnom
kraji, ich kultúre a tradíciách.
V triedach sa ozývala hlavne
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spektrum

angličtina a ruština. Mestu Trenčín patrí vďaka za poskytnutie ﬁnančnej podpory na organizáciu
projektu.
TEXT: P. PETHÖ, ZŠ, VÝCHODNÁ 9

Začal sa Medzinárodný
týždeň nosenia detí 2016
Týždeň od 2. do 8. októbra patrí na celom svete oslave
nosenia detí. Slovensko sa k tejto akcii pripája po štvrtýkrát.

Materské centrum Srdiečko
Trenčín v spolupráci s Občianskym združením Nosma pri príležitosti Medzinárodného týždňa nosenia detí pripravilo pre
všetkých rodičov, starých rodičov a priaznivcov nosenia bohatý a zaujímavý program. V ňom
mala svoje miesto spoločná túra
nosiacich rodičov na Inovec (2.
10.), trenčiansky nosičský miniTRH (3. 10.) i profesionálne
fotografovanie nosiacich mamičiek (4. 10.). Celá akcia vyvrcholí spoločným sprievodom

ulicami mesta v stredu 5. 10., počas ktorého rodičia ponesú svoje detičky v šatkách a nosičoch.
Zraz je pred MC Srdiečko medzi
9.30 a 10.00 h. O tom, čo rodičom nosenie dáva, porozprávajú budúcim rodičom o 17.00 h
na cvičení pre tehotné s témou
nosenia detí v KC Stred. Vo štvrtok 6. 10. sa o 16.30 h v pobočke
MC Srdiečko v KC Stred na Dlhých Honoch uskutoční beseda
s ortopédom a fyzioterapeutom
na tému nosenia detí.
(RED)

Centrum pre rodinu
Trenčín pozýva
 V nedeľu 9. októbra 2016 absolvujeme už po piatykrát túru
na zrúcaninu Súľovského hradu. Vyberieme sa z obce Súľov
po žltej popri Lúke pri Kamennom hríbe až ku Šarkanej diere,
odkiaľ krátkym stúpaním pod
Roháč, odtiaľ po červenej zostúpime na Lúku pod hradom (sv.
omša, opekačka). Kto bude mať
ešte chuť a dosť síl, môže vystúpiť na Súľovský hrad. Ostatní sa
z Lúky pod hradom príjemným
klesaním dostanú k parkovisku. Trasa je o trocha dlhšia ako
po minulé roky (9,2 km turistickým tempom za 3,5 h), preto treba zobrať dostatok tekutín,
špekáčikov a keksíkov. Túra je
vhodná pre malých aj veľkých,
odporúča sa najmä pre rodiny
s deťmi. Trasu si každý účastník
zvolí podľa seba. Príďte si s nami
spoločne vychutnať čaro jesennej

prírody a poďakovať Stvoriteľovi
za jeho dary. Stretneme sa o 9.00
h pred Kostolom Sv. Rodiny
v Trenčíne na Juhu alebo o 10.00
h na parkovisku pod Súľovskými
skalami. Všetci priatelia krásnej
slovenskej prírody sú na výlete
srdečne vítaní. Počas túry si uctíme pamiatku Zuzany a Samka Sýkorových pri sv. omši o cca
o 14.30 na Lúke pod hradom.
 Na Tvorivých dielňach v nedeľu 23. októbra o 16.00 h budeme
vyrábať šperky z drôtikov a korálikov rôznych druhov. Tvorivé
dielne bude viesť výborná šperkárka Vandalka, ktorú môžete
poznať z portálu sashe.sk. Príďte
sa pozrieť, ako sa vyrábajú krásne
vecičky a skúsiť si vyrobiť vlastné.
O pripravovaných akciách sa
dozviete viac na www.cprtrencin.sk a www.facebook.com/
cprtrencin.
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste






Iveta Kubišová, vedúca útvaru stavebného a životného
prostredia:
Parkovisko nepatrí Mestu
Trenčín. Jeho vlastník v súčasnosti požiadal o vydanie stavebného
povolenia na stavbu „Polyfunkčný objekt A-Platz Nám. sv. Anny,
Trenčín“. Na základe jeho žiadosti vydal stavebný útvar oznámenie
o začatí stavebného konania.

Môže mesto zakázať tranzit cez Trenčín? Začala sa
repná kampaň a znova bude
tadiaľto prechádzať množstvo
kamiónov, pritom majú možnosť jazdiť po D1. M. GABRHEL
Róbert Hartmann, poverený
vedením útvaru dopravy:
Mesto nemôže zakázať tranzit cez mesto, nakoľko cez mesto
vedie štátna cesta 1. triedy I/61
– ktorá je celoštátnou tranzitnou
komunikáciou.

Kedy bude na Juhu – na Ul.
gen. Svobodu – budova potravín doplnená o vegetačné
úpravy fasády. Zatiaľ je fasáda
dotvorená z veľkej časti burinou.
MÁRIA V.

Martin Beďatš, hlavný architekt mesta:
Vykonali sme obhliadku –
zeleň rastie, pavinič sa vyznačuje tým, že prvé roky (cca 3 – 4
podľa konkrétnych podmienok)
rastie pomalšie, následne sa pomerne rýchlo rozrastie. Prosíme
o trpezlivosť.



Plánuje sa dokončiť chodník z nového mosta aspoň
po mestskú časť Nozdrkovce?
Dokedy budú veľké nákladné autá, ktoré vozia náklad
z výstavby vodnej elektrárne,
jazdiť cez túto mestskú časť?
MARTINA NAGYOVÁ

Benjamín Lisáček, vedúci útvaru interných služieb:
Mesto Trenčín má v roku
2016 schválených v rozpočte
mesta cca 39 tisíc eur na vybudovanie časti chodníka do Nozdrkoviec. Momentálne sa vysporiadavajú
majetko-právne
pozemky, na ktorých má chodník stáť. Tento proces je problematický a dochádza k zdržaniu,
najmä kvôli neznámym majiteľom časti daných pozemkov.
Po vysporiadaní pozemkov začneme s realizáciou časti chodníka. Vybudovanie chodníka v celej
jeho dĺžke je otázkou schválenia
v mestskom rozpočte.
Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
Upozornili sme spoločnosť,
ktorá buduje vodnú elektráreň,
na jej povinnosť udržiavať čistotu
komunikácie, resp. ju neznečisťovať. Ak situácia so znečistením komunikácie nastane znovu, pristúpime k pokute, a to aj opakovane.

Čo a kedy sa mieni spraviť s parkoviskom pri kostole
na Námestí sv. Anny?
OĽGA JACKOVÁ



Prečo sa parkovacie miesta
značia modrou farbou, ktorú
napríklad na mokrej ceste večer nie je vidieť? Žlté značenie
by bolo viditeľnejšie.
ANDREJ
Róbert Hartmann, poverený
vedením útvaru dopravy:
Modrou farbou sa v zmysle
vyhlášky 9/2009 (a jej novelizácií) značia platené a rezidenčné
miesta. Odtieň modrej farby je
daný technickou normou TNI
01 8020. Žlté značenie podľa tej
istej vyhlášky slúži na iné účely (zákaz státia, zastavenia, zastávky autobusu a pod.).



Bolo by možné osadiť značku o zmene rýchlosti na 30
km/h a zákaz vjazdu nákladným automobilom – okrem
dopravnej obsluhy na Hanzlíkovskú ulicu pri Kamenci? Je
tu priechod pre chodcov a vodiči tu jazdia rýchlo.
ELENA
Róbert Hartmann, poverený
vedením útvaru dopravy:
So znižovaním rýchlosti
na 30 km/h v obciach nesúhlasí dopravný inšpektorát. Hanzlíkovská ulica je cestou III. triedy
v správe TSK, je zaradená do celoštátnej siete cestných komunikácií a je teda určená na lokálny
tranzit vozidiel. Z týchto dôvodov
mesto značku osadiť nemôže.



Kto je vlastníkom a prevádzkovateľom verejného
osvetlenia v meste Trenčín
a kto a za akých podmienok
povoľuje na toto osvetlenie
osadenie reklamných tabúľ?
Je to zdarma alebo za poplatok?
MAREK P.
Beáta Bredschneiderová, útvar
stavebný a životného prostredia:
Vlastníkom verejného osvetlenia je Mesto Trenčín. Správu a údržbu vykonáva Mestské

hospodárstvo a správa lesov. Reklamné stavby na verejné osvetlenie sú umiestňované za podmienok uvedených v zmluve so
spoločnosťou Alfa Reklama s.r.o.
Uvedená spoločnosť zároveň
v zmysle zmluvy pre Mesto Trenčín vybudovala Mestský informačný systém a podľa podmienok
zmluvy ho udržuje a aktualizuje.
Povolenie na umiestnenie reklamných tabúľ do r. 2015 vydával stavebný úrad, nakoľko sa na takéto
reklamné zariadenia vyžadovalo
povolenie podľa stavebného zákona. Podľa novely stavebného zákona platnej od 2. 1. 2015 sa za podmienok stanovených stavebným
zákonom povolenie na umiestnenie reklamných tabúľ na verejné osvetlenie nevyžaduje. Spoločnosť Alfa Reklama s. r. o. platí
Mestu Trenčín nájomné v zmysle
platnej zmluvy a dodatkov.



Kedy bude opravené parkovisko na Beckovskej ulici
pred vchodom č. 19?
DUŠAN
Róbert Hartmann, poverený
vedením útvaru dopravy:
Mesto Trenčín sa vzhľadom
na akútny nedostatok parkovacích plôch v súčasnosti zaoberá
výstavbou parkovacieho domu
v tejto lokalite. Preto zatiaľ nebolo
rozhodnuté o dočasnej alebo deﬁnitívnej úprave tohto parkoviska.



Začalo sa mesto zaoberať
využitím terajšieho železničného mosta? Je najvyšší čas
na konštruktívnu diskusiu,
lebo sa obávam, že lokalita
ostane v súčasnom stave a pri
tlaku verejnosti sa na priestore postaví niečo, čo bude Trenčín naveky mátať.
ROMAN
Martin Beďatš, hlavný architekt mesta:
Starý železničný most bude
predmetom rokovaní so Železnicami SR s cieľom dostať ho
do vlastníctva mesta a spraviť
z neho kolonádny cyklomost.
Chceme, aby most slúžil cyklistom i peším aj s novými funkciami priamo na moste – drobné
služby, občerstvenie, zeleň, výhľady a podobne.



Už niekoľko rokov používate ten istý harmonogram
vývozu odpadu z jarného
a jesenného upratovania. Nie
je možné aspoň raz začas ho
prehodiť? Zlatovce dávate

vždy na koniec upratovania,
považujem to za nefér voči občanom.
ĽUBKA
Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia:
Áno, vždy sa sídliskom Juh
upratovanie začína a časťou Zámostie sa upratovanie končí z dôvodu, že obe tieto mestské časti majú vo svojej bezprostrednej
blízkosti zriadené zberné dvory
(na Soblahovskej a Zlatovskej
ul.), ktoré sú otvorené od pondelka do soboty do 17.30 hod. a tak
majú výhodnejšiu možnosť oproti ostatným vzdialenejším mestským častiam zbaviť sa odpadu
kedykoľvek počas roka a nemusia
čakať na jarné či jesenné upratovanie. Mestská časť Juh je sídliskového charakteru, v tejto mestskej
časti nie sú v porovnaní s individuálnou bytovou zástavbou veľké množstvá bioodpadu, preto sa
v tejto časti upratovaním začína.
Keby bola mestská časť Zámostie
zaradená do upratovania na začiatku, bolo by to priskoro. Jesenné upratovanie začína 24. 9. 2016
a končí sobotou 19. 11. 2016. Jarné a jesenné upratovanie treba
chápať len ako doplnkovú službu, nakoľko počas celého roku sú
k dispozícii zberné dvory, v ktorých je možné odovzdať určené
druhy odpadov bezplatne. Počas
celého roku tiež prebieha mobilný zber nadrozmerného odpadu
v 14-dňovej frekvencii.



Vraj sa bude robiť cyklotrasa cez Soblahovskú ulicu.
Má sa zlikvidovať jedna strana
japonských čerešní? Nebolo
by lepšie a aj lacnejšie spraviť
cyklochodník na chodníku,
ako je to napríklad v Cambridgi?
OĽGA JACKOVÁ
Róbert Hartmann, poverený
vedením útvaru dopravy:
Soblahovská ulica sa má rozšíriť na jednu stranu o pol metra, ale k výrubu čerešní nedôjde
(s výnimkou výrubu asi 6 stromov v miestach autobusových
zastávok). K vedeniu cyklotrasy
na ceste alebo vedľa cesty prebiehala 3-ročná diskusia medzi projektantom, mestom, odborníkmi
na dopravu, cyklodopravu, cyklo-aktivistami a občanmi. Po zvážení všetkých pre a proti bolo nakoniec rozhodnuté o integrovanej
cyklotrase – t. j. vybudovaní cyklopruhov na telese cesty.
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TRENČIANSKA HUDOBNÁ JESEŇ 2016

október 2016

Festival otvorí koncert Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala, ktorý sa predstaví na jednom pódiu s domácim Komorným orchestrom mesta Trenčín.



DIVADLO

5. 10. | 20.00 | Komunál
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Sled mikropríbehov

9. 10. | 14.00 | DFS Kornička –
Z našej kuchyne
KINO HVIEZDA | Verejný koncert.

Olympic (CZ)

ľudí, ktorí sa rozhodli vstúpiť na javisko verejného života.

14. 10. | 20.00 |

6. 10. | 20.00 | Mafiánske
historky

14. 10. | 21.00 | Interior sounds

Úspešné divadelné predstavenie známych hercov z populárneho
sitcomu Mafstory.

KINO HVIEZDA

|

11. 10. | 20.00 | Stand-up
comedy show: Na smiech
| V hlavných úlohách sa
predstavia Matej Sajfa Cifra, Michael Szatmary, Rado Ondřejíček, Dano Čistý, Matej
Adámy a Pavol Seriš.

KINO HVIEZDA

PIANO KLUB | Koncert českej legendy.
KLUB LÚČ |

Rezidentná akcia elektronickej

hudby.
15. 10. | 21.00 | Ghost of you
(CZ)
KLUB LÚČ |

21. 10. | 19.00 | Dominika
Mirgová – Armáda Tour

21.10. | 21.00 | Faya starters

Miestami lyrická, miestami bláznivá komédia. Hrajú Csongor Kassai, Helena Krajčiová, Kamil Mikulčík, Otto
Culka a Lenka Barilíková v réžii Michala
Spišáka.

KLUB LÚČ | Selecta večer. Účinkujú: Jah Di-

22. 10. | 20.00 | Temné kecy

KLUB LÚČ | Večer hardcore kapiel.

KINO HVIEZDA | Najpredávanejšia a najdrsnejšia stand-up comedy Jara Szaba, Iva Ladižinského, Fuča Mariňáka a ich hostí.

26. 10. | 18.00 |

Ženský zákon

22. 10. | 20.00 | Heavy metal
vomit party: Okthober fest
23. 10. | 15.00 | Okolo Trenčína –
Festival dychových hudieb
POSÁDKOVÝ KLUB | Účinkujú: DH Moravan-

ka, DH Babouci, DH Bojnická kapela, DH
Textilanka.

KLUB LÚČ | Buriers je podľa ich slov „ne-ra-

pová alternatívna folková skupina z Londýna“, ktorej lídrom je charizmatický spevák a básnik James P Honey.
29. 10. | 21.00 | Balkan Bashavel
KLUB LÚČ | Malalata je synonymom pre je-

Premiéra divadelnej hry J.
G. Tajovského v naštudovaní Mestského
divadla Trenčín otvorí novú divadelnú sezónu. Réžia: Štefan Richtárech.

dinečnú fúziu balkánskych beatov, mexickej cumbie a karibského reggae.

27. 10. | 18.00 | Pálenica Borisa
Filana

MS ŠPORTOVÁ HALA | Živá hudba, tempera-

Hosť: Oliver Filan. Príbehy zo života, z cestovateľských potuliek,
z tých najkrajších, ale aj menej pekných
kútov sveta.
KINO HVIEZDA



|

KONCERTY

30. 10. | 17.00 | Kollárovci: Môj
život je muzika

mentný spev a humorné slovo talentovaných hudobníkov vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru.
31. 10. | 21.00 | Face2bass party
KLUB LÚČ | Dj party.

31. 10. | 20.00 |

Horkýže slíže

| Make Like a Treoe predstavuje
cestovanie zachytené v hudbe a vo fotografii vytvorené Sergeyom Onischenkom
– tulákom z Ukrajiny.

Koncertný život v oblasti komornej
hudby má na Slovensku svoju „Mekku“ v Trenčíne. Tunajší Klub priateľov
vážnej hudby usporadúva festivaly,
ktoré sú zaradené do najvyššieho ratingu podujatí tohto žánru. Aj preto
je festival Trenčianska hudobná jeseň
predzvesťou vynikajúcich umeleckých
zážitkov. Už prvý koncert je skvelou
pozvánkou na celé podujatie. V Trenčíne sa predstaví Slovenský komorný
orchester Bohdana Warchala a spolu
s ním na jednom javisku aj Mestský
komorný orchester Trenčín. Takúto lahôdku by si Trenčania naozaj nemali nechať ujsť. V druhom festivalovom
koncerte sa predstaví rakúske duo
Michael Krenn a Eugenia Radoslava.
Ako sa vyjadril dramaturg festivalu
Doc. František Pergler, tento koncert
bude istotne jedným z vrcholov celého podujatia. Ďalší zahraniční hostia
pricestujú z Poľska. Zoria Trio nebude
v Trenčíne prvýkrát. Tohto roku sa stali víťazmi medzinárodnej súťaže Art
21. storočia, ktorá sa uskutočnila práve v našom meste. Na festivaloch vážnej hudby sa vždy predstavujú aj naši
poprední speváci. Výnimkou nebude
ani Trenčianska hudobná jeseň. Za klavírneho sprievodu Janky Nagy-Juhasz
budú na treťom koncerte účinkovať
Stanislava Maggioni a Roman Krško.
O záver celého podujatia sa postarajú
s Trenčínom spriaznené duše. František Pergler, dlhoročný dramaturg Klubu priateľov vážnej hudby a jeho čestná predsedníčka Ida Černecká. Na ich
štvorručný klavírny recitál bude istotne
koncertná sála nabitá na prasknutie.
Ústrednou témou festivalu, rovnako
ako jeho jarnej časti, je Wolfgang Amadeus Mozart a 260. výročie od jeho narodenia.

pondelok | 10.00 – 11.00 |
Cvičenie detí s rodičmi v sále
Kryowell
KRYOWELL | Vhodné pre už behajúce deti.

pondelok, piatok | 18.00 |
Džamál junior

TŠ ANIDE | Detská orientálna tanečná
skupina (12 – 16 r). Info: 0908 788 560,
anide@seznam.cz.

pondelok, streda, piatok |
Tanečná škola Aura dance
KC AKTIVITY | Škola moderného tanca Barborky Ševčíkovej (5 – 15 r). Info:
0908 731 125.

utorok | 15.00 – 17.00 | Klub
keramikárov
KC AKTIVITY | Krúžok pre deti a mládež od 5

rokov. Prihlášky a info: 0918 561 320 alebo
mirka@kcaktivity.sk.
utorok | 17.00 | Hráme sa
a športujeme
5. ZŠ | Rodičia s deťmi v telocvični.

utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 |
Korzo dance
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného
tanca SZUŠ. Info: 0903 793 557.

streda | 9.00 – 10.00 |
Riekankovo
KC STRED | Mamička a dieťa sa pri spoloč-

nej hre učia aj riekanky.
streda, piatok | 16.00 – 18.00 |
Tanečná škola Goonies

Cvičenie pre deti, tanečný klub Bambula (1 – 5 r), cvičenie
na Fit loptách pre deti od 5 mesiacov, balet
s profesionálnou lektorkou (4 – 9 r). Kontakt: 0903 449 732.

MS ŠPORTOVÁ HALA |

7. 10. | 21.00 | Milemarker (USA)
+ Paprika (HU)

Live koncert pre fanúšikov kapiel ako Fugazi a Trottel. Indie, Punk, New
Wave, electronic, post hardcore.

KC AKTIVITY | Pre deti od 2 rokov v sprievode rodiča. Prihlášky: 0918 561 320 alebo
mirka@kcaktivity.sk.

1. – 31. 10. | Centrum pohybu
a tanca

BARBAR

6., 20. 9. | 9.30 – 11.30 |
Galerkovo

KLUB LÚČ |

PIANO KLUB | Koncert nitrianskej skupiny.

NEDAJTE SI UJSŤ

16. 10. – 13. 11. | Trenčianska
hudobná jeseň 2016

KC AKTIVITY |

6. 10. | 20.00 | Sergey
Onischenko a hostia z Trenčína



pondelok | 10.00 – 11.00 |
Tvorenie s potešením

vision, Bandaska, Ghetto Youths, Roots &
Culture.

28. 10. | 21.00 | Buriers (UK) +
Syny (PL)

KINO HVIEZDA |

PRE DETI

KINO HVIEZDA | Prvé sólové turné speváčky
s kapelou a v sprievode tanečnej skupiny
VIP Crew. Zaujímaví hostia.

20. 10. | 19.00 | Nevyliečiteľní
KINO HVIEZDA |



| Tvorivé dielničky pre deti od 18
mesiacov do 5 rokov.

GMAB

16. 10. | 18.00 | Koncert
komorného orchestra
EVANJELICKÝ KOSTOL | Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
a Komorný orchester mesta Trenčín.

23. 10. | 18.00 | Saxofónový
recitál
GMAB | Michael Krenn – saxofón, Eugenia Radoslava – klavír (Wien, Rakúsko).

30. 10. | 18.00 | Vokálny
koncert
| Stanislava
Maggioni – soprán, Roman Krško –
barytón, Jana Nagy Juhász – klavír.

PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM

2 | KAM



NEDAJTE SI UJSŤ

6. 11. | 18.00 | Klarinetové
trio

Zoria trio Katowice (Poľsko):
Elżbieta Rychwalska – violončelo, Urszula Barnaś – klavír, Bartłomiej Dobrowolski – klarinet.

GMAB

|

13. 11. | 18.00 | Komorný
koncert pre klavír 4-ručne

kam v trenčíne
9. 10. | 14.30 – 16.00 | Nedeľné
v(i)tvorky

1. – 15. 10. |
Dimitrov-Mikulovský

27. 10. | 18.00 | Výber z diel:
Lucia Horňáková Černayová

GMAB | Vidieť a tvoriť. Prechádzky, rozho-

BARBAR | Fotografie krajiny.

NOE AREÁL MERINA | Vernisáž výstavy spo-

1. – 23. 10. | Rudolf Moško

luzakladateľky úspešného kultúrneho projektu v meste Trenčín – umeleckého sympózia HALA.

vory a hry s aktuálnymi výstavami a s následnými tvorivými dielňami pre rodiny
s deťmi od 6 rokov.
17. 10. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

GMAB | Ida Černecká a František Pergler

Deti a rodičia spoločne čítajú v knižnici na Hasičskej v pobočke
na Juhu, na D. Honoch a v pobočke Kubrá.

5. 11. | 16.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom

19. 10. | 9.00 | Šifrujeme
s Julesom Vernom

Pokračovanie cyklu sprevádzaných prechádzok mestom, teraz
na tému „Divadelné osobnosti“.

VKMR HASIČSKÁ |

KIC



|

KINO

CINEMAX
od 6. 10. | Pirko

Nový česko-slovenský film rozpráva
o mladučkej chránenkyni detského domova Martine alias Shakire.
od 6. 10. | Kubo a kúzelný
meč

Americký animovaný dobrodružný
film.

VEREJNÁ KNIŽNICA

|

CENTRUM SENIOROV

|

Výstava fotografií

„Po čom chodíme“.
1. – 30. 10. | Razem latem –
Spoločne letom 2016
| Výstava výtvarných
prác poľských a slovenských detí.

1. – 31. 10. | Stredné Považie
na mapách, v obrazoch
a písme

1. – 31. 10. | Príroda plná
prekvapení
VKMR HASIČSKÁ | Výstavka kníh.

KLUB LÚČ | Mix čertovských rozprávok, popkultúry, divokého západu a romantických
komédií je receptom na hodinu neopakovateľnej zábavy v spoločnosti klasických
marionetových bábok.

27. 10. | 16.30 | Kreatívny rodič
a šikovné dieťa

To najlepšie deťom tour
2016. Pesničky Paci Pac v sprievode živej
kapely a s detskými tanečníkmi z DANCEKIDS.

KINO HVIEZDA

|

29. 10. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé
dielničky
OC LAUGARICIO |



VÝSTAVY

Americký mysteriózny thriller podľa knihy Pauly Hawkins s Emily Blunt
v hlavnej úlohe.

Miloš Alexander Bazovský

od 6. 10. | Deväť životov
pána fúzika

Výtvarné umenie
trenčianskeho regiónu

Americká rodinná komédia.

GMAB | Stála expozícia.

od 13. 10. | Inferno

1. – 12. 10. |

GMAB | Stála expozícia.

Slovensko
v obrazoch
POSÁDKOVÝ KLUB | Výtvarné diela z Depo-

zitára predmetov kultúrnej hodnoty OS SR.
1. – 14. 10. | Červený kríž,
humanizmus a mier – Kristián
MÁLEK
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.

1. – 14. 10. | Medzinárodné
úspechy slovenskej známkovej
tvorby – Karol Milan
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.

1. – 18. 10. | Medzinárodný
týždeň nosenia detí v Trenčíne
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografií.

1. 10. – 6. 11. | Nežná krása
kvetov – Kristína Bečárová
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava Klubu filatelis-

tov.

28. 10. – 4. 12. | Juraj Oravec
| Výstava akademického maliara,
v ktorého širokospektrálnej tvorbe zahŕňajúcej kresbu, grafiku, realizácie v architektúre, dominuje veľkorozmerná maľba.

GMAB



PRE SENIOROV

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

4., 18. 10. | 9.00 – 11.30 | Ateliér
pre seniorov

Výstavka venovaná (nielen) pripravovanej prezentácii knihy Stredné Považie z neba v trenčianskej knižnici
(16. 11. 2016).

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

3. – 28. 10. | PRÍRODA

6. 10. | 15.00 | Dnes trochu inak

VKMR JASELSKÁ

28. 10. | 17.00 | PACI PAC

Česká rodinná komédia nevhodná
do 12 r.

1. – 30. 10. | Kanálové poklopy:
Katarína Vozáriková

23. 10. | 16.00 | Detský
divadelný klub: O čertovi
Kolofónkovi

od 6. 10. | Dievča vo vlaku

od 13. 10. | Inštalatér

|

CENTRUM SENIOROV

Španielska erotická komédia nevhodná do 15 rokov.

Tretí film podľa kníh Dana Browna
opäť s Tomom Hanksom v hlavnej úlohe špecialistu na šifry, záhady a dávne
symboly.

Rozsiahla retrospektívna výstava
významného slovenského maliara.

GMAB

Interaktívna beseda žiakov ZŠ s Vojtechom Brabencom o kapitolách z dejín šifrovania. Počet miest je
obmedzený, účasť treba vopred nahlásiť:
deti@vkmr.sk, 032/746 07 15.

KC STRED | Malí a veľkí tvoria spoločne
na tému jesenná príroda – prineste si
z prírody listy, gaštany, šípky a iné prírodniny. Lepenie, strihanie, prstové farby.

od 6. 10. | Kiki:Poďme na to!

číslo 10 | ročník XVIII

|

KIC | Tvorba

žiakov výtvarného odboru zo
ZUŠ – kresba, maľba

POSÁDKOVÝ KLUB | Spoločenské posedenie

7. – 31. 10. | Krojované
dedičstvo

12. 10. | 13.30 | Akadémia
tretieho veku

TSK | Krojované bábiky – putovná výstava,

Teplanský kroj vo fotografii – zo zbierky
Oľgy Mikušovej a rodinných archívov.
7. – 30. 10. | Ja vo veži –
Nadežda Koyšová

k Mesiacu úcty k starším.

KC STRED | Seminár XXX. ročníka ATV.
Prehľad základných očných chorôb a ich
prevencia (prednáša MUDr. G. Činčalová), Vnútro hmoty a CERN (prednáša
prof. RNDr. Z. Baxová).

MESTSKÁ VEŽA

| Mesto Trenčín a autorka
vás pozývajú na výstavu.

20. 10. | 15.00 | Mesiac úcty
k starším

11. – 13. 10. | ELO SYS 2016

seniorov.

22. ročník medzinárodného
veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií.

EXPOCENTER

|

13. 10. | 19.00 | Lose your mess:_
Jakub Vážan
NOE AREÁL MERINA | Vernisáž výstavy Maľ-

ba, kresba, objekt. Historicky prvá výstava
prepojená s prvým Pop-Upom našej novej
značky Uknow. Hudobní hostia: Consporacy flat & Paul muts.
15., 16. 10. | Dni originality
OC MAX

|

5. ročník exkluzívnej predajnej

výstavy.
15. – 27. 10. | 9.00 – 19.00 |
Liečivé rastliny
| Interaktívna, zážitková
výstava. Pre školy 17. – 21. 10. bude v čase
8.30 – 12.00 pripravený odborný výklad
pre deti ZŠ a SŠ. Potrebné prihlásenie. Odborné poradenstvo od členov Veronika o.z.
pre verejnosť s možným zadovážením si
bylinných produktov a výrobkov 15. – 23.
10. od 14.30 – 18.30 h.

OC LAUGARICIO

16. 10. – 16. 11. | Sergey
Onishenko

POSÁDKOVÝ KLUB |

Spoločenské stretnutie

21., 22. 10. | Senior expo 2016
EXPOCENTER | 5. ročník výstavy potrieb pre

seniorov.



CVIČENIE

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

tice.
pondelok | 18.15 – 19.30 |
Kruhový tréning
KC AKTIVITY |

pondelok | 19.15 – 20.45 | Tai
– chi
KC AKTIVITY | Info: 0911 029 030.

utorok | 9.00 – 10.00 | Joga pre
mamičky
KC STRED | Od 6 týždňov po pôrode.

utorok | 16.45 – 17.45 |
Zdravotný pilates
KC AKTIVITY |

utorok | 18.00 – 19.15 | Joga

BARBAR | Výstava fotografií.

KC AKTIVITY |

17. – 31. 10. | Stredné Považie
z neba

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

VKMR JASELSKÁ | Dominanty trenčianskeho
regiónu prostredníctvom unikátnych fotografií z vtáčej perspektívy.

21., 22. 10. | Jahrada 2016
EXPOCENTER | 7. ročník výstavy ovocia, po-

trieb pre záhradkárov a včelárov a farmárskych produktov.
21., 22. 10. | Zdravie & harmónia
2016

Nábor detí na tréningy Parkour & Freerunning na výstavisku pavilón
4. Info a prihlášky: 0908 166 858.

EXPOCENTER |

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

EXPOCENTER | 3. ročník výstavy zameranej

utorok | 19.30 – 20.30 | štvrtok |
18.00 – 19.00 | Pilates pokročilí

na zdravý a harmonický spôsob života.

KC AKTIVITY |

4. október 2016
streda | 17.00 | Cvičenie pre
tehotné – profylaxia

7. 10. | 17.00 | Očistné ušné
a telové sviečky

22. 10. | 15.30 | Moje obľúbené
bylinky

KC STRED | Vedie pôrodná asistentka.

PENZIÓN KEROLA

| Slúžia nielen k detoxikácii organizmu a urýchleniu pozitívnych
zmien na psychickej i fyzickej úrovni, ale
takisto k uvoľneniu bolestivých miest.

OC LAUGARICIO | Prednáša Anna Kopáčová.

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

streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty
a bodywork

10. 10. | 16.00 | Príprava
ovocných a hroznových vín
POSÁDKOVÝ KLUB | Beseda.

KC AKTIVITY | Prihlasovanie: 0903 949 966.

11. 10. | 18.00 – 19.30 |
Montessori – predsudky
a skutočnosť

Viac na www.zumba-trencin.sk.

KLUB LÚČ | Pokračovanie večerných rozho-

KC AKTIVITY |

streda | 19.15 – 20.15 | Zumba

štvrtok | 18.30 – 20.00 |
Cvičenie na chrbticu
KC AKTIVITY

|

Vedie Ján Pevný. Info:

24. 10. | 18.00 – 19.00 | Knižné
plky #2: Čo je to dadaizmus?

vorov Choices.

VKMR HASIČSKÁ | Prednáška pedagóga Libora Votočeka, ktorý vyše trinásť rokov
otvára tému Pôvodu a histórie života a človeka.

12. 10. | 10.00 | Bezplienková
komunikačná metóda

25. 10. | 17.00 | Dekorácie
a aranžmány z prírodnín

MC SRDIEČKO |

OC LAUGARICIO | Prednáša M. Chorvátová.

12. 10. | 16.30 | 90 rokov
trenčianskeho hokeja

26. 10. | 16.30 | Zo srdca Európy
do Santiaga de Compostela

Info a prihlasovanie:

|

0905 705 431.
sobota | 17.30 – 19.30 | Born to
Trick Academy: Pre verejnosť
EXPOCENTER |

nedeľa | 8.30 | Cvičenie – Hatha
joga
TŠ ANIDE | Info 09088 788 560,
anide@seznam.cz.

1. – 31. 10. | Centrum pohybu
a tanca

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

MS ŠPORTOVÁ HALA

|

1. – 31. 10. | Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY |

1. – 31. 10. | Zumba
KC KUBRA | Pondelok – 17.30 – 18.30, 18.35

– 19.35 Toning, streda – 17.45 – 18.45,
štvrtok – 17.20 – 18.20 Toning, nedeľa –
17.30 – 19.00. Kontakt 0903 949 966.
11., 18., 25. 10. | 19.00 | Havajské
tance pre začiatočníkov
TŠ ANIDE | Info a prihlášky: 0908 788 560,

anide@seznam.cz.



PREDNÁŠKY

4. 10. | 16.00 | Zdravotná
problematika včelstiev (liečivá
a ošetrenie).

Objednávanie periodík
(časopisy, odborné preklady).

POSÁDKOVÝ KLUB |

5. 10. | 10.00 | Obsiahnuť svet,
slúžiť domovine
VKMR HASIČSKÁ | Prednáška spisovateľa
Jaroslava Rezníka (nielen) pre študentov
stredných škôl. Počet miest je obmedzený,
účasť treba vopred nahlásiť.

6. 10. | 16.00 | 20 rokov
Literárneho klubu Omega

Spojené s prezentáciou
zborníka literárnych prác „To sme my“.

VKMR HASIČSKÁ

|

Beseda Miloša Radosu
a jeho hostí spojená s prezentáciou knihy
o počiatkoch, míľnikoch a osobnostiach
ľadového fenoménu v Trenčíne „Šampióni
spod hradu“.

VKMR HASIČSKÁ

|

13. 10. | 10.00 | Význam
prevencie psychosomatických
zmien v organizme ženy
stredného veku
TSK | Celoslovenská konferencia.

15. 10. | 15.30 | Naše domáce
byliny
OC LAUGARICIO | Prednáša Ján Dedík.

16. 10. | 15.30 | Niektoré menej
známe bylinky
OC LAUGARICIO | Príprava domácich prípravkov z bylín – Ing. Anton Blahuš.

18. 10. | 16.30 | M. Knitl:
Papuánske srdce

OC LAUGARICIO |

Prednáša Soňa Adámko-

vá.



KC AKTIVITY |

pondelok, streda | 18.30 – 19.30 |
Aerobik
KC KUBRA |

CENTRUM SENIOROV |

Diskusia s odborníkmi
na podporu duševného zdravia. Diskutuje:
MUDr. D. Ralaus. Podujatie je organizované v spolupráci s OZ Ars Vivendi – umenie
žiť.
|

KC STRED | Keď dieťa ráčkuje alebo šušle.

Beseda
s ortopédom
a fyzioterapeutom na tému
nosenia detí

22. 10. | 9.00 – 16.00 |

Život vo

vlastných rukách

CENTRUM SENIOROV | Kurz pre deti i dospe-

lých.
pondelok | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk pokročilí

KC STRED | Vhodné aj pre tehotné, ako príprava na dojčenie.

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

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

utorok | 15.00 – 19.00 | Škola
hry na gitaru a klavír
KC AKTIVITY |

Dušan Dobiaš a Irena Buch-

tíková.

Americký horor.



ŠPORT

8. 10. | 10.30 | COP Trenčín
„B“ – VKP Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži.

8. 10. | 12.30 | COP Trenčín
„B“ – VKP Bratislava
8. 10. | 14.45 | ŠK 1. FBC
Trenčín – Sabinov

SOKOLOVŇA | Kontakt: 0910 196 456.

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal 1. liga ženy.

8. 10. | 17.30 | ŠK 1. FBC
Trenčín – Žltý Sneh Košice

6. 10. | 17.00 | Ženské kruhy:
Cesta čarodejky

22. 10. | 10.00 | Cesta čistého
vedomia

PENZIÓN KEROLA | Ženám, ktoré sa rozhodli

Celodenný prednáškový seminár vedie Ján Pevný. Info: 0911 029 030.

Info a prihlášky: smejkal@
mail.t-com.sk.

vziať svoj život do vlastných rúk.

od 27. 10. | Rings

ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži.

utorok | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk mierne
pokročilí

KC AKTIVITY |

Britsko-americký film nevhodný do 15
r. Dokonalá generačná výpoveď ľudí,
ktorí stoja na prahu dospelosti a nevedia, ako ho majú prekročiť. Film ocenený špeciálnou cenou v Cannes.

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

| Vedie MUDr. Richard Centový
a rehabilitačný pracovník Juraj Mikláš.

KC STRED

od 27. 10. | American Honey

pondelok | 16.30 | Keramika

VOICES Seminár s lektorom Petrom Berom je určený podnikavcom a všetkým
tvorivým ľuďom, ale aj introvertom a váhavcom.
|

Kriminálna akčná dráma s Tomom Cruisom v hlavnej úlohe.

pondelok – piatok | 13.00 –
18.00 | Klavír

utorok | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení

VKMR HASIČSKÁ

od 20. 10. | Jack Reacher:
Nevracaj sa

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

POSÁDKOVÝ KLUB | 270. výročie narodenia
a 230. výročie úmrtia – pripravuje Klub
numizmatikov a DVaT.

20. 10. | 16.00 | Ako nás
ovplyvňujú negatívne zážitky

Česká komédia. Hrajú Petra Hřebíčková, Jiří Langmajer, Ondřej Vetchý, Václav Postránecký a ďalší.

KURZY

KC AKTIVITY | Info a prihlášky na smejkal@
mail.t-com.sk.

POSÁDKOVÝ KLUB |

6. 10. | 16.30 |

VKMR HASIČSKÁ | Beseda študentov s Patrikom Kotrbom o jeho putovaní. Počet miest
je obmedzený, účasť treba vopred nahlásiť. Bližšie info: deti@vkmr.sk.

20. 10. | 16.00 | Móric Beňovský

KVV

Stretnutie členov

od 20. 10. | Bezva ženská
na krku

CENTRUM SENIOROV |

20. 10. | 16.30 | Stretnutie
s logopedičkou

6. 10. | 16.00 |

27. 10. | 9.00 | Cestovateľský
sviatok: Cesta do Santiaga

18. 10. | 17.00 | Dekorácie
a aranžmány z prírodnín
20. 10. | 15.30 | Príprava
bylinkových sirupov

od 13. 10. | Zilionári

Americká akčná kriminálna komédia.
Partička ťažkých amatérov organizuje
jednu z najkolosálnejších bankových
lúpeží v americkej histórii.

|

pondelok – piatok | 13.00 –
18.00 | Akordeón

OC LAUGARICIO | Prednáša M. Chorvátová.

Vojnový životopisný koprodukčný
thriller sleduje osud dvoch mladých
vojakov českého zahraničného odboja, ktorí boli v decembri 1941 vysadení
do Nemcami okupovaného Československa.

Beseda s dobrodruhom
Patrikom Kotrbom plná hudby a autentických fotografií z nevšednej cesty, ktorá
lieči.
VKMR HASIČSKÁ

Audiovizuálna prezentácia nového cestopisu dobrodruha, spisovateľa, couchsurfera v znamení jedinečnej výpravy do vnútrozemia ostrova Nová
Guinea.

VKMR HASIČSKÁ |

KINO

od 13. 10. | Operácia
Anthropoid

25. 10. | 16.30 | Vyškrtnuté
kapitoly z ľudských dejín

štvrtok | 19.00 – 20.00 |
KC AKTIVITY



VOICES | Komorný, zľahka nekorektný
program Petra Michalíka o literatúre, knihách a ich čitateľoch.

0911 029 030.
Pilates
začiatočníci a mierne pokročilí

KAM | 3

kam v trenčíne

KC AKTIVITY

|

ŠPORTOVÁ HALA | Extraliga muži

4 | KAM



kam v trenčíne

ŠPORT

9. 10. | 9.30 | HK AS Trenčín
„B“ – Bytča „B“
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná ml. žiačky.

9. 10. | 10.30 | HK AS Trenčín
„A“ – Bytča „A“

číslo 10 | ročník XVIII

utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý
ateliér pre dospelých
OC LAUGARÍCIO | 4. a 11. 10. Stromček šťastia, 18. a 25. 10. Jesenné dekorácie. Prihlásenie na 0918 561 320,
mirka@kcaktivity.sk.

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná ml. žiačky.

utorok | 18.00 – 19.00 | Tanec
pre radosť

9. 10. | 11.30 | HK AS Trenčín
„A“ – Bytča „B“

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

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná ml. žiačky.

9. 10. | 12.30 | HK AS Trenčín
„B“ – Bytča „A“
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná ml. žiačky.

9. 10. | 13.30 | HK AS Trenčín
„A“ – HK AS Trenčín „B“
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná ml. žiačky.

SOKOLOVŇA

|

utorok | 18.00 – 20.00 | Klub
keramikárov dospelí

S Veronikou Hrickovou. Prihlášky a info: 0918 561 320
info@kcaktivity.sk.

KC AKTIVITY

|

utorok | 19.00 | Havajské tance
pre začiatočníkov

15. 10. | 10.00, 12.00 | TJ
Štadión Trenčín – Uh. Brod

16. 10. | 16.00 | COP Trenčín
– Komárno

Hádzaná Extraliga

22. 10. | 9.30 | COP Trenčín
„B“ – Nové Mesto N/V „A“
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži.

22. 10. | 11.30 | COP Trenčín
„B“ – Nové Mesto N/V „A“
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži.

22. 10. | 14.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín – Malacky
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal 1. liga ženy.

22. 10. | 17.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín – FK ATU Košice
|

ŠPORTOVÁ HALA

Florbal Extraliga

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Info a prihlášky
0908 788 560 alebo anide@seznam.cz.

streda | 9.00 – 13.45 | štvrtok |
16.00 – 20.00 | Škola spevu
KC AKTIVITY | Vedie Slávka Švajdová.

streda | 10.00 | Mami spricht
Deutsch
MC SRDIEČKO | Mamičky sa rozprávajú
po nemecky a deti sa pri nich hrajú.

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

muži.
23. 10. | 9.30 | HK AS Trenčín
– Bytča

MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-

23. 10. | 11.30 | HK AS Trenčín
– Bytča
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná st. dorast.

23. 10. | 14.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín – Topoľčany

Mommie‘s

English Club

glicky a deti sa pri nich hrajú.
piatok | 17.30 – 19.30 | Točenie
na kruhu s Veronikou
KC AKTIVITY | Základy práce s hlinou, 8
týždňov s V. Hrickovou. Prihlášky a info
0918 561 320 info@kcaktivity.sk.

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal 1. liga ženy.

4., 18. 10. | 16.00 – 18.30 |
Večerný ateliér pre dospelých

23. 10. | 17.00 | COP Trenčín
– Prešov

GMAB | Rôzne témy a techniky, prepojené
s vystavenými dielami.

ŠPORTOVÁ HALA

Volejbal Extraliga

|

muži.

6. 10. | 16.00 – 19.00 | Ako
spoznám silný argument?

juniori.

VOICES | Workshop zameraný na obsahové aspekty argumentácie je určený každému, kto chce zdokonaliť svoje kritické
myslenie.

29. 10. | 10.00, 12.00 | TJ
Štadión Trenčín – Bratislava

12. 10 | 18.00 – 20.00 | Klub
patchwork

28. 10. | 19.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín – ATU Košice
|

ŠPORTOVÁ HALA

Florbal Extraliga

malá hala.

KC AKTIVITY | Vedie Hanka Nekorancová.
Info: 0917 062 936.

29. 10. | 13.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín – Florko Košice

13. 10. | 16.00 – 19.00 | Základy
non-line marketingu

ŠPORTOVÁ HALA

ŠPORTOVÁ HALA

|

Basketbal kadeti –

|

Florbal Extraliga

juniori.
29. 10. | 16.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín – Hurikán Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA

|

Florbal Extraliga

muži.
29. 10. | 19.00 | HK AS Trenčín
– Poruba
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná WHIL ženy.

KINO HVIEZDA TS Ishtar dancers pozýva na workshop Rajastan Kalbelya dance
s Rashey Chauhan.
|

27. 10. | 16.00 – 19.00 | Ako písať
texty, ktorým ľudia rozumejú
VOICES | Workshop copywritingu pre všet-

kých, ktorí chcú písať texty bez zbytočností, správne, jednoducho a zaujímavo. Lektorom je Jakub Mazán z Truniversity.

INÉ

Účastníci workshopu získajú užitočný prehľad možností propagovania
svojej služby alebo produktu v online prostredí.

VOICES |

14., 21., 28. 10. | 10.00 |
Podporná skupina nosenia detí
| Vedie poradkyňa nosenia
detí a viazania šatiek Zuzana Čižmárová.

MC SRDIEČKO

20. 10. | 17.00 | Fotoworkshop
pre dospelých
GMAB

|

Téma:

Netradičný

uhol

knihy, školské pomôcky, CD a DVD pesničky a rozprávky a všetky veci pre deti
do veku 15 r. 13. 10. 13.00 – 19.00 Zber
vecí na burzu, 14. 10. 8.00 – 19.00 Predaj,
15. 10. 9.00 – 11.00 Odovzdávanie vecí.
Organizujú deti zo Zelenej školy, Potočná
86 v Trenčíne a KS Opatová
18. 10. | 18.00 | Literárne soirée
KLUB LÚČ | Večer poslucháčov Katedry herectva Fakulty dramatických umení
Akadémie umení, na ktorom sa podieľa ktokoľvek z Trenčína a okolia, kto píše,
komponuje a má záujem zapojiť sa. Hosť:
vokálna skupina Krajka.

19. 10. | Barbarský kvíz
BARBAR | Zabavte sa a otestujte si svoje ve-

domosti so svojimi priateľmi.
22. 10. | Laugaricio cup 2016

Medzinárodná súťaž v spoločenských tancoch.

EXPOCENTER |

22., 23. 10. | Jesenno-zimná
burza

| Prechodné a zimné detské
(do 15 r.) a tehotenské oblečenie, hračky,
knihy, CD, detské potreby, topánky, kočíky.
6. 10. 10.00 – 18.00 Preberanie vecí, 7. 10.
9.00 – 18.00 Predaj, 8. 10. 9.00 – 12.00
Predaj, 9. 10. 14.00 – 17.00 Výdaj vecí

KC STRED | Burza dojčenského, detského,
tehotenského oblečenia, obutia a kočíkov
a iných potrieb.

13. 10. | 13.00 – 19.00 | 14.
10. | 8.00 – 19.00 | 15. 10. |
9.00 – 11.00 | Zber použitého
oblečenia

POSÁDKOVÝ KLUB |

Do zbierky môžete priniesť
oblečenie, obuv na leto a zimu – pre deti
a dospelých. Posteľnú bielizeň, periny,
vankúše, deky, uteráky, utierky, záclony.
Látky s minimálnou rozlohou 1 m2. Domáce potreby: hrnce, poháriky, misky, príbory – všetko nepoškodené a plne funkčné.
KS OPATOVÁ

štvrtok | 10.00 |

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná ml. dorast.

23. 10. | 11.00 – 14.00 |
Workshop indického tanca

KC KUBRÁ

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná WHIL ženy.

|

|
Prihlásenie a info:
0904 315 904, info@kcaktivity.sk.

KC AKTIVITY

6. – 9. 10. | Burza

15.10. | 18.00 | HK AS Trenčín
– Partizánske

ŠPORTOVÁ HALA

20.10. | 17.00 | Klub –
Háčkovanie s Beatris



ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal kadeti.

muži.

pohľadu. Je potrebné sa prihlásiť vopred: barbora.petrikova@gmab.sk, viac
na www.gmab.sk.

|

23. 10. | 9.00 – 12.00 | Výmenné
stretnutie zberateľov pivných
kuriozít
23. 10. | 18.00 | Raks Fatima
festival 2016

Festival orientálneho tanca. TS Ishtar dancers uvádza tanečnú
Orient show. Účinkujú: Ishtar dancers,
Rashey Chauhan a hostia.

KINO HVIEZDA |

13. – 15. 10. | Burza
KS OPATOVÁ

|

Detské ošatenie, hračky,

KONTAKTY
Mierové nám. 4, www.lampart.sk
Mierové námestie 36
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
KINO HVIEZDA
Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
KLUB LÚČ
Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk
KRYOWELL
Opatovská 47, 0918 462 329, kryowell@kryowell.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 ŠPORTOVÁ HALA
Mládežnícka ul., 032/743 63 36
4. POSCHODIE BUDOVY NOE
Areál Merina, Kukučínova 718
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
VKMR
Jaselská a Hasičská 1
VOICES
Sládkovičova 8, www.voices.sk
VÝSTAVISKO EXPO CENTER
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk

ARTKINO METRO
BARBAR
CENTRUM SENIOROV

