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V utorok 25. októbra 2016 v rámci pracovného výjazdu navštívil krajské mesto prezident
FOTO: KANCELÁRIA PREZIDENTA SR – MARIÁN GARAJ
Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Andreja Kisku zaujal projekt Trenčín si Ty
Počas návštevy prezident diskutoval s vedením mesta,
navštívil Gynekologicko-pôrodnícku kliniku, Gymnázium
Ľ. Štúra i neziskovú organizáciu Voices.

Jeho program sa začal prijatím na Mestskom úrade v Trenčíne. S vedením hovoril o zdravotníctve, školstve, investíciách
či zamestnanosti v Trenčíne.
„V situácii, v akej sa nachádza
náš štát zdecimovaný rôznymi
aférami, hlas prezidenta ako je
Andrej Kiska potrebujeme,“ povedal primátor mesta Richard
Rybníček. „Vďaka nemu máme
na Slovensku nádej, že sa to dokáže zmeniť. Informoval som ho,
že niekedy človek pociťuje, že sa
mu oveľa ťažšie vybavujú veci,
keď nie je vo vládnucej strane.“
Prezident sa vyjadril, že ho trápi slabá dôvera ľudí v štát i to,

či je štát férový vo vzťahu k nim.
„Je pre mňa dôležité počuť názory z miest, ako sa im darí, čo
ich trápi, ako vidia kroky vlády,
parlamentu, aby som to vedel
tlmočiť ďalej,“ povedal A. Kiska. S radosťou však skonštatoval, že mesto Trenčín má víziu.
„Stretol som sa tu s prístupom,
ktorý by mohol byť príkladom pre
iné mestá. Do toho, ako by malo
mesto vyzerať do budúcna, boli
zapojení nielen občania a organizácie v meste, ale bola spravená medzinárodná súťaž, kde
sa prihlásilo viac ako 50 ﬁriem
z 21 štátov. Keď mi dnes predstavilo vedenie mesta tento zámer,

povedal som, klobúk dole. Presne takto treba na to ísť, treba
byť odvážnu,“ povedal A. Kiska. Jeho návšteva pokračovala
na Gynekologicko-pôrodníckej
klinike FN v Trenčíne. „Informoval sa, ako sa nám darí udržiavať vysoký štandard zdravotnej starostlivosti, ktorý sa spája
i so spokojnosťou našich rodičiek
a pacientiek. Zaujímali ho problémy a nedostatky, s ktorými sa
stretávame a veľmi otvorene sme
hovorili o zdravotníctve a pôrodníctve i v širších súvislostiach
Slovenska,“ povedal prednosta kliniky Peter Kaščák. Prezident si prezrel priestory kliniky,
pôrodnej i operačnej sály. Hovoril s lekármi, so zdravotnými sestrami, ale i s rodičkami
a pacientkami po operáciách.

Búrlivé privítanie prezidentovi
pripravili študenti Gymnázia Ľ.
Štúra, kde sa stretol s vedením
školy a diskutoval so študentmi v plnej telocvični. V nových
priestoroch Neziskovej organizácie Voices na Sládkovičovej 8 sa Andrej Kiska stretol so
zástupcami tvorivých iniciatív,
občianskych združení, neziskových organizácií a podnikateľských subjektov, ktoré svojimi
aktivitami prispievajú ku kultúrnemu a spoločenskému životu v našom meste a okolí. Živo
a otvorene sa diskutovalo o tom,
aký vývoj by pozvaní účastníci
Slovensku priali, ale aj o tom,
kto a ako by sa mal oň usilovať.
Poslednou zastávkou prezidenta
v Trenčíne bolo Veliteľstvo pozemných síl OS SR.
(RED)
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Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
kým doteraz bolo v našom meste najmä vďaka modernizácii
železnice a viacerým mestským
investičným akciám pomerne
rušno, v októbri sa stavebné
práce ešte viac zintenzívnili. Informujeme o nich v najnovšom
vydaní mestských novín, ktoré
práve držíte v rukách.
V októbri sme zaznamenali
aj vzácnu návštevu. Do Trenčína pricestoval prezident SR
Andrej Kiska, u ktorého na sto
percent zabodoval projekt
Trenčín si Ty.
V Infe píšeme o mnohých
pozitívnych udalostiach, no
venujeme sa i nepríjemným
skutočnostiam. Napríklad
problému so zápachom vychádzajúcim zo sušiarne kvasníc.
Ako to vyzerá s riešením tohto
problému, sa dočítate na str. 3.
Žiaľ, poukazujeme aj na skutky, ktoré spôsobujeme sami
sebe – podpálené kontajnery
alebo premeny stojísk odpadových nádob na smetiská. Stalo
sa a zostáva veriť, že sa to nebude opakovať.
Prečítajte si celé Info a spoznajte i úspechy trenčianskych jednotlivcov i kolektívov. A dajte sa
pozvať na HoryZonty, Festival
francúzskych ﬁlmov a mnohé
ďalšie podujatia.
Zároveň prijmite pozvanie
primátora nášho mesta na tradičné spoločné stretnutie spojené s diskusiou. Uskutoční sa
30. 11. 2016 o 17.30 h v Mestskej športovej hale na Sihoti.
Želáme vám pekný november.
Vaša redakcia
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Trenčania chcú zastávku
IC vlakov, podpisujú petíciu
Termín jej odovzdania je 11. november 2016. Podpisuje sa
na viacerých miestach v Trenčíne a v okolitých obciach.
Petičný hárok nájdete aj na www.icvlakytrencin.sk.

Od 11. decembra 2016
obnoví Železničná spoločnosť Slovensko
(ZSSK)
prevádzku InterCity (IC) vlakov.
Denne majú premávať štyri IC
vlaky. Dva z Bratislavy do Košíc a dva opačným smerom. Stáť
majú aj v Trnave, Žiline, Poprade a Kysaku. S Trenčínom
sa nepočíta a IC vlaky prefrčia
po zmodernizovanej železnici
cez centrum mesta bez zastávky.
„Som presvedčený o tom, že
takýto vlak má zastavovať v krajskom meste, kde sa momentálne

buduje železnica za 240 miliónov
eur. Sme presne na hranici medzi
Bratislavou a Žilinou, tie vzdialenosti sú dostatočne veľké na to,
aby tu IC vlak na chvíľu zastavil,“ hovorí primátor Trenčína
Richard Rybníček, ktorý petíciu
za zastavovanie IC vlakov v našom meste inicioval.
Podpísať ju môžete v Klientskom centre MsÚ Trenčín (pondelok – štvrtok od 8.00 do 16.30
h a v piatok od 8.00 do 14.00
h), v KIC na Mierovom námestí
(počas pracovných dní od 8.00
do 17.00 h), v Artkine Metro
počas premietacích hodín, v KC
Aktivity na Juhu (v kancelárii),

v Centre pre seniorov na Sihoti (počas pracovných dní
od 8.00 do 17.00 h), v MC Srdiečko na Hviezdoslavovej ulici
(v pondelok od 15.00 do 19.00
h a v utorok až piatok od 10.00
do 19.00 h).
Ak sa rozhodnete petíciu
podporiť, podpisujte sa celým
menom. Rovnako je dôležité pri
adrese pobytu uviesť plný názov ulice a mesta, nepoužívajte
skratky, aby žiaden podpis nevyšiel navnivoč.
FOTO: PZ, (RED)

Zmeny na Legionárskej ulici
Stavebná činnosť na Legionárskej ulici si vyžaduje
zvýšenú pozornosť od všetkých účastníkov cestnej
premávky.

Okrem výmeny plynového
potrubia na kraji vozovky Legionárskej ulice sa pracuje aj
v jej strede. Vznikajú tu nové

bezpečnostné ostrovčeky pre
chodcov a zároveň dochádza
k posunu niektorých priechodov
pre chodcov ďalej od križovatiek.
Priechod pre chodcov na Ulici K dolnej stanici sa posunutím
skrátil o približne desať metrov. Vodiči vchádzajúci do križovatky z vedľajšej cesty majú
väčší rozhľad, čo tiež prispieva

k zvýšeniu bezpečnosti premávky. Priechod pre chodcov cez Legionársku ulicu v blízkosti pekárne Barborka sa posúva bližšie
k autobusovej zastávke, pričom
v strede bude chodec chránený
ostrovčekom. Priechod pre chodcov na Partizánskej ulici sa posúva bližšie k vchodu do DV centra.
Prosíme účastníkov cestnej
premávky o zvýšenú pozornosť
a trpezlivé sledovanie prenosného dopravného značenia. To
isté platí aj pre Braneckého ulicu v okolí Kaplnky sv. Anny.
(RED), FOTO: P. S.

REKONŠTRUKCIA
PLYNOVODOV

Pozor na parkovanie cúvaním na
Palackého ulici

DOČASNE ZRUŠENÁ
ZASTÁVKA MHD

Rekonštrukcia plynovodov pokračuje na týchto
uliciach:

V Trenčíne ide o novinku. Vodiči by mali byť
v tomto úseku veľmi
pozorní.

Upozorňujeme cestujúcich,
že
autobusová
zastávka
mestskej hromadnej
dopravy na Legionárskej ulici v smere
do centra pri križovatke s Partizánskou ulicou je od 2. novembra 2016
dočasne zrušená bez náhrady.
Dôvodom je budovanie cyklotrasy a s tým súvisiaca prestavba križovatky ulíc Partizánska – Legionárska. Zastávka MHD bude mať
vymenený povrch a stane sa bezbariérovou. Obnovená bude po ukončení prác.
FOTO: P. S.

 Beckovská (časť ulice),
Dlhé Hony, 28. októbra
do 11. 11. 2016
 K dolnej stanici do 15.
11. 2016 (predĺžený termín)
 Piaristická, 1. mája, Súdna, Slnečné námestie č. 4
– 6, časť Inoveckej ulice,
križovatka ulíc Kpt. Jaroša
a Veterná, S. Chalupku pred
objektom č. 16, Kpt. Jaroša
pred objektom č. 47 do 30.
11. 2016 (predĺžený termín)

Na Palackého ulici pri
priechode Zlatá Fatima boli
po odstránení letnej terasy
vyznačené šikmé parkovacie
miesta. Sú v opačnom smere, ako boli vodiči doposiaľ zvyknutí. Dôvodom je pás pre cyklistov. Na parkovacie miesta budú vozidlá zachádzať cúvaním,
vychádzať budú jazdou vpred, aby vodiči videli na cyklistov
jazdiacich v protismernom cyklopruhu. V záujme bezpečnej
jazdy je potrebné, aby vodič dal včas znamenie o zmene smeru
jazdy (pomocou smerovky). S týmto spôsobom parkovania sa
vodiči môžu stretnúť napr. v Bratislave, ale i v iných mestách
v zahraničí.
(RED), FOTO: P. S.
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Podarí sa obmedziť zápach z droždiarne? V
O neznesiteľnom zápachu zo sušiarne na výrobu práškových kvasníc by vedeli rozprávať najmä ľudia žijúci
v okolí areálu Old Herold Hefe, s.r.o. Bolo ho cítiť i v centre mesta. A nie raz. Čo s tým?

Mesto Trenčín vydalo spoločnosti OLD HEROLD Hefe,
s.r.o. dočasný súhlas na prevádzku sušiarne do 30. 9. 2016.
Do tohto termínu mali prijať
opatrenia na elimináciu pachových látok a vyhodnotiť ich účinnosť. Objekt droždiarne patrí
síce k malým zdrojom znečistenia ovzdušia, no zápach, ktorý
sa z neho šíril a šíri, obťažuje ľudí
neprimeranou mierou. Po ukončení skúšobnej prevádzky mesto

KRÁTKE
SPRÁVY ZO
ZASTUPITEĽSTVA

urobilo 18. októbra v sušiarni kontrolu, na ktorú prizvalo
i Slovenskú inšpekciu životného prostredia. V čase kontroly
bola sušiareň v prevádzke a aj
podľa prevádzkovej evidencie
výroba pokračovala i po 30. 9.
2016. Prevádzkovateľ sušiarne
nainštaloval v skúšobnej dobe
technológiu, ktorá mala zápach
z prevádzky eliminovať. Tieto opatrenia však neboli dostatočne účinné a zápach v okolí

prevádzky pretrváva. „Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa pripravujú inštaláciu ďalšej technológie, ktorá by mala, aj podľa
slov inšpektorátu, znížiť intenzitu zápachu,“ povedala Beáta
Bredschneiderová z Útvaru stavebného a životného prostredia
MsÚ Trenčín. Na základe kontroly bola vec postúpená na ďalšie konanie, výsledkom ktorého
môže byť uloženie sankcie za porušenie zákona. Prevádzkovateľ
požiadal o súhlas na prevádzku
sušiarne, žiadosť však nebola
úplná. Preto mesto vyzvalo prevádzkovateľa na doplnenie žiadosti a prerušilo konanie. (RED)

„Zabávali“ sa podpaľovaním

Mestský parlament v Trenčíne zasadal 2. novembra. Aj
z tohto rokovania si môžete
už v najbližších dňoch pozrieť záznam na webstránke
mesta.

 O ﬁnančnej situácii mesta informoval poslancov primátor Richard Rybníček. Celkový dlh mesta bol k 30. septembru 2016 vo
výške 14,23 milióna eur, teda 258
eur na jedného obyvateľa. K 1. 12.
2010 to bolo 714 eur na obyvateľa. „Všetky záväzky platíme v lehote splatnosti,“ uviedol primátor.
Celková suma dlhu Mesta Trenčín
deﬁnovaná zákonom o rozpočtových pravidlách k 30. 9. 2016 bola
34,46 percenta, pričom zákonná
maximálna možná miera zadlženosti je 60 percent.
 Poslanci v rámci zmeny rozpočtu vyčlenili 10 tisíc eur na rekonštrukciu chodníka na ulici
Pred poľom pred bytovkou so 122
bytmi. Ide o chodník, ktorý križuje
vlečkovú trať.
 Mestský parlament odsúhlasil
aj necelých 10 tisíc eur na nákup
kosačky, resp. záhradného traktora a umývacieho stroja pre ZŠ,
Na dolinách, ktorá v auguste prevzala do majetku budovy telocvične, plavárne, školskej jedálne spolu s pozemkami. Dovtedy sa o ich
údržbu staralo Detské mestečko.
zastupiteľstvo
 Trenčianske
schválilo i zmeny v niektorých všeobecne záväzných nariadeniach.
Viac sa dočítate v najbližšom vydaní Infa, ktoré vyjde na prelome
novembra a decembra.
(RED)

íťazkou 1. ročníka súťaže
„Florence roka 2016“ sa
23. októbra v Trebišove stala
23-ročná Nikola Tomanová
z Trenčianskej univerzity A.
Dubčeka. Išlo o súťaž študentov 3. ročníka fakúlt ošetrovateľstva a stredných zdravotníckych škôl vo vyššom
odbornom vzdelaní v SR.
Zdroj: ﬂorenceroka.sk

P

ráce na čistení hradného
brala sa začali 22. októbra.
Realizuje ich spoločnosť
HW-team z Nemšovej. Pri
tejto akcii v hodnote takmer 53
tisíc eur ide o odstránenie
náletových stromov a krov,
vrátane spracovania a odvozu
bioodpadu. Rezné plochy
drevín ošetria herbicídom pre
maximálne potlačenie
omladzovacieho procesu.
Ukončenie prác záleží
od počasia, ale najneskôr sa
počíta s termínom 15. 12.
2016.

kontajnerov
Nočné vyčíňanie pravdepodobne viacerých páchateľov spôsobilo škodu vo výške
takmer 1 300 eur a ohrozovalo okolie. Počas druhého októbrového víkendu v nočných
hodinách prijala mestská polícia na linke 159 hlásenie, že
na Partizánskej ulici pri vojenskej poliklinike horia kontajnery. Požiar bol úmyselne
založený. O krátky čas prijala
mestská polícia ďalšie hlásenie
požiaru kontajnera. Tentoraz

v blízkosti križovatky ulíc
Olbrachtova – Janka Kráľa.
Policajti po príchode na miesto
spozorovali ďalší horiaci kontajner na Ulici Dlhé Hony vo
vnútrobloku za pohostinstvom
Smažienka. Aj k tomuto požiaru privolali hasičov. Žiaľ, napriek veľkej snahe sa mestskej
ani štátnej polícii páchateľov
nepodarilo zistiť. Šesť zničených kontajnerov bolo nahradených novými.
(RED)

ZBIERKA PRE ĽUDÍ V NÚDZI
Mesto Trenčín v spolupráci
s Občianskym združením Diakonie Broumov opäť pripravuje Zbierku použitého oblečenia.
Uskutoční sa 14. – 18. novembra. Ľudia môžu veci nosiť v čase
od 15.00 do 17.30 h do KS Dlhé
Hony, vjazd z Ulice 28. októbra.
Darovať môžu oblečenie (dámske, pánske, detské), posteľnú
bielizeň, uteráky, utierky, záclony, látky (minimálne 1m², nie
odrezky a zvyšky látok), domáce

potreby zabalené v krabici, prikrývky plnené perím alebo vatou, vankúše a deky, zviazanú
nepoškodenú obuv, aby sa páry
nestratili, hračky, menšie elektrospotrebiče, knihy a časopisy. Veci
treba zabaliť do igelitových vriec
alebo krabíc, aby sa nepoškodili transportom. Nenoste práčky,
chladničky, počítače, televízory,
matrace a koberce, nábytok, znečistený a vlhký textil.
(RED)

T

renčiansky hrad ponúka
od 1. novembra návštevníkom iba jeden prehliadkový
okruh horného hradu. (Rotunda, Lapidárium, Barborin
palác, horné poschodie Ľudovítovho paláca, Matúšovu
vežu, Kasáreň a Hladomorňa).
Do odvolania je uzavretá Ilešháziovská galéria v Zápoľského paláci a na dolnom poschodí Ľudovítovho paláca. Cena
vstupného na okruh je upravená na 5 € pre dospelú osobu.

V

piatok 11. novembra o 11.
hodine a 11. minúte sa aj
v Trenčíne rozozvučia zvony.
Mesto sa tak pripojí k celosvetovej pietnej spomienke pri
príležitosti Medzinárodného
dňa vojnových veteránov, známeho tiež ako Deň červených
makov. Na vojenskom cintoríne z prvej svetovej vojny pri
srbskej kaplnke sa bude konať
aj spomienkové stretnutie.

4 | INFO

aktuality

číslo 11 | ročník XVIII

Dnes je rozrobených 40 investičných akcií
Mesto Trenčín pokračuje v investovaní nielen do opráv
svojich komunikácií a budov, ale aj do novej výstavby.
Dnes sa v teréne pracuje na 40 miestach.

prvej časti cyklotrasy z Juhu
do centra mesta, výmena mantinelov na Zimnom štadióne Pavla Demitru. Po rekonštrukcii
kotolne a systému chladenia ide
v tomto roku o ďalšiu z investícií
do zimného štadióna.

Po viacerých nedávno ukončených investičných akciách
na školách a škôlkach, napríklad
rekonštrukcia plavárne na ZŠ,
L. Novomeského alebo výmena všetkých okien a dverí v MŠ,
Na dolinách, Mesto pokračuje
v ďalších investíciách.
Pred dokončením je strecha na MŠ, Stromová, strecha
telocvične na ZŠ, Východná,
rekonštrukcia štyroch sociálnych zariadení v MŠ, Opatovská
a vodovodných rozvodov v ZŠ,
Na dolinách. Práce pokračujú
i na rekonštrukcii troch sociálnych zariadení v MŠ, Šafárikova a na budovaní nových sociálnych zariadení v ZŠ, Potočná.



NOVÉ MANTINELY

Jednou z väčších investičných akcií je, popri výstavbe

Po poslednom zápase HK
Dukla Trenčín na domácej pôde
pred reprezentačnou prestávkou (28. 10.) sa začali práce
na demontovaní starých mantinelov. Do konca prestávky, teda
do 10. novembra, budú vymenené všetky mantinely, vrátane
striedačiek a časomiery. Dukla
tak odohrá už 11. novembra domáci zápas proti HC Nové Zámky na štadióne s novými mantinelmi. Po niekoľkých sezónach,
kedy mala Dukla udelenú výnimku pre najvyššiu súťaž, bude
hracia plocha spĺňať normy

IIHF. Kompletná výmena mantinelov bude stáť 78 tisíc eur,
z nich 34 tisíc zaplatí Slovenský
zväz ľadového hokeja a 44 tisíc
eur mesto.



CHODNÍK
DO ČEREŠŇOVÉHO
SADU

Obnovou turistického chodníka z centra mesta (od schodov
v átriu) do Čerešňového sadu sa
zjednoduší prístup do tejto obľúbenej lokality Breziny. Jeho
nový povrch bude z lomového
kameňa osadený do betónového
poteru.
Mesto Trenčín uspelo v grantovom programe Nadačného
fondu Municipality pri Nadácií
SPP „Spolupráca so samosprávami“ a na projekt „Obnova turistického chodníka do Čerešňového sadu“ získalo dotáciu 10
tisíc eur. K tomu mesto vyčlenilo na rekonštrukciu chodníka
v dĺžke asi 340 metrov aj necelých 13 tisíc eur z rozpočtu.
Práce začali 26. októbra a ich
cieľom je zabezpečiť bezproblémový prístup do sadu aj v mokrom počasí. „Obnova chodníka
by mala pritiahnuť čo najviac ľudí
tak, aby sa Čerešňový sad stal
ako kedysi, obľúbeným cieľom
každodenných alebo víkendových
výletov. Preto postupne pomáhame aj pri revitalizácii samotného sadu,“ povedal primátor

Richard Rybníček.
Obnovený chodník bude mať
aj náučný charakter. Mesto tu
plánuje osadiť informačné tabule o histórii a súčasnosti tzv.
"Čerešňáku".



NOVÉ PARKOVACIE
MIESTA

Koncom októbra – pred
„dušičkovým“ víkendom bola
ukončená výstavba parkovacích
miest na Saratovskej ulici pri
cintoríne. Investícia za približne
80 tisíc eur priniesla 37 nových
možností na parkovanie.
V ostatnom čase boli v rámci rekonštrukcie na Šoltésovej
ulici rozšírené možnosti na parkovanie na 57 státí. V súčasnosti ešte pokračuje rekonštrukcia
Olbrachtovej ulice, kde sa počíta
s novovybudovanými parkovacími miestammi pre 34 áut. Navyše, zjednosmernením tejto ulice
sa získa asi 25 pozdĺžnych státí.
(RED), FOTO: P. S.

Začala sa stavba prvej etapy cyklotrasy do centra
Po takmer štyroch rokoch práce a diskusií s odbornou
i laickou verejnosťou sa 5. októbra začala výstavba prvej
časti cyklochodníka z Juhu do centra mesta v dĺžke asi
990 metrov.

Prvá etapa povedie od bývalého hotela Trenčan po kruhový objazd pri Keramoprojekte. „Stavebne je jedna
z najnáročnejších, keďže práce sa
dejú v stiesnených pomeroch existujúcej zástavby. Spočívajú v rozšírení cesty, zužovaní chodníkov,
úprave križovatiek a aj priechodov pre chodcov na bezbariérové
s dlažbou pre nevidiacich. Preto
treba počítať s dopravnými obmedzeniami,“ povedal Róbert
Hartmann, poverený vedením
Útvaru dopravy MsÚ.
Stavebná činnosť sa dotkne
aj betónových oporných múrov pred obchodným domom

Centrum pozdĺž Braneckého
ulice, ktoré zbúrajú kvôli rozšíreniu cesty. Tento priestor následne postavia úplne nanovo.
Výstavba prvej etapy cyklotrasy z Juhu do centra mesta
bude stáť približne 300 tisíc eur.
Ak bude vyhovujúce počasie,
práce by mali byť ukončené ešte
v tomto roku.
Druhá etapa cyklotrasy
bude pokračovať od kruhového objazdu pri Keramoprojekte
po Soblahovskej ulici až po križovatku pod Juhom. O tom, či sa
s jej stavbou začne už na budúci rok, rozhodnú ﬁnančné možnosti mesta.

„Momentálne
pripravujeme aj projektové dokumentácie,
kde riešime prepojenie Zámostia s centrom mesta, sídliska Juh
s priemyselným parkom, trasy
z centra na Sihoť smer Opatová

a prípadne na Kubrú a ich prepojenia,“ uviedol hlavný architekt
mesta Martin Beďatš.

(RED), FOTO: P. S.
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Informácia o pripravovaných
Zmenách a doplnkoch č. 3
Územného plánu mesta Trenčín
Mesto Trenčín ako orgán územného plánovania má povinnosť neustále sledovať, či sa nezmenili predpoklady,
na základe ktorých bolo navrhované usporiadanie územia vyplývajúce z platnej územnoplánovacej dokumentácie. Túto povinnosť ukladá zákon č. 50/76 Zb., v znení
neskorších predpisov (§ 30, ods. 4).

Aktuálne má Mesto Trenčín platný územný plán (ÚPN),
schválený uznesením Mestského zastupiteľstva (MsZ) č. 683
zo dňa 12. 12. 2012, v znení
Zmien a doplnkov č. 2 schválených uznesením MsZ č. 338 zo
dňa 16. 12. 2015 a Zmien a doplnkov č. 1 schválených uznesením č. 427 zo dňa 17. 2. 2016.
Vzhľadom na lehoty procesov súvisiacich s prípravou,
spracovaním,
prerokovaním
a schválením územnoplánovacej dokumentácie, ktoré je nutné riešiť podľa zákonov č. 50/76
Zb., v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie, v znení neskorších predpisov, musí
Mesto Trenčín ako orgán územného plánovania v dostatočnom
časovom predstihu sledovať požiadavky, podnety či iné skutočnosti s cieľom aktualizácie
vo svojej územnoplánovacej dokumentácii. Z hľadiska procesu
Zmien a doplnkov (ZaD) vyplývajúceho najmä zo stavebného
zákona, sa Mesto Trenčín ako
orgán územného plánovania
musí riadiť ustanoveniami § 30
a § 31 a postupom podľa § 22 –
§ 28 primerane. Verejnosť má
právo sa ku všetkým zmenám
a doplnkom vyjadriť a písomne
podať pripomienku. Rovnako

má právo sa zúčastniť verejného prerokovania návrhu ZaD.
Pre ZaD ÚPN zákon nevyžaduje spracovať prípravné práce,
prieskumy a rozbory, zadanie
a koncept.
V čase od 15. 11. 2016 do 15.
12. 2016 môže verejnosť podať podnet na Zmeny a doplnky ÚPN, pričom môže ísť len
o podnety týkajúce sa zmien
funkčného využitia, zmien časovania z výhľadovej etapy do návrhu, a to zo strany konkrétnych
vlastníkov a verejnosti. V zmysle právneho komentára zákona
nemôže ísť o podnety k urbanistickej koncepcii územia (t. j. základnej koncepcii vyplývajúcej
z platného ÚPN a jednotlivých
stupňov spracovania), ktoré by
vyžadovali obstarať novú územnoplánovaciu
dokumentáciu.
Podnety verejnosti adresované na Útvar hlavného architekta MsÚ Trenčín je nutné podať
písomne vo vyššie stanovenom
termíne v podateľni hlavnej budovy MsÚ Trenčín.
Všetky kroky týkajúce sa
Zmien a doplnkov k ÚPN budú
zverejňované na úradnej tabuli mesta a webovej stránke. Informácie bude možné získať aj
na Útvare hlavného architekta
na Farskej ul. 10.
ÚTVAR HLAVNÉHO ARCHITEKTA
MSÚ TRENČÍN

Pozývame Vás na

tradičnú novembrovú diskusiu s primátorom

Richardom Rybníčkom
30. 11. 2016 o 17.30 h
Mestská športová hala Trenčín
Vaše otázky môžete buď adresovať primátorovi na info@trencin.sk,
alebo ich položiť priamo na mieste.

MESTO TRENČÍN VÁS POZÝVA PRIPOMENÚŤ SI
PAMÄTNÉ UDALOSTI Z ROKU 1989

SPOMIENKA NA

NOVE
MBER

1989
UTOROK > 15. 11. 2016
Mestská veža

16.30 >

PROTIKOMUNISTICKÝ ODBOJ NA SLOVENSKU – vernisáž výstavy
Ústavu pamäti národa. Výstava otvorená 3. – 30. 11. 2016.

Zostáva vyznačiť 600 miest

16.30 >

Ku koncu októbra bolo v meste vyznačených 3 600 zo
4 200 parkovacích miest.

STREDA > 16. 11. 2016

DIKTATÚRA A DEMOKRACIA V STOROČÍ EXTRÉMOV – vernisáž
výstavy Nadácie Konrada Adenauera. Výstava na Mierovom námestí potrvá
15. – 18. 11. 2016.

Kaviareň Coffe Sheep, M. Aurélia 9

18.00 >

Zostáva ešte doznačiť okolo 300 miest na Sihoti, približne
150 v lokalite Partizánska, Dlhé
Hony, centrum. Po dokončení celkovej rekonštrukcie Olbrachtovej
ulice tu bude namaľovaných vyše
50 státí, po dokončení cyklochodníka v lokalite Legionárska – Námestie sv. Anny vyznačia približne 50 parkovacích miest a ďalších
asi 50 státí po obnove asfaltu vo
vnútroblokoch v lokalite Dlhé
Hony – Inovecká.
(RED)
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HODNOTY NOVEMBRA ´89 – diskusia so Štefanom Hríbom

ŠTVRTOK 17. 11. 2016
Námestie sv. Anny

16.00 >

POLOŽENIE VENCOV PRI PAMÄTNÍKU OBETIAM KOMUNIZMU
– pietny akt a spomienka

Mierové námestie

16.30 >
17.00 >

NOVEMBER+20 – filmový návrat k udalostiam z roku 1989
SPOMIENKA NA KARLA KRYLA – koncert Jana Kryla a Stana Graneca
s kapelou

18.00 >

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

Podujatie
organizuje:

Zmena programu vyhradená.

Partneri
podujatia:
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Prírodný park
pri Váhu je naj...

Cenu Nadácie Ekopolis za najzaujímavejší projekt 10. ročníka grantového programu Zelené oázy dostalo 19. októbra 2016 trenčianske občianske združenie Pre Prírodu.

Symbolický šek na tisíc eur
odovzdali združeniu na pôde
Strednej umeleckej školy v Trenčíne zástupcovia nadácie a spoločnosti Slovnaft, a. s. na tlačovej
besede, ktorá bola vyhodnotením 10. ročníka programu Zelené oázy. V ňom získalo grant
21 projektov a medzi nim aj ocenený projekt s názvom „Krajina
ako živá učebňa“.
Táto netypická učebňa je
na pravom brehu Váhu v Trenčíne-Orechovom. Školy ju môžu
využiť na zážitkové vyučovanie
prírodopisu, prírodovedy, biológie, telesnej a športovej výchovy
a praktickú výučbu krajinnej architektúry a dizajnu exteriérov.
Jej súčasťou je 500 m dlhý náučno-relaxačný chodník medzi
orechovským potokom a Váhom
pre pešiu, konskú turistiku a rekreačný beh, oddychové zóny
s lavičkami, malý genofondový
ovocný sad, informačné panely,
ohnisko a atraktívny prístrešok
s vegetačnou strechou. Od 19.
októbra tam rastie aj orech, ktorý účastníci vyhodnotenia spoločne zasadili.
Ako povedal Matúš Ďurček
z OZ Pre Prírodu, myšlienka vybudovania parku na pravom

brehu Váhu vznikla pred siedmimi rokmi. „Toto je len jeden
z postupných krokov, ktoré sme
vykonali. Na projekt sme dostali v rámci programu Zelené
oázy 2 600 eur a približne rovnakú sumu sme preinvestovali aj
z prostriedkov, ktoré sme zohnali
mimo tohto programu." Na projekte sa podieľali zväčša dobrovoľníci, ktorých sa len počas tohto roka vystriedalo okolo 140.
„Dnes sme hrdí na to, že máme
tento priestor,“ povedal primátor
mesta Richard Rybníček. „Je to
dôkaz, že jednotlivci dokážu zázraky. Ďakujem, že robia Trenčín
krajším.“
Tisíc eur použije združenie
na dobudovanie parku. „Potrebujeme oplechovať altánok, dobudovať genofondový ovocný sad,
vysadiť ešte nejaké ovocné sorty
plus dobudovať chodník,“ povedala za OZ Katarína Rajcová.
V budúcnosti by radi areál rozšírili na južnú stranu smerom
k starému železničnému mostu.
Trenčianskej
verejnosti
združenie odovzdalo učebňu už
30. septembra 2016 počas interaktívnej terénnej exkurzie, ktorá bola záverečnou akciou projektu „Krajina ako živá učebňa“.

DETSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA
SA STÁVA TRADÍCIOU
Štvrtý ročník olympiády sa
uskutočnil 19., 21. a 23. septembra v areáli Hoss sport center a v priestoroch materských
škôl. Zúčastnilo sa ho 90 detí
z materských a základných
škôl. Zoznámili sa s netradičnými športovými disciplínami
a športovým náčiním, ako baseballové rukavice a pálky, baseballové loptičky, stojany na odpaľovanie a golfové náčinie.
Vyskúšali si golf, baseball a tenis, súťažili v skákaní so švihadlom, hádzali do diaľky i na cieľ.
Dosiahnuté výsledky určili najúspešnejšieho
olympionika
a víťazné družstvá v štafetových
súťažiach. Všetky deti dostali
diplom olympionika a zaslúžené športové trofeje. Pre mnohé

sa táto udalosť stala podnetom
na začiatok s pravidelnou pohybovou aktivitou. My sme získali
nové skúsenosti a podnety, ako
ďalší ročník pripraviť ešte atraktívnejšie a kvalitnejšie. Ďakujeme mestskej samospráve a všetkým podporovateľom. Bez nich
by sme podujatie nedokázali
uskutočniť. Deti, ktoré majú záujem pokračovať v tenise, golfe či baseballe celoročne, prihláste na ludosport45@gmail.
com alebo na 0905 237 377.
Teší sa na vás kolektív trénerov
a Mgr. Ľ. Kuhlöffel Podrobnosti a fotograﬁe z podujatia si môžete pozrieť na www.tenisove-centrum.sk alebo fcb stránke:
Pohyb pre zdravie.

Poďakovanie podľa OZ patrí
všetkým dobrovoľníkom, podporovateľom, sponzorom a darcom, bez ktorých by sa tento

projekt na trenčianskom nábreží nemohol uskutočniť.
(RED), FOTO: JOZEF MÁJSKY

Potomok známeho GINKA
rastie v Zámostí
Vysadili ho v Spojenej škole internátnej 29. septembra
2016 počas pracovného dopoludnia pod názvom „Farebná
jeseň“. Škola, ktorú tvorí špeciálna MŠ, špeciálna ZŠ, trieda
pre deti s autizmom a praktická
škola, je od roku 2004 držiteľkou medzinárodného certiﬁkátu „Zelená škola“ a certiﬁkátu
„Prírodná záhrada“. Ginko vypestoval Ján Kuvik z mohutného stromu, ktorý od nepamäti
rástol na trávnatej ploche vedľa parku pri železničnej stanici.

Deti oboznámil s históriou a liečivými účinkami plodov vzácneho stromu a následne ho spolu
s riaditeľkou školy Alenou Gašparovičovou a koordinátorkou
„Zelenej školy“ Katarínou Olišovou zasadili. Žiaci i vyučujúci im
k tomu zaspievali pieseň, ktorú
pri tejto príležitosti zložil učiteľ
školy Ondrej Čapák. Potom sa
pustili do úpravy areálu, Arboréta, Prírodnej záhrady i prírodného jazierka. Informovala K.
Olišová.

Darujte knihu
deťom z rodín v núdzi
Trenčianska nadácia ﬁnišuje
s prípravou 12. ročníka projektu
Otvor srdce, daruj knihu. Knižné dary budú čakať na ľudí s dobrým srdcom v piatich kníhkupectvách od 16. novembra – Panta
Rhei (Gandalf)v ZOC Max, Panta Rhei v OC Laugaricio, Libri na Braneckého 7, v Biopredajni Malý princ na Mierovom
námestí 29 a v predajni Knihy
pre každého v OD Prior. Kúpiť
knižku pre deti z rodín nachádzajúcich sa dočasne alebo dlhodobo v sociálnej núdzi bude
možné do 13. decembra. „Knihy
sú označené ilustráciou autoriek
Nadi Žatkovej a Saši Hudecovej,
takže pre kupujúceho nie je ťažké
ich identiﬁkovať. Darcovia, hoci
netušia malého príjemcu, často

do kúpenej knihy
vpisujú venovanie či pozdrav,“
hovorí správkyňa Trenčianskej
nadácie Alena
Karasová. Vianočné
knižné
darčeky zakúpené anonymnými
darcami Trenčianska nadácia
tesne pred Vianocami zozbiera
a v spoločnosti rozprávkových
bytostí odovzdá deťom. „Každoročne láskaví darcovia potešia viac ako 200 malých čitateľov.
Dodnes sme s podporou a pomocou mnohých darcov a priateľov
obdarovali už 2235 detí. Ďakujeme,“ hovorí A. Karasová. (RED)
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Problém – túlavé mačky
Viacerí občania sa sťažujú na premnožené túlavé mačky.
Mesto začalo v roku 2015 s ich kastráciou. Ľudia sa ale sťažujú ďalej. Obťažuje ich hluk a znečistené okolie. Svoj podiel
na probléme majú aj občania, ktorí mačky kŕmia. Nariadiť
zákaz kŕmenia by však bolo v rozpore s Ústavou SR.

Za rok 2015 bolo v našom
meste vykastrovaných 23 túlavých mačiek, v roku 2016 zatiaľ
10. „Nariadiť zákaz kŕmenia
mačiek na území mesta vo všeobecne záväznom nariadení nie
je možné,“ hovorí vedúca Právneho útvaru MsÚ Trenčín Katarína Mrázová. „Problematiku
kŕmenia túlavých zvierat nerieši
ani zákon o veterinárnej starostlivosti a ani žiadny iný účinný
právny predpis. Takéto ustanovenie by tým pádom bolo v rozpore
s Ústavou SR (čl. 2 ods. 3), podľa ktorej každý môže konať, čo

nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal
niečo, čo zákon neukladá. VZN,
ktoré zakazuje kŕmenie zvierat,
už viackrát bolo prokuratúrou
zrušené.“



POMOHLO BY
DODRŽIAVANIE ČISTOTY

Mesto Trenčín má platné nariadenie o dodržiavaní čistoty
a poriadku v meste. Ide o VZN č.
8/2014, ktoré v článku 3 hovorí
aj o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách.

Podľa neho sa nesmú na verejnom priestranstve vysýpať zvyšky a odpadky z jedál a ovocia
či vyhadzovať odpadky z okien
a balkónov. Práve tie totiž bývajú „krmivom“ pre túlavé zvieratá. Porušenie ustanovení tohto
VZN je priestupkom, alebo v prípade právnickej osoby správnym
deliktom. Za porušenie tohto

VZN
môže
príslušník
mestskej polície uložiť pokutu do výšky
33 eur. Celé
znenie nariadenia je na www.trencin.sk.
(RED), FOTO: E. S.

STOJISKÁ NÁDOB NA ODPAD
AKO SMETISKO

AKO S VÝVOZOM
ODPADU 17.
NOVEMBRA?

SOCIÁLNY ŠATNÍK
JE OTVORENÝ DVA
DNI V TÝŽDNI

Vo štvrtok 17. 11. 2016 je štátny sviatok a zberné dvory budú zatvorené. Odvoz nadrozmerného
odpadu z Juhu I., II. a z ulice Nad
tehelňou bude namiesto štvrtka
17. novembra uskutočnený v stredu 16. novembra. To znamená,
že obyvatelia v tejto lokalite, ktorí majú záujem o odvoz nadrozmerného odpadu, môžu ho vyložiť
na stanovište nádob na komunálny odpad v utorok 15. novembra
večer. Vývoz komunálneho odpadu na území mesta Trenčín sa
bude 17. novembra vykonávať tak
ako v bežný pracovný deň.

Sociálny šatník na Soblahovskej ulici 65 hľadá pracovníkov na dobrovoľnícku službu
na dobu 6 mesiacov. Uchádzač
musí byť evidovaný na Úrade
práce sociálnych vecí a rodiny
v Trenčíne a zároveň musí spĺňať jednu z týchto troch podmienok: vek viac ako 50 rokov, evidencia na ÚPSVaR viac
ako 12 mesiacov, len základné
vzdelanie. Kontakt v prípade
záujmu: 0905 46 10 41. V súčasnosti je šatník občanom
k dispozícii v pondelok a v piatok v čase od 13.00 do 16.00 h.

JESENNÉ UPRATOVANIE JE
V ZÁVEREČNEJ ETAPE
Ešte dve soboty zostávajú do ukončenia organizovaného Jesenného upratovania 2016. Pripomíname, že na stanovištiach sú
podľa harmonogramu vždy umiestnené dva veľkoobjemové kontajnery. Jeden na biologicky rozložiteľný odpad (konáre a odpad
zo záhrad, trávnikov a pod.) a druhý na iný odpad, okrem drobného stavebného odpadu. Vykladať odpad po odvezení kontajnerov
je prísne zakázané.

SOBOTA – 12. 11.

za vyprodukované množstvo
odpadu.
Na sídlisku Kvetná je takéto
stojisko na Ulici Duklianskych
hrdinov. Napriek zvýšenému
počtu nádob sa tu vytvárajú hromady nelegálne umiestneného
odpadu. Mesto, vedľajšia prevádzka i mnohí aktívni obyvatelia bytových domov, ktorým sú
tieto nádoby určené, pravidelne
s neporiadkom bojujú.
Pripomíname, že vyhadzovať odpad do nádob, ktoré nie
sú priamo poplatníkovi určené,
je zakázané! V zmysle platného
VZN o odpadoch ide o priestupok.
(RED), FOTO: P. S.

SOBOTA – 19. 11.

Aj napriek rozsiahlym službám v meste, ako je pravidelný
odvoz nadrozmerného odpadu,
nádob na komunálny odpad,
plast, papier, sklo a šatstvo, bezplatným zberným dvorom a jarnému a jesennému upratovaniu
to na niektorých stojiskách neustále vyzerá ako na neriadenom smetisku.
Situácia sa pravidelne opakuje. Mestská polícia i aktívni občania sa snažia zistiť, kto
je za neporiadok zodpovedný. Častokrát ide o občanov,
ktorí nie sú poplatníkmi v našom meste alebo nechcú platiť zodpovedajúci poplatok

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.
– Majerská (pri NAZA)
– Kasárenská (križovatka smer k Stavivám)
– Orechové kaplnka (zákruta – zrkadlo)
– Horné Orechové (nádoba na sklo č. 7749)
– Súhrady – Široká
Od 8.00 hod. do 12.00 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)

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.
– 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 13.00 hod. do 17.00 hod.
– Žabinská (oproti domu č. 34)
– Ľ. Stárka – Piešťanská (pred zákazovou
značkou)
– Veľkomoravská (oproti RD 2116/10)
– Školská (oproti RD č. 50)
– Zlatovská – Továrenská (križovatka oproti
SBD 2182)
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Na HoryZontoch i o inom Kúsok Francúzska
Zahryzli ste sa niekedy do jablka a povedali ste si, že
kedysi chutilo inak? „Máte pravdu,“ tvrdí Trenčianka
Andrea Uherková, ktorá sa špecializuje na staré odrody
jabĺk, hrušiek a oskoruše v regióne Bielych Karpát.

Zaoberať sa nimi začala
v roku 2012. „Odrodová pestrosť
bola v minulosti bohatšia,“ prezrádza doktorandka Technickej
univerzity vo Zvolene. V starých
a krajových odrodách ovocných
drevín vidí potenciál. Snaží sa,
aby mohli zaujať miesto nielen
v našej kuchyni, ale i reštauráciách. Dúfa, že postupne nahradia
chemizované a dovážané ovocie.
Jablko s korenistou chuťou by
sme dnes márne hľadali na pultoch obchodov. „Skúste si usušiť
sladké jablko z obchodu a jablko zo starej odrody s korenistou

chuťou. Rozdiel bude obrovský,“ hovorí. O tom,
že tieto odrody sú „in“,
sa budeme môcť presvedčiť aj počas festivalu dobrodružných ﬁlmov
HoryZonty.
Uherková vo svojej prezentácii
porozpráva aj o tom, že
v Bošáci máme vzácnu
„Ružovú hrušku“ a že po pánovi Šimkovi z Adamovských Kochanoviec existuje odroda Šimkovo. Reč bude i tom, že jablká
môžu mať tropické chute a hruška môže byť maslová. HoryZonty privítajú propagátorku starých a krajových odrôd ovocia
v piatok 11. novembra. Festival
sa koná 10. – 12. 11. 2016 v kine
Hviezda a v Klube Lúč aj vďaka
podpore Mesta Trenčín.
TEXT: BARBORA PREKOPOVÁ,
PR HORYZONTY
FOTO: ARCHÍV ANDREA UHERKOVÁ

bude opäť v Trenčíne

Od 18. do 23. novembra sa v ArtKine Metro uskutoční už
13. ročník Festivalu francúzskych filmov.

Otvorí ho snímka „Marguerite“ so skvelou Catherine Frot,
ktorá za svoj výkon získala hereckého Césara. Príbeh o nekonečnej osamelosti, nezlomnej
vášni k hudbe, o láske, ktorá
všetko odpustí, ale aj o umení
a úspechu uvedie festival v piatok 18. 11. o 19.00 h. komédiu
„Hore za láskou“, tohtoročnú
novinku, ktorá rieši vzťah medzi mužom a ženou, premietne
festival o 21.30 h. Francúzski
tvorcovia tu prinášajú variáciu
netradičných prototypov postáv
kráska a trpaslík, ktorú vylepšujú do sviežej podoby. V rámci
festivalu je však pripravených
ďalších 11 snímok. V predpremiére uvedie animovaný ﬁlm
„Až na severný pól“. K podujatiu, ktoré pripravuje Mesto Trenčín v rámci spolupráce s partnerským mestom Cran-Gevrier

a občianskym združením Lampart, patria aj sprievodné akcie.
Výnimočná tvorba fotografky
Myette Fauchère bude prezentovaná na Mierovom námestí. Veľkoformátové fotograﬁe pod titulom „Chameleónske portréty“
ponúkajú zvláštny vizuálny experiment – ľudí pózujúcich pred
pozadím zhotoveným z rovnakej látky z akej sú ušité ich odevy. S originálnymi melódiami
a inšpiratívnymi textami príde
do Trenčína francúzsky hudobník Merlot. Koncert netypického
umelca známeho z reggae skupiny Baobab bude v sobotu 19. 11.
v divadelnej sále kina Hviezda
v rámci európskej Noci divadiel.
Podrobný program festivalu nájdete v Kam a na plagátoch.

(RED)

SOBOTA >> 19. 11. 2016
DIVADELNÁ SÁLA

Divadlo Clipperton: POLEPETKO

16.00 >
– človek býva občas dopletený, popletený, zapletený – keď sa však riadi svojím srdcom, správnu cestu vždy nájde
DETSKÉ DIVADLO >> VSTUP: ZDARMA

Mona Luca

17.30 >
– autorské piesne hudobnej skupiny členov Divadla Normálka,
KONCERT >> VSTUP: ZDARMA
ktoré diváci môžu poznať aj z ich divadelných predstavení

Merlot

18.15 >
– koncert francúzskeho umelca s originálnymi a chytľavými melódiami, hosťa Festivalu francúzskych filmov
KONCERT >> VSTUP: ZDARMA

Mestské divadlo Trenčín: BÁBKA – výdobytok experimentál-

19.30 >
nej vedy dopraje mužovi na mieru vyrobenú ženu-bábku

KOMÉDIA >> VSTUP: ZDARMA

Pavol Seriš: PRI KASE

21.00 >
– zmes stand-up comedy a pohybového heKOMÉDIA >> VSTUPNÉ: 5 €
rectva zo sveta obchodu, supermarketov, hypermarketov
ZRKADLOVÁ SÁLA

Divadelná zmenáreň – obliekanie detí do veselých, nielen

17.00 - 19.00 >
divadelných kostýmov
17.00 - 19.00 >
ratiek pre deti

WORKSHOP >> VSTUP: ZDARMA

Pohyblivé (po) tvory – výroba pohyblivých postavičiek a zvieWORKSHOP >> VSTUP: ZDARMA

FOYER

Noc divadiel
19. – 20. 11. 2016

Divadelný kostým

>
– výstava študentov odboru Scénická a kostýmová tvorVÝSTAVA >> VSTUP: ZDARMA
ba Strednej umeleckej školy v Trenčíne
>

Urob zo seba šaša – veselé fotenie a selfies za šašovskou fotostenou
VLASTNÁ TVORBA >> VSTUP: ZDARMA

v kine Hviezda >> Trenčín
Podujatie organizuje:

NEDEĽA >> 20. 11. 2016
NOC DIVADIEL pokračuje NÁHRADNÝM HUDOBNO-DIVADELNÝM FESTIVALOM
DIVADELNÁ SÁLA

Partneri podujatia:

Milo Kráľ Band, Divadlo z paneláku, Divadlo Normálka

>
– viac na www.normalka.sk

8. november 2016
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Knižka, ktorá sama vyzýva, aby do nej kreslili
Pre deti ju napísal a vydal mladý Trenčan Matej Zámečník. Jeho knižná prvotina „Nakresli si príbeh“ žne prvé
úspechy.

Cieľom autora bolo rozvíjať
u detí predstavivosť a kreativitu popri čítaní poučných príbehov, ktoré im ukážu, ako sa
môžu stať lepšími. Knižka obsahuje dvanásť príbehov, dvanásť múdrych citátov a rovnaký
počet prázdnych strán určených na detskú kresbu. Navyše je v závere každého príbehu
otázka pre čitateľa aj s miestom
na napísanie odpovede. Prvé
ohlasy sú viac ako pozitívne.
„Uvedomila som si, že jedna
knižka nám nestačí. Bude to

skvelý darček pre dcéry a keďže sú úplne rozdielne, každá si
bude môcť vytvoriť svoj vlastný
príbeh, nakoľko v nej nájde aj to
svoje obľúbené zvieratko,“ napísala autorovi v poďakovaní
mama Katarína. Kniha vznikla na jar tohto roku. Odvtedy
prešla množstvom verejných
čítačiek a prezentácií po slovenských mestách, hovorilo
sa o nej v rádiu, písalo v tlačených či internetových novinách
a magazínoch. Projekt prelomový na slovenskom nebi

Folklórovica bola neopakovateľná
Opatová zažila 1. októbra
pravú folklórovicu. Úžasná
zábava, perfektná organizácia podujatia, nespočítateľné
množstvo piesní, škola tanca,
spoločné spevy, rozkazovačky, detvianske, Telgárt či Horehron. Plný kultúrny dom v Opatovej bol dôkazom, že mladí
ľudia naozaj cítia folklór a žijú
ním naplno. Pri treťom ročníku
podujatia spojili sily ĽH KVIT

s detskou knihou dokonca získal prívlastok. Najnovšie knižka
uspela v kampani na Startlab.
sk, kde sa ako jeden z projektov
uchádzala o ﬁnančnú podporu
darcov. Cieľom bolo formou darov od ľudí vyzbierať na jej dotlač 3 tisíc eur, čo sa podarilo,
dokonca s úspešnosťou na 122
percent. Ľudia si ako odmenu
za podporu kampane mohli vybrať knižky pre seba alebo pre
deti, ktoré si ich nemôžu dovoliť. Po úspešnom ukončení
kampane autor knihy prostredníctvom Dobrého anjela daruje
100 knižiek deťom, ktorým pri
liečbe určite urobia radosť. Ďalších takmer 30 kníh sa rozhodli

venovať prispievatelia kampane, za čo im patrí obrovská vďaka. Knižky chce autor deťom
doručiť do Vianoc 2016.
(RED)

Tretí TEDx Trenčín je za nami

a KD Opatová. „Bola to jedna
mega akcia tejto jesene. Za seba
a svojich známych, čo sme spievali, tancovali môžem vyjadriť
veľkú spokojnosť a vysloviť obrovitánske poďakovanie,“ napísal nám do redakcie účastník
podujatia Andrej. Kto tam vraj
nebol, môže ľutovať a možno sa
príde pozrieť na ďalší ročník.
(RED)

LK OMEGA VYDAL ZBORNÍK „TO SME MY“
Literárny klub si pripomenul 20. výročie svojho vzniku.
Pri tej príležitosti 6. októbra
vo Verejnej knižnici M. Rešetku predstavil aj nový zborník.
Omegu založili v Trenčíne 25.
septembra 1996. Za predsedu
zvolili Jána Maršálka, ktorý klub
vedie dodnes, neúnavnou dušou
klubu je Jana Poláková. Klub
združuje literárne činné osoby
s cieľom motivovať a povzbudiť

amatérskych autorov. Vydal 11
zborníkov a 5 čísel občasníka
Ars – Verbum, pomohol vydať
svojim členom aj samostatné
zbierky poézie a prózy. Jubilejný zborník vyprevadili do života J. Poláková, predsedníčka
trenčianskej odbočky Spolku
slovenských spisovateľov Margita Ivaničková a J. Maršálek lupeňmi kvetov, ktorými posypali
knižku.
P. S.

Divadlo 21 Opatová v Prahe
Jubilejnú 20. reprízu hry
„To ste vy, pán Taner?“ odohrali herci z Opatovej 8. októbra
2016 v pražskom divadle Troníček. V plnej sále nechýbal
úprimný potlesk ani slzy dojatia divákov. Po záverečnej klaňačke sa členovia divadla stretli s obecenstvom a poskytovali
rozhovory pre médiá. Tento rok
čaká súbor ešte vystúpenie
v Kľaku a na festivale Zuzany
Kardelisovej v Srbsku – Kysáči.
Aj takouto formou sa Divadlo

21 Opatová snaží reprezentovať mesto Trenčín. Veríme, že
v týchto aktivitách budú pokračovať aj ďalej.
ZDROJ: A. S. J.

Tohtoročný 1. október bol
špeciálny nielen pre mestá
v Indii, Francúzsku, Vietname, Poľsku či v USA, ale aj pre
Slovensko a Trenčín. Všade sa
totiž konala svetová konferencia TEDx s cieľom predstaviť
zaujímavé osobnosti, inšpirovať, podnietiť k diskusii alebo

k reálnym činom. Na Trenčianskom hrade vystúpilo 13 rečníkov z oblasti vedy, umenia,
psychológie či dizajnu. Doplnilo ich 10 sprievodných aktivít
a afterparty. V Trenčíne sa konferencia konala po tretí raz.
FOTO: ARCHÍV TEDX

KRAJ OCENIL ĽUDÍ PRACUJÚCICH
V OBLASTI KULTÚRY
Na Trenčianskom hrade
sa 3. októbra konalo podujatie
FLORES MUSARUM 2016,
na ktorom Trenčiansky samosprávny kraj ocenil 17 jednotlivcov a 2 kolektívy za dlhoročné pôsobenie, dosiahnuté
úspechy a prínos v rozvoji kultúry nášho kraja. Medzi ocenenými boli aj umelci či pracovníci v kultúre z Trenčína:
akademickí maliari Rudolf
Moško, Eva Mišáková-Ábelová

a Juraj Oravec, z Verejnej knižnice M. Rešetku Mária Ježíková, Anna Cmarková, Anna Slivová, Nora Hlubinová a Ľubica
Margušová, z Trenčianskeho
múzea Anna Hajašová a Emília Chudadová. Cenu odovzdali
aj folkloristom Vladimírovi Mišíkovi z DFS Kornička, Michalovi Zábražnému a Kristíne Šedivej a tiež Divadlu 21 Opatová.
Blahoželáme!
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Hľadajú domov

Sú najlepší zo slovenských tímov

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

číslo 11 | ročník XVIII

Klub ILYO – TAEKWONDO TRENČÍN reprezentoval počas druhého októbrového víkendu
Nikolas je 7-ročný psík.
Jeho panička potrebuje ústavnú starostlivosť, preto hľadá
nový domov. Je plný života,
vhodný do bytu k mladším aj
starším ľuďom.

Nechcené šteniatko súrne
hľadá nový domov. Fenka, ktorá bude v dospelosti stredného
vzrastu, sa narodila 8. 9. 2016,
je 2 x odčervená a zaočkovaná.
Mama je kríženec labradora
a staforda (pokojná povaha),
otec je kríženec tiež veľmi pokojnej povahy.

Trenčan Jozef Gabrhel
majstrom sveta

Spestrením posledného tohtoročného farmárskeho jarmoku (1. 10.) v Trenčíne boli aktivity Centra voľného času. Deti si mohli vytvoriť
kyticu ruží z listov, farmu z hliny, domáce zvieratká alebo čelenku. Hlavičky si potrápili pri
skladaní zvierat, šikovnosť predviedli pri prenášaní vody v deravých pohárikoch a hádzaní
zemiakov do vreca. Ocenené boli diplomom
„Správny farmár“ a sladkou odmenou. Ďakujeme organizátorovi – Mestu Trenčín za príležitosť spríjemniť rodičom s deťmi sobotné
predpoludnie.
TEXT A FOTO: CVC, VÝCHODNÁ 9

Bronz pre mladý
talent z Trenčína
Stanko je asi 5-mesačný
kríženec. Našli ho na Ľ. Stárka, mal červenú vôdzku a obojok. V dospelosti bude stredného vzrastu. Hravé šteňa je
vhodné k mladším ľuďom, ktorí
sa mu budú venovať. Vzhľadom
na krátku srsť je potrebné ho
mať v dome s prístupom von.
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.

naše mesto na medzinárodnom turnaji Sokol Cup
2016 v olympijskom bojovom umení Taekwondo
WTF. V Hradci Králové sa 8-člennému tímu podarilo v konkurencii 21 tímov umiestniť na 9. priečke. Skončili tak najlepšie zo slovenských tímov.
Ako informovala Jana Ilašenková, vďaka výborným výkonom reprezentantov sa každý z tímu prebojoval na medailovú pozíciu. Zlato vyhrali Tobias
Scherhaufer a Erik Nevláčil, striebro Martin Bolo
a Zlatica Hlaváčová, bronzové medaily do Trenčína priniesli Damián Ferletják, Matúš Jančo, Tadeáš Ferletják a Mathias Scherhaufer. Tituly pôjdu
do Čiech obhájiť v novembri na turnaj Praha Open
– majstrovstvá Českej republiky. Blahoželáme
a držíme palce!
FOTO: ARCHÍV KLUBU

Na 48. ročníku prestížneho medzinárodného podujatia North Bohemia 15. októbra 2016
v Ústi nad Labem vybojovala 10-ročná Lenka
Horáčková z klubu karate Laugaricio Trenčín
vzácnu bronzovú medailu v športovom zápase
kumite mladších žiačok – 30 kg. Blahoželáme!
FOTO: ARCHÍV KLUBU

Na tohtoročné Majstrovstvá sveta v silovom
trojboji federácie GPC sa po splnení kvaliﬁkačných limitov nominoval vo vekovej skupine masters aj Jozef Gabrhel z Trenčína. Svetový šampionát sa konal v srbskom Knjaževaci 20. – 24. 9.
2016. Jozef Gabrhel štartoval v silovom trojboji
vo váhovej kategórii do 75 kg a vekovej skupine
60 – 64 rokov s výborným výsledkom. Zvíťazil
a získal titul majstra sveta. Blahoželáme!
FOTO: ARCHÍV J. G.

JAZYK – NÁSTROJ,
KTORÝ SPÁJA
Počas Európskeho týždňa jazykov v závere
septembra navštívili ZŠ na Východnej ulici Shamir a Rama z Indie, Oksana z Ukrajiny a Dima
zo Sýrie. Zanietene rozprávali o ich rodných
krajinách, tradíciách a kulinárskych špecialitách. Žiaci ochutnali ukrajinskú a indickú chalvu, nadchlo ich sýrske písmo, mohli si vyskúšať
indické sárí. Lektor zo City University of Seattle
Matthias Sutthe rozprával o svojich cestovateľských zážitkoch. Zaujímavosti o európskych krajinách si pripravili aj žiaci. Na chodbách školy
bolo možné stretnúť Asterixa či Pipi Dlhú Pančuchu, smäd uhasil čerstvý čaj zo samovaru. Žiaci
sa presvedčili, že štúdium jazykov pomáha nielen pri dorozumení medzi ľuďmi, ale prispieva aj
k prekonávaniu interkultúrnych bariér.
T. HRIBOVÁ, ZŠ, VÝCHODNÁ 9
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Za opravu plynového kotla či kvapkajúceho
radiátora už platiť nemusíme
Už ste niekedy počuli o tom, že
existuje plyn so zárukou? Vieme, že
záruka sa vzťahuje na spotrebiče
alebo elektroniku, ale že ju môžeme
mať aj na plyn, to je novinka.
Domácnosti, ktoré vykurujú plynom,
môžu získať v rámci služby Plyn so
zárukou nonstop havarijnú službu
a opravu plynového kotla zadarmo.

Špeciálna ponuka k plynu
Počas jesene a zimy si chceme doma užívať
teplo a rodinnú pohodu. Ale čo robiť, ak doma
začne unikať plyn alebo sa pokazí plynový
kotol? Vďaka službe Plyn so zárukou za odstránenie havárie plynu alebo opravu kotla neplatíte. Navyše, túto službu získate k plynu úplne
zadarmo. „Špeciálnu ponuku Plyn so zárukou
ponúkame zákazníkom ako jediný dodávateľ
energií na Slovensku. Výnimočnosť tejto služby

spočíva v tom, že za zákazníka zabezpečíme
a uhradíme odstránenie havárie plynu, opravu
plynového kotla či kvapkajúceho radiátora až
do výšky 150 ◊, pričom počet opráv za rok je
neobmedzený. Navyše, každému zákazníkovi
od tarify D2, ktorý si od nás objedná špeciálnu
ponuku Plyn so zárukou, v súčasnosti garantujeme až o 10 % výhodnejšiu cenu za dodávku
plynu oproti dominantnému dodávateľovi,“
hovorí Tomáš Solčánsky, produktový manažér
pre plyn v ZSE.

Až o 10 %
nižšie ce
ny

Plyn so zárukou –
špeciálna ponuka
až o 10 % nižšie ceny za dodávku
plynu oproti dominantnému
dodávateľovi
nonstop havarijná služba k plynu
a oprava plynového kotla zadarmo
príchod opravára po havárii
do 2 hodín

Viac o službe Plyn so zárukou sa dozviete
na www.zse.sk/plyn.

Vedeli ste, že?
zmena dodávateľa je zadarmo
a bez prerušenia dodávok plynu
potrubie a plynomer sa nemenia

www.zse.sk

Zdravotný problém môžete konzultovať
so zahraničným lekárom
Nemusíte sa pritom obávať, že neovládate cudzí jazyk. Vďaka unikátnej službe,
ktorú poskytuje ZSE v spolupráci s Diagnose.me, dostanete lekársku správu
v slovenskom jazyku do 7 pracovných dní po doručení vašich lekárskych snímkov.

Ako využiť konzultáciu
s lekárom
Ak chcete mať možnosť využívať
konzultácie so špičkovými zahraničnými alebo
slovenskými špecialistami na váš zdravotný
problém alebo diagnózu člena vašej domácnosti, stačí si aktivovať službu ZSE Zdravie Plus
na www.zse.sk/zdravie. V rámci tejto služby
získate okrem možnosti konzultácie so zahraničným lekárom aj službu rodinného lekára
na telefóne 24 hodín denne a nadštandardné
služby pre rodinu pri hospitalizácii. „Výhody
služby ZSE Zdravie Plus môže využívať nielen
samotný poistený, ale aj viacerí členovia domácnosti, napríklad manželka/manžel a 3 deti vo
veku do 18 rokov žijúce v spoločnej domácnosti.
Lekára na telefóne je možné využiť v prípade
náhlych zdravotných ťažkostí dieťaťa, prípadne
starých rodičov,“ tvrdí Anna Ciglanová, produktová manažérka pre rozvoj služieb v ZSE.
Službu ZSE Zdravie Plus si môžete objednať aj
v rámci výhodného ZSE Balíka Domov Komplet,
ktorý obsahuje aj služby ZSE Asistuje Plus
a ZSE IT Pomoc.

Najviac užitočných služieb
dostanete v novinke
ZSE Balík Domov Komplet
úhrada neobmedzeného počtu havárií
a opráv až do 200 ◊
v cene úhrady aj náhradné diely, práca
a doprava
konzultácia zdravotného stavu so
zahraničnými lekármi
rodinný lekár na telefóne 24 hodín
denne
nadštandardné služby pri hospitalizácii
IT podpora

ZSE svojimi službami pre
domov ušetrilo zákazníkom
už viac ako 400 000 ◊.

www.zse.sk/zdravie

Príklad zo života
39-ročný klient mal podozrenie na nádor
na mozgu. Keďže mal stanovené rôzne diagnózy, bol mu odporúčaný odber
mozgového tkaniva, ktorý je však veľmi
riskantný. Využil teda možnosť konzultácie so zahraničnými lekármi, ktorí aj bez
potreby odberu tkaniva vyhodnotili, že
ide o nádor. Pacient tak mohol okamžite
začať s onkologickou liečbou, čo zvýšilo
jeho šance na prežitie.
INZERCIA
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CENTRUM PRE RODINU
TRENČÍN POZÝVA
 V pondelok 21. novembra
o 17.00 na prednášku Dr. Márie Tiňovej „Má (seba)prijatie
naozaj liečivý účinok?“. V prednáške sa bude venovať novým
prístupom a poznatkom z psychológie o emočných systémoch
v mozgu. Bude hovoriť o potrebe budovať rovnováhu medzi strachom o prežitie, túžbou
po úspechu a láskavým prijatím
seba aj iných. Pokúsi sa odpovedať aj na otázku, či je dobré
mať súcit sám so sebou. Dr. Mária Tiňová vyštudovala klinickú psychológiu na University
of Birmingham vo Veľkej Británii. Pracuje ako psychologička
a terapeutka kognitívno-behaviorálnej terapie. Prednáška sa
uskutoční v refektári Piaristického gymnázia, vchod je z Palackého ulice.
 V termíne 17. – 19. novembra na Kurz posunkového jazyka, ktorý organizuje GERDia
prostredníctvom Nadácie pontis, v spolupráci s CPR Trenčín
a CSPP Trenčín. Kurz je bezplatný a uskutoční sa v priestoroch
centra na Farskej ulici vo štvrtok
a v piatok v čase 9.00 – 18.00,
v sobotu 9.00 – 12.00. Prihlasovanie u Diany Gerbocovej
na diagerbocova@gmail.com.
 Sviatok 17. novembra už tradične využívame na rodinný výlet na Inovec. Je to príležitosť vyvetrať seba i svoje deti a potešiť
sa farbami jesene. Výstup začneme o 10.00 zo Selca. Jedlo bude
z vlastných zásob a bude možnosť najesť sa na chate pod Inovcom. V prípade veľmi nepriaznivého počasia bude na našej

webstránke okolo 9.00 zverejnený oznam o zrušení výletu.
 Centrum pre rodinu Trenčín
má za sebou prvý rok existencie
a tým aj svojej činnosti. Za to, čo
sa nám počas roka podarilo zrealizovať, patrí vďaka aj našim
dobrovoľníkom. V nedeľu 20.
novembra o 15.00 sa uskutoční
„Deň dobrovoľníkov“ – stretnutie s dobrovoľníkmi a sympatizantmi, na ktorom sa chceme
poďakovať za ochotu pomáhať
a priazeň.
 Na Tvorivých dielňach v nedeľu 27. novembra o 16.00 budeme vyrábať adventné kalendáre, ktoré nám spríjemnia advent
atmosférou očakávania Vianoc
a potešia našich blízkych drobným darčekom alebo peknou
myšlienkou. Materiál bude pripravený, stačí si priniesť dobrú
náladu a chuť tvoriť.
 V centre naďalej prebiehajú
pravidelné stretnutia podporných skupín, ktoré sú otvorené aj pre verejnosť. Podporná
skupina AA „12 statočných“ sa
stretáva každú sobotu o 18.00.
Podporná skupina rozvedených sa stretáva raz do mesiaca, v novembri v termíne 13. 11.
o 14.30. Od novembra začnú
v centre aj stretnutia podpornej
skupiny EA (Emotions Anonymous – osoby s emočnými problémami) a budú bývať každú
nedeľu v párnom týždni v čase
16.00 – 18.00.
 O pripravovaných akciách sa
dozviete viac na stránke www.
cprtrencin.sk a www.facebook.
com/cprtrencin.

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO
Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred
7. 11.

Mgr. Vladimír Uhrín – Rehole na Slovensku

14. 11.

Pozdrav z Tatier

21. 11.

Júlia Spustová – Stredoveká kuchyňa na Trenčianskom
hrade

28. 11.

Mgr. Mária Kubelová – Svetozár Hurban Vajanský

Ďalšie akcie:
10. 11.

Pietna spomienka k ukončeniu 1. svetovej vojny –
Vojenský cintorín v Zábraní

23. 11.

Povolanie pápež – muzikál – DAB Nitra
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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
pondelok, štvrtok 9.30 – 10.30

Pedikúra
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
utorok, štvrtok, piatok
12.00 – 16.00
utorok 13.00 – 16.00

Cvičenie ženy II.
Stolný tenis
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)

CENTRUM

ZDRAVEJ REDUKCIE

sme lacní

od 2,50 €
zadarmo karimatky

HATHA JOGA pre začiatočníkov,
SENIOR JOGA, rehabilitačné cvičenie na chrbticu,
prístrojová analýza tela, profesionálne trénerky,
zdravý bar, proteinové koktejly, aloe, čaj,
čisté nové šatne, sprchy a toalety,
Indoor piesková pláž

JOGA

TABATA

Termíny:
0948 404 111
Klub zdravia, Dolný Šianec 1, Keramoprojekt, 2. posch.
info@7777777.sk, www.facebook.com/groups/klubzdravia
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Merlot
originálne melódie prinesie
do Trenčína francúzsky hudobník v rámci Festivalu
francúzskych filmov. Vypočuť si ho môžete počas otvorenia festivalu 18. 11. o 19.00
v Artkine Metro a 19. 11.
o 18.15 v Kine Hviezda. Vstup
voľný.
Podrobný program festivalu
nájdete vo vnútri.



DIVADLO

19. 11. | 19.30 | Bábka
KINO HVIEZDA | V rámci Noci divadiel uvá-

dza Mestské divadlo Trenčín.
19. 11. | 20.00 | Dogma divadlo:
Blázon

november 2016
16. 11. | 17.30 |
Muzikoterapeutický koncert
Ramivana

Nechajte sa uniesť relaxačnou cestou zvukom, plnou bohatých
tónov Khoomei mongolských hrdelných
spevov a harmonických hudobných nástrojov z celého sveta.

PENZIÓN KEROLA

|

19. 11. | 18.15 | Merlot

Koncert netypického francúzskeho umelca známeho z reggae skupiny Baobab. V Trenčíne bude jedným z hostí
Festivalu francúzskych filmov.

KINO HVIEZDA |

19. 11. | 20.00 | Katapult
PIANO KLUB | Koncert českej kapely.
KLUB LÚČ | Inscenácia podľa predlohy fran-

cúzskeho autora Patricka Grégoire „Le Imbecile“.
19. 11. | 21.00 | Pavol Seriš: Pri
kase
KINO HVIEZDA

|

Predstavenie v rámci Noci

divadiel.
20. 11. | 16.00 | NáHradný
hudobno-divadelný festival
| Program: 16.00 Divadlo
z paneláku (CZ) – Tlačítko, 18.00 koncert
Milo Kráľ Band, 20.00 Divadlo Normálka –
Skupinová terapia.

KINO HVIEZDA

25. 11. | 19.00 | Pavol Seriš:
Na ostro! – premiéra

Unikátny komponovaný
večer na pomedzí stand-up comedy a divadla.

KINO HVIEZDA

|

Po ročnej pauze sa
vracia Tomáš Klus a jeho Cílová skupina
s jesennou Recyklus tour.

MS ŠPORTOVÁ HALA

|

27. 11. | 19.00 | Aneta Langerová
– Na Radosti 2016

KOSTOL SV. RODINY | Galakoncert s orches-

ho skladateľa Slava Solovica a rómskej kapely pod vedením Vlada Sendreia.

KINO HVIEZDA | Divadelno-improvizačná
skupina troch hercov: Juraj „šoko“ Tabaček, Lukáš „pucho“ Púchovský a Stanislav
„stanley“ Staško.

12. 11. | 21.00 | Zeměžluč (CZ) +
Resurgo (CZ)

KINO HVIEZDA | Spoločný projekt hudobné -

18. 11. | 21.00 | Puding pani
Elvisovej

KINO HVIEZDA | Bláznivá komédia. Groteskný príbeh piatich indivíduí uzavretých
v jednej miestnosti, v spoločnosti jedného
revolvera.

26. 11. | 20.00 | Chiki liki tu a:
3 x 4=13 Tour

GMAB | Ida Černecká a František Pergler –

klavír.

rokov. Info: 0915 101 051.
1. – 30. 11. | Junior Golf program
HOSS SPORT CENTER | Každý utorok a sobotu.

Viac informácií na info@golftrencin.sk alebo na recepcii športoviska 032/641 00 13.
1. – 30. 11. | Centrum pohybu
a tanca
MS ŠPORTOVÁ HALA | Tanečný klub Bambu-

GMAB | Prechádzky, rozhovory a hry s aktuálnymi výstavami a tvorivé dielne pre
rodiny s deťmi od 6 r.

13. 11. | 16.00 | Detský divadelný
klub: Divočiny

KLUB LÚČ |

5. 12. | 19.00 | Na koho to slovo
padne

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

KC AKTIVITY | Moderný tanec pre deti od 3

13. 11. | 14.30 – 16.00 | Nedeľné
v(i)tvorky

30. 11. | 19.00 | 3T – 3 Tvorivé
tvory

KONCERTY

KC STRED | Mamička a dieťa sa pri spoloč-

28. 11. | 19.00 | Bílé Vánoce
Lucie Bílé

trom pod vedením Petra Maláska.



streda | 9.00 – 10.00 |
Riekankovo

la (1 – 5 r.), cvičenie na Fit loptách (od 5
mesiacov). Novinka – Balet s profesionálnou lektorkou (4 – 9 r.).

1. 12. | 18.00 | Sendrei & Solovic
– A game of strings

KINO HVIEZDA | Slovenský Chippendales.

KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného
tanca SZUŠ. Info: 0903 793 557.

né českej speváčky k jej dvakrát platinovému albumu.

PIANO KLUB | Pokračovanie úspešného tur-

KLUB LÚČ |

KLUB LÚČ |



PRE DETI

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

pondelok, streda, piatok |
Tanečná škola Aura dance

Moderný tanec (5 – 15 r).
Info: 0908 731 125.

KC AKTIVITY

|

19. – 20. 11. | Noc divadiel
2016

utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 |
Korzo dance

streda, piatok | 16.00 – 18.00 |
Tanečná škola Goonies

22. 11. | Tomáš Klus – Recyklus
tour

NEDAJTE SI UJSŤ

5. ZŠ | Rodičia s deťmi v telocvični.

nej hre učia aj riekanky.

CZ/IT] je quintet slovenskej multižánrovej speváčky a skladateľky Sisy Fehérovej,
usídlený v Prahe.



utorok | 17.00 | Hráme sa
a športujeme

KLUB LÚČ | Sisa Fehér & Fehero Rocher [SK/

Geniálna komédia kanadskej autorky Michele Riml s hviezdnym obsadením (Karel Roden a Jana Krausová).

9. 12. | 19.00 | Dirtyy boyzz – len
pre ženy

| Pre deti a mládež od 5
rokov. Info: 0918 561 320 alebo
mirka@kcaktivity.sk.

KC AKTIVITY

20. 11. | 20.00 | Sisa Fehér

27. 11. | 19.00 | Sex pro pokročilé
KINO HVIEZDA |

utorok | 15.00 – 17.00 | Klub
keramikárov

KLUB LÚČ | Príbeh o obyčajnom Maxovi
s neobyčajnou fantáziou. O jeho mačke,
divočinách a o množstve iných vecí, ktoré
sa zmestia do jedného červeného vozíka.

14. 11. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a rodičia spoločne čítajú v knižnici na Hasičskej, v pobočke na Juhu, na Dlhých Honoch a v pobočke
Kubrá.

19. 11. | 16.00 | Polepetko

Detské divadelné predstavenie v rámci Noci divadiel uvedie Divadlo
Clipperton.
KINO HVIEZDA |

KINO HVIEZDA | Mottom siedmeho
ročníka Noci divadiel je „Sedmospáči,
prebuďte sa!“. Tento rok sa do európskeho projektu noci otvorených divadiel, kultúrnych centier, predstavení
a výnimočných zážitkov zapája 49 inštitúcií z 22 slovenských miest, medzi nimi aj Trenčín. V našom meste sa
predstaví z domácich Mestské divadlo
Trenčín s hrou „Bábka“ a herec Pavol
Seriš uvedie zmes stand-up comedy a pohybového divadla „Pri kase“.
Detským divákom zahrá „Polepetka“
banskobystrické divadlo Clipperton.
Nebudú chýbať zaujímavé sprievodné
aktivity. V divadelnej zmenárni si deti
vyskúšajú divadelné kostýmy, v tvorivých dielňach ich čaká výroba pohyblivých postavičiek a zvieratiek, veselé
fotenie zažijú za šašovskou fotostenou. Stredná umelecká škola v Trenčíne bude vystavovať divadelné kostýmy, ktoré ušili jej študenti. Okrem
divadiel sú v programe aj koncerty.
Hudobná skupina Mona Luca členov
Divadla Normálka uvedie svoje autorské piesne a hosť Festivalu francúzskych filmov francúzsky spevák Merlot
prinesie do Trenčína zmes originálnych a chytľavých melódií. V nedeľu
program Noci divadiel bude pokračovať Náhradným hudobno-divadelným festivalom, ktorý sa v pôvodnom
letnom termíne neuskutočnil pre nepriaznivé počasie. Teraz do Trenčína
privedie ostravské Divadlo z paneláku
s predstavením „Tlačítko“ a hudobnú
formáciu MILO KRÁĽ BAND so speváčkou Barborou Švidraňovou. Festival
uzavrie Divadlo Normálka svojím autorským predstavením „Skupinová terapia“. Plagát Noci divadiel s podrobným programom nájdete v časti INFO
na strane 8.

3. 12. | 16.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom
KIC | Pokračovanie cyklu pravidelných
prechádzok mestom so zaujímavým

2 | KAM



kam v trenčíne

NEDAJTE SI UJSŤ

výkladom sprievodcu. Téma: Vianočné
zvyky. Vianoce ako obdobie radosti,
láskavosti, pokoja a mieru sú považované za najkrajšie sviatky roka, ktoré
by sme mali stráviť so svojimi najbližšími. Vianociam predchádza prípravné
obdobie advent a obľúbený sviatok
svätého Mikuláša. Prečo sa Vianoce
oslavujú od Štedrého dňa, hoci je prvý
sviatok vianočný až 25. decembra? Odkedy sa ozdobuje vianočný stromček?
Kto postavil prvý betlehem?
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24. 11. | 16.00 | Miro Jaroš – Ťuki
tour

3. – 30. 11. | Protikomunistický
odboj na Slovensku

KINO HVIEZDA | Pesničky pre (ne)poslušné deti a výnimočná šou, v rámci ktorej
sa deti hravou formou učia užitočným veciam. Po koncerte autogramiáda a fotenie.

MESTSKÁ VEŽA | Výstava Ústavu pamäti ná-

26. 11. | 16.00 | Pat a Mat
s kamarátmi
| Divadelné predstavenie.
Známe rozprávkové postavičky z večerníčkov naživo (Pat a Mat, Maťko a Kubko
a ďalší).

KINO HVIEZDA

26. 11. | Tancovačka s Vladom
Ondrovičom
KC AKTIVITY | Hravé a zábavné ukážkové
hodiny tanca. 9.30 (pre 1 – 3 r. deti), 15.30
(3 – 5 r.). Info: 0903 793 557.

KINO

CINEMAX
od 3. 11. | Doctor Strange

Americký film o svetoznámom neurochirurgovi Stephenovi Strangovi.
Po dopravnej nehode, ktorá mu znemožní používať ruky, hľadá uzdravenie
na mystickom mieste.
od 3. 11. | Rozprávky pre Emu

Česká romantická komédia s Aňou Geislerovou a Ondřejom Vetchým. Nevhodná do 12 r.
od 3. 11. | Trollovia

Nové animované dobrodružstvo
od DreamWorks v réžii dvojice Mike
Mitchell a Walt Dohrn (Shrek Forever
After).

26. 11. | 10.30 | Rozprávkovo
KC AKTIVITY | Premietanie a čítanie rozprá-

vok. Info: 0908 210 940
26. 11. | 15.30 | Maľovanie
na textil
KC AKTIVITY | Bezplatný tvorivý workshop
pre staršie deti a dospelých v rámci Vianočného rodinného trhu. Info: 0918 561 320.

27. 11. | 15.00 – 18.00 | Adventné
tvorivé dielničky
OC LAUGARICIO |

27. 11. | 16.00 | Detský divadelný
klub: Pinocchio
KLUB LÚČ | Nie je drevený, ani papierový. Je

roda. Vernisáž 15. 11. o 16.30 h.
5. 11. 2016 – 29. 1. 2017 | Farebný
svet v kocke
KASÁRNE TRENČIANSKEHO HRADU | Výstava
modelov zo stavebnice LEGO, medzi ktorými bude aj model Trenčianskeho hradu.
Deti sa môžu zahrať v dvoch hracích boxoch a zapojiť sa do súťaží.

7. – 30. 11. | Európske
maliarstvo – Zuzana Sulová
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava Klubu filatelistov.

10. – 12. 11. | Slovak funeral 2016
EXPOCENTER | 3. ročník medzinárodnej
kontraktačno-predajnej výstavy pohrebných a kremačných služieb.

10. – 30. 11. | Hory a krajina
POSÁDKOVÝ KLUB | Fotografie.

15. – 18. 11. | Diktatúra
a demokracia v storočí
extrémov
MIEROVÉ NÁMESTIE | Výstava Nadácie Konrada Adenauera. Vernisáž 15. 11. o 16.30 h.

18. 11. – 23. 11. | Chameleónske
portréty

VÝSTAVY

1., 2. 12. | Vinum Laugaricio
2016

GMAB | Stála expozícia.

EXPOCENTER

28. 10. – 4. 12. | Juraj Oravec

od 24. 11. | Nočné zvieratá

GMAB | V širokospektrálnej tvorbe akademického maliara (kresba, grafika, realizácie v architektúre) dominuje veľkorozmerná maľba.

Americká dráma.

26., 27. 11. | Dni šperku

J. K. Rowlingová pozýva zažiť novú éru
sveta čarodejníkov. Nevhodné do 12 r.

OC MAX | Umelecko-predajná výstava. Vý-

ARTKINO METRO
Festival francúzskych filmov
18. 11. | 19.00 |

Marguerite

Príbeh o nekonečnej osamelosti, nezlomnej vášni k hudbe, o láske, ktorá
všetko odpustí, ale aj o umení a úspechu ako takom. Celoživotnou vášňou
hlavnej hrdinky je operná hudba a najväčšou radosťou (i prekliatím) utkvelá
predstava, že v nej samej drieme veľké
spevácke nadanie.
18. 11. | 21.30 | Hore za láskou

Romantická komédia.



PRE SENIOROV

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

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

|

9. 11. | 13.30 | Akadémia tretieho
veku
KC STRED | Seminár: Možnosti využitia lie-

čivých rastlín pre udržanie dobrého zdravotného stavu. Únava, choroby súčasnej
civilizácie. Sociálne služby a soc. starostlivosť pre seniorov mesta Trenčín.

1. – 30. 11. | Zuzana Holúbeková
– Naive Art Kovačica / Srbsko

15. , 29. 11. 9. | 00 – 11.30 | Ateliér
pre seniorov

CENTRUM SENIOROV | Výstava obrazov.

1. – 30. 11. | Zátišie
KIC | Práce žiakov výtvarného odboru ZUŠ

K. Pádivého.

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

2. – 30. 11. | Spoznávame našu
krajinu

24. 11. | 15.00 | Jesenné
spoločenské stretnutie
seniorov

VKMR HASIČSKÁ | Tematická

POSÁDKOVÝ KLUB |

výstavka kníh

pre deti.

Dokumentárny film, ktorý tvorcovia
nakrúcali štyri roky, s využitím tých
najmodernejších technológií, na desiatkach lokalít po celej Európe, dokonca sami žili v lese so sledovanými divokými zvieratami.

2. – 30. 11. | Stredné Považie
na mapách, v obrazoch
a písme

Dráma.

| 12. ročník medzinárodnej
výstavy vína, vody a destilátov.

roba šperkov v príjemnej atmosfére umelcov, dizajnérov, remeselníkov a ďalších
kreatívnych ľudí, ktorí prezentujú vlastné
originály.

19. 11. | 17.00 | Príbeh lesa

19. 11. | 19.00 | Tri spomienky

| Výtvarník pod alteregom Fuggi predstaví jeho recyklované
umenie. Vernisáž 24. 11. o 19.00 h.

NOE AREÁL MERINA

Miloš Alexander Bazovský

BARBAR | Výstava fotografií.

VKMR JASELSKÁ |

2. – 16. 11. | Stredné Považie
z neba
VKMR JASELSKÁ | Dominanty trenčianskeho
regiónu na unikátnych fotografiách z vtáčej perspektívy.

CVIČENIE

pondelok | 17.15 – 19.15 | SM
system

pondelok | 18.15 – 19.30 |
Kruhový tréning

od 17. 11. | Fantastické zvery
a ich výskyt

1. – 16. 11. | Sergey Onishenko



24., 25. 11. | Stredoškolák 2016
24. 11. – 15. 12. | Liquid – Jozef
Fugger

GMAB | Stála expozícia.

KINO HVIEZDA | 7. ročník európskej noci
otvorených divadiel. Divadelné predstavenia, koncerty, výstavy, tvorivé dielne.

KC AKTIVITY | Cvičenie na regeneráciu chrb-

Zem navštívili mimozemšťania, no nikto nevie prečo. V sci-fi filme odpovede
hľadajú Amy Adamsová a Jeremy Renner.

Výtvarné umenie
trenčianskeho regiónu

19., 20. 11. | Noc divadiel 2016

tice.

živý! Uvádza Divadlo ZkuFraVon.



ré pripravuje Mesto Trenčín v spolupráci
s partnerským francúzskym mestom Cran-Gevrier a občianskym združením LampArt. Okrem filmových predstavení, ktoré
nájdete v kategórii KINO, pozýva festival
na výstavu fotografií Myette Fauchère:
Chameleónske portréty a koncert francúzskeho umelca Merlota.

tografií francúzskej autorky Myette Fauchère.

27. 11. | 16.00 | Vianočné
vystúpenie TS Goonies
OC LAUGARICIO |

ARTKINO METRO | 13. ročník podujatia, kto-

MIEROVÉ NÁM. | Výstava veľkoformátových fo-

EXPOCENTER | 18. ročník výstavy stredných škôl.

od 10. 11. | Prvý kontakt

18. – 23. 11. | Festival
francúzskych filmov



FESTIVALY

10. – 12. 11. | HoryZonty 2016
KINO HVIEZDA, KLUB LÚČ | 11. ročník festiva-

lu dobrodružných filmov premietne 39 filmov z 13 krajín sveta, 9 multimediálnych
prezentácií hostí, tiež ponúkne outdoorové workshopy, autorské fotovýstavy, fotosúťaž a sprievodné podujatia určené širokej verejnosti v centre mesta.

KC AKTIVITY | Súbor cvikov odcvičených jeden po druhom s využitím fitness náčinia.

pondelok | 19.00 – 20.00 |
Tabata
| Kardio intervalový tréning na spaľovanie tukov. Kontakt:
0948 404 111.

KLUB ZDRAVIA

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. Ideál-

ny pohyb s relaxáciou vás posilní, dieťatko
bude blízko vás.
utorok | 16.45 – 17.45 |
Zdravotný pilates
KC AKTIVITY | Pre začiatočníkov a ľudí s bolesťami chrbta.

utorok | 17.00 | Powerjoga
pre začiatočníčky a mierne
pokročilé
LADY E CLUB |

utorok | 18.00 – 19.15 | Joga
| Pre všetkých bez ohľadu
na vek a fyzickú kondíciu.

KC AKTIVITY

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

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

EXPOCENTER |

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

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

streda | 8.00 – 9.00 | Ranná
Joga vítanie slnka
KLUB ZDRAVIA | Kontakt: 0948 404 111.

8. november 2016
streda | 17.00 | Cvičenie pre
tehotné – profylaxia

o fenomenálnom liečiteľovi Fraňovi Madvovi (1786 – 1852).

zabehnuté stereotypy. Je tvorkyňou svojho života.

KC STRED | Vedie pôrodná asistentka.

14. 11. | 17.30 | Zmeň myslenie –
zmeň život

23. 11. | 10.00 | Stop násiliu
na ženách a obchodu s ľuďmi

PENZIÓN KEROLA Interaktívna prednáška
pre všetkých, ktorí chcú uskutočniť zmenu vo svojom živote alebo zistiť príčiny ich
zlých vzťahov, problémov, ktoré sa im v živote dejú.

VKMR HASIČSKÁ |

streda | 18.00 – 19.00 |
Bodywork
KC AKTIVITY | Prvky dance aerobiku s posil-

ňovaním a strečingom.
streda | 18.00 – 19.00 |
Relaxačno-rehabilitačné
cvičenie na chrbticu a kĺby

KAM | 3

kam v trenčíne

|

Preventívna aktivita Policajného zboru SR. Počet miest je obmedzený, účasť treba vopred nahlásiť:
0901 918 810, info@vkmr.sk.



KINO

19. 11. | 21.00 | Cena slávy

Komediálna dráma. Film bol nominovaný na Zlatého leva, MFF Benátky
2014.
20. 11. | 16.00 | Až na severný
pól

VKMR HASIČSKÁ |

Beseda spojená s audiovizuálnou prezentáciou fotografií a zážitkov trenčianskej cestovateľky Antonie
Dvoranovej z jej dobrodružného putovania
po karibskom ostrovnom štáte.

Predpremiéra animovaného filmu.
Pätnásťročná Saša je dcéra aristokratických rodičov v Rusku koncom 19.
storočia. Rozhodne sa utiecť z domu
a nájsť svojho dedka, významného
vedca a polárnika, ktorý sa nevrátil zo
svojej poslednej expedície na severný
pól.

23. 11. | 17.30 | Energie okolo nás
a v nás

20. 11. | 18.00 | Marguerite
a Julien

Viac na www.zumba-trencin.sk.

VKMR HASIČSKÁ | Beseda s Erikou Jarkovskou, Tatianou Mackovou a Evou A. Šrankovou.

štvrtok | 17.30 – 19.00 | Hatha
joga

15. 11. | 18.00 – 19.30 | Choices:
Odmena a trest

reiki majster.

S profesionálnou lektorkou, aj pre začiatočníkov. Kontakt:
0948 404 111.

KLUB LÚČ

štvrtok | 18.30 – 20.00 |
Cvičenie na chrbticu

16. 11. | 10.00 | Petra NagyováDžerengová: Klára a jej
príbehy

Ideálne aj pre seniorov
a obéznych ľudí. Kontakt: 0948 404 111.
|

KLUB ZDRAVIA

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

streda | 19.15 – 20.15 | Zumba
KC AKTIVITY | Prihlasovanie: 0903 949 966.

|

KLUB ZDRAVIA

KC AKTIVITY

|

Vedie Ján Pevný. Info:

0911 029 030.

|

Info a prihlasovanie:

0905 705 431.

EXPOCENTER |

1. – 30. 11. | 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 | Posilňovacie cviky v interva-

lovom cvičení s fázami odpočinku.
1. – 31. 11. | Zumba

Pondelok – 17.30 – 18.30,
18.40 – 19.40 Toning, streda – 17.40
– 18.40, štvrtok – 17.20 – 18.20 Toning, nedeľa – 17.30 – 19.00. Kontakt
0903 949 966.



15. 11. | 16.30 | Historické
romány z edície Kvety vášne

Večerné rozhovory so zaujímavými hosťami budú o odmenách
a trestoch. Vstup je voľný.
|

Beseda so spisovateľkou
o jej úspešnej knižnej trilógii o Kláre. Počet
miest je obmedzený, účasť treba vopred
nahlásiť (deti@vkmr.sk, 032/7460715).
Bezplienková
komunikačná metóda –
alebo prirodzená hygiena
novorodencov

16. 11. | 10.00 |

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

KC KUBRA

POSÁDKOVÝ KLUB |

VKMR HASIČSKÁ |

štvrtok | 19.00 – 20.00 | Pilates
začiatočníci a mierne pokročilí
KC AKTIVITY

14. 11. | 16.00 | Interná
ochutnávka dopestovaného
ovocia a degustácia vín

|

PREDNÁŠKY

8. 11. | 16.30 | Ivan Bulík:
Vrcholy cestovateľského blaha
| Beseda s cestovateľom,
fotografom, cyklistom, skialpinistom, chatárom a účastníkom viacerých dobrodružných výprav Ivanom Bulíkom.

VKMR HASIČSKÁ

8. 11. | 19.00 | Whiskyho
cestovateľské kino
| Vysoké hrebene rumunskej
Transylvánie aj ukrajinskej Podkarpatskej Rusi, bohom zabudnuté Moldavsko,
pelikány v obrovskej delte Dunaja či dusná atmosféra odštiepeneckého regiónu
Podnestersko plného ruských vojakov...aj
o tomto bude reč na ďalšom pokračovaní
Whiskyho cestovateľského kina...

KLUB LÚČ

10. 11. | 10.00 | Ján Beňo:
Timotej a pradedo

23. 11. | 16.30 | Kuba na vlastnú
päsť

PENZIÓN KEROLA

|

Prednáša Vitko Barčák

24. 11. | 16.00 | Kedy hovoríme
o chronickej insomnii
VKMR HASIČSKÁ | Na tému „Čo sa deje, keď
nespíme a ako riešiť nespavosť?“ diskutuje
MUDr. B. Moťovský, PhD.

24. 11. | 16.00 | Technológia
včelárenia
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ľudovít Gal.

24. 11. | 16.30 | Stretnutie
s psychologičkou
KC STRED | Na tému Je rodičovstvo intuícia

Historická romantická dráma.
20. 11. | 20.00 | Ďaleko
od ľudí

Vojnový western. Nominácia na Zlatého leva.

alebo veda?

21. 11. | 18.00 | Prípad SK 1

MC SRDIEČKO |

25. 11. | 17.00 | 26. 11. | 16.30 |
Ako predchádzať bolestiam
chrbtice, kĺbov a svalov

16. 11. | 16.30 | Stredné Považie
z neba

KC AKTIVITY | Beseda a bezplatné poradenstvo s J. Pevným v rámci Vianočného rodinného trhu. Info: 0911 029 030.

Paríž 1991. Mladý detektív Charlie rieši
svoj prvý prípad – vraždu mladej ženy.
Pri skúmaní podobných prípadov odhalí niekoľko podozrivo podobných
úmrtí.

VKMR HASIČSKÁ | Prezentácia knihy „Stred-

né Považie z neba“ za účasti autorov Milana Paprčku a Simony Nádašiovej.
17. 11. | 16.00 | JUDr. Vojtech
Čelko – numizmatik, historik,
filatelista – 100. výročie
narodenia
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ivan Chýla.

18. 11. | 17.00 – 21.00 | 19. 11.
| 9.00 – 18.30 | Hormonálna
jogová terapia – víkendový
kurz

25. 11. | 18.00 |

Slovensko

po Brexite

Diskusia. Podujatie organizuje
Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika.

KLUB LÚČ |

26. 11. | 9.00 – 18.00 | Hudobnospevné a tanečné tradície
nielen v trenčianskom regióne
KS STRED | Seminár o ľudovej hudbe, pies-

ni a tanci.
26. 11. | 19.00 | Cestovateľské
kino

PENZIÓN KEROLA | Uzávierka prihlášok: 10.
11. 2016. Hormonálna joga (HJT) od Dinah
Rodrigues prezentuje novú dynamickú formu jogovej terapie .

KINO HVIEZDA | Prednáška po Ceste hrdinov
SNP od Dukly až po Devín.

19. 11. | 10.00 | Cesta čistého
vedomia

KLUB LÚČ

KC AKTIVITY | Celodenný seminár vedie Ján

29. 11. | 17.00 – 19.00 | Akcia
zdravia

Pevný. Info: 0911 029 030.
19. 11. | 17.00 | Nauč sa
meditovať
KC STRED | Prednáša Kailash A. Beyer, psychológ a podnikateľ z Zurichu.

21. 11. | 18.00 – 19.00 | Knižné
plky #3: Prečo horia žirafy?

Komorný, zľahka nekorektný
program Petra Michalíka o literatúre, knihách a ich čitateľoch. Vstup je voľný, registrácia odporúčaná. www.voices.sk.
VOICES

|

28. 11. | 18.00 | Diskusia s Ivetou
Radičovou

Podujatie organizuje Centrum
pre otvorenú politiku.
|

Prednáška nutričného
špecialistu o tom, ako získať zdravie pomocou prírodných postupov, ochutnávka čaju aloe s harmančekom. Kontakt:
0948 404 111.

KLUB ZDRAVIA

|

21. 11. | 20.00 | V tieni žien

Dráma. Pierre a Manon nakrúcajú nízkorozpočtové dokumenty a žijú z rôznych pomocných prác. Keď sa Pierre stretne s mladou Elisabeth, stanú
sa z nich milenci. Pierre však nechce
opustiť Manon: túži vlastniť obe ženy.
22. 11. | 18.00 | Mikrób
a Gasoil

Komédia. Drobný Mikrób a vynaliezavý Gasoil sú teenageri. Predstava, že
budú musieť dva mesiace blížiacich sa
prázdnin stráviť so svojimi rodinami,
ich vôbec neláka.
22. 11. | 20.00 | Pátranie

Dráma. Štyri osudy, ktoré spojila vojna
a bizarné zvraty osudu.
23. 11. | 18.00 | Tri spomienky
23. 11. | 20.00 | Bláznivá
päťka

Komédia. Päť kamarátov z detstva si
užíva život v byte v srdci Paríža – vďaka
veľkorysosti jedného z nich, Samuela.
Jeho otec mu však náhle zastaví prísun
peňazí a Samuel sa v snahe neprezradiť nepríjemnú situáciu svojim priateľom púšťa do riskantných projektov.

29. 11. | 18.00 | Mužská sila
PENZIÓN KEROLA

|

Muž prirodzene hľadá

sám seba.



KURZY



ŠPORT

12. 11. | 11.00 | HK AS Trenčín
– Michalovce

Beseda s prozaikom,
publicistom, prekladateľom, autorom literatúry pre deti a mládež. Počet miest je
obmedzený, účasť treba vopred nahlásiť:
deti@vkmr.sk, 032/7460715.

21. 11. | 19.00 | Potulky svetom –
Ako nízkonákladovo cestovať

Martin Lipinský bude pútavo
a zábavne rozprávať o tom, ako a kde hľadať. Po prednáške je pripravená diskusia.

pondelok | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk pokročilí

rastenky.

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

12. 11. | 13.00 | HK AS Trenčín
– Michalovce

10. 11. | 16.00 | Imrich Grušpier:
Prameň zázrakov

22. 11. | 17.00 | Ženské kruhy –
cesta čarodejky

utorok | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení

rastenky.

VKMR HASIČSKÁ

VKMR HASIČSKÁ

|

|

Prezentácia knihy

KLUB LÚČ

|

PENZIÓN KEROLA

|

Žena čarodejka rúca

KC STRED | Vhodné aj pre tehotné.

ŠPORTOVÁ HALA |

Hádzaná staršie do-

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná mladšie do-

4 | KAM



kam v trenčíne

ŠPORT

12. 11. | 15.30 | COP Trenčín
– Myjava

utorok | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk mierne
pokročilí

ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal Extraliga.

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

13. 11. | 17.00 | HK AS Trenčín
– Olomouc

utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý
ateliér pre dospelých

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná ženy WHIL.

13. 11. | 8.30 – 15.30 | Turnaj
ObFZ Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA |

14. 11. | 8.15 – 14.00 | TSK |
CUP – turnaj KCVČ |

Florbal semifinále
Trenčín stredné školy.
|

ŠPORTOVÁ HALA

17. 11. | 18.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín – FK AS Trenčín
|

ŠPORTOVÁ HALA

Florbal Extraliga

muži.
19. 11. | 19.00 |

COP Trenčín

– Prievidza
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal Extraliga.

COP Trenčín
„B“ – Prievidza „B“
20. 11. | 11.00 |

ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži.

20. 11. | 13.00 | COP Trenčín
„B“ – Prievidza „B“
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži.

20. 11. | 9.30 | HK AS Trenčín
„B“ – THA Martin
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná mladšie
žiačky HK AS Trenčín.

20. 11. | 10.30 | HK AS Trenčín
„A“ – MHaK Martin
ŠPORTOVÁ HALA
Hádzaná mladšie
žiačky HK AS Trenčín.
|

20. 11. | 11.30 | HK AS Trenčín
„A“ – THA Martin

/ mladšie žiačky HK

ŠPORTOVÁ HALA |

AS Trenčín
20. 11. | 12.30 | HK AS Trenčín
„B“ – MHaK Martin

Hádzaná mladšie
žiačky HK AS Trenčín.
ŠPORTOVÁ HALA

|

21. 11. | 7.00 – 15.00 | Školská
súťaž KCVČ |
ŠPORTOVÁ HALA | Veslovanie.

26. 11. | 9.00 | Dubnica – 1.
FBC Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA

|

Florbal regionálna

liga dorastu.
26. 11. | 13.15 | Piešťany – 1.
FBC Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA

|

Florbal regionálna

liga dorastu.
26. 11. | 10.00 | Trenčín
– Partizánske
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal kadeti.

26. 11. | 12.00 | Trenčín
– Partizánske
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal kadeti.

26. 11. | 15.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín – Kysucké Nové
Mesto
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal 1. Liga ženy.

26. 11. | 18.00 | COP Trenčín
– Košice
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal Extraliga.

27. 11. | 8.30 – 16.30 | Turnaj
ObFZ Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Futbal dorast.

KC AKTIVITY

|

8. 11. Adventný kalendár, 15. a 22. 11. Adventný veniec,
29. 11. Vianočná dekorácia. Prihlásenie
na 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.
OC LAUGARÍCIO

|

utorok | 17.00 – 18.00 | Základné
kroky – polka, valčík a čardáš
SOKOLOVŇA | Prihlášky: 0910 196 456,
galatea.violet@gmail.com.

utorok | 18.00 – 19.00 | Tanec
pre radosť
SOKOLOVŇA | Kolektívne a párové tance
sveta. Kontakt: 0910 196 456.

utorok | 18.00 – 20.00 | Klub
keramikárov dospelí
| S Veronikou Hrickovou. Prihlášky a info: 0918 561 320
info@kcaktivity.sk.

KC AKTIVITY

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

piatok | 10.00 | Podporná
skupina nosenia detí

Vedie poradkyňa nosenia
detí a viazania šatiek Zuzana Čižmárová.

MC SRDIEČKO

|

číslo 11 | ročník XVIII
biznis, neziskovku či komunitný projekt.
www.tixy.sk/voices.

Poďakovanie za slobodu – sv. omša v Piaristickom kostole sv. F. Xaverského.

24. 11. | 17.00 | Fotoworkshop
pre dospelých

20. 11. | 9.00 – 12.00 | Výmenné
stretnutie zberateľov pivných
kuriozít

| Je potrebné sa prihlásiť vopred
na e-mail barbora.petrikova@gmab.sk,
viac na www.gmab.sk.

GMAB

29. 11. | 16.00 – 18.00 | Vianočné
pohľadnice
VOICES | Na kreatívnom workshope s Luciou Horňákovou Černayovou si vyskúšame
rôzne výtvarné techniky, naučíme sa pracovať s estetickou stránkou umenia a vyrobíme si originálnu vianočnú pohľadnicu.
www.voices.sk.



INÉ

9. 11. | Silná ruka stredoškoláka

Súťaž študentov stredných škôl
v pretláčaní rukou. Organizuje Slovenská
asociácia pretláčania rukou.

OC MAX |

11. 11. | 11.00 | Deň červených
makov
| Pietna spomienka na padlých v dvoch svetových vojnách
a rôznych ozbrojených konfliktoch pri príležitosti Dňa vojnových veteránov sa uskutoční na vojenskom cintoríne z prvej svetovej vojny pri srbskej kaplnke.

CINTORÍN POD JUHOM

17. 11. | 16.00 | Položenie
vencov pri pamätníku obetiam
komunizmu

3., 10., 24. 10. | 10.00 |
Mommie‘s English Club

NÁMESTIE SV. ANNY | Pietny akt a spomien-

MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-

17. 11. | 17. november

glicky a deti sa pri nich hrajú.

MIEROVÉ NÁMESTIE
Spomienkový
program: 16.30 November+20 – filmový
návrat k udalostiam z roku 1989, 17.00
Spomienka na Karla Kryla – koncert Jana
Kryla a Stana Graneca s kapelou, 18.00

9. 11 | 18.00 – 20.00 | Klub
patchwork

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

|

10. 11. | 16.00 – 19.00 | PR pre
tvoju značku
VOICES | Workshop s Blažkou Sedrovičovou
z PS:Digital pre tých, ktorí rozbiehajú podnikateľský nápad alebo komunitný projekt. www.tixy.sk/voices.

10. 11. | 16.30 | Kreatívny rodič
a šikovné dieťa
| Malí a veľkí tvoria spoločne.
Téma: zimná nálada – vyrobíme si vianočné pohľadnice, ozdôbky aj snehuliaka, lepenie, strihanie, prstové farby.

KC STRED

12. 11. | 9.00 | Kurz prvej pomoci
pre rodičov s deťmi
KC STRED

|

Je potrebné sa prihlásiť v MC

Srdiečko.
15., 29. 11. | 16.00 – 18.30 |
Večerný ateliér pre dospelých
GMAB | Rôzne témy a techniky prepojené
s vystavenými dielami.

19. 11. | 9.00 – 12.00 | Adventné
tvorenie
| Prineste si svoje špeciálne
ozdôbky, pre deti máme pripravené dielničky.

KC STRED

19. 11. | 9.00 – 16.00 | Dobré
rady pre neziskovky
| Seminár s Ivanom Ježíkom pre
tých, ktorí robia niečo pre druhých, chcú
efektívnejšie pracovať a lepšie komunikovať. www.tixy.sk/voices.

VOICES

24. 11. | 16.00 – 19.00 | Online
pre tvoju značku
| Workshop s Peťom Šebom
z PS: Digital pre tých, ktorí chcú správne namixovať online pre svoju značku,

VOICES

ka.
|

POSÁDKOVÝ KLUB |

26. 11. | 8.00 – 12.00 |
Celoslovenské stretnutie
numizmatikov
| Stretnutie s burzou
a aukciou numizmatického materiálu.

POSÁDKOVÝ KLUB

24., 25. 11. | Job forum 2016
| 8. ročník medzinárodného
veľtrhu pracovných príležitostí a vzdelávania.

EXPOCENTER

25. 11. | 15.00 – 18.00 | 26. 11. |
9.00 – 17.00 | Vianočný rodinný
trh
KC AKTIVITY | Zábavné komunitné poduja-

tie nielen pre Južanov. V rámci akcie budú
pre verejnosť pripravené tieto podujatia:
Bazárik Mimi a mami, blší trh, hand made,
zbierka ošatenia, potrieb a detských vecí,
výstava a prezentácia SZUŠ Novomeského,
výstava a prezentácia záujmových klubov:
Klub Patchwork, Háčkujeme s Beatris, Klub
keramikárov, Tvorivý ateliér pre dospelých.
25., 26. 11. | Deň otvorených
dverí RC Južanček

Program: 25. 11. 16.30 Tancovačka (deti 1 – 4 r.), 26. 11. 10.00 Aktivity v štýle Montessori, 16.00 Hudobné
popoludnie (deti 1 – 4 r.). Info: Mária Machová 0910 686 078.

KC AKTIVITY |

30. 11. | 17.30 | Diskusia
s primátorom Richardom
Rybníčkom
ŠPORTOVÁ HALA | Pravidelné stretnutie pri-

mátora mesta Trenčín s občanmi.

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
KDaM TIGRÍKY
Mierové nám. 34, www.tancujucetigriky.sk, 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
KLUB ZDRAVIA
Keramoprojekt, Dolný šianec 1.
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., 032/7436336
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, 0948 213 119
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,
VKMR
ulice Jaselská a Hasičská 1
VOICES
Sládkovičova 8, www.voices.sk
VÝSTAVISKO EXPO CENTER
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk

ARTKINO METRO
BARBAR
CENTRUM SENIOROV

