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Prvý z tohoročných Hudobných piknikov sa vydaril nad očakávanie. „Vidím, že ste v pohode,“ 
povedal Marián Geišberg početnému obecenstvu, ktoré obsadilo trávnik, cestu i chod-
ník za pódiom na Mierovom námestí. Na trenčianskom letisku sa práve v tom čase tešilo 
z 20. ročníka festivalu Pohoda 30 tisíc návštevníkov. Mohlo sa zdať, že na otca a syna Ge-
išbergovcov tak zostane publika menej. Opak bol pravdou. Marián a Martin (na fotogra-
fii) si priazeň ľudí užili a nezostali im nič dlžní. FOTO: JURAJ MAJERSKÝ

Trenčianske Kultúrne leto je v plnom prúde
Centrum Trenčína ponúka program na každý víkendový 
deň aj v auguste. Vyberte si z Hudobných piknikov, Dy-
choviek na sobotu či nedeľných koncertov.

 Na Hudobný piknik na tráv-
niku Mierového námestia pri-
jalo 5. 8. pozvanie duo JOE & 
JANE, premiérovým progra-
mom „S muzikou okolo sveta“ sa 
12. 8. predstavia AURELIUS Q 
& KRAJKA. Fascinujúcu zmes 
prírodných etnických skladieb 
prinesie 19. 8. slovenská kapela 
CAPRE. Na posledný tohtoroč-
ný piknik zavítajú 26. 8. držite-
lia hudobného ocenenia Anděl 
2015 – skupina PONK. 
 Svojich divákov si našla 
i novinka tohto leta Dychov-
ka na sobotu. Z hornosúčan-
ských kopaníc príde 6. 8. dy-
chová hudba VLČOVANKA, 

13. 8. zahrá mladá dychová ka-
pela z Hornej Súče KRÁSINKA 
(na fotografi i). Dychová hudba 
BODOVANKA sa na Mierovom 
námestí predstaví 20. 8. a tohto-
ročné koncerty uzavrie 27. 8. 
MLÁDEŽNÍCKY DYCHOVÝ 
ORCHESTER z Novej Dubnice. 
 Nedeľné popoludnie stále 
patrí detskému divadlu. Vo vy-
novenom átriu pod Mestskou 
vežou sa 7. 8. na deti teší SI-
LÁK EMIL z Teater Komika. 
S KLAUNOM HUDOBNÍKOM 
sa budú môcť zoznámiť 15. 8., 
LOMIDREVO so svojimi ka-
marátmi zavíta do átria 21. 8. 
a v poslednú augustovú nedeľu 

predstaví Di-
vadlo FOR-
T I S S I M O 
svoj zázrač-
ný nákup-
ný vozík. Aj 
v auguste po-
kračuje pe-
čiatková hra 
o pekné ceny. 
 P o č a s 
H u d o b n e j 
nedele sa 7. 
8. predsta-
via brati-
slavskí mu-
zikanti LA3NO CUBANO, 
skvelí trenčianski hudobníci 
ERBETES QUARTET zmenia 
14. 8. námestie na letnú prome-
nádu, 21. 8. do Trenčína zavíta 
európska špička medzi mladými 

akordeónovými orchestrami – 
AKORDEONIKA a letné kon-
certy uzavrie 28. 8. kapela CO-
UNTRY LIMIT CLUB. Vstup 
na všetky podujatia je voľný.
 (RED)
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Na novom železničnom 
moste finišujú

 Železnice SR ho začali stavať v júli 2013. Dnes je most už prepo-
jený do jedného celku. Zhotoviteľ pracuje na zásype oporných mú-
rov a buduje pevnú jazdnú dráhu. Viditeľná je i montáž takzvanej 
výstroje mosta v podobe brán trakčného vedenia a protihlukových 
stien. Na spodnej stavbe dokončujú žulový obklad posledného pi-
liera. Podľa vyjadrenia Železníc SR zhotoviteľ deklaruje odovzdanie 
mosta do užívania po častiach: 20. septembra 2016 pre koľaj č. 2 
a 18. novembra 2016 pre koľaj č.1. Pravá časť mosta má dĺžku 336,6 
metra a ľavá časť má dĺžku 349,1 metra. Most je vysoký 15,95 a širo-
ký 14,7 metra. (RED), FOTO: P. S.

Na moste v Opatovej sa už pracuje
Vzhľadom k havarijnému stavu mosta v mestskej časti 
Opatová (I/61) vyhlásil primátor mesta Richard Rybní-
ček 18. júla 2016 mimoriadnu situáciu na moste a v jeho 
najbližšom okolí.

 Z poslednej obhliadky most-
ného objektu vyplynula potreba 
okamžitej rekonštrukcie mosta 
alebo jeho uzavretie. Pri inten-
zívnych dažďoch by mohlo dôjsť 
k podmytiu podložia pižma a ná-
sledne k jeho zrúteniu, čím by sa 
podstatne znížila nosnosť mos-
ta. Po tom, ako primátor vyhlá-
sil mimoriadnu situáciu, bolo 
na mieste osadené dopravné 

značenie a Slovenská správa 
ciest a fi rma Strabag začali s re-
konštrukčnými prácami. Most 
je prejazdný v obmedzenej pre-
mávke. V tejto súvislosti mesto 
žiada účastníkov cestnej pre-
mávky o dodržiavanie doprav-
ných a bezpečnostných značení 
a pokynov pracovníkov staveb-
nej fi rmy. Rekonštrukčné prá-
ce by mali trvať štyri mesiace. 

Výsledkom má byť komplexná 
rekonštrukcia mosta vrátane 
protihlukových stien. Do zimy 
by mal byť celý most hotový. Pre 
práce na rekonštrukcii mosta 
musela byť od 25. júla zrušená 
dočasná linka MHD č. 121 sme-
rujúca k opatovskej chate.  (RED)

  EDITORIÁL

Vážení Trenčania, 
milí čitatelia,

veríme, že si letný čas užívate 
v zdraví a dobrej nálade. Info 
chce tiež prispieť k vašej poho-
de a informovať vás o uda-
lostiach, ktoré hýbu naším 
mestom. Je toho celkom dosť – 
najmä stavebné práce na via-
cerých mostoch napredujú, 
niektoré sa dokonca museli veľ-
mi rýchlo naštartovať. Takým-
to príkladom je kritický stav 
mosta v Opatovej (str. 2).
Autobusy mestskej hromad-
nej dopravy začali skúšobne 
jazdiť podľa nového cestovné-
ho poriadku, pribudli aj nové 
linky a máme aj nový cenník. 
Ten hovorí jasnou rečou, že 
výhodnejšie – lacnejšie je ces-
tovanie s časovými predplat-
nými lístkami a dopravnými 
(čipovými) kartami. Odpo-
rúčame dobíjanie kariet cez 
internet banking a pomocou 
automatov. Dopravca zároveň 
prejavil žiadosť, aby cestujúci 
dodržiavali dobíjanie čipových 
kariet v čase od 10.00 do 12.00 
h a od 17.00 do 22.00 h počas 
pracovných dní. O novom gra-
fi kone si prečítajte na str. 3, 
kde nájdete aj aktuálny cenník.
Trenčianska pôrodnica sa teší 
dlhodobo veľkej priazni u ma-
mičiek, ktoré tam priviedli 
na svet svoje deti a opäť ju oce-
nili i odborníci. Tento úspech 
ide ruka v ruke s kvalitou, od-
bornosťou a ľudským charak-
terom tamojšieho personálu.
A opäť pomáhala i naša mest-
ská polícia. Uvádzame aspoň 
tri príklady, ktoré riešila v po-
slednom čase (str. 4). Okrem 
toho mestskí policajti pripra-
vili i denný tábor pre deti. No 
a niekoľkokrát zasahovali aj 
kvôli rušeniu nočného kľudu. 
Mimochodom, nočnému hluku 
sa venujeme na str. 5.
Prečítajte si ale celé augustové 
Info. Najbližšie vyjde septem-
brové číslo 6. 9. 2016. 

Vaša redakcia

NOČNÉ UZÁVIERKY 
DIAĽNIČNÉHO 
MOSTA
Národná diaľničná spoloč-
nosť, a. s. bude až do 11. 
septembra 2016 rekonštru-
ovať most nad diaľnicou 
D1 vo Veľkých Bierovciach 
– výjazd Trenčín – Juh. Pro-
síme vodičov o pozornosť 
a trpezlivosť.

 Počas prác dôjde k úplným 
uzávierkam mosta, a to vždy 
v noci v čase približne od 22.00 
do 2.00 h z 2. 8.(utorok) na 3. 
8. 2016 (streda), zo 17. 8. (stre-
da) na 18. 8. 2016 (štvrtok), 
z 29. 8. (pondelok) na 30. 8. 
2016 (utorok) a z 8. 9. (štvrtok) 
na 9. 9. 2016 (piatok). Obchádz-
ková trasa vedie po ceste I/61 
a II/507, čiže po novom moste 
v Trenčíne.

KRYTÁ PLAVÁREŇ 
OPÄŤ OTVORENÁ
 Po trojtýždňovej plánova-
nej odstávke je krytá plaváreň 
od 1. augusta znovu otvorená. 
Bazény sú dôkladne vyčistené, 
sauny vymaľované, sprchy v ba-
zénovej hale vymenené a všetky 
priestory absolvovali komplet-
nú údržbu. Otváracie hodiny 
plavárne nájdete na webstránke 
mesta. (RED) FOTO: JM
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Platí nový grafikon 
MHD Trenčín
V Trenčíne jazdí od 1.augusta 2016 spolu 18 denných 
a 1 nočná linka podľa nového cestovného poriadku. 
Ide o skúšobnú prevádzku, počas ktorej môžu, do 30. 
9. 2016, cestujúci písať svoje pripomienky na adresu 
mhd @trencin.sk. 

 Nový cestovný poriadok za-
chováva súčasné čísla liniek. 
Jeho výhodou je rovnomernejšia 
pravidelnosť intervalov odcho-
dov, a to predovšetkým pre linky, 
ktoré majú väčšiu časť trasy spo-
ločnú, ale aj využitie nového cest-
ného mosta a celkovo zjednodu-
šenie trasovania. Niektoré názvy 
zastávok sú skrátené a zrozu-
miteľnejšie. Pribudnú i nové za-
stávky v rozvíjajúcich sa častiach 
mesta – priemyselný park, Zlato-
vce – Vinohrady, Záblatie, sídlis-
ko Noviny a Brnianska ulica. 
 Nočná linka č. 50 kopíruje  
pôvodnú trasu s tým, že zo Si-
hote na Ul. gen. M. R. Štefáni-
ka nepôjde cez staré železničné 
priecestie pri bývalom Milexe, 

ale novým podjazdom Pred po-
ľom, čím bude zachádzať aj 
na doteraz neobsluhované úze-
mie. Na nočnej linke sú dopl-
nené niektoré zastávky. Linka 
premáva z piatka na sobotu v 60 
minútovom intervale.
 Nový cestovný poriadok, 
v ktorom sú zapracované viace-
ré podnety občanov, je zverej-
nený na webstránke dopravcu 
SAD Trenčín www.sadtn.sk aj 
na mestskom webe pod rovno-
menným bannerom. Cestujúci si 
môžu cestovné poriadky jednot-
livých liniek kúpiť samostatne 
v tlačenej forme na predajných 
miestach SAD Trenčín (Hasičská 
ul., Železničná ul.) a od 3. augusta 
2016 aj v Kultúrno-informačnom 

centre na Mierovom námestí. 

  LACNEJŠIE CESTOVANIE

 S novou organizáciou MHD 
vstupuje do platnosti od 1. au-
gusta aj nový cenník. Časové 
predplatné lístky sú lacnejšie, 
lacnejšie je aj základné jednora-
zové cestovné pri platbe z čipo-
vej (dopravnej) karty. Novinkou 
je zľava pri platbe z doprav-
nej karty pre držiteľov Zlatej 
a Diamantovej Janského plake-
ty a Kňazovického plakety. Pre 

seniorov nad 70 rokov zostáva 
preprava bezplatná, podmien-
kou je ale držba dopravnej kar-
ty, ktorú im do 31. 10. 2016 vydá 
SAD Trenčín zdarma. Ak od 1. 
novembra nebude mať cestujú-
ci nad 70 rokov dopravnú kar-
tu, uhradí cestovné v hotovosti 
v sume 30 centov. 
 Vždy vychádza cestovné naj-
drahšie pri kúpe u vodiča. Určite 
je výhodnejšie cestovať na časo-
vý predplatný lístok alebo na do-
pravnú kartu.
 (RED), FOTO: P. S.

Cena cestovného za jednotlivú cestu a dovozného za prepravu 

batožiny, psa a detského kočíka: 

Druh cestovného lístka 

JCL zakúpené 

prostredníctvom 

dopravnej karty 

(DK)

JCL zakúpený 

v hotovosti 

u vodiča

 základný jednorazový cestovný 
lístok (JCL) 0,40 € 0,80 € 

zľavnený JCL – žiak, študent 
do veku 26 rokov, senior 
do 70 rokov, držiteľ preukazu 
ŤZP alebo ŤZP-S (s výnimkou 
cestujúcich na invalidnom vozíku 
a nevidiacich)

0,25 € 0,50 €

zľavnený JCL – senior nad 70 rokov 0,00 € 0,30 €

špeciálny zľavnený JCL – držitelia 
Zlatej a Diamantovej plakety 
prof. MUDr. J. Janského a Plakety 
prof. MUDr. Jána Kňazovického

0,25 € bez zľavy 

nočné cestovné – JCL na nočný 
spoj 1,00 € 1,00 €

prestupný JCL – pri prestupe do 40 
min

70% z výšky 

cestovného 

nastaveného 

na DK

–

dovozné (batožina, pes, detský 
kočík bez dieťaťa – prázdny) 0,25 € 0,30 €

Cena časového predplatného cestovného lístka: 

Druh časového predplatného lístka (ČPL) 30 dní 90 dní

základný ČPL 15,00 € 40,00 €

zľavnený ČPL – žiak, študent do veku 26 ro-
kov, senior do 70 rokov, držiteľ preukazu ŤZP 
alebo ŤZP-S (s výnimkou cestujúcich na inva-
lidnom vozíku a nevidiacich)

9,00 €  24,00 €

Krátke správy zo zastupiteľstva
Trenčianski poslanci sa stretli na riadnom rokovaní 
i v prázdninovom čase. 6. júla 2016.

  Schválili niekoľko zmien 
v rozpočte. Peniaze pôjdu na re-
konštrukciu Poľnohospodárskej 
ulice, na opravu prístreškov kyse-
liek v Záblatí, Zlatovciach a Ore-
chovom i na dva nové prístrešky 
na cintorínoch v Istebníku.
 Nová tréningová plocha pri 
futbalovom štadióne v Záblatí 
bude mať oplotenie, obnovené 
budú herné prvky na detských 
ihriskách v MČ Západ, dopravné 
ihrisko v areáli MŠ Medňanského 
bude zrekonštruované a vstupné 
dvere do MŠ Švermova vymene-
né. Zmenou rozpočtu sa našli pe-
niaze i na doplnenie prvku a lavi-
čiek na workoutovom ihrisku pri 
zimnom štadióne a na ohrieva-
cie teleso na vodu na futbalovom 
štadióne v Opatovej.
 Ušetrené fi nancie z rekon-
štrukcie cesty na Ulici J. Zema-
na budú použité na vybudova-
nie cyklochodníka a chodníka 
na Karpatskej ulici i na schody, 
zjazd a dopravné značenie na Uli-
ci osloboditeľov. Poslanci odsú-
hlasili i peniaze na prevádzku 
parkovísk, konkrétne na zabez-
pečenie SMS parkingu a mobil-
ných platieb.

  V Trenčíne budeme parko-
vať od 1. novembra 2016 inak. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo 
Všeobecne záväzné nariadenie 
o dočasnom parkovaní motoro-
vých vozidiel na vymedzených 
úsekoch miestnych komunikácií.

  Mestský parlament odsúhla-
sil odkúpenie pozemku detského 
ihriska na Beckovskej ulici, vrá-
tane príslušenstva od spoločnos-
ti KUPAS za 40 tisíc eur. Mesto 
týmto deklaruje, že detské ihris-
ko zostane zachované. 

  Ministerstvo pôdohospodár-
stva ako riadiaci orgán pre In-
terreg V – A Slovenská republi-
ka – Česká republika uverejnilo 
výzvu na predkladanie žiadostí 
o nenávratný fi nančný príspe-
vok. Zastupiteľstvo odobrilo za-
pojenie sa do projektu s názvom 
„TreBuChET – Trenčín, Bučovice, 
Chránime Európske Tradície“, 
vrátane uzavretia dohody o spo-
lupráci s Trenčianskym samo-
správnym krajom (vedúci part-
ner) a mesta Bučovice. Trenčín 
sa zapojí do projektu realizáciou 
cesty od pamätníka na Brezine 
po vstup na hrad cez južné opev-
nenie a revitalizáciou Čerešňové-
ho sadu. Uzávierka pre podanie 
žiadostí je 31. 8. 2016. Vyhodno-
tené by mali byť na jar 2017. 
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  VANDALI NA CINTORÍNE

 Cez bezplatnú linku 159 
prijala mestská polícia 1. júla 
2016 hlásenie od viacerých ob-
čanov, že na cintoríne na Juhu 
ničia tri osoby smútočnú výzdo-
bu hrobov, vrátane miest, kde 
sú pochovaní neznámi vojaci. 
Vyslané hliadky mestskej polí-
cie páchateľov zadržali. Jeden 
z trojice opitých vandalov bol 
neplnoletý. U jedného z nich 
našli marihuanu. Prípad si pre-
vzala na ďalšie riešenie štátna 
polícia.

  CUDZINEC 
V ŤAŽKOSTIACH

 Do budovy mestskej polície 
prišiel 2. júla bulharský občan 
a pýtal sa na cestu do Bratisla-
vy. Na tvári mal hematóm a v ľa-
vej ruke ihly z infúzií. Policajti 
zistili, že Bulhar bol v noci 30. 
6. fyzicky napadnutý v Novom 
Meste nad Váhom a hospitali-
zovaný na chirurgii v trenčian-
skej nemocnici, odkiaľ ale svoj-
voľne odišiel. Odviezli ho späť 
do nemocnice, kde sa s ošet-
rujúcim personálom dohod-
li, že na druhý deň bude riad-
ne prepustený. Stála služba 
zatiaľ telefonicky kontaktovala 
konzula Bulharskej republiky 
na Slovensku, ktorý uviedol, 
že ich občanovi môžu zabez-
pečiť odvoz do Bulharska len 

z Bratisla-
vy. Mestská 
polícia za-
kúpila cu-
dzincovi ces-
tovný lístok 
na vlak 
a po prepus-
tení z nemocnice ho odviezla 
na železničnú stanicu. O os-
tatné sa už postaral bulharský 
konzul. 

  ZRANENÁ A SAMA 
DOMA

 Na bezplatnej linke 159 
požiadal 2. júla 2016 o pomoc 
občan Trenčína pre svoju su-
sedku, ktorá zo svojho bytu vo-
lala o pomoc a on sa k nej ne-
vedel dostať. Vyslaná hliadka 
sa urýchlene dostavila na po-
písanú adresu. Pred bytovkou 
ich čakal oznamovateľ, ktorý 
uviedol, že z okna bytu na 1. 
poschodí už asi 30 minút kričí 
o pomoc pani, ktorá tam býva. 
Dvere na jej byte boli uzatvo-
rené. Šlo o krajnú núdzu, su-
sedia poskytli k zásahu rebrík. 
V obytnej miestnosti na zemi 
medzi skriňou a posteľou leža-
la zakliesnená stará pani. Bola 
sama doma, nešťastne spadla 
a bolela ju noha. Mestskí po-
licajti medzičasom privola-
li rýchlu zdravotnícku pomoc, 
ktorá ju odviezla na úrazovú 
chirurgiu do nemocnice. 

  ZO ZÁPISNÍKA MESTSKEJ POLÍCIEPÔRODNICA V TRENČÍNE OPÄŤ 
MEDZI NAJLEPŠÍMI NA SLOVENSKU
 Mamičky i odborníci hod-
notili pôrodnice na Sloven-
sku za minulý rok. Prvé miesto 
v úrovni III., ktorá označuje re-
suscitačnú starostlivosť (Jednot-
ky resuscitačnej starostlivosti 
o novorodencov) obsadila Fa-
kultná nemocnica Trenčín. Vý-
sledky vyplývajú z internetového 
hodnotenia Sprievodca pôrod-
nicami. Celkové hodnotenie po-
zostávalo z troch častí – expert-
ného hodnotenia, hodnotenia 
služieb a hodnotenia mamičiek. 

Na webe hlasovalo 3134 žien, 
odborné parametre kvality pô-
rodníc vypracoval Stredoeuróp-
sky inštitút pre zdravotnú poli-
tiku (HPI) spolu so Slovenskou 
gynekologicko-pôrodníckou 
spoločnosťou. Pôrodnica v Tren-
číne dosahuje dlhodobo vyni-
kajúce odborné výsledky. Prvé 
miesto získala za rok 2012 v ex-
pertnom hodnotení i v celkovom 
hodnotení kvality pôrodníc, obi-
dve prvenstvá obhájila aj za rok 
2013. (RED)

„MILIÓNOVÝ BRANKÁR“ MÁ OSEMDESIAT
 Brankár Tibor Rihošek 
oslávil osemdesiatku. Člena 
zlatej generácie Jednoty Tren-
čín pri tejto príležitosti prijal 
primátor mesta Richard Ryb-
níček. Počas jedenástich ro-
kov v drese Jednoty vybojoval 
druhé miesto v 1. lige v sezó-
ne 1962/63, striebornú medai-
lu v Stredoeurópskom pohári 
v roku 1966 či titul jesenného li-
gového šampióna o rok neskôr. 
Nastúpil v historicky prvom 
zápase Trenčanov v pohárovej 
Európe v lete 1963 a nechý-
bal vo výprave športovo-po-
znávacích expedícií Jednoty 

do Škandi-
návie, Stred-
nej a Južnej 
Ameriky, ani 
Iránu, kde 
ho po kon-
f r o n t á c i i 
s tamojším 
n á r o d n ý m 
mužstvom vyhlásili za „mi-
liónového brankára“ (zdroj: 
nastrencin.sk). Napriek úc-
tyhodnému veku svoje skúse-
nosti stále odovzdáva futba-
lovej mladi. K blahoželaniu sa 
pripájame.
 FOTO: P. S.

Vodohospodársky projekt je skolaudovaný
Obyvatelia obcí sa už pripájajú k novým vodovodom 
a kanalizáciám.

 Spoločnosť Trenčianske vo-
dárne a kanalizácie (TVK), a. s. 
v období 2013 – 2016 realizo-
vala významný vodohospodár-
sky projekt Intenzifi kácia ČOV, 
odkanalizovanie a zásobovanie 
pitnou vodou v trenčianskom re-
gióne. Jeho výstupom je súbor 
intenzifi kovaných alebo novo-
vybudovaných vodohospodár-
skych objektov, ktoré význam-
ne prispejú ku kvalite a ochrane 
životného prostredia a vôd v ce-
lom trenčianskom regióne. 
 Projekt bol ukončený v prvej 
polovici roka 2016, pričom kon-
com júna 2016 boli kolaudačné 
rozhodnutia ku všetkým reali-
zovaným úsekom právoplatné. 
Podrobné informácie o ich 
právoplatnosti je možné nájsť 
na webstránke spoločnosti TVK, 

a.s. Obyvatelia dotknutých obcí 
sa môžu bezodkladne pripájať 
na novovybudované úseky in-
fraštruktúry. Ide o verejnú ka-
nalizáciu v Trenčíne a v obciach 
Omšenie, Zamarovce, Trenčian-
ske Stankovce, Veľké Bierovce, 
Opatovce, Adamovské Kocha-
novce, Chocholná-Velčice, Mel-
čice-Lieskové a Ivanovce. Verej-
ný vodovod majú už aj v Očkove, 
Pobedime a Podolí.
 V rámci projektu boli inten-
zifi kované aj štyri ČOV – Tren-
čín – ľavý breh, Nové Mesto 
nad Váhom, Trenčianska Tep-
lá, Trenčianske Stankovce a vy-
budovaná nová ČOV Ivanovce. 
Umožnia čistenie odpadových 
vôd pre približne 113 200 ekvi-
valentných obyvateľov.
Projekt bol spolufi nancovaný 

z kohézneho fondu EÚ 
v rámci implementácie 
operačného programu Ži-
votné prostredie a štát-
neho rozpočtu vo výške 
takmer 44,5 milióna eur. 
Spoločnosť TVK, a. s. 
projekt spolufi nancovala 
sumou vyše 10,7 milióna 
eur. Časť prostriedkov vlo-
žili mestá a obce, v ktorých 
sa realizovala výstavba 
kanalizácie a vodovodov 
do základného imania.
 Ak máte záujem o pre-
hliadku niektorej z novo-
vybudovaných, respektíve 
intenzifi kovaných čistiar-
ní odpadový vôd alebo 
iných objektov, kontaktuj-
te komunikačné oddelenie 
TVK, a. s. Trenčín, Zdenku 
Pepelovú (0903 616 484, 
pepelova@tvkas.sk).

V rámci mesta Trenčín má 
spoločnosť TVK, a. s. v plá-
ne do konca tohto roka do-
budovať verejný vodovod 
v mestskej časti Zábla-
tie (rodinné domy v novej 
zástavbe pri Trenčianskej 
univerzite A. Dubčeka). 
„Pre rok 2017 sú zatiaľ 
schválené dve investičné 
akcie, a to vyriešenie od-
vodnenia Kukučínovej uli-
ce a rekonštrukcia verej-
ného vodovodu a verejnej 
kanalizácie na Mierovom 
námestí, ktorá sa bude re-
alizovať v súlade s plánom 
celkovej rekonštrukcie ná-
mestia,“ uviedla Zdenka 
Pepelová z TVK, a. s.
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Právomoc mesta 
riešiť hluk je slabá
Festivaly a párty pod holým nebom, posedenia a oslavy 
na terasách, diskotéky, zábavy. Hlasná hudba a hluk 
do skorých ranných hodín. Snaha zaspať zlyháva. Aj 
Trenčania to veľmi dobre poznajú. Čo s tým?

 Právomoci miest a obcí sú 
oklieštené a nedokážu tento 
problém vyriešiť. „Spoločen-
ské podujatia mesto nezakazuje, 
ale ani nepovoľuje. Organizátori 
majú len povinnosť oznámiť kedy, 
kde a čo sa bude konať,“ vysvet-
ľuje Gabriela Peťovská z Právne-
ho útvaru MsÚ Trenčín.
 Ale sú i výnimky. Ak by bolo 
zrejmé, že by podujatie mohlo 
ohroziť zdravie návštevníkov 
alebo by obmedzovalo verej-
nú dopravu a zásobovanie oby-
vateľstva, má mesto právo toto 
podujatie zakázať ešte pred jeho 

začiatkom. Samospráva môže 
zasiahnuť i počas podujatia, kde 
sa porušujú ľudské práva a slo-
body alebo ak sa ukáže, že pod-
ujatie nebolo mestu oznámené.
 Rušenie nočného pokoja 
vo všeobecnosti preveruje polí-
cia, ktorá môže uložiť blokovú 
pokutu za priestupok. Rovna-
ko i okresný úrad ukladá v rám-
ci priestupkového konania, pri 
preukázaní porušenia záko-
na, pokutu. Ak ide o rušenie 
nočného pokoja hlučnou hud-
bou z prevádzok alebo poduja-
tí, riešenie je výlučne v rukách 

regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva, ktorý je oprávne-
ný ukladať sankcie. Tento úrad 
zároveň disponuje oprávnením 
k meraniam hluku a vibrácií. 
 „Mesto nemá v tejto veci do-
statočné kompetencie. Aj pre-
to sme na Národné referenčné 
centrum pre hluk a vibrácie za-
slali podnet na zmenu legisla-
tívy, na základe ktorého by obce 
a mestá mohli podujatia zakázať 

pre prekročenie prípustných hod-
nôt hluku aj pri zjednodušených 
meraniach. Náš podnet Národ-
né referenčné centrum pre hluk 
a vibrácie postúpilo pracovnej 
skupine pri Úrade verejného 
zdravotníctva Slovenskej repub-
liky, ktorá pracuje na návrhu 
zmeny vyhlášky“ informovala G. 
Peťovská.

 (RED), IL. FOTO: JURAJ MAJERSKÝ

Klimatizácie by nemali 
ničiť estetiku budov
Pred umiestnením klimatizačnej jednotky na bytovom 
dome je dobré prísť sa poradiť na Útvar hlavného ar-
chitekta MsÚ. Ideálne je, ak sa ľudia v dome dohodnú 
a postupujú spolu.

 Umiestnenie klimatizačnej 
jednotky treba ohlásiť stavebné-
mu úradu. K ohláseniu je potreb-
ný súhlas spoločenstva vlastníkov 
bytov. Ak spoločenstvo zriadené 
nie je, musí byť súhlas nadpolo-
vičnej väčšiny majiteľov bytov. 
„Dobré je priniesť so súhlasom aj 
pohľad na bytovku so zakreslený-
mi klimatizačnými jednotkami,“ 
pripomína hlavný architekt mes-
ta Martin Beďatš. Ich chaotické 
umiestňovanie vyzerá nevkusne. 
Riešiť treba hlučnosť aj odvede-
nie kondenzu. Toto všetko môžu 
ľudia prísť odkonzultovať.
 S estetikou objektov súvisí 
aj výmena okien a zasklievanie 
balkónov. „Je nutné zachovanie 
jednotnosti,“ hovorí M. Beďatš. 
Príkladom pozitívneho prístupu 

je bytovka na ulici K výstavisku 
(na fotografi i), kde podľa hlavné-
ho architekta úprava povýšila ob-
jekt. Stal sa príjemnejším a kraj-
ším, ako bol pred rekonštrukciou.
 (RED), FOTO: P. G.

DETSKÝ TÁBOR S MESTSKOU POLÍCIOU
Počas prvého prázdninového týždňa pripravila trenčian-
ska mestská polícia denný detský tábor. Počas piatich 
dní sa na chate na Ostrom vrchu zišlo 21 detí.

 V spoločnosti mestských po-
licajtov absolvovali turistiku, 
výlet na hrad, športovali, súťa-
žili, hľadali poklad. Rozprávali 
sa o tom, ako sa správať k príro-
de, k priateľom, v škole, doma. 
Od lesného hospodára sa dozve-
deli veľa zaujímavostí, napríklad 

v lesoch pri Trenčíne žije aj rys. 
Colníci deťom ukázali prácu so 
služobným psom pri vyhľadáva-
ní omamných látok. Domov si 
deti odniesli pekné i poučné zá-
žitky, certifi káty o absolvovaní 
tábora i drobné ceny.
  (RED), FOTO: P. S.

  ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 8. 8. 2016 o 15.30 v sobášnej sieni MsÚ

VMČ Západ 31. 8. 2016 o 16.00 v KD Istebník

VMČ Juh mal zasadnutie 1. 8. 2016 

VMČ Sever 4. 8. 2016 o 16.00 v KS Kubrica 

Priemerný návštevník sa u nás zdržal tri dni
 V roku 2015 poskytovalo 
v Trenčíne ubytovanie 32 za-
riadení cestovného ruchu. Po-
núkali návštevníkom 543 izieb 
s 1455 lôžkami. Naše mesto 
navštívilo 33 850 osôb, ktoré 
v zariadeniach strávili v prie-
mere viac ako dve noci. Z cel-
kového počtu návštevníkov 

bolo 14 153  cudzincov. V uby-
tovacích zariadeniach nechali 
tržby vo výške 1 378 105 eur. 
Domácich návštevníkov bolo 
19 697, za ubytovanie a služby 
zaplatili  1 187 006 eur. 

 ZDROJ ÚDAJOV: ŠTATISTICKÝ ÚRAD 
 SLOVENSKEJ REPUBLIKY



spektrum číslo 8 |  ročník XVIII6 | INFO

Otvorili denné stacionáre, prvý v Trenčíne
Denný statický stacionár pre potreby pacientov so scle-
rozis multiplex je v našom meste od 12. júla. Deň na to 
otvorili druhý taký v Bratislave.

 Ide o výsledok snahy Ob-
čianskeho združenia scleroz-
is multiplex Nádej. „Sú to prvé 
stacionáre v rámci Slovenska 
a pravdepodobne jediné špecia-
lizované pre sklerózu multiplex,“ 
povedala Jaroslava Valčeková, 
predsedníčka združenia. „Tým-
to krokom sa začína nová éra 
v poskytovaní služieb pacientom 
s SM. Výnimočnosť projektu je 
predovšetkým v spojení stacio-
nára s chránenou dielňou, kde 
pracujú dve osoby s diagnózou 
SM a ďalšie dve osoby sú pripra-
vené nastúpiť do pracovného pro-
cesu v priebehu pár mesiacov.“ 
V Trenčíne na Sihoti pred dvomi 
rokmi vznikla chránená dielňa. 
Od 12. júla sídli spolu so staci-
onárom na Námestí sv. Anny 9. 
Mobilný stacionár pre pacientov 
fungoval tiež dva roky. Fyzio-
terapeut a psychoterapeut do-
chádzali za pacientmi. Teraz to 
bude iné. Dôležité je dostať ľudí 

s diagnózou SM do aktivity, aby 
nezostali doma uzavretí len vo 
svojich myšlienkach. Pravidel-
ným dochádzaním do stacioná-
ra je veľká pravdepodobnosť, že 
sa pacient namotivuje a jeho po-
treba opäť sa zapojiť do bežného 
denného života bude oveľa vyš-
šia. V stacionári budú mať k dis-
pozícii ergoterapiu, arteterapiu, 
bike terapiu, fyzioterapiu, oxy-
genoterapiu, magnetoterapiu 
a relaxterapiu. „Zaujímavosťou 
je, že sem môžu prísť aj zdraví 
ľudia. My, chorí, vám tie terapie 
poskytneme,“ vysvetlila J. Val-
čeková. Vybavenie a zariadenie 
priestoru zabezpečilo združe-
nie z prostriedkov verejnej fi -
nančnej zbierky, ktorá trvala 
4,5 roka. Prevádzkové náklady 
a ďalšie fi nancovanie zariadenia 
budú hradiť z prostriedkov asig-
nácie 2% z daní.

 (RED), FOTO: P. S.

Vyhrali v národnej súťaži eTwinning
 Žiaci zo Základnej školy 
na Kubranskej ulici v Trenčíne 
sa tešia z víťazstva v 11. roční-
ku súťaže o najlepší eTwinning 
projekt na Slovensku pod zášti-
tou rektorky Žilinskej univerzi-
ty prof. Tatiany Čorejovej. Sláv-
nostné odovzdávanie cien sa 
konalo 24. júna v Žiline. Na pro-
jekte s názvom European Maze 
pracovalo 14 žiakov spolu s ich 
učiteľkou Ing. E. Marekovou. 
Cieľom projektu bolo ukázať 
žiakom spoluprácu dvoch od-
lišných kultúr a na základe tejto 
spolupráce vytvoriť interaktívnu 

počítačovú hru European Maze 
(Európske bludisko), ktorá ob-
sahuje 14 levelov – 14 európ-
skych krajín. Počas cesty cez 
jednotlivé krajiny musí hráč 
zodpovedať tri otázky o kraji-
nách, ktoré vytvorili spoločne 
španielski a slovenskí žiaci. Hra 
je aplikovateľná na akomkoľ-
vek zariadení 
s operačným 
s y s t é m o m 
Windows ale-
bo Android. 
Hru si je mož-
né stiahnuť: 

ÁTRIUM ZDOBÍ NETRADIČNÁ VÝŠIVKA
Priestor átria pri Mestskej veži, ktorý v lete hostí diva-
delné predstavenia pre deti, má novú a krajšiu tvár.

 Steny budov v átriu lákali 
sprejerov k nelegálnym výtvo-
rom. Ich odstraňovanie bolo fi -
nančne a časovo náročné, preto 
na stenách bolo vidno niekoľ-
koročnú „históriu“ sprejovania. 
Mesto Trenčín v spolupráci s re-
nomovaným graffi ti artistom 
priestor zveľadilo súvislou maľ-
bou. Za originálnym náme-
tom a realizáciou je výtvarník 
Rasťo Jakúbek, ktorý tvorí pod 
umeleckým menom Nomad. 

Na zadných stenách budov 
mestského a okresného úradu 
vytvoril neobyčajné umelecké 
dielo. Využil prirodzenú štruk-
túru fasády a nasprejoval na ňu 
šesťfarebnú mozaiku, ktorá vy-
chádza z motívov ľudovej výšiv-
ky. Dĺžka maľby je takmer 38 
metrov, výška v najvyššom mies-
te viac ako 5 metrov. Na jej rea-
lizáciu použil 66 balení špeciál-
nych sprejov.
 (RED)

Inšpiratívna konferencia 
TEDxTrenčín je za dverami
Poznačte si v kalendári dátum 1. október 2016 a pripravte 
sa na nezabudnuteľný deň prežitý v skvelej spoločnosti.

 Po úspechu dvoch ročníkov 
unikátnej konferencie TEDx-
Trenčín, organizátori usilovne 
pripravujú tretí. Keďže chcú, 
aby myšlienky hodné šírenia re-
zonovali v návštevníkoch veľmi 
dlho a intenzívne, pre tento roč-
ník zvolili tému „Rezonancia!“. 
Konferencie TED a TEDx sa ko-
najú po celom svete a aktuálne 
sú veľmi populárne aj na Sloven-
sku. Majú ambíciu prostredníc-
tvom príbehov pozvaných reč-
níkov inšpirovať ľudí, ukázať im 
nepoznané a priviesť ich k pre-
mýšľaniu o živote, spoločnosti či 
o veciach, o ktorých ani netušili, 
že existujú. Podujatie v Trenčíne 
organizuje skupina dobrovoľ-
níkov, ktorí chcú aspoň malou 

troškou urobiť svet krajším a do-
stať aj do nášho mesta rečníkov 
z oblastí vedy, umenia, psycho-
lógie či dizajnu, ktorých myš-
lienky, nápady a činy sú hodné 
zdieľania. Tento rok sa brány 
konferencie TEDxTrenčín opäť 
otvoria na Trenčianskom hrade. 
Viac o podujatí a jeho rečníkoch 
sa dozviete v septembrovom vy-
daní novín INFO. 
 (RED), FOTO: ARCHÍV TEDX
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Mesto Trenčín v spolupráci so sociálnym družstvom Diako-
nie Broumov 

VYHLASUJE
Zbierku použitého šatstva a iných vecí
Každým darovaným kúskom, ktorý neskončí v komunál-
nom odpade, nielen niekomu pomôžeme, ale zároveň 
chránime životné prostredie.

Zoznam vecí, ktoré môžete dať do zbierky:

– Letné a zimné oblečenie (dámske, pánske, detské)
– Posteľnú bielizeň, prestieradlá, uteráky, utierky, záclony 
– Látky (minimálne 1m2, prosíme, nie odrezky a zvyšky 

látok)
– Domáce potreby (riad biely i čierny, poháre) zabalené 

v krabici
– Vatované a páperové paplóny, podhlavníky a deky, perie
– Obuv – nepoškodenú a v pároch (zviazané gumičkou)
– Kabelky, ruksaky, drobné predmety z domácnosti
– Hračky – nepoškodené a kompletné, aj plyšové
– Menšie elektrospotrebiče – môžu byť i nefunkčné
– Knihy, časopisy

Veci prosíme zabaliť do igelitových vriec či škatúľ, aby sa 
nepoškodili transportom.

Nemôžeme vziať:

– chladničky, televízory, počítače, matrace, koberce – 
z ekologických dôvodov

– nábytok
– znečistený a vlhký textil

Zbierka sa uskutoční:

V dňoch: 8. – 12. 8. 2016
Čas: 15.00 – 17.30 hod.
Miesto: Kultúrne stredisko Dlhé Hony, vjazd z Ulice 28. 

októbra

Diakonie Broumov poskytuje sociálne služby občanom, 
ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti – materiálnu pomoc so-
ciálne odkázaným, azylové ubytovanie i pracovnú príleži-
tosť. Viac na www. diakoniebroumov.cz.

Ďakujeme za vašu pomoc.

Medzi ocenenými 
darcami aj Trenčania

 Pri príležitosti Svetového 
dňa darcov krvi ocenil územný 
spolok Slovenského Červené-
ho kríža v Trenčíne v utorok 14. 
júna štyridsiatich pravidelných 
darcov. V sobášnej sieni mest-
ského úradu prevzalo ocenenia 

aj trinásť Trenčanov. Medailu 
profesora MUDr. Jána Kňazo-
vického za minimálne 100 od-
berov získal Radovan Gunár 
a Diamantovú plaketu profe-
sora MUDr. Jana Janského (80 
odberov) Ivan Vojtech. Ďalších 
jedenásť obyvateľov nášho mes-
ta prevzalo Zlaté Janského pla-
kety (muži 40 odberov, ženy 30 
odberov): Libor Bielik, Vladimír 
Filus, Ing. Juraj Fraňo, Mgr. Ri-
chard Horečný, Viera Horňáč-
ková, Adriana Jančovič, Martin 
Jurica, Juraj Kállay, Michal Mo-
ravanský, Ing. Marian Otiepka 
a Marián Žuffa. (P. S.)

NOVÁ CIRKEVNÁ ŠKÔLKA 
MÁ EŠTE VOĽNÉ MIESTA
 Materská škola sv. Andre-
ja–Svorada a Benedikta sídli 
v Trenčíne na Braneckého uli-
ci č. 4. Má dve triedy s celkovou 
kapacitou 40 detí. Jej zriaďova-
teľom je Rímskokatolícka cirkev 
farnosť Trenčín. Pre školský rok 

2016/2017 má MŠ sv. Andreja-
-Svorada a Benedikta ešte voľ-
né miesta. Žiadosť treba podať 
v kancelárii zástupkyne ZŠ sv. 
Andreja-Svorada a Benedik-
ta na Ulici 1. mája 7 (kontakt 
032/652 94 06, 0903 982 656).

VÝSLEDKY DRUHÉHO DOTAČNÉHO 
KOLA V OBLASTI PRÁCE S MLÁDEŽOU
 O udelení dotácií rozho-
dol primátor mesta Richard 
Rybníček na základe odporu-
čenie Komisie mládeže a špor-
tu. V druhom dotačnom kole 
sa uchádzali tri organizácie. 
Podmienky splnili dve z nich. 
Občianske združenie 3run 
Slovakia dostane 736 € na do-
výstavbu areálu Born to Trick 
Park a Kultúrne centrum AK-
TIVITY, o. z. (1 245 €) na sú-
bor letných tvorivých worksho-
pov a aktivít pre deti „Tvorivý 

svet“, na školu zručnosti pre 
mládež ZŤP „Pomôžme si na-
vzájom“ a na umeleckú tvor-
bu v priestoroch amfi teátra 
„Aby bol svet krajší“. Druhé 
kolo vyhlásila Komisia mláde-
že a športu po tom, čo v prvom 
kole nerozdelila všetky fi nanč-
né prostriedky. Nie všetky pro-
jekty totiž spĺňali podmienky 
VZN o dotáciách. V prvom kole 
bolo podporených šesť projek-
tov celkovou sumou 2800 €.
 (RED)



dobré správy číslo 8 |  ročník XVIII8 | INFO

Súperkám vôbec nedali šancu
 Na Austrian Junior Open 
2016 v rakúskom Salzbur-
gu sa 25. – 26. júna zišlo 1158 
súťažiacich, 158 klubov z 32 
krajín sveta a medzi nimi tri 
pretekárky z KK Ekonóm Tren-
čín: Emma Kubišová, Adela 
Vlasáková a Lucia Mrázová. 
V kluboch vybojovali celkové 
4. miesto a ziskom troch zla-
tých, dvoch strieborných a jed-
nej bronzovej medaily prispe-
li k umiestneniu Slovenska 
na ôsmej priečke. Medailovú 

žatvu začali dievčatá v Kata 
Team kategórie U14 (9 tímov zo 
7 klubov, 4 štátov), kde zvíťazili. 
V najsilnejšie obsadenej indivi-
duálnej kategórii Kata U14 (49 
súperiek z 25 klubov a 10 štá-
tov) Emma Kubišová obsadi-
la 3. miesto. Súbežne nastúpili 

Adela a Lucia v kategórii Kata 
U12 (33 súperiek z 20 klubov, 
10 štátov). Súperkám nedali 
najmenšiu šancu a stretli sa až 
vo fi nále. Adela porazila Luciu 
a prvé a druhé miesto putovalo 
do Trenčína. Rovnaký scenár sa 
opakoval aj v kategórii Kumi-
te U12 do 36 kg (10 súperiek 
z 7 klubov, 5 štátov). Dievčatá 
sa opäť prebojovali do fi nále, 
v ktorom Adela zvíťazila a stala 
sa najúspešnejšou pretekárkou 
klubu i Slovenska. Informo-

val Michal Kubiš. Poďakova-
nie patrí trénerom, ktorí stoja 
za týmito výsledkami: Miroslav 
Ďuďák a Pavol Prna (kumite), 
Branislav Zubričaňák a Roma-
na Havierová – Chochlíková 
(kata). Blahoželáme!
 FOTO: ARCHÍV KLUBU

Motocyklové preteky 
sa vracajú do Trenčína
 V našom meste budú opäť 
po dlhšom čase Medzinárodné 
majstrovstvá Slovenska histo-
rických motocyklov. Veľkú cenu 
Trenčína pod záštitou primá-
tora mesta Richarda Rybníčka 
odjazdia v priemyselnej zóne, 
ktorá sa po sobotňajších trénin-
goch (13. 8.) zmení v nedeľu 14. 
augusta 2016 na pretekársku 
dráhu. Fanúšikovia motocyklo-
vého športu sa majú na čo tešiť. 
Po prvýkrát na Slovensku uvidí-
me preteky triedy „Pionier cup“. 
Diváci si určite užijú aj preteky 
sajdkár, ale i motocyklov rôz-
nych svetových značiek od roku 
výroby 1930 až po osemdesiate 

roky minulého storočia. Pred 
domácim obecenstvom sa opäť 
ukáže dvojnásobný majster Eu-
rópy, Trenčan Vladimír Heldes. 
Medzi hosťami bude aj legenda 
motocyklového športu na Slo-
vensku, Majster športu Peter 
Baláž, Trenčín privíta aj Mari-
ána a Eda Bertoliovcov, Janka 
Horňáka a mnohých ďalších. 
V minulosti sa v Trenčíne jaz-
dilo na mestských tratiach, 
v novodobej histórii na letisku, 
tentoraz sa budú preteky ko-
nať v priemyselnej zóne na troj-
kilometrovom okruhu. Viac 
na www.moto-cup.sk. 
 (RED)

TRENČÍN BUDE HOSTIŤ 
EURÓPSKY ŠAMPIONÁT

 Európska organizácia ne-
počujúcich športovcov na svo-
jom kongrese 8. júla 2016 
schválila kandidatúru Trenčína 
na konanie Majstrovstiev Euró-
py v bedmintone nepočujúcich 
2018. V hlavnom meste Armén-
ska Jerevane o tom hlasovali 
delegáti z celej Európy. V roku 
2018 sa tak v Trenčíne uskutoč-
nia 8. ME v bedmintone nepo-
čujúcich a zároveň 1. ME v bed-
mintone nepočujúcej mládeže. 
Bude to po prvý raz v histórii, 
čo Slovensko usporiada také 

veľké podujatie nepočujúcich 
na domácej pôde. Informoval 
Miloš Štefek, prezident Dea-
fl ympijského výboru Sloven-
sko. O úspešnej kandidatúre 
nášho mesta rozhodla návšteva 
technických delegátov EDSO 
v júni, ktorá mala preveriť pri-
pravenosť usporiadať šampi-
onát. Samotný Trenčín budú 
na ňom reprezentovať Peter Va-
šíček a Katka Babálová, ktorá je 
zároveň aj autorkou loga.

 (RED)

Trenčianski veteráni 
majstrami Európy 
 V dňoch 15. – 18. júla 2016 
sa v maďarskom mestečku Gyu-
la konali Majstrovstvá Európy 
v silovom trojboji a tlaku na la-
vičke. Traja Trenčania vo svojich 
kategóriách zabojovali a skon-
čili na prvých priečkach ako 
majstri Európy. MUDr. Jozef 
Gabrhel CSc. získal 1. miesto 
ako majster Európy a plus na to 

obhájil svetové rekordy v silo-
vom trojboji (drep, tlak na la-
vičke a mŕtvy ťah) RAW – bez 
dresu. Peter Klimo sa umiestnil 
na 1. mieste v tlaku na lavičke 
RAW (bez dresu) a Peter Kadák 
získal v tlaku na lavičke RAW 
(bez dresu) 2. miesto a s dre-
som 1. miesto. Informovala 
Lenka Klimová. Blahoželáme!

Nina je strieborným Slávikom
 Nina Kohoutová zo Zá-
kladnej školy Dlhé Hony v Tren-
číne sa stala 24. júna strie-
borným Slávikom Slovenska 
2016. Druhú priečku obsadi-
la v najvyššej vekovej kategórii 
celoslovenskej speváckej súťa-
že detí a mládeže v interpretá-
cii slovenskej ľudovej piesne 

pod záštitou Petra Dvorského. 
Na fi nále 26. ročníka súťaže sa 
v Topoľčanoch stretlo 24 spevá-
kov, víťazov krajských kôl z ce-
lého Slovenska. Na poslednej 
Pohode si dokonca Nina zaspie-
vala s izraelskou skupinou Lola 
Marsh na jednom pódiu. Úspeš-
nej speváčke blahoželáme! 
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Filmový autobus sa 
zastaví v Trenčíne
Bažant Kinematograf sa na svojej ceste po Slovensku 
zastaví opäť aj na Mierovom námestí. Od 25. augusta 
premietne päť celovečerných filmov.

 Filmové diela podpísané čes-
kými a slovenskými tvorcami 
prinesú zmes veselších i vážnych 
tém. Český najlepší fi lm roka 
KOBRY A UŽOVKY (25. 8.) zís-
kal 6 Českých levov, medzi nimi 
za najlepšiu réžiu, fi lm a ceny 
v hlavných hereckých kategó-
riách. V dramatickom príbehu 
bratia každý po svojom hľada-
jú vlastné šťastie a spôsob, ako 
prežiť.
 Výpravná slovensko-česká 
komédia inšpirovaná povied-
kou Michala Hvoreckého WIL-
SONOV (26. 8.) divákov pre-
nesie na chvíľu do roku 1919, 
do mesta až veľmi podobného 
starej Bratislave, ktorého primá-
tor sníva svoj veľký sen o pričle-
není mesta k Spojeným štátom 
americkým.
 Tretím titulom je najnovší 
fi lm Petra Zelenku STRATENÍ 
V MNÍCHOVE (27. 8.), ktorý sa 
pozerá na obdobie Mníchovskej 

dohody. Zelenka bol ocenený 
Českým levom za scenár fi lmu, 
ďalšieho leva získala strihová 
skladba fi lmu.
 Slovensko v programe zastu-
puje aj hraný fi lm uznávaného 
dokumentaristu Marka Škopa 
EVA NOVÁ (28. 8.). Vyliečená 
alkoholička, kedysi slávna hereč-
ka, sa usiluje prinavrátiť do ži-
vota a získať si priazeň a lásku 
svojho syna. Emília Vášáryová 
a Milan Ondrík za svoje vynika-
júce výkony získali slovenské ná-
rodné fi lmové ceny Slnko v sieti. 
Film bol ocenený aj v hlavných 
kategóriách a stal sa najlepším 
slovenským fi lmom uplynulých 
dvoch rokov. Posledný fi lmový 
večer bude patriť kultovému fi l-
mu PELÍŠKY (29. 8.). Začiatok 
fi lmových predstavení bude vždy 
o 20.30 h. Trenčín je jedným z 31 
miest na Slovensku, v ktorých sa 
fi lmový autobus počas 14. letnej 
sezóny zastaví. (RED)

Vieme, kto bude 
Pri trenčianskej bráne
V septembri privítame na Mierovom námestí Zuzanu 
Smatanovú, Funny Fellows, veselých Fuera Fondo aj 
veľké folklórne programy.

 Trojdňový mestský festival 
Pri trenčianskej bráne prinesie 
okrem tradičného remeselníc-
keho jarmoku s dobrým jedlom 
a lahodným burčiakom skvelú 
zábavu. 
 V piatok sa o ňu postará jed-
na z najvyhľadávanejších kapiel 
českej klubovej scény CIRCUS 
PROBLEM, chytľavú zmes reg-
gae, ska a popu rozbalí FUERA 
FONDO. 
 Elegantní džentlmeni 
z FUNNY FELLOWS prí-
du na rad v sobotu, kedy zá-
roveň geniálne hudobné ná-
stroje predstavia VRBOVSKÍ 
VÍŤAZI, jedinečne spracované 
ľudové piesne zahrá DRUŽI-
NA a večer svoje najznámej-
šie hity zaspieva ZUZANA 
SMATANOVÁ. 
 Nebudú chýbať vystú-
penia folklórnych súborov 
ŠKRUPINKA, NADŠEN-
CI, KORNIČKA, RADOSŤ 
a MUZIČKA. 
 Farskú ulicu obsadia 

šermiari a potulní komedianti, 
historická kuchyňa i kováčska 
dielňa. Pre deti budú pastierske 
hry, adrenalínové aktivity, tvo-
rivé dielne i detské divadielka. 
 Nedeľa prinesie koncert ju-
bilujúcej 150-ročnej dychov-
ky DRIETOMANKA, troj-
generačným programom sa 
predstavia KOPANIČIARIK, 
KOPANIČIAR a KOPA z My-
javy. Podrobný program nájde-
te v najbližšom vydaní INFO, 
na plagátoch i webstránkach 
mesta. Vstup na festival je 
voľný.
 (RED)

Na festival SÁM NA JAVISKU príde
Chantal Poullain
V Trenčíne predstaví svoje vlastné piesne i tradičné 
francúzske šansóny. Festival jedného herca privíta re-
kordný počet interpretov.

 Hlboko posadený hlas, la-
hodná francúzština, jazzovo la-
dená kapela a atmosféra slad-
kého Francúzska – to je prísľub 
koncertu „Šansóny Chantal Po-
ullain“, ktorý bude súčasťou me-
dzinárodného festivalu divadla 
jedného herca Sám na javisku. 
Festival sa uskutoční v Trenčíne 
od 15. do 18. septembra 2016. 
Česko-francúzska fi lmová a di-
vadelná herečka na ňom predsta-
ví svoje vlastné piesne, ale aj tra-
dičné francúzske šansóny. Dá sa 
očakávať, že vďaka svojej chariz-
me okúzli trenčianske publikum 
tak, ako to vie len ona. „22. ročník 
festivalu SÁM NA JAVISKU bude 
v rámci jeho histórie programovo 
najbohatší. Počas štyroch dní sa 
v Prvej komornej divadelnej scéne 
a v kine Hviezda predstaví 14 in-
terpretov zo Slovenska, Čiech, Poľ-
ska a USA. Srdečne všetkých po-
zývame,“ hovorí riaditeľ festivalu 

Kamil Bystrický a pridáva ešte je-
den tip z festivalovej ponuky pre 
všetkých, ktorí sa radi a s chu-
ťou smejú. Český herec Honza 
Holík príde do Trenčína so sláv-
nou „one man show“ CAVEMAN 
o tom, čo robí muža mužom 
a ženu ženou, o láske, partner-
stve a vtipne utajených kvalitách 
oboch pohlaví. Vstupenky na obe 
predstavenia sú už v predpredaji 
v KIC. Program festivalu nájde-
te v septembrovom vydaní INFO 
a na www.klubluc.sk. (RED)

MESTSKÝ FESTIVAL

PRI TRENČIANSKEJ BRÁNE 20169. – 11. september

ZUZANA SMATANOVÁ • DRUŽINA 
  FUERA FONDO • FUNNY FELLOWS STRENČÍN

BURČIAK • JEDLO • JARMOK • DENNE OD 10.00
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Hľadajú domov
Plánujete si zadovážiť 
psieho spoločníka? Možno 
vás oslovia práve tieto 
psíky, čakajúce na nové-
ho majiteľa. A možno je 
medzi nimi aj psík, ktorý 
sa stratil práve vám.

 Beverly je asi ročný kríže-
nec stredného vzrastu s krát-
kou srsťou, preto by nema-
la byť celoročne vonku. Je 
veľmi učenlivá, hravá a prítul-
ná, vhodná k mladším ľuďom 
i k deťom. 

 Dorka je asi 3-ročný ener-
gický nemecký ovčiak. Obľubu-
je vodu a pohyb. Prijala by vý-
beh, ale aj občasné prechádzky. 
Vhodná je aj k starším ľuďom.

 Deny je energický, asi roč-
ný mix špica, vďačný za kaž-
dú pozornosť. Má dlhšiu srsť, 
a tak pobyt vonku by nemal byť 
problém. Musí však mať zatep-
lenú búdu a v tuhej zime byť 
dnu. Ešte neovláda žiadny po-
vel, preto by bolo vhodné sa mu 
venovať. Hodí sa k mladším ľu-
ďom i k deťom.
Karanténnu stanicu môžete 
navštíviť osobne alebo využiť 
kontakt 0915 785 007. Ľudia, 
ktorí si osvoja psíka z karan-
ténnej stanice, budú oslobo-
dení od dane za psa. Osvoje-
nie psíka sú povinní oznámiť 
na úrade.

Akadémia tretieho veku má pred sebou 
jubilejný ročník
 Seniori trenčianskeho regió-
nu 8. júna slávnostne ukončili 
XXIX. ročník Akadémie tretie-
ho veku (ATV) v Trenčíne. V KC 
Stred na Dlhých Honoch si 
Osvedčenie o ukončení prevza-
lo 134 poslucháčov. Slávnost-
ne im ho odovzdávali Stanislav 
Špánik, štátny tajomník Minis-
terstva zdravotníctva SR, Jana 
Dubovcová, verejná ochrankyňa 
práv SR, Marián Torok, vedúci 
úradu VOP, Juraj Gerlici, riaditeľ 
Úradu TSK a zástupcovia ATV 
a Jednoty dôchodcov na Sloven-
sku. V programe vystúpil senior-
ský spevácky súbor SIHOTIAR 

a detský folklór-
ny súbor RA-
DOSŤ. Rada 
Akadémie tre-
tieho veku 
v Trenčíne sr-
dečne pozýva 
všetkých senio-
rov, ktorí majú 
záujem sa vzde-
lávať, získavať 
nové vedomosti, 
pracovať na svo-
jej mentálnej úrovni a spríjem-
ňovať si život, na pokračovanie 
ATV v jej XXX. ročníku, kto-
rý bude slávnostne otvorený 

14. septembra 2016 v KC Stred 
Dlhé Hony o 13.30 h.
 A. PINĎÁKOVÁ, 
 1. PODPREDSEDNÍČKA ATV TRENČÍN

ROCCO CUP 2016 SA VYDARIL
 Športovo-spoločenské podujatie zamerané na podporu psíkov 
v trenčianskej karanténnej stanici sa uskutočnilo 21. mája v športo-
vom areáli Hoss sport center. Po tenisovom turnaji štvorhier sa bese-
dovalo o problematike vzťahu a spolunažívania ľudí so psíkmi. „Sme 
nesmierne vďační všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a podporili svo-
jou účasťou a darmi náš zámer. Hneď na druhý deň sme psíkom za-
niesli vyzbierané veci – granule, deky, oblečenie a zakúpili sme špeci-
álne granule potrebné pre liečbu psíka s kožným ochorením,“ povedali 
organizátori turnaja Ľudo a Ľubica Kuhloffelovci s tým, že už teraz 
pripravujú ďalšie podujatia podobného charakteru.  (RED)

TURISTI BOLI NA
MEDZINÁRODNOM 
POCHODE
 Medzinárodný diaľkový eta-
pový pochod Trenčín – Zlín (Vi-
zovice) sa konal 9. – 10. júla 
2016. Na jeho 14. ročníku zare-
gistrovali 29 účastníkov, z toho 
10 z Čiech a Moravy a 19 zo Slo-
venska. Celú 66-kilometrovú 
trasu s prevýšením 1670 metrov 
prešlo 15 účastníkov, pričom 
do cieľa prišli všetci prezento-
vaní účastníci. Akciu podporil 
Trenčiansky samosprávny kraj, 
Mesto Trenčín a obec Vizovice. 
Poďakovanie patrí členom Regi-
onálnej rady KST, OKST TJ Le-
tecké opravovne Trenčín a KČT 
Zlín, ktorí pomohli pri organi-
zovaní a realizácii tejto akcie. 
Ďalší ročník sa uskutoční v ter-
míne 15. – 16. 7. 2017. Informo-
val Jan Mrlina, podpredseda RR 
KST Trenčín a vedúci akcie.

Prípravy na Trenčiansky 
polmaratón vrcholia
 Bežecké podujatie sa usku-
toční od 9. do 11. septembra 
2016. Ako povedal jeho organi-
zátor Martin Vlnka, pripravené 
sú disciplíny ako Beh o Matú-
šov groš, v ktorom si porovnajú 
sily žiaci základných škôl, pre 
korčuliarov chystajú Inline pre-
tek, pripravujú tiež rôzne detské 
disciplíny. Vyvrcholením bude 

samotný polmaratón. „Ak si ne-
trúfate na celú trať, je možnosť 
vytvoriť si vlastnú štafetu,“ ho-
vorí M. Vlnka. Podujatie sa koná 
pod záštitou primátora mesta 
Richarda Rybníčka s podporou 
Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, Mesta Trenčín a ďalších. 
Bližšie info www.trenciansky-
polmaraton.sk.

Rozprávkový deň 
ukončil školský rok
 Príjemným a veselým ukon-
čením školského roka v MŠ, 
Šmidkeho 12 bol deň „Z roz-
právky do rozprávky“. V areáli 
školského dvora čakali na deti 
rôzne rozprávkové bytosti a zvie-
ratká, ktoré mali pripravené zau-
jímavé úlohy. Deti s radosťou plnili hudobné, pohybové i logické ak-
tivity. Keď zazvonil rozprávkový zvonec a rozprávky bol koniec, deti 
hľadali zaslúžený poklad. Na projekte sa fi nančne podieľali Mesto 
Trenčín a OZ pri MŠ, Šmidkeho, za čo im ďakujeme.
 VEDÚCA MZ MGR. BARBARA BRÚSILOVÁ
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  Kaderníctvo CLIVIA, Gen.  M. 
R. Štefánika 19 (oproti OZC MAX, 
vedľa areálu bývalej Meriny) – prí-
jem objednávok len telefonicky 
(0903 250 585) – strihanie, fúkaná 
alebo natočenie vlasov: 9 €, rege-
nerácia vlasov zdarma

  Hotel Most Slávy, 17. novem-
bra 11, Trenčianske Teplice – 15 % 
na všetky služby

  Edukačno-rehabilitačné cen-

trum Trenčín, Bezručova 1012, 
Trenčín – rehabilitačno-relaxačné 
služby so zľavou 29 % na masáže, 
12 % na  vodoliečbu, 18 % na  ra-
šelinové obklady, 22 % na  po-
byt v  saune a  32 % na  pobyt 
v infrakabíne

  Rehabilitačná ambulancia, 
Osloboditeľov 667/1A, Trenčín – 
50% na rehabilitačné procedúry

  eiff el optic, Belá 7271 (OC Lau-
garicio), Trenčín – 10 % na nezľav-
nený tovar

  Verejná knižnica M. Rešetku, 
Jaselská 2, Trenčín – 60 % z ročné-
ho registračného poplatku a kniž-
nično-informačné služby

  CK Pegas Travel, Mierové nám. 
14, Trenčín – 10 % z jednodenných 
zájazdov, 5 % z ostatných produk-
tov CK

  Mäsiarstvo, Námestie sv. Anny 
15, Trenčín – 5 % z nákupu v pon-
delok a v sobotu

  EXpres FOTO, Mierové nám. 
11, Trenčín – 15 % z  fotografova-
nia na  preukazy a  kopírovania, 
5 % zo spracovania digitálnych 
fotografi í

  McCafé, OC Laugaricio, Belá 
17/CD, Trenčín – zdarma malý tep-
lý nápoj 0,2 l, zdarma malý sýtený 
nápoj 0,25 l

  Andrea Martiny Collection, 
Mierové nám. 8, Trenčín – 10 % 
na všetky výrobky

  Kaviareň Omar, Mierové 
nám. 6, Trenčín – 10 % na  všetky 
produkty

  DANTIK, Mierové nám. 14, 
Trenčín – 10 % na  všetky druhy 
tovarov

  Hotel Elizabeth, Gen. M. R. Šte-
fánika 2, Trenčín – káva (presso + 
mlieko) – 1,40 €, čaj – 1,20 €, víno 
0,1 l – 1,20 €

  CK FIRO-tour, Belá 7271 (OC 
Laugarício), Trenčín – zľava 30 % 
na zájazd do zahraničia uplatniteľ-
ná na pobočke v OC Laugaricio

  CRUNCH FITNESS CLUB, Belá 
7271 (OC Laugarício), Trenčín – 
jednorazový vstup: 3,40 €, v  čase 

medzi 10.00 h a  15.00 h: 3,10 €, 
čipová karta jednorazový vstup: 
3,20 €, čipová karta vstup medzi 
10.00 h a  15.00 h: 2,80 €, členské: 
polrok 35 €/mesiac, rok 30 €/me-
siac, 2 roky 27 €/mesiac

  OPTIKA Zita Ježová, Branecké-
ho 10, Trenčín – 10 % na komplet-
nú zákazku (rám, šošovky, puzdro), 
bežné úpravy zdarma, v  prípade 
potreby doručenie zákazky

  Penzión Tiberia, Kukučínova 
13, Trenčín – 10 % na ubytovanie

  JGJ zlatníctvo, Hodžova 
3/1473, Trenčín – 10 % na  opravy 
a  čistenie šperkov, 5 % z  nákupu 
neakciového tovaru

  Galéria M. A. Bazovského, Pa-
lackého 27, Trenčín – 50 % zľava 
na vstup do expozícii

  INTERSPORT, Belá 7271 (OC 
Laugaricio), Trenčín – 10 % zľava 
z nákupu tovaru vo výške nad 50 €

  Lekáreň Soblahovská, Dlhé 
Hony 3, Trenčín – 7 % z voľnopre-
dajného tovaru pri nákupe nad 7 € 
s DPH

  Trenčianske múzeum, Miero-
vé nám. 46, Trenčín – 50 % zľava 
na  vstupné do  expozície i  na  se-
zónne výstavy

  Kúria Ambrovec, Beckov – 
50 % zo vstupného do expozície

  Trenčiansky hrad, Matúšova 
19, Trenčín – 50 % zo vstupného 
do expozícií

  Pamätná izba Ľudmily Podja-

vorinskej, Bzince pod Javorinou 
– 50 % zo vstupného do expozície

  Katov dom, Matúšova 14, 
Trenčín – 50 % zo vstupného 
do expozície

  Expozícia sakrálneho ume-

nia, Karner sv. Michala, Mariánske 
nám., Trenčín – 50 % zo vstupného 
do expozície

  Podjavorinské múzeum, Nám. 
slobody 4, Nové Mesto nad Váhom 
– 50 % zo vstupného do expozície

  Draškovičov kaštieľ, Čachtice 
– 50 % zo vstupného do expozície

  Rodný dom Ľudovíta Štúra 

a  Alexandra Dubčeka, Nám. Ľu-
dovíta Štúra 145, Uhrovec – 50 % 
zo vstupného do expozície

Zoznam partnerov programu Karta pre seniorov, 
u ktorých je možné uplatniť si zľavu:

Karta pre seniorovPRAVIDELNÁ 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, fl auta, gitara, klavír), PC, internet.

pondelok 8.00 – 17.00 Pedikúra

pondelok, štvrtok 8.30 – 9.30 Cvičenie ženy I.

pondelok, štvrtok 10.00 – 11.00 Cvičenie ženy II.

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 – kurz

utorok, piatok 8.30 – 9.30 Cvičenie ženy III.

utorok, piatok 10.00 – 11.00 Cvičenie ženy IV.

utorok, štvrtok 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 10.00 – 11.30 Brušné tance

streda 14.00 – 15.30 Výbor JDS č. 27

streda 14.00 – 16.00 Stolný tenis

streda 15.00 – 17.00 Diabetes konzultácie

štvrtok 10.00 – 12.00 

a 14.30 – 16.30
Keramika klub

piatok 12.00 – 16.00 Stolný tenis

Osvienčimská 3, Trenčín-Sihoť, 032/7434 535, 0911 041 818 
(p. Matejková), 0911 041 820 (p. Buxarová)
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  Zrušili ste linku 121. 
Akým spôsobom mesto môže 
zabezpečiť presun Trenča-
nov do Opatovej, keď Trenčín 
nemá plaváreň sfunkčnenú? 
Po moste v Opatovej jazdia 
v jednom pruhu autá, nezvlád-
ne to aj autobus?
 ALEXANDRA DRAGOVÁ
Róbert Hartmann, poverený 
vedením útvaru dopravy:
 Problémom linky č. 121 nie 
je prejazd cez rekonštruovaný 
most, ale prejazd popod most, 
kde bude osadená podporná 
konštrukcia mosta – tzv. pižmo. 
Autobus z dôvodu svojej kon-
štrukčnej geometrie nedokáže 
bezpečne prejsť po navrhova-
nej obchádzkovej trase. Prejazd 
s cestujúcimi by bol preto nad-
mieru nebezpečný. Nikto z kom-
petentných (mesto, polícia, do-
pravca, stavebník, dodávateľ) si 
nedovolí takto ohroziť bezpeč-
nosť a zdravie cestujúcich. 

  Rada by som upozornila 
na parkovisko na Beckovskej 
ulici. Po daždi sú tam obrov-
ské kaluže, ak máme platiť 
za miesto za parkovanie, tak 
nech je to aspoň ako tak dôs-
tojné. BOBA
Róbert Hartmann, poverený 
vedením útvaru dopravy:
 Samozrejme, že to chceme 
spraviť poriadne, aby tam voda 
nestála. Realizáciu plánujeme 
v auguste.

  Prečo mesto zrušilo výhody 
pre ľudí so ZŤP – zľavu z po-
platku za komunálny odpad?
  VLADIMÍR
Mária Capová, vedúca útvaru 
ekonomického:
 Zľava z poplatku pre obča-
nov ZŤP bola zrušená k 1. 1. 
2016. Túto formu úľavy nepo-
skytujú ani iné krajské mestá. 
V poslednom čase výrazne na-
rástol počet občanov s preuka-
zom ŤZP – preukaz je vydávaný 
aj občanom s civilizačnými cho-
robami, ako je cukrovka, celia-
kia a podobne. Mesto však naďa-
lej poskytuje úľavu pre občanov 
v hmotnej núdzi a pre občanov 
s neprístupným terénom. Navy-
še, ročné náklady na vývoz od-
padu vysoko prekračujú príjmy 
z uvedeného poplatku. Príjmy sú 
rádovo o 600 tisíc eur nižšie ako 
náklady na vývoz odpadu. 

  Vodiči neustále porušujú 
rýchlosť na Karpatskej ulici. 
Dali by sa tam osadiť spomaľo-
vače, resp. existuje vôbec neja-
ké riešenie? ANDREJ KEBÍSEK
Róbert Hartmann, poverený 
vedením útvaru dopravy:
 Komunikáciu na Karpat-
skej ulici budeme ešte v tomto 
roku rekonštruovať. Súčasťou 
rekonštrukcie budú, na podnet 
poslancov mestskej časti Stred, 
aj vyvýšené priechody pre chod-
cov, ktoré budú slúžiť zároveň 
ako spomaľovače.

  Konečne sa na sídlisku 
Juh začalo robiť niečo s chod-
níkmi. Konkrétne chodník 
na Ulici L. Novomeského, kto-
rý vedie okolo základnej školy. 
Budú sa opravovať aj ostatné 
chodníky? ROMAN ZAŤKO
Benjamín Lisáček, vedúci útva-
ru interných služieb:
 Šlo o mestskú investičnú ak-
ciu. Formou zámkovej dlažby 
sa budú opravovať, príp. bu-
dovať celé chodníky alebo ich 
časti na uliciach Staničná, Zla-
tovská, Osloboditeľov, Na ka-
menci, Psotného, Hanzlíkovská, 
Biskupická, pod Chynoranskou 
traťou, Šoltésova, Karpatská, 
Kasárenská, od Južanky k MŠ 
Šmidkeho.

  Priecestie pri Bille je za-
tvorené, nový podjazd Pred 
poľom je otvorený, ale riešil 
niekto nové časovanie sema-
forov na križovatke pri Bille? 
Denne sa tvoria kolóny áut 
na Kubranskej ulici pri Mata-
dore. Bol by problém predĺžiť 
interval zelenej z Kubranskej 
ulice? AP 
Róbert Hartmann, poverený 
vedením útvaru dopravy:
 Interval semaforov sa ne-
menil, nakoľko výjazd od Kub-
rej a zo Sihote majú spoločnú 
zelenú. Po zavretí rámp by mal 
byť výjazd z Kubranskej doľava 
jednoduchší. Navyše, pri ceste 
z Kubrej je možné použiť nový 
kruhový objazd na ceste I/61. 
Mesto v blízkej dobe plánuje vý-
menu cestnej svetelnej signali-
zácie v tejto križovatke – je naj-
staršia v meste so zastaranou 
technológiou. Signálny plán 
bol uložený na disketách, ktoré 
sa nielenže už nepoužívajú, ale 
po rokoch sú nečitateľné. Nové 

semafory budú dopytové a budú 
mať signálny plán zodpoveda-
júci súčasnej situácii. Prosíme 
o trpezlivosť, pracujeme na tom.

  O podchode pre peších 
do Zlatoviec a Záblatia vie už 
celé Slovensko. Keby sa rozší-
ril o 1 meter pre osobné autá, 
nám by sa veľmi pomohlo. 
Nemôže sa raz obyvateľom Zá-
blatia pomôcť uľahčiť život? 
 HELENA ŠŤASTNÁ
Ján Forgáč, viceprimátor 
mesta:
 Mesto Trenčín pred asi dvo-
mi rokmi podporilo petíciu ob-
čanov za vybudovanie podjazdu 
do Záblatia. Žiaľ, petícia bola 
Železnicami SR vybavená zá-
porne a do Záblatia bude vybu-
dovaný podchod, nie podjazd. 
Podjazd nie je možné vybudovať 
z technických a časových dôvo-
dov. Mesto Trenčín nie je sta-
vebníkom tejto stavby, sú ním 
Železnice SR a v súčasnej dobe 
s týmto faktom mesto už nedo-
káže nič urobiť.

  Kde v meste je možné umý-
vať automobil vlastnými čis-
tiacimi prostriedkami, aby sa 
človek vyhol plateniu pokuty?
 TOMÁŠ NOVOSAD
Beáta Bredschneiderová, 
útvar stavebný a životného 
prostredia:
 Podľa platného Všeobec-
ne záväzného nariadenia mes-
ta Trenčín o dodržiavaní čisto-
ty a poriadku v meste Trenčín 
sa na verejných priestranstvách 
nesmú umývať a čistiť motorové 
vozidlá – s výnimkou nutného 
čistenia skiel, refl ektorov, kon-
cových svetiel a štátnych pozná-
vacích značiek vozidiel.

  Chcem apelovať na kom-
petentných, aby sa vybudoval 
chodník smerom od nového 
podjazdu pri starom Slovliku 
do Zlatoviec. Nečakajme, kým 
sa stane tragédia.
 MARTA PARDAVÁ
Benjamín Lisáček, vedúci útva-
ru interných služieb:
 Realizácia chodníka je na-
plánovaná na október 2016.

  Nechystá sa mesto v bu-
dúcnosti doručovať oznáme-
nia, napr. dane a poplatky aj 
elektronicky? JAKUB

Ján Margetín, útvar 
ekonomický:
 V súčasnosti sa v zmysle 
platnej legislatívy mesto pri-
pravuje na zavedenie elektro-
nických služieb. Predpokladá-
me, že koncom tohto roka by sa 
mohlo spustiť prvých asi 40 ba-
líčkov služieb. V prípade spuste-
nia elektronických služieb bude-
me prostredníctvom mestského 
webu, mestských novín a médií 
informovať širokú verejnosť. 

  Bolo by možné inštalovať 
v rámci mesta aspoň pár čer-
vených kontajnerov primárne 
určených na separáciu kovo-
vého odpadu?  JÁN HAVLÍČEK
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný a životného prostredia:
 Na území mesta majú ob-
čania možnosť triediť aj kovy. 
Kovy je možné odovzdať bez-
platne a bez obmedzenia množ-
stva v oboch zberných dvoroch 
mesta, ktoré sú na Soblahov-
skej ulici alebo na Zlatovskej 
ulici. Otvorené sú od pondelka 
do soboty do 17.30 hod. Kovy 
je možné odovzdať aj počas jar-
ného a jesenného upratovania. 
V mnohých prípadoch občania 
využívajú na odovzdanie vytrie-
dených kovov rôzne výkupne, 
ktoré ponúkajú určitú protihod-
notu, ako napr. výkupňa Zber-
ných surovín, 3R Group, Jágrik 
Metal, Laurie a pod. 
 Určite sme sa spôsobom 
triedenia kovov zaoberali, ale 
zbierať ich prostredníctvom ná-
dob má skôr význam v menších 
mestách a obciach, kde nie je 
toľko sociálne slabších obča-
nov, nakoľko tieto nádoby by 
v našom meste boli určite úče-
lovo vyprázdňované, čím by sa 
zbytočne vynakladali náklady 
na nádoby a ich zber.

  Už niekoľko rokov nebol 
opravený chodník na Zlatov-
skej ulici pred bývalou plavár-
ňou. Po daždi tam vznikajú 
veľké mláky, v zime po snežení 
veľké nerovnosti na chodníku 
nie sú viditeľné. Prosím o vy-
riešenie situácie.  MIRIAM P.
Benjamín Lisáček, vedúci útva-
ru interných služieb:
 Uvedenú časť chodníka cez 
leto súvisle opravíme. Nový po-
vrch bude zo zámkovej dlažby.

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste



6. 8. | 9.00 – 14.00 | 
Farmársky jarmok

MIEROVÉ NÁMESTIE | Prvú augustovú 
sobotu sa môžete tešiť na  ďalší far-
mársky jarmok. Od  9.00 do  14.00 h si 
na  ňom budete môcť kúpiť sezónne 
ovocie a zeleninu, farmárske produkty 
z blízkych regiónov (syry, vína, mäsové 
a pekárenské výrobky), kvety a okrem 
toho ochutnať aj rôzne špeciality. 
O 11.00 h zahrajú traja mladí a nadaní 
hráči – Cimbal trio.

3. 9. | 9.00 – 14.00 | 
Farmársky jarmok
MIEROVÉ NÁMESTIE | Prvá septembrová 
sobota prinesie na  Mierové námestie 
opäť možnosť nakúpiť si sezónne ovo-
cie či zeleninu a  farmárske produkty 
z blízkych regiónov.

6. 8. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom

KIC | Ďalšie pokračovanie cyklu spre-
vádzaných prehliadok mestom, tento-
raz na  tému „Trenčianske nápisy a  ta-
bule“. Rímsky nápis na  hradnej skale 
patrí k  najstarším a  najvýznamnejším 
pamiatkam na  území Trenčína a  je 
spojený s  vojenským konfl iktom me-
dzi Rimanmi a  Germánmi. Často pre-
hliadaná pamätná tabuľa pripomína, 
ako z  iniciatívy trenčianskych učiteľov 
vznikol známy Spevácky zbor sloven-
ských učiteľov. Ako a  kedy bol znovu 
objavený rímsky nápis? Čo spája rím-
sky nápis, Brezinu a mestský park? Kde 
sa uskutočnilo prvé vystúpenie Spe-
váckeho zboru slovenských učiteľov? 
Prechádzky mestom pripravuje Kultúr-
no-informačné centrum (KIC) Trenčín. 
Stretnutie pred prechádzkou pri KIC 
na  Mierovom námestí 9. Vstupné: 1 € 
dospelí, 0,50 € deti od  6 rokov. Predaj 
v KIC.

  DIVADLO
15. 9. | 20.00 | Chantal Poullain
KINO HVIEZDA | Známa herečka predsta-
ví v  Trenčíne svoje vlastné piesne, ale aj 
tradičné francúzske šansóny. Podujatie je 
súčasťou medzinárodného festivalu divad-
la jedného herca Sám na javisku, ktorý sa 
v Trenčíne uskutoční v dňoch 15. – 18. 9. 
2016. Predpredaj vstupeniek v KIC.

17. 9. | 19.00 | Caveman

KINO HVIEZDA | Predstavenie jedného her-
ca, ktoré zapĺňa do  posledného miesta 
hľadisko mnohých divadiel v  USA i  v  Ka-
nade. Autor: Rob Becker. Hrá Honza Ho-
lík. Predstavenie je súčasťou festivalu Sám 
na javisku. Predpredaj vstupeniek v KIC.

  KONCERTY
5. 8. | 19.00 | Joe & Jane

MIEROVÉ NÁMESTIE | Trenčiansky pán gita-
rista Joe Hajšo a  majiteľka výnimočného 
hlasu Jana Čonková ponúknu hudobné 
menu zložené z jednoduchých a poctivých 
ingrediencií: virtuóznej gitarovej hry, 
skvelého spevu a  vlastných aj prevzatých 
skladieb.

6. 8. | 17.00 | Vlčovanka

MIEROVÉ NÁMESTIE | Dychová hudba z hor-
nosúčanských kopaníc spestrí letnú sobotu 
ľudovými piesňami i vlastnými skladbami.

7. 8. | 17.00 | La3no Cubano
MIEROVÉ NÁMESTIE | Bratislavskí muzikanti 
postavili základ svojej hudby na  rytmoch 

Afriky, Latinskej Ameriky, Arábie, Balkánu 
s prímesou drum&bass či funky. Dochutili 
ju sviežou príchuťou slovenského folklóru.

12. 8. | 19.00 | Aurelius Q & 
Krajka

MIEROVÉ NÁMESTIE | Premiéra world mu-
sic programu „S  muzikou okolo sveta“, 
zostaveného zo skladieb v štýle brazílskej 
bossa novy a  samby, jazzfl amenca, afro-
jazzu, židovských, balkánskych a  ruských 
cigánskych piesní, írskeho folklóru a pies-
ní z Moravy a Slovenska.

13. 8. | 17.00 | Krásinka
MIEROVÉ NÁMESTIE | Známe ľudové piesne 
zaznejú v  interpretácii mladej dychovej 
kapely z Dolnej Súče.

14. 8. | 17.00 | Erbetes Quartet

MIEROVÉ NÁMESTIE | Skvelí trenčianski hu-
dobníci svojou radostnou interpretáciou 
svetových štandardov zmenia námestie 
na letnú promenádu. Okrem tradičnej ryt-
miky zaznie aj saxofón s klavírom, čo dodá 
známym jazzovým dielam osobitosť.

19. 8. | 19.00 | Capre

MIEROVÉ NÁMESTIE | Sedemčlenná sloven-
ská kapela zahrá na piatkovom Hudobnom 
pikniku ethno fusion – fascinujúcu zmes 
prírodných etnických hudieb celého sveta 
s  modernými elektronickými a  ambient-
nými prvkami. Okrem gitary, basy a perku-
sií bude počuť aj didgeridoo, fujaru, sitár, 
africké djembe a ďalšie exotické nástroje.

19. 8. | 20.00 | HEX
TRENČIANSKY HRAD | Zažite atmosféru 

koncertu skupiny HEX v  historickej at-
mosfére Trenčianskeho hradu. Koncert sa 
bude odohrávať priamo pri Studni lásky 
bez garantovaného miesta na sedenie.

19. 8. | 22.00 | Slobodná Európa
PLÁŽ NA OSTROVE | Koncert.

20. 8. | 17.00 | Bodovanka

MIEROVÉ NÁMESTIE | Koncert dychovej hud-
by z obce Krivosúd – Bodovka. V Trenčíne 
sa predstaví klasickými skladbami pre dy-
chovku, ale i  ľudovými a  vlastnými pies-
ňami.

21. 8. | 17.00 | Akordeonika

MIEROVÉ NÁMESTIE | 25-členný orches-
ter z  Bojníc patrí k  európskej špičke me-
dzi mladými akordeónovými orchestrami. 
Uvedie svoj široký repertoár od klasických 
po fi lmové songy.

26. 8. | 19.00 | Ponk
MIEROVÉ NÁMESTIE | Moravský hudobný 
zázrak roku 2015. Traja hudobníci, ktorí 
zo zaprášenej skrine vytiahli folklór a ráz-
nymi, ale zároveň jemnými dotykmi s jaz-
zom, blues či soulom mu dali fascinujúco 
modernú podobu. Držitelia najvyššieho 
českého hudobného ocenenia Anděl 2015.

27. 8. | 17.00 | Dychový 
orchester Nová Dubnica

MIEROVÉ NÁMESTIE | Pestrá paleta hudob-
ných žánrov od  klasických pochodových 
skladieb a  ľudovej tvorby až po  súčasné 
a  latinsko-americké rytmy v  podaní mlá-
dežníckeho orchestra.

  NEDAJTE SI UJSŤ

Každý piatok | 
19.00 | Trenčín 
Mierové 
námestie

V auguste budú 
na Hudobných pik-
nikoch hrať skvelí 
hudobníci, medzi 
nimi i držitelia naj-
vyššieho českého 
hudobného ocene-
nia Anděl 2015 ka-
pelka PONK.

august 2016
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28. 8. | 17.00 | Country Limit 
Club

MIEROVÉ NÁMESTIE | Kapela patrí k  najvý-
raznejším predstaviteľom súčasnej coun-
try hudby na Slovensku. Predstaví sa vlast-
nou tvorbou, skladbami americkej country 
scény i známymi evergreenmi.

4. 9. | 19.00 | Benefičný 
Mariánsky koncert
TRENČIANSKY HRAD | Koncert na  podporu 
rozvoja pútnického miesta Skalka. Účinku-
jú: Bratislavský chlapčenský zbor so sólist-
kou Miriam Garajovou.

  PRE DETI
pondelok | 9.00 – 10.00 | 
Cvičenie detí s rodičmi
HOSS SPORT CENTER | Vhodné pre všetky už 
behajúce deti.

pondelok, streda | 10.00 – 
12.00 | Leto v knižnici
VKMR DLHÉ HONY | Bohatý prázdnino-
vý program pre detských čitateľov a  ich 
kamarátov, hádanky a  tvorivé dielne 
s  kreslením, strihaním, lepením, atď. Bo-
nus: internet pre deti (utorok a  štvrtok 
v  čase 11.00 – 12.00 h). Účasť treba vo-
pred nahlásiť. Kontakt: 032/652  20  86, 
dlhehony@vkmr.sk.

utorok, štvrtok | 9.00 – 11.00 | 
Junior E club
LADIES ECLUB | Zdravé a  hravé pohybové 
i kreatívne aktivity pre detičky od 2 rokov 
a ich mamičky cvičiace v kruhovom trénin-
gu. Pravidelný pohyb zlepší náladu vášho 
dieťatka, podporuje jeho imunitu a zdravý 
vývin.

utorok, štvrtok | 9.00 – 12.00 | 
Leto v knižnici
VKMR KC AKTIVITY | Prázdninové nápady, 
hry, aktivity, tvorivé dielne: maľovanie, 
kreslenie, vystrihovanie, kúzlenie s  pa-
pierom. Bonus: internet pre deti (ponde-
lok, streda, piatok v  čase 11.00 – 12.00 
h). Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt: 
032/652 33 14, juh@vkmr.sk.

streda | 9.00 – 10.00 | 
Riekankovo
KC STRED | Mamička a dieťa sa pri spoloč-
nej hre učia aj riekanky.

streda | 10.00 – 12.00 | Leto 
v knižnici
VKMR HASIČSKÁ | Prázdninový program 
pre detských čitateľov a  ich kamarátov, 
tvorivé dielne s  kreslením, strihaním, le-
pením, riešením atď., prázdninová súťaž 
o  najaktívnejšieho čitateľa leta a  vedo-
mostná súťaž „Čo ešte nevieme“ so zau-
jímavými cenami pre víťazov. Účasť treba 
vopred nahlásiť. Kontakt: 032/746  07  15, 
deti@vkmr.sk.

streda, piatok | 9.00 – 12.00 | 
Leto v knižnici
VKMR KUBRÁ | Prázdninový program pre 
detských čitateľov a ich kamarátov, hádan-
ky a tvorivé dielne s kreslením, strihaním, 
lepením, atď. Účasť treba vopred nahlásiť. 
Kontakt: 032/743 73 68, kubra@vkmr.sk.

1. – 31. 8. | Centrum pohybu 
a tanca
MS ŠPORTOVÁ HALA | Tanečný klub BAMBU-
LA – nábor nových členov od 1 do 5 rokov, 
cvičenie na  fi t loptách pre deti od  5 me-
siacov. Novinka – BALET s profesionálnou 
lektorkou – deti 4 – 9 rokov. Tel. kontakt: 
0903 449 732

1. – 19. 8. | 7.00 – 17.00 | Letné 
tematické denné tábory pre 
deti od 5 – 13 rokov
KC AKTIVITY | Program: 1. – 5. 8. – Tvo-
rivý svet, 8. – 12. 8. – Cestou neces-
tou za  ďalšou povesťou, 15. – 19. 8. 
– Zvieratká v  meste. Prihlášky a  info 
na info@kcaktivity.sk, 0908 210 940.

7. 8. | 16.00 | Teater Komika: 
Silák Emil

ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU | Divadelné 
predstavenie. Silák Emil nemá silu, aby ťa 
bil. Ale cvičí preto, že keď príde leto, uká-
že vyrysované svaly a  od  všetkých sa mu 
dostane patričnej chvály. No a pravdou je, 
že bez siláka Emila by žiadna psina nebola.

9. – 18. 8. | 9.00 – 13.00 | Letom 
svetom – tvorivé workshopy
KC AKTIVITY | Pre deti od  6 do  13 rokov. 
Na  workshopy je potrebné sa vopred pri-
hlásiť na 0918 561 320 info@kcaktivity.sk. 
Program: 9. 8. Maľovanie na  textil. 11. 8. 
Kašírovanie. 16. 8. Technika pieskovania. 
18. 8. Grafi ka a priestorová tvorba. V cene 
6 €/deň sú zabezpečené pomôcky, pracov-
ný materiál, desiata a pitný režim.

14. 8. | 16.00 | Teater Komika: 
Klaun hudobníkom

ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU | Divadelné 
predstavenie. Klauni bývajú vždy veselí, 
prečo by vlastne neboli. Zábava je ich prá-
cou, smiech detí je im plácou.

15. 8. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a  rodičia spoloč-
ne čítajú v knižnici na Hasičskej v pobočke 
na Juhu a na Dlhých Honoch.

16. 8. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a rodičia spoločne 
čítajú v knižnici v pobočke Kubrá.

16., 23. 8. | 9.00 | Detský 
fotoworkshop
GMAB | Téma: Luminografi a (Kreslenie 
svetlom).

21. 8. | 16.00 | Divadlo 
na hojdačke: Lomidrevo

ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU | Divadelné 
predstavenie. Silný Lomidrevo do sveta sa 
chystá. Že to bude dobrodružná cesta, vec 
je istá. Miesiželezo a Valivrch sa s ním ka-
marátia, a  tak unesené princezné tatkovi 
kráľovi ľahko prinavrátia.

25. 8. | 18.00 – 8.00 | Letná noc 
v galérii pre deti
GMAB | Na letnú noc je potrebné prihlásiť 
sa vopred, viac na www.gmab.sk.

28. 8. | 16.00 | Divadlo 
Fortissimo: Supermarket

ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU | Divadelné 
predstavenie. Nákupný vozík zo supermar-
ketu sa dá zmeniť na hocičo – aj na raketu. 
Stačí len trocha fantázie, ktorá nákupnú 
realitu prekryje.

  VÝSTAVY
Miloš Alexander Bazovský
GMAB | Stála expozícia predstavujúca sú-
bor diel jedného z  najvýznamnejších slo-
venských umelcov obsahuje výber zná-
mych i  málo vystavovaných autorových 
prác.

1. 8. – 4. 9. | Helena Zmatlíková

GMAB | Autorka sa stala pojmom v  českej 
ilustrátorskej tvorbe prevažne detskej li-
teratúry. Jej brilantne ľahká kresba v har-
monickom prepojení s  jasnými farebnými 
odtieňmi už od polovice 20. storočia získa-
va pozornosť a  obdiv nielen v  domácom, 
českom prostredí, ale taktiež v  zahraničí, 
od Ázie cez celú Európu až po Ameriku.

1. – 16. 8. | Svet očami detí
POSÁDKOVÝ KLUB | Absolventská výsta-
va Súkromnej základnej umeleckej školy 
Trenčín.

1. – 5. 8. | Svet Miriam
TSK | Výstava obrazov Mgr.  art. Miriam 
Kasperkevičovej-Bencovej.

1. – 7. 8. | Kone – Jaroslav 
JURČO
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava.

1. – 31. 8. | ORA ET ARS Skalka 
2016
MESTSKÁ VEŽA | Výstava výberu diel z  9. 

10. 9. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom
KIC | Téma Trenčianske nápojové 
špeciality. Vhodné prírodné pod-
mienky podmienili pestovanie sli-
viek nielen pre vlastnú potrebu, ale aj 
na predaj. V minulosti bol Trenčín pre-
slávený kvalitným pivom, k  súčasným 
obľúbeným nápojom patrí medovina 
aj borovička. Čím sa plnili sušené sliv-
ky? Kam sa vyvážalo trenčianske pivo? 
Čo symbolizovala medovina a aké mala 
využitie?

CINEMAX
od 4. 8. | Jednotka 
samovrahov
Americký hviedzne obsadený akčný 
fi lm. Príbeh o tajnej vládnej organizá-
cii, ktorá vytvorila skupinu zločincov. 
Tá dostala prezývku Jednotka samo-
vrahov, pretože občas sa niektorí z ak-
cie nevrátia. Jej členovia si splnenými 
úlohami skracujú trest odňatia slobo-
dy.

od 11. 8. | Tajný život 
maznáčikov

Rodinná animovaná komédia. Max 
a Katie sú spriaznené duše, čo na tom, 
že Max je pes a Katie človek? Katie však 
privedie domov z  útulku chlpaté psie 
monštrum menom Baron a  rozhodne 
sa, že odteraz budú žiť šťastne v trojici.

od 18. 8. | Smrtiaci príliv
Mrazivý thriller, v  ktorom mladá žena 
– surfi stka uviazne na  bóji na  mori 
a  okolo nej krúži veľký biely žralok. 
Musí pozbierať všetku odvahu, aby sa 
dostala bezpečne na breh.

od 18. 8. | Star Trek: 
Do neznáma

Pokračovanie slávnej sci-fi  série. Po-
sádka hviezdnej lode U.S.S. Enterprise 
skúma najvzdialenejšie kúty a nezma-
pované miesta vesmíru. Stretáva sa 
s novým, záhadným nepriateľom, kto-
rý ju vystaví ťažkej skúške.

BAŽANT KINEMATOGRAF
25. 8. | 20.30 | Kobry 
a užovky
Dramatický a  realistický, no záro-
veň veľmi ľudský príbeh dvoch bra-
tov, v  podaní hercov Mateja a  Kryšto-
fa Hádkovcov, ktorí každý po  svojom 
hľadajú vlastné šťastie a  spôsob, ako 

  NEDAJTE SI UJSŤ

  KINO
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ročníka medzinárodného výtvarno-literár-
neho sympózia.

1. – 25. 8. | 4 HRA – štyria 
umelci, štyri emócie
TRENČIANSKY HRAD | Výstava predsta-
ví štyroch renomovaných umelcov českej 
a  slovenskej výtvarnej scény. Boris Jirkú, 
Jan Tichý, Andrej Augustín a  Igor Piačka 
sa predstavia vo svojej výtvarnej polo-
he, ktorá je výsostne maliarska a  ponú-
ka rozmanitú výrazovú reč: od  abstrakt-
ných, miestami až geometrických plôch až 
po výpravné fi gurálne kompozície.

8. 8. – 11. 9. | Slovenské národné 
povstanie 1944 – 1945 – Jozef 
Korený
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.

8. – 24. 8. | Z histórie 
olympijských hier – Kristína 
Bečárová
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.

1. 8. – 4. 9. | Black and White or 
Die!

GMAB | Trojicu autorov Peter Cvik, Andrea 
Kopecká a Ján Hrčka okrem spoločných zá-
kladov v IV. ateliéri profesora Ivana Csuda-
ia, a teda aj média maľby, spájajú tiež isté 
formálne a  obsahové menovatele. V  die-
lach všetkých troch autorov sa stretáva-
me prevažne s  čierno-bielou farebnosťou 
a každý jeden z nich pojednáva tému spo-
mienok, no prístupy sú rozdielne.

1. 8. – 4. 9. | Dominik Monček
GMAB | Sochár Dominik Monček vo svojej 
tvorbe kombinuje záujem o fi gúru, sakrál-
nu tematiku i  abstraktné tendencie v  sú-
časnom sochárstve. Využíva k tomu predo-
všetkým materiál železa, ktorý v  rôznych 
podobách ohýba, tepe, leští či patinuje.

10. 8. – 2. 9. | Svet ako ho 
vidíme my
TSK | 8. ročník výstavy výtvarných prác 
ľudí s telesným a ťažkým telesným postih-
nutím.

25. 8. | 17.00 | Pavel Dias – 
Parížske reminiscencie
KATOV DOM | Vernisáž výstavy.

1. – 31. 8. | Prázdninové čítanie
VKMR HASIČSKÁ | Tematická výstavka kníh 
pre deti a mládež s podtitulom Zoznámte 
sa s niečím novým!

1. – 26. 8. | Daša Bezáková: 
Prechádzky Luxemburskom

KIC | Mesto Trenčín a  autorka pozývajú 
na výstavu fotografi e.

1. – 31. 8. | Rio a jeho 
(olympijské) kontexty
VKMR JASELSKÁ | Tematická interdiscipli-
nárna výstavka venovaná (nielen) 

zaujímavostiam nadchádzajúcich letných 
olympijských hier, ktoré bude prvýkrát 
hostiť Južná Amerika (Rio de Janeiro).

1. – 31. 8. | Dni Sihote
CENTRUM SENIOROV | Výstava o tom, ako sa 
stavalo a žilo sídlisko.

  FESTIVALY
21. 8. | 15.00 | náHRADNý 
hudobno-divadelný festival

LODENICA | Na  plávajúcej scéne účinkujú: 
Mona Luca, Janais, Colorful People Trio, 
Bratislava Hot Serenaders, Milo Kráľ Band 
a  Divadlo Clipperton. Predpredaj vstupe-
niek v KIC.

3. 9. | 19.00 | Bella (a) cappella
TRENČIANSKY HRAD | III. ročník festivalu 
v duchu histórie a viery bude aj tento rok 
zaujímavý a pestrý. Rozdelený je do troch 
častí. V prvej s názvom „Francúzska histó-
ria“ zaznejú tóny od  francúzskych rene-
sančných majstrov v podaní súboru Musi-
ca Poetica, sakrálne a francúzske melódie 
zaspieva Univerzitný spevácky zbor TnU-
AD. Druhá časť je venovaná „Zlatej ére“ 
medzivojnového obdobia, kde ukážu svoje 
hudobné majstrovstvo hudobníci z Erbetes 
Quartet v  zaujímavej spolupráci s  vokál-
nou skupinou VOX. Vďaka ďalšej spoluprá-
ci vzniklo zoskupenie klavírneho virtuóza 
z  Prahy Radima Linharta a  dua Zuzaniek 
z  vokálnej skupiny VOX, v  ich podaní od-
znejú balady z trenčianskeho regiónu. Tre-
tia časť festivalu je venovaná francúzskym 
a  českým šansónom v  programe „Šansó-
ny“, kde svoje spevácke umenie predvedie 
česká šansoniérka Marta Balejová z Prahy 
za  sprievodu Radima Linharta, klaviristu 
roka.

  PRE SENIOROV
25. 8. | 15.00 | Skleróza 
multiplex
CENTRUM SENIOROV | Klub.

25. 8. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

9. 9. | 15.00 – 19.00 | Pele-mele
KC AKTIVITY | Pestrá klubová činnosť – 
prednáška, spoločenské hry, kvíz, pohyb 
pre zdravie. Viac info na 0905 982 132. Or-
ganizuje JDS ZO 30.

  CVIČENIE
utorok | 9.00 – 10.00 | Joga pre 
mamičky
KC STRED | Cvičenie vhodné pre mamičky 
už 6 týždňov po  pôrode. Ideálny pohyb 
s  relaxáciou vás posilní a  vaše dieťatko 
bude blízko vás.

8., 15., 22. 8. | 17.30 – 19.00 | 
Tai-chi

KC AKTIVITY | Cvičenie, pri ktorom sa učí-
me ovládať jemnou silou svaly a  pohyb 
tela, čím zlepšujeme svoju pohybovú inte-
ligenciu. Jemná sila – chi cirkuluje v  tele 
a keď sa ju naučíš rozpoznať, máš možnosť 
ju využiť v  prospech lepšieho a  zdravšie-
ho fungovania celého tela. Informácie: 
0911 029 030.

3., 8., 15., 22., 24. 8. | 18.00 – 
19.00 | Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na  po-
silňovacie cviky v  intervalovom cvičení 
s  fázami odpočinku, ktorého výhodou je 
vysoký energetický výdaj. Výsledkom je 
zlepšenie ohybnosti a  schopnosti koordi-
nácie, spevnené partie bokov, brucha, ste-
henných a sedacích svalov.

1. – 31. 8. | 7.00 – 20.00 | 
Kruhový tréning pre ženy
LADIES ECLUB | Kombinuje prvky kardio-
vaskulárneho a  silového cvičenia na  8 
hydraulických strojoch a 8 aeróbnych me-
dzistaniciach. Pod odborným dohľadom 
trénerky rovnomerne precvičujete všetky 
svalové partie – bez nutnosti objednania 
7 dní v týždni – vek a kondícia nie sú roz-
hodujúce.

1. – 31. 8. | Centrum pohybu 
a tanca

MS ŠPORTOVÁ HALA | Skupinové cvičenia 
pre ženy STEP, TABATA, BODY WORK, Port 
de Bras. Tel. kontakt: 0903/449732

2., 9., 16. 23., 8. | 17.45 – 19.00 | 
Joga

KC AKTIVITY | Cviky sú navrhnuté pre po-
stupný a trvalý rozvoj človeka a cvičenie je 
otvorené pre všetkých – bez ohľadu na vek 
a fyzickú kondíciu. Vhodné aj pre začiatoč-
níkov.

3., 10., 17. 8. | 17.00 | Cvičenie 
pre tehotné –profylaxia
KC STRED | Vedie pôrodná asistentka.

3., 10., 17., 24. 8. | 18.00 – 19.00 | 
Fit lopty a bodywork
KC AKTIVITY |

4., 11., 18. 8. | 17.30 – 19.00 | 
Cvičenie na chrbticu
KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na  posil-
nenie a  regeneráciu svalového jadra tela, 
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prežiť. Film získal 6 ocenení Český lev 
za rok 2015.

26. 8. | 20.30 | Wilsonov
Píše sa rok 1919 a  v  jednom zapad-
nutom meste kdesi v  strednej Európe, 
ktoré sa až príliš podobá na starú Bra-
tislavu, primátor Dangl sníva svoj veľký 
sen o  pripojení mesta k  USA. Situácia 
sa však mierne skomplikuje. Film je in-
špirovaný poviedkou slovenského au-
tora Michala Hvoreckého a nakrúcal sa 
koncom augusta 2014 aj v historickom 
centre Bratislavy.

27. 8. | 20.30 | Stratení 
v Mníchove
Najnovší fi lm Petra Zelenku, ktorý sa, 
štýlom sebe vlastným, pozerá na  dô-
ležitú kapitolu československých dejín, 
obdobie Mníchovskej dohody.

28. 8. | 20.30 | Eva Nová
Eva je vyliečená alkoholička, ale pred 
rokmi bola známou herečkou. Teraz 
by urobila čokoľvek, aby znovu získala 
priazeň svojho syna. Film Marka Škopa, 
s Emíliou Vášáryovou a Milanom Ondrí-
kom v hlavných úlohách sa stal na ude-
ľovaní cien Slnko v  sieti najlepším fi l-
mom za posledné dva roky.

29. 8. | 20.30 | Pelíšky

Kultový fi lm Pelíšky vznikol na motívy 
knihy Petra Šabacha Hovno hoří a  je 
označovaný za  jednu z  najlepších čes-
kých komédií všetkých čias. Pelíšky sú 
dodnes najnavštevovanejším fi lmom 
Bažant Kinematografu a po rokoch pri-
šiel opäť čas fi lm si pripomenúť a pred-
staviť ho aj novej generácii divákov 
na plátne v tej správnej atmosfére.

ARTKINO METRO
3., 4., 5. 8. | 19.00, 20.00 | 
Učiteľka
Večer slovenského fi lmu.

4., 6., 7. 8. | 18.00, 19.00, 
18.00 | Zhasni!
Popcorn night.

5. a 14. 8. | 17.00, 18.00 | Děda
5. – 6. 8. | 21.00 | Hore 
za láskou
7. 8. | 16.00 | Robinson 
Crusoe
Detské predstavenie.

7. a 10. 8. | 20.00, 19.00 | 
Predtým, ako som ťa 
spoznala
Popcorn night.

11. – 12. 8. | 20.00, 19.00 | 
Julieta
Európske zákutia.

11. 8. | 18.00 | Dcéra 
čarodejky
Teenage.
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svaly okolo chrbtice, svaly, šľachy a kĺby ce-
lého tela. Pri cvičení sa učíme svaly správne 
a vedome napínať a správne hlboko uvoľ-
niť. Pokojným, pohodovým cvičením vná-
šame do tela dobrú náladu, pohodu, radosť 
a zdravie. Cvičenie vedie Ján Pevný, skúse-
ný cvičiteľ s  dvadsaťročnou praxou, počas 
ktorej si vypracoval účinný systém efektív-
nych cvikov, ktoré nazval „Lenivé cvičenie“ 
s  významným energetickým a  ozdravným 
účinkom. Informácie: 0911 029 030.

16. 8. | 17.00 – 17.50 | SM system
KC AKTIVITY | Cvičenie na regeneráciu chrb-
tice. SM Systém je komplexný cvičebný 
systém vytvorený MUDr. Smíškom, ktorý je 
zameraný na odstránenie bolestí a problé-
mov s pohybovým aparátom človeka.

16., 23. 8. | 18.00 – 18.50 | Pilates 
– všetky skupiny
KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na hlboký 
svalový systém, podporu krížovej chrbtice 
a  laterálne hrudné dýchanie. Zostava cvi-
kov natiahne skrátené a  posilní oslabené 
svaly. Bližšie informácie a  prihlasovanie: 
0905 705 431.

  PREDNÁŠKY
2. 8. | 16.00 | Včelárstvo a právo 
(stav, nové poznatky)
POSÁDKOVÝ KLUB | Monitoring spádu klieš-
tika.

4. 8. | 16.00 | Aktivity cudzích 
rozviedok na Slovensku v 60. 
rokoch
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša P. Mucha.

8. 8. | 16.00 | Poradenská služba
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Cyril Boldiš, 
pripravuje KVV – sekcia záhradkárov.

13. 8. | 10.00 | Cesta čistého 
vedomia
KC AKTIVITY | Celodenný prednáškový se-
minár, prednáša Ján Pevný. Informácie 
na 0911 029 030. 

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

2., 9., 16., 23. 8. | 17.30 – 19.00 | 
Tvorivý ateliér pre dospelých
OC LAUGARÍCIO | Nutné prihlásenie 
na 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

9. 8. | 9.00 | Fotoworkshop pre 
mamičky s deťmi
GMAB | Téma: Ako fotiť deti? Na workshop 
je potrebné sa prihlásiť vopred, bližšie in-
formácie na www.gmab.sk.

  INÉ
1. – 25. 8. | 10.00 – 16.00 | Letná 
čitáreň

VKMR JASELSKÁ | Každý pondelok a  štvr-
tok v  prípade priaznivého počasia. Knihy, 
noviny a  časopisy dostupné vonku, bez-
platne a pre všetkých. Doprajte prechádz-
ke mestom pridanú hodnotu a načerpajte 

energiu vo dvore knižnice pod holým ne-
bom v historickom centre Trenčína.

6. 8. | 21.00 | Nočná prehliadka 
hradu „Dračí dych“
TRENČIANSKY HRAD | Hlavným motívom 
príbehu budú stredoveké tance, dračie le-
gendy, imitácia popravy, strašenie a  noč-
ná ohňová show. Zažite pasovanie rytiera 
do rádu draka, ohňovú show s drakom, ale 
aj stredoveký nočný život. Predaj vstupe-
niek od 20.00 h.

13. 8. | 7.00 – 12.00 | Burza 
starožitností a Gazdovské trhy

VÝSTAVISKO EXPOCENTER | Burza starožit-
ností, zberateľských predmetov a zaujíma-
vostí a Gazdovské trhy.

13. 8., 2. 9. | 20.00 | Nočná 
prehliadka hradu „Šľachtická 
česť“

TRENČIANSKY HRAD | Pri príležitosti 250. 
výročia smrti Jozefa Ilešháziho si Trenčian-
sky hrad v  spolupráci s  historicko-ume-
leckou spoločnosťou Bojník prichystal 

prehliadku venovanú významnému, pô-
vodom slovenskému rodu. Čakajú na  vás 
čriepky zo života Ilešháziovcov, ktorí vlast-
nili aj Trenčiansky hrad, a  to najdlhšie zo 
všetkých vlastníkov.

20. 8. | 20.00 | Nočná 
prehliadka hradu „Kat Jakub“
TRENČIANSKY HRAD | Čo to znamenalo byť 
katom, vykonávateľom spravodlivosti? 
Mužom, ktorého sa väčšina ľudí stráni? Kat 
Jakub sa musí vyrovnať s následkami svoj-
ho povolania. Odhaľte spolu s  ním osudy 
jeho predkov. Dokázali títo muži, ktorí 
mali na rukách krv mnohých odsúdených, 
cítiť lásku a súcit?

25. 8. | 13.00 | 72. výročie 
Slovenského národného 
povstania
PAMATNÍK NA  BREZINE | Mesto Trenčín, 
veliteľ Posádky Trenčín, MO a  OV Zväzu 
protifašistických bojovníkov Trenčín vás 
pozývajú na spomienkovú slávnosť pri prí-
ležitosti 72. výročia Slovenského národné-
ho povstania vo štvrtok 25. augusta pri Pa-
mätníku umučených na Brezine.

27. 8. | 7.00 – 12.00 | 
Celoslovenské stretnutie 
numizmatikov
POSÁDKOVÝ KLUB | Stretnutie spojené 
s  burzou a  aukciou numizmatického ma-
teriálu.

  ŠPORT
26. 8. | 15.00 – 20.00 | Memoriál 
Ernesta Brosku 2016 – 5. ročník
ŠPORTOVÁ HALA | Turnaj v  hádzanej – ka-
tegória ženy

27. 8. | 9.00 – 20.00 | Memoriál 
Ernesta Brosku 2016 – 5. ročník
ŠPORTOVÁ HALA | Turnaj v  hádzanej – ka-
tegória ženy

4 | KAM

12., 14., 19., 28. 8. | 17.00, 
16.00 | Tajný život 
maznáčikov
Detské predstavenie.

12. – 13. 8. | 21.00 | Môj kráľ
Európske zákutia.

13. 8. | 19.00 | Sex, drogy 
a dane
Európske zákutia.

14. 8. | 20.00 | Lucie: Príbeh 
jednej kapely
Večer českého fi lmu.

17. – 18. 8. | 19.00, 18.00 | 
Odkaz vo fľaši
Európske zákutia.

18. 8. | 20.00 | Lilly Lane
Európske zákutia.

19. – 21. 8. | 19.00, 18.00 | 
Marguerite a Julien
19. – 21. | 21.00, 20.00 | Star 
Trek: Do neznáma
21. 8. | 16.00 | Buchty 
a klobásy
Detské predstavenie.

LETNÉ KINO CAMPING 
OSTROV
2. 8. | 21.00 | Everest
3. 8. | 21.00 | Gangster Ka: 
Afričan

LETNÉ KINO COFFEE SHEEP
Marca Aurelia 9

6. 8. | 21.00 | Sedem 
psychopatov
10. 8. | 21.00 | Divoké 
historky
17. 8. | 20.30 | Boj snežného 
pluhu s mafiou
31. 8. | 20.30 | Zvuk hluku

LETNÉ KINO ATRIO
Mierové námestie 6

4. 8. | 21.00 | Lucie: Príbeh 
jednej kapely
7. 8. | 21.00 | Stážista
11. 8. | 21.00 | Veľký Gatsby
14. 8. | 21.00 | The Program: 
Pád legendy
18. 8. | 20.30 | Gainsbourg
21. 8. | 20.30 | Irina Palm
28. 8. | 20.30 | Učiteľka

V  prípade nepriaznivého počasia 
sa projekcie letného kina presúvajú 
do ArtKina Metro.

  KINO

KONTAKTY

ARTKINO METRO Mierové nám. 4, www.lampart.sk

BAŽANT KINEMATOGRAF Mierové námestie

CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3, 032/743 45 35

CINEMAX OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40, 
www.cine-max.sk

GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk

GYMNÁZIUM ĽUDOVÍTA ŠTÚRA Ul.1. mája č. 170/2

HOSS SPORT CENTER Karpatská 7537, 032/641 00 13

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

LADIES ECLUB Legionárska 3735/5, 0911 730 790 ladyeclub@
gmail.com

MC SRDIEČKO Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk

MC SRDIEČKO Pobočka v KC Stred, 28. októbra 2, 032/743 04 32

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul., 032/7436336

OC LAUGARICIO Belá

OC MAX Gen. M. R. Štefánika 426

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

VKMR Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jasel-
ská a Hasičská 1

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

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

VKMR Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, 
ulice Jaselská a Hasičská 1

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