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Festivalu Pri trenčianskej bráne 8. a 9. septembra svedčala dobrá nálada. Náhradné miesto konania
pred Posádkovým klubom sa ukázalo ako šťastná voľba. Koncerty, divadlá, atraktívny nový cirkus,
zábavky pre deti, remeselnícky jarmok, workshopy či posedenie na tráve. V kombinácii s priazňou príjemného počasia si festivalový program užili diváci i účinkujúci.

Vianočné trhy 2017 budú na Mierovom námestí
Do 1. decembra bude hotová časť od Mestskej veže
po Morový stĺp. Celé zrekonštruované námestie chce
zhotoviteľ odovzdať Trenčanom do 30. apríla 2018.

 PRVÝCH 5 MESIACOV

Tieto termíny vychádzajú
z aktualizovaného harmonogramu prác doručeného Mestu
Trenčín zhotoviteľom Cesty Nitra, a. s. a podpísaného jeho francúzskym majiteľom.

Za prvých päť mesiacov rekonštrukcie bolo vykopaných 6 500
m², čo je asi 2/3 z celého námestia. Položených 350 m obrubníkov, teda približne 1/3 z celkovej dĺžky chodníkov. Dlažba bola
položená asi na štvrtine z ich celkovej výmery.
V centre Mierového námestia bola 12. septembra osadená nová trafostanica, z ktorej
sa bude napájať celé námestie
a okolité ulice. Ide o približne
45-tonový kolos a manipulácia
s jeho viacerými časťami bola
veľmi náročná. Podobné, len

menšie podzemné trafostanice
sa nachádzajú v priestore medzi
Priorom a budovou ČSOB a pri
hoteli Elizabeth. V nasledujúcich dňoch trafostanicu zapájali
a v súčasnosti je už zasypaná.

 PRÁCE UŽ AJ

NA ĽAVEJ STRANE

Výkopové práce v časti chodníkov pred Piaristickým kostolom F. Xaverského a Kultúrno-informačným centrom sa
začali 18. septembra. Schodné
pre peších už začínali byť chodníky na pravej strane námestia pod hradom. V posledných
septembrových dňoch už začali na strane pri kostole ukladať
nové vedenia. Na Farskej ulici
betónovali farské schody, ktoré

28. septembra aj sprístupnili.
Elektrikári za prvých 5 mesiacov uložili približne polovicu
nových káblov z celkovej dĺžky.
Vodovod bol uložený na dvoch
tretinách a kanalizácia na približne štvrtine dĺžky. Vodovodné
a kanalizačné prípojky stihli obnoviť na pravej strane námestia
pod hradom, okrem jednej pri
hoteli Elizabeth, kde ešte v tom
čase nebol ukončený archeologický prieskum.
Plynári na Mierovom námestí do 20. 9. vymenili 418 m
plynovodu a 92 m prípojok, čo je
necelá polovica plynárenských
zariadení, ktoré sa na námestí
rekonštruujú.


FOTO: P. S.
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 EDITORIÁL
Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
čas sa nedá zastaviť a aj život
v našom meste plynie pomerne
rýchlym tempom. Pokúsili sme
sa zmapovať dôležité udalosti. V októbrovom Infe nájdete
aj volebný servis, vrátane toho,
kde môžete odovzdať svoj hlas
budúcemu predsedovi TSK
a poslancom.
Značnú pozornosť venujeme
absolútne najväčšej investičnej akcii mesta – rekonštrukcii
Mierového námestia. Potvrdzujeme, že Vianočné trhy budú
na Mierovom námestí. Prečítajte si aj, o čom rozhodli naši
poslanci, aká bola prvá sezóna
na kúpalisku a aké investičné
akcie sa dokončili v septembri.
Určite nevynechajte informácie
o dopravných obmedzeniach.
V Infe nájdete aj správy na tzv.
„zelenú“ tému, ale aj zo života
seniorov, športu i kultúry.
Ak sme spomínali, že čas plynie
bez zastávky, tak potom dovoľte, aby sme pozdravili všetkých
našich starších spoluobčanov
a aby sme mladším pripomenuli, že október je mesiac úcty
k starším. Tak skúsme byť
k ľuďom, ktorých zdobia šediny
múdrosti a vrásky skúseností
lepší, milší a ochotnejší pomôcť.
Želáme všetkým peknú jeseň.
Najbližšie Info čakajte
v schránkach od 31. októbra
2017,
Vaša redakcia

ZMENY
V ORGANIZÁCII
ÚRADU
Od 1. 9. 2017 došlo
na Mestskom úrade v Trenčíne k organizačným zmenám.
Útvar hlavného architekta sa
zmenil na Útvar územného
plánovania. Poverená jeho
vedením je Ing. arch. Adriana Mlynčeková. Bola vytvorená samostatná pozícia Hlavný
architekt Mesta Trenčín. Je
ním Ing. arch. Martin Beďatš.
Útvar dopravy je premenovaný
na Útvar mobility. Jeho vedúcim je Ing. Róbert Hartmann.
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Letné kúpalisko má za sebou prvú sezónu
Trenčania sa dočkali a toto leto sa už mohli kúpať a slniť
„doma“. Kúpalisko na Ostrove otvorilo svoje brány 19.
júna a posledných návštevníkov privítalo 3. septembra.
Otvorené bolo 66 dní. Pre zlé počasie mala prevádzka
pauzu 18 dní.

Kúpalisko v lete navštívilo 64 774 návštevníkov, najviac
v auguste. Najpočetnejšiu skupinu tvorili deti od 5 do 15 rokov, dospelí Trenčania a dospelí
návštevníci mimo Trenčína. Celková tržba zo vstupného predstavuje 167 529,50 €.

 DO BUDÚCEJ SEZÓNY
Počas sezóny sa ukázali
niektoré nedostatky, na niečo
upozornili i návštevníci. „Určite upravíme otváracie hodiny,

doplníme šmýkačku do detského
bazéna, tienidlo nad detským ihriskom, rozšírime bufety, sociálne zariadenia,“ povedal správca
kúpaliska Róbert Buchel s tým,
že mesto uvažuje aj nad vybudovaním väčšieho tieňa v areáli, či
už výsadbou vzrastlejších stromov alebo vybudovaním tieniacich konštrukcií.

 POLÁMANÉ SLNEČNÍKY
Návštevníci mali k dispozícii zdarma 50 slnečníkov a 100

ležadiel. „Žiaľ, po necelých dvoch
týždňoch bola väčšina slnečníkov
poškodená alebo zničená úplne.
Mrzí nás, že niektorí ľudia nerešpektovali naše upozornenia
a počas silného vetra ich nestiahli. Skončili polámané,“ skonštatoval R. Buchel.
Problematické bolo i parkovanie. „Viacerí vodiči zaparkovali všelijako, len aby boli najbližšie
k vstupu do kúpaliska. Pritom aj
pri krytej plavárni, čo je naozaj
len veľmi malá vzdialenosť, boli
voľné parkovacie miesta zdarma,“ upozornil správca kúpaliska. „Do budúcej sezóny by sme
chceli požiadať návštevníkov
o rešpektovanie zákazu fajčenia
v areáli kúpaliska,“ dodal.


(E. S.)

PODCHOD
DO ZÁBLATIA
Podchod spred cintorína je
od 19. 9. daný do predčasného užívania. Priecestie pre
peších v Záblatí je uzavreté.
FOTO: P. S.

UPOZORŇUJEME NA DOPRAVNÉ OBMEDZENIA
 Od 13. 9. obnovujú Železnice SR v rámci modernizácie
železničnej trate kryt vozovky
na niekoľkých úsekoch cesty
I/61 v Trenčíne. Nový asfalt už
majú úseky od kruhového objazdu Pred Poľom po železničné priecestie, na Bratislavskej
ulici od križovatky s Hlavnou
– Bavlnárskou po kruhový objazd. Na úseku od diaľničného
nadjazdu po kruhový objazd
priemyselný park mali podľa
plánov 25. – 28. 9. 2017 frézovanie rovného úseku asi 1 km

až po rozvetvenie jazdných pruhov pred objazdom. Jeho asfaltovanie bolo v pláne 29. 9.
– 2. 10. 2017. Asi 300 m úsek
pred objazdom plánujú frézovať od 3. 10., asfaltovanie bude
ukončené pravdepodobne do 8.
10. 2017. Práce na všetkých
úsekoch budú trvať do 15. 10.
2017. Prosíme o zvýšenú pozornosť na týchto miestach.
 Dopravné obmedzenia sú
aj pre výstavbu parkoviska
na Juhu, kde od 12. 9. pracujú na druhej etape budovania

parkovacích
miest na Šafárikovej ulici. Pribudne tu 30 parkovacích miest.
Vodičov na zmenený režim
upozorňuje prenosné dopravné
značenie. Viac na www.trencin.
sk/parkovanie.
 Od 25. 9. do 6. 10. je obmedzené parkovanie pred bytovým domom 1727 na Ulici M.
Turkovej. Spoločnosť REPROGAS, s. r. o. tam rekonštruuje
plynovod.
(RED)

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Vyhrajte dve vstupenky na 8. ročník výstavy ovocia, potrieb pre záhradkárov
a včelárov a farmárskych produktov JAHRADA, ktorý sa uskutoční 13. – 14.
10. 2017 v areáli výstaviska Expo Center Trenčín.
Aké umiestnenie najnovšie priviezla domov trenčianska bodyfitneska Adela
Ondrejovičová z prestížneho Olympia Weekendu v Las Vegas?
Odpovede posielajte do 9. septembra 2017 na info@trencin.sk.
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Vianočné trhy 2017 budú na Mierovom námestí
Do 1. decembra 2017 budú všetky siete pod povrchom
námestia obnovené, dlažba bude položená v úseku mini
málne od Mestskej veže po Morový stĺp. (pokračovanie
zo strany 1)

Do začiatku decembra budú
podľa aktuálneho harmonogramu prác vymenené všetky siete na celom námestí. „Urobíme
všetko pre to, aby 1. decembra
pri Morovom stĺpe boli ukončené
všetky práce, aby mohli Trenčania aspoň v tejto časti námestia
mať pekné vianočné trhy,“ povedal výkonný riaditeľ Ciest Nitra
a. s. Juraj Serva. Na jar, prípadne ak počasie dovolí i v skorších
mesiacoch, bude dlažba dokončená na zvyšku námestia, kde
bude dovtedy zarovnaný povrch
a zabezpečený tak, aby ľudia tadiaľ pohodlne prešli. Na jar osadia fontánu i všetok mobiliár.
„Keď všetko pôjde tak, ako doteraz, do 30. apríla určite námestie
odovzdáme Trenčanom tak, aby
ho mohli pokojne využívať. Chcel
by som poďakovať všetkým obyvateľom, hlavne starším ľuďom
a mamičkám s kočíkmi za trpezlivosť, že leto museli prežiť na námestí v obmedzenej podobe,“ povedal za zhotoviteľa J. Serva.

 POSUN TERMÍNU
Dôvodom posunu termínu celkového ukončenia rekonštrukcie sú skutočnosti, ktoré
sa nedali predpokladať, a to oveľa horší stav inžinierskych sietí
a ich prítomnosť i na miestach,

kde ich ani georadar neodhalil. Preto sa riešili viaceré havárie a aj nové výkopy, kde
automaticky museli nastúpiť archeológovia. Ďalším objektívnym dôvodom zdržania prác sú
tri významné archeologické objavy pod povrchom námestia.

Podľa primátora mesta Richarda Rybníčka je v celom procese rekonštrukcie dôležitá kvalita, a nie dodržiavanie termínov
za každú cenu. „Na námestí
prebieha momentálne šesť stavieb. Jednu robí zhotoviteľ, siete
kladú iné spoločnosti. Ich prácu
považujem za profesionálnu. Ide
o rekonštrukciu na najbližších
minimálne 50 rokov. Je to závažná vec aj z historického hľadiska.

Nemôžeme si dovoliť podliehať
panike alebo unáhleným rozhodnutiam,“ povedal.

 HORNÚ BRÁNU BUDÚ
SKÚMAŤ ĎALEJ

Výskum z historického hľadiska robí na Mierovom námestí
Slovenský archeologický a historický inštitút. Ako hovorí archeológ Drahoslav Hulínek, námestie ich nesklamalo. Okrem
dlažby zo 17. storočia, ktorá sa našla
v priestore trafostanice, objavili v strede námestia dom,
ktorého počiatky siahajú do 16. storočia.
Za výnimočný považujú nález hornej
brány (na fotografii).
Jej výskum však musia robiť v súlade so
stavbou. Ak by otvorili celý priestor hornej brány, uzatvorili by prístup nielen
na námestie, ale aj
na Palackého ulicu. Preto musia pracovať postupne. V týchto
dňoch je už prvý nález brány pri
hoteli zasypaný.
O ďalších novinkách a pos
tupe rekonštrukcie Mierového
námestia sa dočítate aj v nasledujúcom vydaní INFO. Rekonštrukciu môžete sledovať aj
na stránke www.trencin.sk.


(RED), FOTO: P. S.

KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA
Po letných prázdninách sa 20. septembra 2017 opäť stret
li mestskí poslanci na spoločnom rokovaní.

 Primátor Richard Rybníček
informoval poslancov o finan
čnej situácii mesta. Celkový dlh
Trenčína bol k 31. 7. 2017 vo
výške 12,8 milióna €, čiže 232 €
na obyvateľa. Celková suma
dlhu definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách k 31. 7.
2017 bola 27,92 %, pričom zákonná maximálna možná miera
zadlženosti je 60 %.
 Mestský parlament schválil zmeny v rozpočte. Odsúhlasil aj nákup technológie k autu
pre mestskú políciu na kontrolu parkovania, na vypracovanie
projektu na rozšírenie sociálnych zariadení a bufetov v areáli letného kúpaliska, na zakúpenie stánkov a veľkoplošných
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informačných nosičov na Mierové námestie, na vytvorenie
Betlehema alebo aj na oplotenie
areálu MŠ, Na dolinách.
 Poslanci odsúhlasili prenájom priestorov v Kultúrnom
stredisku Kubrá pre Občianske
združenie Alegro za účelom vytvorenia priestoru na učenie pre
deti, ktorým z rôznych dôvodov
nevyhovuje bežná školská výuka
a na činnosť popoludňajšieho
klubu pre deti z okolitých škôl
s podporou kreativity, pohybu
a tradičných slovenských remesiel. Prenájom je na dobu neurčitú za euro ročne.
priechodu
 Vybudovanie
pre chodcov pri Fiate je o veľký krok bližšie k realizácii.

Zastupiteľstvo odobrilo majetkovoprávne vysporiadanie s 15
podielovými
spoluvlastníkmi
pozemkov, ktoré mesto na svoju
investičnú akciu potrebuje.
 Mesto má Všeobecne záväzné
nariadenie č. 12/2017 o ochrane
verejnej zelene a drevín, ktoré sú
súčasťou verejnej zelene. Obsahuje zásady a postupy pri výsadbe, udržiavaní a ochrane verejnej zelene aj podrobnosti vo veci
ochrany drevín. VZN nájdete
na www.trencin.sk.
 Poslanci súhlasili s tým, že
mesto nakúpi svetelnú vianočnú
výzdobu (anjelov, snehuliakov,
zvieratká, dekoráciu fontány,
priestorový prvok s námetom
vianočnej priechodnej gule,
adventné sviečky a dekoráciu
stromčeka).


(E. S.)

 STRUČNE

N

ajbližší Deň otvorených dverí u primátora
mesta Richarda Rybníčka
bude v pondelok 23. októbra
od 14.00 do 18.00 hodiny.

B

ezplatné mediačné poradenstvo Renáty Králikovej môžete využiť v stredu
25. októbra v čase od 12.30
do 16.00 h v zasadacej miestnosti Klientskeho centra MsÚ
Trenčín.

Z

ákladná škola na Kubranskej získala za svoje aktivity v uplynulých 2 školských
rokoch medzinárodný certifikát „Zelená škola“ a vlajku
siete Eco-Schools. Stala sa
tak jednou z mála slovenských
škôl, ktoré sú súčasťou veľkej
rodiny Zelených škôl na celom
svete. Ide o najväčší vzdelávací
ekoprogram na svete, do ktorého je zapojených 58 krajín.

V

piatok 22. septembra sa
na Trenčianskom hrade konala repríza pôvodného
slovenského muzikálu Studňa
lásky v naštudovaní Základnej
umeleckej školy K. Pádivého
v Trenčíne. V príbehu o nezištnej láske Omara a Fatimy
okrem žiakov školy účinkovali Komorný orchester mesta
Trenčín a Musica Poetica. ZUŠ
K. Pádivého navštevuje v tomto školskom roku 1148 žiakov,
hudobný odbor 515, výtvarný,
tanečný a literárno-dramatický odbor 633 žiakov.

V

základných školách Mesta
Trenčín je v tomto školskom roku 4 257 žiakov, čo je
o 55 viac ako vlani. Školské
kluby navštevuje 1 680 žiakov,
o 109 viac ako vlani. Záujmovú činnosť v CVČ využíva
697 detí, čo je nárast o 42 detí
a mládeže. Najpočetnejšie ZŠ
sú na Hodžovej (885 ž.), L. Novomeského (730) a na Veľkomoravskej ulici (649 žiakov).
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Ako pokračujú mestské investície
Na Karpatskej
ulici bol zrekonštruovaný asfaltový
povrch. Betónové vyvýšené priechody
pre chodcov,
ktoré budú
slúžiť zároveň
ako spomaľovače, musia
ešte dorobiť
v druhej časti
komunikácie.

Aby na jar mesto rozkvitlo
farbami Trenčína

ilustračné foto
Už v októbri sa na vybraných zatrávnených plochách
v centrálnej časti mesta budú vysádzať cibuľoviny.
Na jar 2018 pri prvom kvitnutí bude po prvý raz uvedená
špeciálna zmes namiešaná pre naše mesto. Celkovo bude
vysadených 75 tisíc cibuliek kvetov.

Areál skateparku a bikeparku v Biskupiciach
mesto oplotilo. Sú osadené prekážky, poškodené boli opravené, k nim pribudli aj nové.

Nové multifunkčné športové ihrisko na Juhu pri ZŠ, Východná má hlavné stavebné práce hotové. Je pripravené
najmä pre beh, volejbal, basketbal, tenis a výučbový proces školy, otvorené bude aj športujúcej verejnosti. Dokončuje sa ešte oplotenie.
V čase našej
uzávierky bolo
na hokejbalovom ihrisku
na Sihoti všetko pripravené na otvárací
zápas s hokejistami HK Dukla
Trenčín. Bolo
vyasfaltované, osadené
mantinely zo
zimného štadióna i basketbalové koše.

Krokusy, narcisy, tulipány
i ďalšie atraktívne cibuľoviny
vysadí priamo do trávy upravený malý traktor. V týchto dňoch
sa v priestoroch výsadby konajú
prípravné práce – vymeriavanie
a označovanie plôch pre stroj,
ktorý následne zabezpečí mechanizovanú výsadbu. Ide o jednu z najmodernejších a najracionálnejších techník výsadby
cibuľovín. Kvitnú v trávnikoch
veľa sezón, pričom plocha zostáva zatrávnená. Stroj dokáže
trs trávy šetrne rozrezať, nadvihnúť, uložiť pod ním zmes cibuliek, vrátiť ho na svoje miesto
a pritlačiť. Vysadená plocha sa
pred vyklíčením rastlín a po ich
odkvitnutí udržiava spolu s ostatným trávnikom bežným
kosením.

bude, ako originál, zaradená
do katalógu dodávateľskej firmy.

 VO FARBÁCH MESTA

 KOSENIE

Centrálna časť mesta bude
vďaka zvoleným druhom cibuľovín každoročne kvitnúť od februára do mája. Najzaujímavejším prvkom celej investície bude
plocha pred fontánou pri Parku
M. R. Štefánika, kde použijú
zmes cibuľovín, špeciálne pripravenú dodávateľom na želanie
mesta. Zmes krokusov, narcisov
a tulipánov výhradne v červenej a bielej farbe dostala názov
„Trenčín“. Pod týmto názvom
bude pri prvom kvitnutí na jar
2018 „pokrstená“ a zároveň

Chceme vás preto požiadať
o dočasnú trpezlivosť a ohľaduplnosť voči týmto rastlinám. Tolerujme chvíľu ten fakt, že vysadená plocha nás nebude lákať
svojím vzhľadom tak, ako keď
bola v plnom kvete. Mnohonásobne nám to vrátia v nasledujúcom roku.
Najneskôr na konci mája
a začiatkom júna budú už môcť
všetky vysadené plochy byť
pokosené.

 ČAS NA REGENERÁCIU
Tak ako každý živý organizmus
i cibuľoviny majú svoj pevne stanovený životný rytmus. Majú
obdobie, kedy celú svoju energiu
vkladajú do nádherných kvetov
a to často už veľmi skoro na jar,
kedy veľa rastlín ešte odpočíva.
Po tomto období však cibuľky
potrebujú chvíľu odpočinku, aby
nás mohli znova v nasledujúci
rok potešiť. Táto fáza je veľmi
dôležitá, pretože si robia zásoby
energie pre nasledujúci rast. Ich
relaxačnú fázu môžeme vnímať
s nevôľou, pretože sa prejaví zožltnutím a uschnutím celej nadzemnej časti.



KOLEKTÍV PRACOVNÍKOV



MHSL, M. R. O.

3. október 2017

Zmeny v parkovaní začnú platiť
od novembra, ďalšie od nového roka
Mesto pripravenými vylepšeniami reaguje na potreby
praxe, ale najmä pripomienky a podnety občanov.

Regulované parkovanie platí v Trenčíne už pol roka, za toto
obdobie sa nariadenie o dočasnom parkovaní, ktorým sa riadi
systém parkovania v Trenčíne,
niekoľkokrát upravovalo a vylepšovalo. Ďalšie zmeny, ktoré
prispejú k zjednodušeniu systému parkovania začnú platiť
od 1. novembra 2017 a 15. januára 2018. Novelu VZN o dočasnom parkovaní schválili pos
lanci na zasadnutí mestského
zastupiteľstva 20. septembra.

(pásmo D) už nebude dlhodobým parkoviskom. Namiesto nej
bude doplnená medzi dlhodobé
parkoviská časť Ulice Partizánska. Rovnaká zmena sa týka aj
dlhodobého parkoviska na Legionárskej ulici (pri okružnej križovatke v pásme C). Toto parkovisko taktiež nebude dlhodobé,
parkovať na ňom môžu vodiči
po úhrade jednorazového parkovného alebo držitelia parkovacej karty do pásma C a celomestských kariet.

ZMENY OD
1. NOVEMBRA 2017

 ROZŠÍRENÁ

 DLHODOBÉ

PARKOVISKO BUDE AJ
NA PARTIZÁNSKEJ

Ulica Dlhé Hony v úseku od križovatky s Inoveckou
po križovatku so Soblahovskou
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ÚZEMNÁ PLATNOSŤ
REZIDENTSKÝCH
KARIET

Držitelia parkovacích kariet Pásmo a Pásmo a dlhodobé
budú môcť od novembra parkovať nielen vo svojom pásme, ale
aj v susednom. Územná platnosť
bude rozšírená nasledovne:

POČAS HOKEJA ZAPARKUJETE
AJ PRI PLAVÁRNI

 Parkovacia karta Pásmo
C platí aj v pásme D, vrátane parkovísk označených ako
dlhodobé.
 Parkovacia karta Pásmo C
a dlhodobé platí aj v pásme D.
 Parkovacia karta Pásmo
D platí aj v pásme C, vrátane parkovísk označených ako
dlhodobé.
 Parkovacia karta Pásmo D
a dlhodobé platí aj v pásme C.
 Parkovacia karta Pásmo
G platí aj v pásme H, vrátane parkovísk označených ako
dlhodobé.
 Parkovacia karta Pásmo G
a dlhodobé platí aj v pásme H.
 Parkovacia karta Pásmo
H platí aj v pásme G, vrátane parkovísk označených ako
dlhodobé.
 Parkovacia karta Pásmo H
a dlhodobé platí aj v pásme G.

 JEDNODUCHŠIE

ZÍSKANIE REZIDENTSKEJ
KARTY

Rezidentská kartu bude
možné vybaviť aj na vozidlo,
ktoré vlastnil jeden z manželov
ešte pred uzatvorením manželstva a to aj vtedy, ak má trvalé bydlisko v Trenčíne iba jeden
z manželov.

 NULOVÁ TOLERANCIA
Parkovaciu kartu nezíska žiadateľ, ktorý bude mať voči Mestu Trenčín daňový nedoplatok aj

jeden cent. Pôvodné znenie VZN
o dočasnom parkovaní umožnilo vybaviť parkovaciu kartu aj
občanom, dlžníkom, ktorých nedoplatok nepresahoval 160 eur
pri fyzickej a 1600 eur pri právnickej osobe.

ZMENY OD
15. JANUÁRA 2018
 NOVÉ PÁSMO F
Po ukončení stavby modernizácie železničnej trate budú
vyznačené parkovacie miesta na Mládežníckej ulici oproti
športovej haly a bývalej reštaurácii Koliba. Parkovisko bude
zaradené do zóny s regulovaným
státím ako pásmo F. Parkovať tu
budú môcť vodiči, ktorí uhradia
jednorazové parkovné alebo držitelia parkovacích kariet na dlhodobé parkoviská a celomestských kariet.

 ROVNAKÁ DOBA
SPOPLATNENIA

Vo všetkých regulovaných
pásmach mesta bude na parkoviskách označených ako dlhodobé jednotná doba spoplatnenia, a to od 8.00 do 16.00h.
Po tomto čase je na nich parkovanie bezplatné. Zjednotená bude aj doba spoplatnenia v pásmach C, D, G, H, a to
od 00.00h do 24.00 h, s výnimkou dlhodobých parkovísk.
V pásme A a B bude doba spoplatnenia od 8.00 do 18.00h
a v pásme A budú spoplatnené
parkoviská aj v sobotu od 8.00
do 12.00 h.
(Ľ. S.)

NOVÉ PARKOVISKÁ PRIBÚDAJÚ
NA JUHU AJ NA SIHOTI
Ulice pri Zimnom štadióne Pavla Demitru bývajú počas
hokejových zápasov preplnené parkujúcimi autami. Stoja aj
v okolitej obytnej zóne, medzi
domami, často na miestach, kde
tvoria prekážku. Fanúšikovia
však môžu bezplatne a pohodlne zaparkovať aj v dostupnej dochádzkovej vzdialenosti, približne 8 minút chôdze od zimného
štadióna. Využiť môžu parkoviská oproti Mestskej športovej hale
ako aj nové miesta pri Mestskej

plavárni na Mládežníckej ulici. Nachádzajú sa v bezplatnej
zóne. Upozorňujeme, že v okolí
ZŠ P. Demitru je možné parkovať iba na miestach vyznačených
modrou farbou. V čase ich spoplatnenia treba uhradiť parkovné v pásme H (Sihoť II) od Ulice
kpt. Nálepku smerom na Považskú nonstop a v pásme G („stará“ Sihoť I) od 8.00 do 18.00 h.
Cez víkendy a počas sviatkov je
parkovanie bezplatné.


(RED) FOTO: P. S.

Ukončená je obnova povrchu vnútrobloku na Hodžovej
(č. 1490), kde je vyznačených 15
parkovacích miest. Naplánovaných bolo pôvodne 17, obyvatelia však nesúhlasili s preložením
stojiska pre nádoby na komunálny odpad mimo parkoviska.
Rozširovanie kapacít statickej dopravy na Juhu a úprava
okolia pod ZŠ, Ľ. Novomeského, medzi športovým areálom
školy a bytovým domom pokračovalo druhou etapou. Stavebné
práce začali 12. septembra. Vybudovaných bolo 31 nových parkovacích miest s kolmým státím.

S výstavbou ďalších parkovísk
na Juhu sa začne ešte tento rok,
na uliciach Kyjevská, Halalovka,
Lavičkova. Ostatné sú v rôznom
štádiu prípravy, niekde sú hotové projekty, niekde prebiehajú
procesy územného a stavebného
konania.
Stavebné práce sa začnú aj
v lokalite Dlhé Hony. V októbri
je naplánovaná výstavba nových
parkovacích miest na Inoveckej ulici a zároveň bude obnovené parkovisko vo vnútrobloku
na Inoveckej č. 1 až 3. Celkovo
tu bude vyznačených 41 parkovacích miest.
(Ľ. S.)
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Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č.166/2017 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych
krajov sa voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov uskutočnia v sobotu 4.
novembra 2017. Volebné miestnosti sa pre voličov v meste Trenčín otvoria o 7.00 a zostanú otvorené do 22.00 hodiny.
Na riadne organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov primátor mesta Trenčín určil volebné
okrsky a volebné miestnosti v každom volebnom okrsku. V našom meste je vytvorených 50 volebných okrskov.

VYMEDZENIE ÚZEMÍ VOLEBNÝCH OKRSKOV A VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ JE NASLEDOVNÉ:
Číslo
Volebná miestnosť
okrsku

Vymedzenie územia volebného okrsku

Veliteľstvo síl výcviku a podpory OS SR
(ODA), Hviezdoslavova 205/16

Nám. sv. Anny, Hasičská, Farská, Hviezdoslavova, Horný Šianec, Nám. SNP, J.
Braneckého, Marka Aurélia, Matúšova, Mierové nám., M. Nešporu, Palackého,
Kniežaťa Pribinu, Rozmarínová, Sládkovičova, Jaselská, Štúrovo nám., Vajanského, 1. mája, Mariánske námestie, Hviezdová, Vojtecha Zamarovského

2.

Gymnázium Ľ. Štúra, 1. mája 167/3

Bernolákova, Električná, Kmeťova, Kollárova, Kuzmányho, K dolnej stanici,
Súdna, Jesenského, Jilemnického, I. Olbrachta, Kúty, Moyzesova, Pod Brezinou, Nad tehelňou, Pod lesoparkom, J. B. Magina, MUDr. A. Churu, Daniela
Krmana, Jána Lipského, Rybárska, Piaristická, Šťastná

3.

Kultúrne stredisko Dlhé Hony, 28. októbra

4.

Kultúrne stredisko Dlhé Hony, 28. októbra

5.

Základná škola, Bezručova 1228/66

Bezručova, Kalinčiakova, Lidická, Družstevná, Kpt. Jaroša, Ovocná, S. Chalupku, Slnečné nám., Veterná, Osloboditeľov, Inovecká nepárne č. 7 – 15, 65, párne č. 12 – 74, Ku štvrtiam

6.

Základná škola, Bezručova 1228/66

Soblahovská nepárne č. 41 – 61, párne č. 2 – 26 a č. 34 – 38, Strojárenská, Pod
Juhom, Pod Komárky, Na Zongorke

7.

Základná škola, Dlhé Hony 1155/1

Inovecká nepárne č. 1 – 3, párne č. 2 – 10, 28. októbra nepárne č. 1 – 29, párne
č. 2 – 16

8.

Základná škola, Dlhé Hony 1155/1

28. októbra nepárne č. 31 – 45, párne 18 – 38, Dlhé Hony

9.

Základná škola, Dlhé Hony 1155/1

Beckovská, Nemocničná, Panenská, Legionárska nepárne č. 39 – 63, párne č.
32 – 92

10.

Materská škola, Stromová 2538/3

Karpatská, Poľná, Stromová, Narcisová, Nové Prúdy, Palárikova, Puškinova,
Riznerova, Sasinkova, Jána Zemana

11.

Materská škola, Stromová 2538/3

Belá, Biskupická, Bottova, Javorinská, Nozdrkovce, Úzka, Záhumenská, Legionárska nepárne č. 65 – 127, párne č. 100 – 162

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Základná škola, L. Novomeského 2692/11

Západná, Saratovská 2 a 4

Základná škola, L. Novomeského 2692/11

Jána Halašu

Základná škola, L. Novomeského 2692/11

L. Novomeského, Saratovská nepárne 1 – 9, párne č. 8 a 10

Základná škola, L. Novomeského 2692/11

K. Šmidkeho

Kultúrne stredisko JUH, Kyjevská 3183

Šafárikova

Kultúrne stredisko JUH, Kyjevská 3183

Bazovského, Liptovská, Južná

Kultúrne stredisko JUH, Kyjevská 3183

Gen. Svobodu, Vansovej, Nám. Svätej Rodiny

Kultúrne stredisko JUH, Kyjevská 3183

Kyjevská, Mateja Bela nepárne č. 37 – 55

Základná škola, Východná 2435/9

Mateja Bela nepárne čísla 1 – 35

Základná škola, Východná 2435/9

Mateja Bela všetky párne čísla

Základná škola, Východná 2435/9

Halalovka č. 1 – 20

Základná škola, Východná 2435/9

Halalovka č. 21 – 40

Základná škola, Východná 2435/9

Halalovka č. 41 – 71

Zariadenie pre seniorov, Lavičková 2383/10

Lavičková, Východná

26.

Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Študent-

27.

Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Študent-

1.

1169/7
1169/7

ská 1638/3
ská 1638/3

Cintorínska, Dolný Šianec, J. Kráľa, Krátka, Nová, Partizánska, Zelená, Tatranská, Záhradnícka, Legionárska nepárne č. 1 – 37, párne č. 2 – 30
Soblahovská nepárne č. 1 – 39

Nábrežná, Švermova, Študentská, Komenského, Smetanova
Hurbanova, Gen. Goliana nepárne č. 37 – 43, párne č. 10 – 14, Jiráskova,
Gen. Viesta párne č. 32 – 46

3. október 2017
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Číslo
Volebná miestnosť
okrsku

Vymedzenie územia volebného okrsku

28.

Materská škola, Švermova 1631/24

Gen. Viesta nepárne č. 1 – 7, párne č. 2 – 30, Kpt. Nálepku 37 a 39, Martina Rázusa, Gen. Goliana nepárne č. 1 – 35, párne č. 2 – 8

29.

Základná škola, Hodžova 1487/37

Hodžova nepárne č. 1 – 39, párne č. 2 – 44, Holubyho nám., Vodárenská,
Kpt. Nálepku nepárne č. 1 – 35, párne č. 2 – 8, 17. novembra

30.
31.

Základná škola, Hodžova 1487/37

Hodžova nepárne č. 41 – 69, párne č. 46 – 94, Gagarinova, Šoltésovej

Centrum seniorov, Osvienčimská 1720/3

Považská nepárne č. 35 – 91, párne č. 36 – 90, Osvienčimská

32.

Centrum seniorov, Osvienčimská 1720/3

Brigádnická, Hodžova nepárne 71 – 81, Považská nepárne č. 1 – 33, párne č.
2 – 34, M. Turkovej, Pod Skalkou, Opatovská nepárne č. 1 – 13, párne č. 2 – 18,
Pri Tepličke, Jasná, Pod čerešňami, Tichá

33.
34.
35.

Materská škola, Opatovská 654/39

Žilinská, Clementisova

Materská škola, Opatovská 654/39

I. Krasku, Odbojárov, Armádna, Opatovská nepárne č. 15 – 53, párne č. 20 – 96

Materská škola, Opatovská 654/39

Pádivého, Sibírska

36.

Kultúrne stredisko Opatová Opatovská 96/220

10. apríla, Horeblatie, Mlynská, Niva, Pod driením, Potočná, Opatovská nepárne č. 55 – 267, párne č. 98 – 240, Mníšna

37.

Kultúrne stredisko Kubrá, Kubranská 63/94

Jána Derku, Na kameni, Jána Fabu, Pod horou, Pod lipami, Pod hájikom, Záhrady, Zelnica, Za humnami, Dubová, M. Hricku, Kubranská, Rovná, Volavé

38.

Kultúrne stredisko Kubrá, Kubranská 63/94

Pred poľom, Gen. M. R. Štefánika párne č. 118 – 130, nepárne č. 83 a 85, Súvoz, K zábraniu

39.

Kultúrne stredisko Kubrica, Kubrická 56/60

Kubrická

40.

Stredná odborná škola, Pod Sokolice 519/14

Pod Sokolice, Gen. M. R. Štefánika nepárne č. 21 – 69, párne č. 86 – 116,
K výstavisku

41.

Stredná odborná škola, Pod Sokolice 519/14

Kukučínova, Kragujevackých hrdinov, Železničná, Gen. M. R. Štefánika nepárne č. 5 – 17, párne č. 10 – 84, Sadová

42.

Základná škola, Veľkomoravská 2160/12

Veľkomoravská, Zlatovská, Brančíkova, Vl. Roya, Rastislavova, Svätoplukova,
Bratislavská nepárne č. 1 – 119, párne č. 2 – 48

43.
44.

Základná škola, Veľkomoravská 2160/12

Hollého, Ľ. Stárka, Piešťanská

Základná škola, Veľkomoravská 2160/12

Duklianskych hrdinov

45.

Materská škola, Medňanského 360/34

Istebnícka, Jahodová, Jánošíkova, Kasárenská, Slivková, Šafránová, Hroznová,
Majerská, Medňanského, Matice slovenskej, Orechovská, Podjavorinskej, Ružová, Záhradná, Vlárska

46.

KD Istebník, Medňanského 360/34

Hrádzová, Hrabovská, Chotárna, Horné Orechové, Kvetinová, Lesnícka, M. Kišša, Na záhumní, Radlinského, Súhrady, Široká, Žabinská

47.

Gymnázium Futurum, Kožušnícka 71/2

Jedľová, Lipová, Javorová, Prúdy, Brezová, Orgovánová, Višňová, Obchodná,
Kožušnícka, Brnianska, Bratislavská nepárne č. 121 – 141, Vážska

48.

Gymnázium Futurum, Kožušnícka 71/2

Staničná, Súťažná, Budovateľská, Kvetná, Bavlnárska, Školská, Továrenská

49.

Kultúrne stredisko Zlatovce, Hlavná 495/10

Malozáblatská, Hanzlíkovská, Hlavná, Jarná, J. Psotného, Na dolinách, Na vamenci, Na vinohrady, Na záhrade, Poľovnícka, Severná, Detská, Okružná, Jána
Prháčka, Vladimíra Predmerského, K mlyniskám

50.

Kultúrne stredisko Záblatie, Záblatská 2/27

Dolné Pažite, Ku kyselke, Pri parku, Poľnohospodárska, Rybáre, Sigôtky, Bratislavská párne č. 52 – 116, Záblatská, Kňažské

 OZNÁMENIE

NEDOSTANE MENOVITE
KAŽDÝ VOLIČ

Mesto Trenčín v súlade
s účinnou právnou úpravou najneskôr do 10. 10. 2017 (t. j. najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb) doručí do každej
domácnosti oznámenie s uvedeným časom konania volieb,
volebným okrskom, volebnou
miestnosťou, stručným spôsobom úpravy hlasovacieho lístka
a povinnosťou voliča preukázať
sa pred hlasovaním preukazom
totožnosti.

Dávame do pozornosti, že
po zmene zákona sa v oznámení neuvádzajú mená a priezviská voličov – členov domácnosti,
ale len adresa ich trvalého pobytu. Do každého rodinného domu
(aj viacgeneračného s viacerými
domácnosťami) a do každého
bytu v bytovom dome, v ktorom
sú prihlásení na trvalý pobyt občania Slovenskej republiky a cudzinci s právom voliť do orgánov
samosprávnych krajov, bude
doručené len jedno oznámenie.
Nie tak, ako to bývalo v minulosti, kedy ho dostal menovite každý volič.

 KTO MÁ PRÁVO VOLIŤ
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý
patrí na účely volieb do orgánov
samosprávneho kraja do jeho
územia (t. j. „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr
v deň konania volieb dovŕši 18
rokov veku. O tom, ako sa hlasuje, si prečítajte na strane 8.
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Do krajského parlamentu budeme voliť 9 poslancov
Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže
volič vo volebnom obvode č. 9 – Trenčín zakrúžkovať
najviac 9 poradových čísiel kandidátov. Na hlasovacom
lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať pora
dové číslo len jedného kandidáta.

Upozorňujeme voličov, že
hlasovacie preukazy sa v novembrových voľbách nevydávajú. Volič môže voliť len v obci
svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname
voličov je zapísaný. Po príchode do volebnej miestnosti je povinný preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť
predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte
pre cudzinca. Potom okrsková
volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname
voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky – jeden pre voľby
do zastupiteľstva a druhý pre
voľby predsedu samosprávneho
kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej
časti). Prevzatie hlasovacích

lístkov a obálky potvrdí volič
v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

do volebnej schránky. Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne
upravené hlasovacie lístky iné.
Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky
na odloženie nepoužitých alebo
nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

 AKO HLASOVAŤ

 POMOC PRI HLASOVANÍ

Každý volič sa musí pred
hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného
na úpravu hlasovacích lístkov.
Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto osobitného priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie
neumožní. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky
jeden hlasovací lístok pre voľby
do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu
samosprávneho kraja. Hlasuje
tak, že po opustení osobitného
priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov vloží obálku

Volič, ktorý nemôže sám
upraviť hlasovací lístok pre
zdravotné postihnutie alebo
pre to, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním
túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať
so sebou do priestoru určeného
na úpravu hlasovacích lístkov
inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila ho
do obálky. Obidve osoby pred
vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov
člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania
a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej
volebnej komisie nesmú voličom
upravovať hlasovacie lístky.

Miestne dane mali byť už
zaplatené. Nezabudli ste?

V posledný septembrový deň uplynul termín na zaplate
nie dane z nehnuteľností a dane za psa. Skontrolujte si,
či ste miestne dane alebo aj poplatok za smeti náhodou
nezabudli zaplatiť.

Výzvu na zaplatenie nedoplatku mesto ako správca dane
vo väčšine prípadov zasiela ako
posledné upozornenie pred začatím vymáhania súdnym exekútorom, pričom správca dane nie je
povinný výzvu zaslať. Pohľadávku môže postúpiť ihneď na vymáhanie. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že mesto priebežne
eviduje aj veľa nedoplatkov s nízkou sumou do 5 eur, bude v tomto roku zasielať výzvy aj na zaplatenie týchto nedoplatkov.
Pohľadávkam venuje správca dane vždy výnimočnú pozornosť. Tvoria podstatnú časť pohľadávok Mesta Trenčín. K 31.
decembru 2016 predstavovali
pohľadávky z dane z nehnuteľností 776 999 eur. Z toho bolo
prihlásených v konkurzoch
a reštrukturalizáciách 316 060
eur. U súdneho exekútora boli
prihlásené pohľadávky vo výške
120 785 eur.
„V roku 2016 sa nám podarilo

vymôcť pohľadávky od neplatičov dane z nehnuteľností a dane
za psa vo výške 76 338 eur,“ hovorí špecialista pre dane a poplatky Ján Margetín z Útvaru
ekonomického MsÚ v Trenčíne.
„Zároveň sme postúpili nové
pohľadávky súdnym exekútorom
na vymáhanie. Išlo o pohľadávky dane z nehnuteľností a dane
za psa vo výške 148 975 eur.“
Mesto ako správca dane vyvíja
maximálnu snahu znižovať výšku pohľadávok a pracovať s pohľadávkami tak, aby sa neplatiči
nevyhli povinnosti daň zaplatiť.
Na druhej strane chápe, že
človek môže niekedy pozabudnúť zaplatiť daň, preto chce občanov včas na túto povinnosť
upozorniť. Vyhnú sa tak zbytočným problémom a zvýšeným
finančným nákladom, ktoré by
mohli vzniknúť postúpením ich
pohľadávky súdnemu exekútorovi na vymáhanie.
(RED)

Volič, ktorý nemôže pre
zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku
do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie
však člen okrskovej volebnej
komisie.

 HLASOVANIE MIMO

VOLEBNEJ MIESTNOSTI

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti
zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb
okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len
v územnom obvode volebného
okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.
Voliči môžu svoju požiadavku o voľbu do prenosnej volebnej schránky nahlásiť do piatka
3. 11. 2017 na Mestskom úrade v Trenčíne v úradných hodinách, č. t. 6504 244 a tiež počas volieb v sobotu 4. 11. 2017
na Mestskom úrade v Trenčíne,
č. t. 6504 309 alebo príslušnej
okrskovej volebnej komisii.

MESTO PRIPRAVUJE
VIANOČNÉ TRHY 2017
Vianočné trhy v Trenčíne v roku 2017 sa konajú na Mie
rovom námestí (remeselný tovar a občerstvenie)
a na Hviezdoslavovej a Jaselskej ulici (trhy so spotreb
ným tovarom).

 Vianočné trhy na Mierovom námestí sa uskutočnia od 5. do 23.
decembra. Na prenájom stánkov s občerstvením a nápojmi vyhlásilo Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o. (MHSL)
elektronickú aukciu. Záujemcovia sa môžu do nej hlásiť do 16. októbra. Všetko potrebné nájdu na www.trencin.sk/vianocne_trhy.
 Predajcovia s remeselným tovarom sa môžu hlásiť do 15. októbra 2017 na stránke jarmoky.trencin.sk. V rámci predaja medu,
medových a včelích produktov a výrobkov, nebude možné predávať
čapovanú medovinu v remeselných stánkoch (remeselný stánok nie
je prispôsobený na predaj nápojov a občerstvenia kvôli nevyhovujúcemu odberu elektrickej energie). Záujemcovia, ktorí chcú predávať
rozlievanú medovinu (spolu s predajom medu a medových a včelích
produktov a výrobkov), sa môžu zúčastniť elektronickej aukcie.
 Vianočné trhy so spotrebným tovarom a textilom sa budú
konať v centrálnej mestskej zóne od 11. do 23. decembra na uliciach Hviezdoslavova a Jaselská pred Posádkovým klubom
(ODA). MHSL, m. r. o., Trenčín oznamuje záujemcom, že prihlásiť sa môžu do 15. novembra zaslaním prihlášky, ktorej predtlač
je zverejnená na www.trencin.sk/mhsl. Podrobnejšie informácie poskytne Ing. Dobiaš na t. č. 0902 911 047.
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Chystajú parádny úvod sezóny s Karolom Čálikom
Mestské divadlo Trenčín uvedie vo svojej 17. sezóne tri
premiéry.

Bláznivou situačnou komédiou Simona Williamsa Nikto
nie je dokonalý alebo Pobozkaj tetu Myrtle divadlo slávnostne otvorí sezónu vo štvrtok
5. októbra o 18.30 vo Hviezde.
Repríza nasleduje už v nedeľu 8.
októbra. V réžii Matúša Bachynca, pôvodom z nášho mesta, sa
predstavia Karol Čálik, Štefan
Richtárech, Zuzana Mišáková
a Diana Minarovičová. Predstavenie je realizované s finančnou

podporou Fondu na podporu
umenia a Mesta Trenčín. Priaznivci Mestského divadla sa v tejto sezóne môžu tešiť na ďalšie dve nové predstavenia. Už
na prelome novembra a decembra uvedie detektívku od Agathy
Christie Desať malých černoškov a na začiatok roku 2018 je
plánovaná slovenská klasika
Mastný hrniec od Júliusa Barča-Ivana. Informovala Zuzana
Mišáková.
FOTO: R. STOKLASA

FA R M Á R S K Y

JARMOK
TO
POSLEDNÝ V TOM

ROKU

7. október 2017

8.00 – 14.00 | Hviezdová ulica
 Poctivé farmárske produkty a výrobky
z blízkych regiónov
 Čerstvá zelenina a ovocie
 Prírodná kozmetika, výrobky z prútia
 Špeciality a dobré jedlo – podplamenník z pece,
grilované oštiepky, burčiak
Program na pódiu:

10.00 | Textilanka – obľúbená trenčianska
dychová hudba

11.00 | Vlasta Mudríková – najznámejšia
a najpôvabnejšia kysucká heligonkárka
a speváčka

12.00 | Tieň – trenčianska bluegrassová skupina
13.00 | OuKeY – country revival plný najznámejších

česko-slovenských hitov
Vstup voľný.
www.trencin.sk • facebook.com/kic.trencin

Farmárske jarmoky organizuje mesto

V KNIŽNICI S CESTOVATEĽOM
VIČAROM I MUDR. BUKOVSKÝM
Trenčianska knižnica v tomto roku realizuje viaceré projekty podporené z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.
Jedným z nich bol vzdelávací kurz
pre pracovníkov knižníc Efektívna komunikácia vo vzťahoch,
ktorého sa zúčastnilo 41 knihovníkov z kraja. Širokej verejnosti je určený projekt Podpora

komunitných aktivít knižnice,
ktorý zahŕňa autorské besedy,
prednášky, divadelné predstavenie i motivačné súťaže. „V rámci neho v novembri pripravujeme
stretnutie s MUDr. I. Bukovským
a cestovateľom na starej škodovke
M. Vičarom,“ informovala Sylvia
Fabová z oddelenia knižnično-informačných služieb.(RED)

Tvorivý tím MDTN: zľava P. Pokorná (maskérka), Š. Richtárech (Leonard/Myrtle), M. Bachynec (réžia), K.Čálik (Gus), V. Kotrasová (asistentka produkcie a šepkárka), D. Minarovičová (Didi), Z. Mišáková (Harriet
a produkcia), V. Dražkovcová (marketing a inšpícia)

HoryZonty opäť s fotosúťažou
Festival dobrodružných filmov otvorí svoje brány v Trenčíne 9. novembra už po jedenásty
raz. Zastrešovať ho bude kino
Hviezda a Klub Lúč. „Podarilo sa nám opäť zohnať kvalitné
filmy od našich i zahraničných
autorov,“ hovorí riaditeľka po
dujatia Mária Dutková. Väčšinové zastúpenie bude mať horolezectvo, no priestor dostanú
aj aktuálne spoločenské témy.
Petra Csefalvayová porozpráva o živote bez plytvania a bez
odpadu, Erik Baláž príde s divákmi diskutovať o ochrane prírody. Do sprievodných podujatí sa opäť bude môcť aktívne

zapojiť široká verejnosť. Priaznivci fotografie majú šancu
prihlásiť svoje snímky do súťaže. Tento rok nemá konkrétnu tému. „Záujemcovia môžu
do 13. októbra prihlásiť akékoľvek fotografie zo sveta prírody.
Vítané sú predovšetkým snímky
zachytávajúce outdoorové športy, zvieratá vo voľnej prírode či
zaujímavé momenty z ciest,“ hovorí Dutková. Všetky informácie o fotosúťaži či festivale sú
na www.horyzonty.sk. Festival
sa koná aj vďaka podpore Mesta
Trenčín, Audiovizuálneho fondu
i Ministerstva kultúry SR.
(B.P.)

O „Čecháčkoch a Čobolákoch“
Pavol
Seriš
prichádza
do rodného Trenčína s ďalšou
novinkou. V sobotu 28. októbra
o 19. h sa v kine Hviezda predstaví spolu s kolegom Filipom
Tellerom v autorskej komédii
„Čecháčci a Čoboláci“. Herecká
dvojica má k sebe blízko, spolu
absolvovala ateliér fyzického divadla na JAMU v Brne.
Kreácia „Čecháčci a Čoboláci“ je na pomedzí stand-up
comedy a divadla. Využíva charakteristické prvky oboch protagonistov: slovnú i pohybovú
komiku, tanec, spev či improvizáciu. Autobiografické výpovede sa tu stretávajú s etudami,
ktoré rozoberajú vzťahy Čechov
a Slovákov.
„Rozoberáme ich hravo, živo
a drzo,“ usmieva sa Pavol Seriš.

Trenčianske predstavenie sa
uskutoční v rámci týždňového
turné, nasleduje bezprostredne
po vystúpeniach v Brne a Prahe. Od jarnej premiéry ide o dvanástu reprízu. České Divadelní
noviny o inscenácii napísali, že
obaja protagonisti „v duchu nejlepší tradice stand-up comedy
odhalují pravdu o Češích a Slovácích“, pričom oceňujú ich moderné tvorivé prístupy. (OC)
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Hľadajú domov

Ako správne nakladať s odpadmi v prevádzkach

Plánujete si zadovážiť
zvieracieho spoločníka?
Možno vás oslovia práve
tieto psíky. A možno je
medzi nimi aj ten, ktorý
sa stratil práve vám.

Odpady z predajní potravín a obchodíkov s najrozmani
tejším spotrebným tovarom, zo salónov krásy, kaderníc
kych a nechtových štúdií či z masážnych salónov nepat
ria do nádob na komunálny odpad.

Ročná Lily je kríženec.
Vhodná je k mladším, aktívnym ľuďom, deti nie sú problém, do bytu aj do domu. Ak sa
majiteľ neozve, bude po uplynutí karanténnej doby ponúknutá na adopciu.

Ide totiž o odpady, ktoré vznikajú pri činnosti právnických osôb a fyzických osôb
oprávnených na podnikanie,
ktoré sú jeho pôvodcami. „Tieto druhy odpadov sa nemôžu zaradiť pod odpady komunálneho
charakteru. To hovorí § 80 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,“ upozorňuje Eva Mojžišová z Okresného úradu Trenčín,
odbor starostlivosti o životné
prostredie. „Pôvodcovia týchto
odpadov sú zároveň ich držitelia,
na ktorých sa vzťahujú povinnosti

číslo 10 | ročník XIX

vyplývajúce z § 14 zákona o odpadoch.“ Držiteľ odpadov je podľa
neho povinný ním produkované odpady správne zaradiť podľa „Katalógu odpadov“, vyhl. č.
365/2015 Z. z. a odovzdávať tieto odpady len oprávnenej osobe.
„To je organizácia, ktorá má vydaný súhlas, že môže s odpadmi
nakladať. O vzniku takýchto odpadov je povinný držiteľ viesť evidenciu, podľa vyhl. č. 366/2015
Z. z. a preukázať, že tieto odpady oprávnenej osobe odovzdáva – napr. vážnymi lístkami,

Pavol Guga z Trenčína
je majstrom sveta

Ročný kríženec Rasty má
veľa energie, vyžaduje veľa pohybu a trpezlivosti, preto sa
hodí k mladším aktívnym ľuďom a k väčším deťom. Povahu
má priateľskú.

V americkom Las Vegas získal Pavol Guga (generálny sekretár
a medzinárodný rozhodca Slovenskej asociácie silných mužov) 16.
septembra 2017 titul majstra sveta v tlaku na lavici /benchpress/
v asociácii AAU. Podarilo sa mu to v kategórii do 198lbs. Blahoželáme! Zdroj: sport.sk
Asi 5 až 6-ročný kríženec Jack hľadá nový domov.
Je aktívny, vhodný k ľuďom
všetkých vekových kategórií
i k deťom. Je zdravý, zvyknutý
na väčší výbeh v ohradenom
dvore v kombinácii s voliérou.
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.

uhradenými faktúrami a podobne,“ vysvetľuje E. Mojžišová,
pričom upozorňuje na sankcie.
Nemáte zaradené vaše odpady
správne? Nevediete si evidenciu
odpadov? Sankcia od 500 do 50
tisíc €. Neodovzdávate odpady
oprávneným osobám? Sankcia
od 1 200 do 120 tisíc €. Lepšie
však bude preštudovať si dané
predpisy. Spôsob, akým prevádzky nakladajú s vyprodukovanými odpadmi sa totiž môže
dostať do pozornosti Okresného
úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorý
je orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a zároveň
aj kontrolným orgánom.
(RED)

ONDREJOVIČOVÁ
OPÄŤ V TOP 15

Bodyfitneska Adela Ondrejovičová z Trenčína sa 15. septembra zúčastnila už po tretí
raz na najprestížnejšej súťaži
na Olympia Weekende v Las Vegas v kategórii Pro figure. Po tretí raz postúpila do Top 15. Obsadila 13. miesto, ale zdolala 16
pretekárok. Reálne opäť bojovala o postup do TOP 10. Blahoželáme!
FOTO: ARCHÍV A. O.

Starodávne umenie pre moderného človeka
v KC Stred
Trápia vás bolesti chrbta, vysoký krvný tlak, artritída, dýchacie či psychické
problémy? Chceli by ste sa naučiť lepšie
zvládať stres či posilniť duševnú rovnováhu? Vyskúšajte Taoistické Tai Chi. Umenie, ktoré má svoje korenie v starovekej
Číne, no je určené pre moderného človeka. Je vhodné pre každý vek. Skupinu začiatočníkov môžete navštíviť každý pondelok o 17.00 v KC Dlhé Hony. Tešíme sa
na vás. Kontakt: taoist.sk
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Deratizácia v meste Trenčín

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO

Predchádzajme vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Trenčíne vydal výzvu na vykonanie
regulácie živočíšnych škodcov
v termíne od 1. do 31. októbra
2017. Mesto Trenčín, fyzické
osoby – občania, fyzické osoby – podnikatelia a právnické
osoby na území mesta Trenčín
sú povinní zabezpečiť plnenie
opatrenia podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia. Táto výzva je uverejnená na webovej stránke úradu www.ruvztn.sk, i na stránke
mesta www.trencin.sk.

 VEREJNÚ ZELEŇ

DERATIZUJE MESTO

Mesto Trenčín zabezpečí
deratizáciu priestranstiev verejnej zelene v rozsahu cca 110
ha vrátane stojísk smetných nádob nachádzajúcich sa na verejnej zeleni a niektorých objektov v majetku mesta. V termíne
od 9. do 23. októbra 2017 tieto
práce vykoná firma Pavol Beták
– ASANA, s.r.o. Pôjde o lokality: sídlisko Kvetná, Zámostie
– Nové Zlatovce, Zlatovce, Zámostie – pred železnicou, JUH,
Centrum – Dolné mesto, bytovky pri Leoni, Noviny, Sihoť I,
II, III, IV, Pod Sokolice, Kubrá,
Kubrica a Opatová.

 DERATIZÁCIA VEREJNEJ
KANALIZÁCIE

V mesiaci október vykoná
deratizáciu verejnej kanalizácie,

AK SA CHCETE
PRIDAŤ, STE VÍTANÍ!
Seniori v Základnej organizácii 05 Trenčín Jednoty dôchodcov Slovensko žijú pestrými aktivitami. Tento rok mali
na návšteve rodáčku z Trenčína, spisovateľku Irenu Brežnú, cestovali za pamiatkami
mesta Nitra, uskutočnili vychádzky do prírody, na Brezinu, okolo Váhu, navštívili Športové centrum Mariána Hossu,
„Zátoku pokoja“ a takmer pravidelne chodievajú na kyselku
v Kubrej. Stretávajú sa každý
týždeň v utorok v Centre seniorov na Sihoti a plánujú ďalšie
výlety a akcie. Do svojich radov
srdečne pozývajú.

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

 DAJTE POZOR

NA DOMÁCICH
MILÁČIKOV

2. 10.

Anna Písarčíková – Pekárstvo a jeho výroba

9. 10.

Bc. Igor Žucha – Pitná a úžitková voda v TN

16. 10.

Slávnostné posedenie s jubilantami

23. 10.

Ing. Mgr. Pavol Benko – 100. výročie fatimského zjavenia

30. 10.

Mgr. Mária Kubelová – 200. výročie narodenia Andreja
Radlinského

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

Ďalšie akcie:

 POVINNOSŤ AJ PRE

Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitáreň (knihy, video,
TV, noviny a časopisy – Pravda, Život, Slovenka), spoločenské hry, šachy, karty,
stolný tenis, cvičenie ženy, PC, internet, výstava, hudobné kurzy (akordeón, flauta,
gitara, klavír / KC Sihoť, o.z.), keramika – kurz, klub (KC Sihoť, o. z.).

PODNIKY A BYTOVÉ
DRUŽSTVÁ

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

14. 10.

Popolvár – muzikál

26. 10.

Štefánik, slnko v zatmení

PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV
NA OSVIENČIMSKEJ ULICI (PO – PIA: 9.00 – 17.00)

Pondelok a štvrtok 9.30 – 10.30

Cvičenie ženy I.

Pondelok 10.00 – 17.00

Pedikúra

Pondelok 10.00 – 12.00

Spevácka skupina „Sihotiar“

Pondelok 15.30 – 17.00

Joga

Pondelok 16.30 – 18.30

Keramika – klub

Utorok a piatok 10.00 – 11.00

Cvičenie ženy II.

Nepárny utorok od 10.00

Jednota dôchodcov Slovenska č. 27

Utorok, štvrtok, piatok 12.00 – 16.00 Stolný tenis
Utorok 13.00 – 16.00

Jednota dôchodcov Slovenska č. 5

Utorok a štvrtok 14.00 – 17.00

Kartové hry

Streda 10.00 – 11.00

Brušné tance

Streda a piatok 13.00 – 15.00

Stolný tenis

Streda 15.00 – 17.00

Diabetes konzultácie

Štvrtok 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.30 Keramika klub
Centrum seniorov Mesta Trenčín, Osvienčimská 3, Trenčín – Sihoť,
Kontakt: 0901 714 266 (počas pracovných dní a otváracích hodín centra)
mail: centrum.seniorov@trencin.sk

POĎTE S INFOM NA JAHRADU
Patrí už ôsmy rok k tradičným jesenným podujatiam výstaviska Expo Center v Trenčíne. Výstava ovocia, potrieb pre
záhradkárov i včelárov a farmárskych produktov sa koná 13.
až 14. októbra spoločne so šiestym ročníkom výstavy potrieb
pre seniorov SENIOR EXPO a štvrtým ročníkom výstavy zameranej na zdravý a harmonický spôsob života ZDRAVIE &
HARMÓNIA. Na tejto oslave úrody a šikovnosti pestovateľov uvidíme víťazné exponáty 16. ročníka súťaže profesionálov Jablko roka, najkrajšie jablká amatérov na 22. ročníku celoslovenskej súťaže o najkrajšie jablko. Atraktívnu praktickú
školu rezania a vrúbľovania stromov bude počas výstavy viesť
predseda Slovenského zväzu záhradkárov Eduard Jakubek.
Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc. bude viesť s návštevníkmi
ovocinárske dialógy. Deťom je určený program Všeličo o jabĺčku. Domáci producenti farmárskych výrobkov ponúknu
zaujímavé produkty, ktoré majú svoje kvality a nie sú dostupné
vo veľkých reťazcoch. Súčasťou výstavy je prezentácia producentov medu, včelích produktov a včelárskych potrieb i odborné prednášky
Viac o výstavách nájdete na www.expocenter.sk.
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otázky a odpovede

číslo 10 | ročník XIX

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 Plánuje sa výmena poško-

deného plechového obkladu
od áut, prípadne aj odstránenie tagov, ktoré pribudli v poslednej dobe v podchode pri
Old Herolde? JOZEF
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Podjazd zatiaľ nebol prevzatý
ani skolaudovaný. Mesto ho preberať nebude, keďže ide o cestu
II. triedy č. 507, ktorá prináleží
do kompetencie Trenčianskeho
samosprávneho kraja.

 Rekonštruovali ste Karpatskú ulicu. Prečo ste tam nechali tie staré obrubníky?


PATRIK M.

Benjamín Lisáček, vedúci útvaru interných služieb:
Pôvodné obrubníky sme zachovali preto, že na chodníku
je naprojektovaná nová cyklotrasa, ktorej súčasťou sú aj
nové obrubníky. Aktuálne má
Mesto Trenčín podanú žiadosť
na jej financovanie z EÚ fondov
(IROP).

 Prečo sa parkovisko oproti

reštaurácii Retro stalo rezervované pre niektoré prevádzky
z Mierového námestia?
N. Š.
Ľuboslava Sedláková, kancelária primátora:
Ide o dočasný stav počas rekonštrukcie námestia. Miesta
boli vyhradené pre vlastníkov
nehnuteľností a prevádzok, ktorí počas rekonštrukcie nemajú
možnosť dostať sa autom do svojich dvorov. Takéto vyhradené
miesta sú aj na Hviezdovej ulici
a na Hasičskej ulici.

 K nárastu a rýchlej jazde

áut na Žilinskej/Považskej
ulici ste sa vyjadrili, že sa plánujú osadiť merače rýchlosti.
Prečo sa radšej neuvažuje nad
spomaľovačmi, ktoré sú oveľa
účinnejšie?
PETER FRAŇO
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
V zmysle platného územného plánu Mesta Trenčín je Žilinská ulica miestnou zbernou
komunikáciou určenou na vnú
tromestský tranzit. Na takýchto komunikáciách nie je možné
zriaďovať spomaľovacie prahy.

 Aká pena sa plavila ne-

dávno po Váhu? Kto je za to
zodpovedný a aký to má dopad

na kvalitu už aj tak dosť znečistenej rieky? MILAN ŠTEFÁNIK
Beáta Bredschneiderová, útvar
stavebný a životného prostredia:
Penu na Váhu spôsobila
zmena režimu elektrárne v Trenčíne, ktorá nevyužíva celý objem
vody na výrobu elektrickej energie, ale časť vody vypúšťa cez
prepad. Pri dopade vody na hladinu sa vytvára pena. Nevyužitý
objem vody vypúšťajú cez prepad po intenzívnych dažďoch.

Ďakujeme veľmi pekne
za milé slová – v mene celého
tímu. Bolo nás viac, kto sme sa
starali o dobré zážitky aj pohodlie vás, divákov, ale aj účinkujúcich. Naše leto bolo síce veľmi,
veľmi pracovné, ale keď sme prežívali nadšený potlesk pre účinkujúcich, tešilo nás, že naša práca bola súčasťou vášho krásneho
zážitku. Bolo to aj pre nás pekné
leto.

 Chcem sa spýtať na údržbu

ník do mestskej časti Nozdrkovce. Tá cesta je katastrofa,

podchodu z Hodžovej ulice na stanicu. Na mnohých
miestach pri daždi preteká cez
strechu, na mokrom povrchu
sa šmýka. DANIELA GOMBÍKOVÁ
Martina Pavlíková, hovorkyňa
Železníc SR:
K priesaku vody došlo
v mieste dilatácie hornej časti
zastrešenia rámp podchodu. Ide
o stavebný objekt, ktorý nebol
oficiálne odovzdaný budúcemu
správcovi – Mestu Trenčín. To
znamená, že chyba nepodlieha
reklamačnému konaniu, ktoré
by iniciovali Železnice Slovenskej republiky ako investor stavby. Za aktuálny stav, jeho prevádzku a údržbu, resp. opravné
práce je stále zodpovedný zhotoviteľ stavby. O odstránenie
uvedených nedostatkov sme ho
vyzvali prostredníctvom stavebného dozoru.

 Kedy bude mesto odovzdávať občanom nové nájomné
byty na Veľkomoravskej ulici?


PAVOL KISEL

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
Byty budú k dispozícii s najväčšou
pravdepodobnosťou
koncom jari 2018.

 Za všetkých spokojných

Trenčanov ďakujeme mestu
za veľmi príjemné kultúrne
leto. Napriek sťaženým podmienkam sme mohli vidieť
množstvo zaujímavých koncertov a na piknikoch dokonca
vychutnať dobroty vlastnoručne pripravené pracovníčkami KIC, hlavne pani Janky
Sedláčkovej, ktorej patrí veľká
vďaka za jej osobný prístup
a oživenie kultúry v Trenčíne.


SOŇA TALABOVÁ

Janka Sedláčková, vedúca
útvaru kultúrno-informačných
služieb:

 Chcem sa opýtať na chod-

samé nákladné autá, plno prachu a hluku. Ľudia musia pomaly chodiť po tráve na krajnici. Kedy to začnete riešiť?
MICHAL

Róbert Hartmann, vedúci útvaru dopravy:
V tejto veci konáme. Výstavba chodníka si však vyžaduje
projektovú prípravu, schvaľovacie procesy, majetkovoprávne vysporiadanie a stavebné konanie. V súčasnosti sa táto časť
chodníka projektuje.

Október v Centre pre rodinu
Tento mesiac bude v Centre
pre rodinu Trenčín (CPR) plný
aktivít a kurzov zameraných
na rodinu, vzťahy a voľný čas.

 Vo štvrtok 5. 10. o 17.00
štartuje séria ôsmich stretnutí kurzu Manželské večery. Má
ambíciu pomôcť manželským
párom posilniť a prehĺbiť ich
partnerský vzťah. Je to výborná
príležitosť pre manželov stráviť
čas spolu ako pár a pritom sa
zaoberať dôležitými otázkami
svojho manželstva. Na kurz je
potrebné prihlásiť sa na www.
cprtrencin.sk.
 Nedeľu 8. 10. môžete stráviť v prírode a vybrať sa s nami
na výlet na zrúcaninu Súľovského hradu. Stretnutie o 9.00 pred
kostolom sv. Rodiny v Trenčíne
na Juhu alebo o 10.00 na parkovisku pod Súľovskými skalami.
 Na tvorivých dielňach v nedeľu 15. 10. o 16.00 si môžete prísť s deťmi vyrobiť stojany
na ceruzky a perá, ktoré potešia oko celý nasledujúci školský
rok.
 Potrebujeme odpustiť a prijať odpustenie? Pozývame vás
na prednášku MUDr. Daniely
Hrtúsovej Odpustenie ako kľúč
k prijatiu samého seba v refektári Piaristického gymnázia

J. Braneckého v pondelok 16.
10. 2017 o 17.00. MUDr. Daniela Hrtúsová je psychiater
a psychoterapeut.
 Základom rodinného teambuildingu je séria hier a aktivít, pri ktorej sa rodina zabaví
i preverí súdržnosť a šikovnosť.
Príďte si ho vyskúšať v nedeľu
29. 10. o 16.30. Je potrebné prihlásiť sa na www.cprtrencin.sk.
Vhodné pre rodiny s deťmi staršími ako 12 rokov.
 V centre ďalej prebiehajú
pravidelné stretnutia svojpomocných skupín (Svojpomocná skupina AA „12 statočných“,
svojpomocná skupina EA, svojpomocná skupina SA a svojpomocná skupina rozvedených),
ktoré sú otvorené aj pre verejnosť. Ich program nájdete
na stránke CPR. Viac o pripravovaných akciách a kurzoch
na www.cprtrencin.sk a www.
facebook.com/cprtrencin.

 ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred

9. 10. 2017 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 25. 10. 2017 o 17.00 v ZŠ, Veľkomoravská
VMČ Juh

6. 11. 2017 o 17.30 v KC Juh

VMČ Sever

5. 10. 2017 o 16.00 v Centre seniorov na Sihoti
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október 2017
7. 10. | 8.00 – 14.00 | Farmársky jarmok
Hviezdova ulica | Hosťom jarmoku bude aj Vlasta Mudríková.

 DIVADLO
5. 10. | 18.30 | Nikto nie je
dokonalý

24. 11. | 19.00 | Na skle
maľované

Legendárny muzikál
v réžii a choreografii Jána Ďurovčíka. Hrajú Janko Slezák, Marta Sládečková, Zuzana
Tlučková, Katarína Hasprová, Ivan Vojtek,
Pavol Topoľský, Karol Čálik, Roman Féder
a ďalší.
MS ŠPORTOVÁ HALA |

 KONCERTY

22. 10. | 18.00 | Mobilis
Saxophonquartett
GALÉRIA VÁŽKA

kvarteta.

|

Koncert saxofónového

 NEDAJTE SI UJSŤ
7. 10. | 8.00 – 14.00 |
Farmársky jarmok

25. 10. | 20.00 | Korben Dallas

| Na Radio_Head Awards 2013
získali ceny za najlepší album, singel
(Otec) a najlepšiu koncertnú kapelu. Ich
najnovším albumom je Stredovek (2017).

KLUB LÚČ

28. 10. | 21.00 | Swanbride

6. 10. | 22.00 | Breaking soundz

| DNB event. Wychi + Twist +
Eplton + Guest.

KLUB LÚČ

Otvorenie sezóny Mestského divadla Trenčín. Premiéra búrlivej
komédie s podtitulom Pobozkaj tetušku
Myrtle alebo Tato je teta. Hrajú: Karol Čálik, Štefan Richtárech, Zuzana Mišáková,
Diana Minarovičová. Réžia: Matúš Bachynec.
KINO HVIEZDA

|

8. 10. | 18.30 | Nikto nie je
dokonalý

| Repríza búrlivej komédie
v podaní Mestského divadla Trenčín.

KINO HVIEZDA

11. 10. | 19.00 | Europeana
– stručné dejiny 20. storočia

7. 10. | 16.00 | Z našej kuchyne
KINO HVIEZDA

|

z Trenčína.

Koncert DFS Kornička

7. 10. | 21.00 | Nvmeri

Nvmeri vyrážajú na Tour de ♣
aj s čerstvým vinylom I don´t think so.
KLUB LÚČ |

13. 10. | 19.00 | Hudba bez
hraníc

| Spoločný koncert
Suldal Kammerorkester Sand (Nórsko)
a Komorného orchestra mesta Trenčín.

EVANJELICKÝ KOSTOL

13. 10 | 19.00 |
PIANO KLUB |

Xindl X

13. 10. | 19.00 | Koncert
hardcorových kapiel
KLUB LÚČ | Tlak

v tlaku, Municia Suppresser, Mental Tension, Landless
14. 10. | 20.00 | Už jsme doma

Koncert legendárnych Už jsme
doma v spoločnosti trenčianskych Fishface
a ich hostí Rust2dust a Mind the gap.
KLUB LÚČ |

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Trenčianske divadlo

Dogma (ex Kolomaž) uvádza dramatizáciu svetoznámej knihy Patrika Ouředníka
„Europeana aneb stručné dějiny dvacáteho věku“.
28. 10. | 19.00 | Čecháčci
a Čoboláci

| Pavol Seriš a Filip Teller
v autorskej komédii na pomedzí stand-up
comedy a divadla rozoberajú vzťahy Čechov a Slovákov.

KINO HVIEZDA

30. 10. | 19.00 | Navždy alebo
Nikdy
W W W. L A K O M I K A . S K | FA C E B O O K . C O M / L A K O M I K A

M I C H A L S K Á 5 , 8 1 0 0 1 B R AT I S L AVA

Čierna komédia o láske,
z ktorej by sa jeden zbláznil. Hrajú: Zuzana
Vačková, Elena Podzámska, Marcel Nemec.
KINO HVIEZDA

|

| Kombinujú rock‘n‘roll, post-punk aj new wave. Na scéne sú od roku
2007, vydali 4 albumy, piaty album s náz
vom Timelines vydali v máji 2017.

KLUB LÚČ

29. 10. | 18.00 | Peter Nágel
GMAB | Klavírny recitál.

31. 10. | 21.00 | Face2bass
Halloween Party

| Dj párty pod taktovkou trenčianskej hudobnej crew.

KLUB LÚČ

5. 11. | 18.00 | František
Novotný – husle (ČR), Mária
Heinzová – klavír
GMAB | Husľový koncert.

 PRE DETI

15. 10. | 18.00 | Zbor Adoremus

denne |

zboru.

KREATIVO

EVANJELICKÝ KOSTOL | Koncert speváckeho

19. 10. | 18.00 | ONA a ON
tour – Richard Müller a Adela
Vinczeová

| Dve nezameniteľné
osobnosti na jednej scéne. Koncert Richarda Müllera, na ktorom sa vďaka Adele dozviete viac, ako kedykoľvek predtým.

MS ŠPORTOVÁ HALA

20. 10. | 21.00 | Shilpa Ray
(USA)

Brick by Brick – zábava
s Legom

pondelok, streda a piatok |
Tanečná škola Aura dance

KC AKTIVITY | Moderný tanec pre deti od 5

do 15 r. Info 0908 731 125.

pondelok – piatok | 9.15, 10.30,
16.15, 17.30 | Tancujúce tigríky

21. 10. | 20.00 | Okthober Fest

deti vo veku 1,5 – 6 rokov. Info a prihlášky:
www.tancujucetigriky.sk a 0903 783 724.

Koncert kapiel Dawn Ray´d
(UK), See you in Hell (CZ), Láje (CZ), L´Anima Libera (CZ), Rozpor (SK), Samorast
(SK), Proti Srsti (SK), Right to Kill (SK),
Alea Iacta Est (SK), Zozoo (SK).
KLUB LÚČ

|

21. 10. | 21.00 | Pil C
PIANO KLUB |

22. 10. | 14.30 | Okolo Trenčína

POSÁDKOVÝ KLUB | Festival dychových hu-

dieb.

7. 10. | 16.00 | Prechádzka
mestom so sprievodcom:
Rehoľné rády v Trenčíne

| Kreatívno-vzdelávacie centrum. Lego kurzy pre deti od 4 do 11
r., ale aj voľné hodiny na hru s kockami Lego pre deti s rodičmi i bez rodičov. Viac na www.kreativotn.sk alebo
0918 883 505.

Koncert speváčky, ktorá hráva
v skupine Nica Cavea.
KLUB LÚČ |

| Nenechajte si ujsť
posledný tohtoročný farmársky jarmok a príďte si nakúpiť sezónne ovocie
a zeleninu, syry, prírodnú kozmetiku,
farmárske produkty aj výrobky z prútia. Ochutnať môžete podplamenníky
z pece aj burčiak. O 10.00 zahrá obľúbená trečianska dychovka Textilanka, o 11.00 sa predstaví známa kysucká heligonkárka Vlasta Mudríková,
o 12.00 príde trenčianska bluegrassová
skupina Tieň a o 13.00 program zakončí OuKeY – coutry revival plný známych
česko-slovenských hitov.

HVIEZDOVÁ ULICA

KDaM TIGRÍKY | Tanečno-animačný kurz pre

pondelok | 16.00 – 17.00 | streda
| 16.00 – 18.00 | Tanečná škola
Goonies

KC AKTIVITY | Moderný tanec pre deti od 3

r. Info 0915 101 051.

Rehoľné rády výrazne ovplyvňovali a pozitívne vplývali na rozvoj života v meste. Rehoľníci sa venovali
výchove detí aj dospelých, zakladali
školy, podporovali rozvoj kultúry, pôsobili v zdravotníctve aj v sociálnych
službách. Čo sa nachádzalo na mieste parkoviska na Námestí sv. Anny?
Odkiaľ pochádza baránok v trenčianskom erbe? Kto podporoval vzdelávanie dievčat?
KIC |

2 | KAM

kam v trenčíne

 NEDAJTE SI UJSŤ
4. 11. | 16.00 | Prechádzka
mestom so sprievodcom:
Vedecké osobnosti – M. Hell,
J. Komorovský

KIC | S mestom Trenčín sú spojené via-

ceré významné osobnosti z oblasti
vedy. Vynálezca, astronóm, matematik, jezuitský učenec a fyzik svetového
významu Maximilián Hell absolvoval
noviciát u jezuitov v Trenčíne. Rodák
z Trenčína Ján Komorovský je zakladateľom slovenskej religionistiky a prvého religionistického časopisu na Slovensku. Prečo Maximilián Hell cestoval
za polárny kruh? Kto mal viac ako 20
súrodencov? Čo spája kráľa Mateja Korvína so svadbou starých Slovanov?
18.11. | 16.00 – 22.00 | Noc
divadiel

číslo 10 | ročník XIX

pondelok, utorok, štvrtok |
16.30 – 18.00 | Karate klub
Ekonóm
KC AKTIVITY | Info 0911 603 068.

utorok | 10.00 – 11.00 | Tvorenie
pre najmenších

| Deti od 2 r. v sprievode dospeláka si vyskúšajú rôzne tvorivo-hravé aktivity. Info 0918 561 320,
mirka@kcaktivity.sk.

KC AKTIVITY

utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 |
Korzo dance

Tanečná škola moderného
tanca SZUŠ Trenčín pre deti a mládež od 3
do 20 r. Info 0903 793 557.
KC AKTIVITY

|

na Juhu

Skauting

Schôdzky detí a mládeže 32. skautského zboru. Info R. Kopecká
0908 683 393 romcako@gmail.com.
KC AKTIVITY

|

piatok | 17.30 – 18.15 | 4 šikovné
pršteky

Tvorivý klub pre deti
vo veku 4 – 6 rokov. Info a prihlášky
www.tancujucetigriky.sk a 0903 783 724.
KDaM TIGRÍKY

|

14. 10. | 10.00 – 18.00 | Detský
festival športu a zdravia

MAX TRENČÍN | Športový a zábavný deň pre

všetky deti. Športová rozvička s futbalistami AS Trenčín, kúzelník Peťo Šesták a jeho
magická show, poďme variť hravo a zdravo, Mr. Bubble a jeho bublinková show,
športový pokec so športovcami, Zuzana
Haasová a Cirkus Romána.
15. 10. | 16.00 | Detský
divadelný klub: O diviačikovi

CENTRUM SENIOROV

Elena Fabiánová.

|

Výstava výšiviek –

TSK | Autorská výstava mladého výtvarní-

Scénické čítanie
o nerozlučnom kamarátstve Osmijanka
a Osmidunča.
PK DIVADELNÁ SCÉNA

|

22. ročník súťažnej prehliadky výtvarných prác ľudí s mentálnym
postihnutím.
|

do 6. 10. | Výstava obrazov
Slovensko – očami ruských
výtvarníkov

Výstava obrazov 21 ruských výtvarníkov.
TSK |

do 8. 10. | Súhry

MESTSKÁ VEŽA | Vystavujú študenti a peda-

gógovia odboru dizajn exteriéru.

do 14. 10. | Michálek – Neštický
– Lubina

Výstava obrazov česko-slovenských výtvarníkov.
SYNAGÓGA

|

do 22. 10. | Eva Gabor Čankyová
– Len tak...

20. 10. | 17.00 | Paci Pac –
Pesničková Encyklopédia

| Medzi najmenšími patria
k najobľúbenejším interpretom.

KINO HVIEZDA

23. 10. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

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

27. 10. | 16.30 – 18.30 | Rodinný
karneval Tekvičková slávnosť
POSÁDKOVÝ KLUB | Vstup

maskách zadarmo.

v karnevalových

13., 14. 10. | Zdravie & harmónia
2017

EXPO CENTER | 4. ročník výstavy zameranej

na zdravý a harmonický spôsob života.
13. – 31. 10. | WHAT?!

Mesto Trenčín a autor vás
pozývajú na výstavu: Alexander Salviany
(maľba, akryl). Vernisáž 13. 10. o 17.00
hod.
MESTSKÁ VEŽA |

26. 10. – 26. 11. | Zuzana Čáni
– „Bábiky“

GALÉRIA VÁŽKA | Výstava obrazov. Vernisáž

26. 10. o 17.00.

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

tilnej tvorby.

streda | 15.00 | DIA mapa

POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava

obrazov a tex-

SAVANNA CAFÉ |

Predstavenie hrané klasickými
marionetami je vhodné pre deti od 3 rokov, marionety však svojimi ladnými pohybmi nasýtia aj oko dospelého diváka.
Uvádza Divadlo Morgonrock.

seniorov.

do 30. 10. | Umenie spája –
Priateľstvo bez hraníc

do 31. 10. | Miroslav Gregor
– obrazy

KLUB LÚČ |

trieb pre záhradkárov a včelárov a farmárskych produktov.

| Bezplatná inštruktáž
na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov. Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt:
032/ 7708314.

GALÉRIA VÁŽKA | Výber z tvorby.

POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografií.

od 5. 10. | Blade runner 2049

EXPO CENTER | 8. ročník výstavy ovocia, po-

EXPO CENTER | 6. ročník výstavy potrieb pre

do 6. 10. | Výtvarný salón ZPMP
2017
OC LAUGARICIO

13., 14. 10. | Jahrada 2017

13., 14. 10. | Senior expo 2017

 VÝSTAVY

do 30. 10. | Čiernobiele
spomienky

CINEMAX

Maďarský film. Nekonvenčná love story dvoch odlišne zmrzačených ľudí:
starnúceho finančného riaditeľa bitúnku a mladej uzavretej kvalitárky mäsa.
Hlavná cena Zlatý medveď na Berlinale
2017.

9. – 31. 10. | Moje vyšívanie

ka Martina Šika z Trenčína spojená s výstavou prác klientov resocializačného zariadenia Provital.

 KINO

od 5. 10. | O tele a duši

29. 10. | 16.00 | Detský
divadelný klub: Osmijanko

VKMR JASELSKÁ | Tematická výstavka pub-

učbou základnej práce s hlinou, glazúrou
a inými netradičnými materiálmi. Info
0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

piatok | 16.00 – 19.00 |

Po tridsiatich rokoch od prvého filmu
prichádza nový blade runner menom
K (Ryan Gosling), aby odhalil tajomstvo, ktoré môže uvrhnúť zvyšky spoločnosti do chaosu. Jeho pátranie ho
privedie až k bývalému blade runnerovi (Harrison Ford), ktorý bol tridsať
rokov nezvestný.

likácií z fondu knižnice zameraná na život,
tvorbu, pedagogickú a osvetovú činnosť
J. Braneckého pri príležitosti 100. výročia
jeho príchodu do Trenčína.

KC AKTIVITY | Pre deti a mládež od 5 r. s vý-

de jedného z rodičov. Info 0918 561 320,
mirka@kcaktivity.sk.
S divadlom do nekonečna – je motto ôsmeho ročníka noci
otvorených divadiel, kultúrnych centier, predstavení a výnimočných zážitkov. Tento rok je do projektu zapojených 19 slovenských miest, medzi nimi
aj Trenčín. V kine Hviezda sa predstaví
domáce Divadlo 21 z Opatovej s hrou
To ste vy, pán Taner?, novodubnický divadelný súbor Bebčina s komédiou Len
tak... pre radosť a Pavol Seriš v one-man show Na ostro! Malí diváci sa
môžu tešiť na veselú klauniádu z dielne Teatr Komika. Nebudú chýbať zaujímavé sprievodné aktivity – workshop
s klaunom Adynom, tvorivé dielne
s výrobou vlastných originálnych pečiatok a veselé fotenie za šašovskou
fotostenou. Podrobný program nájdete
v budúcom vydaní INFO a programových plagátoch.

V rámci tvorivých aktivít si vyrobíme tamburínku, veselú ovečku a vykúzlime obrázky zvieratiek z prírodného materiálu.

OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky pre deti.

11. 10. – 3. 11. | Prečo nebrať
drogy

KC AKTIVITY | Pre deti od 2 rokov v sprievo-

|

2. – 31. 10. | Jozef Branecký
a Trenčín

utorok | 15.00 – 16.30 | Klub
keramikárov

streda | 10.00 – 11.00 |
Keramické patlámo

KINO HVIEZDA

28. 10. | 15.00 – 18.00 |
Na ľudovú notu

do 2. 11. | Ľuboš Feranec: Duch
okolia

Séria krajinárskych diel súčasného umelca najmladšej generácie,
ktoré prekračujú zaužívané hranice tohto
námetu. Ateliér je sprístupnený v pracovné dni od 10 00 do 17 00. V prípade záujmu návštevy kontaktujte č. 0948 602 616.
BUDOVA NOE |

do 12. 11. | Ilona Németh /
Gabriela Zigová.

Spoločná výstava známej slovenskej umelkyne Ilony Németh a absolventky jej ateliéru na VŠVU Gabriely Zigovej.
Výstava predstaví staršiu tvorbu autoriek
i úplne nové diela vytvorené špeciálne pre
konkrétny priestor.
GMAB |

VKMR JASELSKÁ

CENTRUM SENIOROV |

11. 10. | 13.30 | Akadémia
tretieho veku

| Program: Šedý a zelený zákal, liečba. Island – iná planéta. 35 rokov geriatrického oddelenia FN v Trenčíne. Mesiac úcty k starším ľuďom, kultúrny
program.

KC STRED

11., 25. 10. | 15.00 – 17.00 | Klub
JDS č. 30

Stretnutie členov klubu dôchodcov. Vedie Zdenka Buryová.
KC AKTIVITY |

19. 10. | 15.00 | Mesiac úcty
k starším
POSÁDKOVÝ KLUB |

seniorov.

Spoločenské stretnutie

26. 10. | 15.00 | Skleróza
multiplex

CENTRUM SENIOROV | Klub Trenčín.

 CVIČENIE

2. – 31. 10. | Od prvokov
po človeka – Ondrej Sulo, ml.

pondelok | 17.00 – 20.00 |
Tai-chi

2. – 31. 10. | Osmijankova
literárna záhrada

pondelok | 17.15 – 19.15 | SM
system

POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.

Tematická výstava. Účasť
treba vopred nahlásiť: deti@vkmr.sk,
032/7460715.
VKMR HASIČKÁ |

KC STRED |

| Na regeneráciu chrbtice
a odstránenie bolestí a problémov s pohybovým aparátom. Marcela Holodová
0905 705 431.

KC AKTIVITY

3. október 2017
pondelok | 17.30 – 18.30 | Zumba

KC KUBRÁ | Prihlasovanie na 0903 949 966.

pondelok | 18.15 – 19.30 |
Kruhový tréning

KC AKTIVITY | Súbor cvikov odcvičených je-

den po druhom s využitím fitness náčinia.
Precvičenie všetkých partií tela.
pondelok | 19.00 – 20.00 |
štvrtok | 17.20 – 18.20 | Strong
by Zumba

KD OPATOVÁ | Intenzívny tréning kombinu-

je posilňovacie cvičenia s váhou vlastného
tela. Synchronizované s motivačnou hudbou. (0903 94 99 66, zumba-trencin.sk.)
pondelok | 19.15 – 20.15 |
Cvičenie pre zdravie a radosť

Naťahovací a zahrievací či-kung, osem kusov brokátov a 24 foriem
tai-chi s Martou. Info 0903 440 503.
KC AKTIVITY

|

pondelok | 19.30 – 20.30 | streda
| 19.30 – 20.30 | piatok | 19.00 –
20.00 | Cvičenie pre ženy

| Posilňovacie cviky v intervalovom cvičení s fázami odpočinku. Vysoký energetický výdaj, zlepšenie
ohybnosti a schopnosti koordinácie. Info
0903 793 557.

KC AKTIVITY

r, cvičenie na Fit loptách pre deti od 5 mesiacov. Novinka: Balet s profesionálnou
lektorkou pre deti vo veku 4 – 9 r. Ženy
– skupinové cvičenia step, Tabata, body
work, Port de Bras. Kontakt: 0903 449 732.

 PREDNÁŠKY
5. 10. | 15.00 | Pocta poetke
Márii Janke Jablonskej

Pozvánka do Literárneho
klubu Omega v Trenčíne na stretnutie so
spisovateľkou, poetkou, slovenčinárkou pri
príležitosti jej životného jubilea. Hudobný
hosť: 3D band. Podujatie je organizované
v spolupráci s MO MS v Trenčíne, KO Spolku
slovenských spisovateľov v Trenčíne a KO
Únie žien Slovenska v Trenčíne.
VKMR HASIČSKÁ |

5. 10. | 16.00 | Vytvorenie
jednotiek SS, ich účel
a použitie v operáciách
2. svetovej vojny

POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša P. Mucha.

5. 10. | 18.00 – 19.30 | Kde sa
berie to, čo (si) užívame

utorok | 17.50 – 18.50 | štvrtok |
18.00 – 19.00 | Cvičenie pilates
pokročilí
KC AKTIVITY |

utorok | 19.00 – 20.00 | Dance
aerobik
KC STRED |

utorok | 19.00 – 20.15 | Joga

Cvičenie otvorené voči všetkým, bez ohľadu na vek a fyzickú kondíciu.
Vhodné aj pre začiatočníkov. Info a prihlasovanie Alena Spurná 0903 271 444.
KC AKTIVITY |

streda | 10.00 – 11.00 | Cvičenie
v nosičoch

KC STRED | Basic aerobik zameraný na pre-

cvičenie hlavných svalových skupín pre
maminy s deťmi v ergo nosičoch.
streda | 18.00 – 19.00 | Body
work

KC AKTIVITY | Prvky dance aerobiku s posil-

ňovaním a strečingom. Info a prihlasovanie 0903 772 157, 0907 673 887.
streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty
a bodywork

KC AKTIVITY | Pri cvičení sa pracuje hlavne

s váhou vlastného tela. Info a prihlasovanie 0948 855 870.
Zumba

KC AKTIVITY | Prihlasovanie 0903 949 966.

streda | 19.00 – 20.00 | Joga
KC STRED |

štvrtok | 19.00 – 20.00 | Aerobik
pre ženy
KC STRED |

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

KC AKTIVITY | Info a prihlasovanie Marcela

Holodová, 0905 705 431.

piatok | 18.30 – 20.00 | Zumba
KC STRED |

1. – 31. 10. | Centrum pohybu
a tanca

Deti: tanečný klub
Bambula – nábor nových členov od 1 do 5
|

17. 10. | 19.30 | Afrika na Pionieri

KINO HVIEZDA | Video, slide show a rozprá-

vanie banskobystického cestovateľa Mareka Slobodníka z cesty naprieč Afrikou
na Jawách Pionier.
19. 10. | 16.00 | Boj
za autonómiu Slovenska za 1.
ČSR
POSÁDKOVÝ KLUB |

ko.

S novinárkou Magdalénou Vaculčiakovou zájdeme cez príbehy a fotografie do Indonézie, Mexika, Kolumbie,
Indie a Kambodže. Zistíme, že obchodovanie môže byť etické a môže prispieť
k pozitívnej zmene. Vstup voľný. Viac
na www.voices.sk.
VOICES

|

9. 10. | 16.00 | Beseda
k aktuálnym otázkam
záhradkárov

POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Cyril Boldiš.

10. 10. | 18.00 – 19.30 | Digitálna
garáž a online marketing

| Inšpiratívne rozprávanie Petra
Jakuša o online marketingu a bezplatnom programe Digitálna garáž plné užitočných informácií a trendov. Vstup voľný, vzhľadom na obmedzenú kapacitu
však odporúčame vopred sa registrovať
na www.voices.sk.

VOICES

11. 10. | 15.00 | Beseda s pilotom
vrtuľníkov mjr. v. v. Jánom
Šulíkom
POSÁDKOVÝ KLUB |

11. 10. | 16.30 | Branecký
a Trenčín: 100 rokov vzťahu

Prednáška Vojtecha Brabenca o životných medzníkoch niekdajšieho rektora kláštora piaristov v Trenčíne,
spisovateľa, bádateľa, publicistu a propagátora Jozefa Braneckého (1882 – 1962).
Podujatie organizované v spolupráci s Klubom starých Trenčanov MO MS v Trenčíne.
VKMR HASIČSKÁ |

17. 10. | 16.30 | Mengeleho
dievča

Beseda s televíznou
a rozhlasovou reportérkou a spisovateľkou
Veronikou Homolovou Tóthovou, spojená
s prezentáciou jej knihy. Skutočný príbeh
Slovenky, ktorá prežila štyri koncentračné
tábory. Premietanie dokumentu o ľuďoch,
ktorí prežili nacistické alebo komunistické
väzenie.
VKMR HASIČSKÁ

|

 KINO
od 5. 10. | Tá, ktorá odišla

Dráma filipínskeho režiséra L. Diaza je
prenikavou štúdiou o priepasti medzi
chudobnými a bohatými, medzi minulosťou a prítomnosťou. Film ocenený
Zlatým levom na benátskom festivale
2016.
od 5. 10. | Esá z pralesa

Francúzsky animovaný dobrodružný
rodinný film. Mauric vyzerá síce ako
obyčajný tučniak, ale vo vnútri jeho
hrude bije statočné srdce tigra.
od 5. 10. | Hora medzi nami

Prednáša Miroslav Bul-

19. 10. | 16.00 | V našej obci
všetci pijú

VKMR HASIČSKÁ | Diskusia na podporu du-

ševného zdravia. Diskutujú: MUDr. M. Bulková, Mgr. M. Drozdová. Podujatie je organizované v spolupráci s OZ Ars Vivendi
– umenie žiť.

21. 10. | 8.00 – 12.30 |
Veronica – klub zberateľov
a pestovateľov liečivých
rastlín

Vhodný pre začiatočníkov
a ľudí s bolesťami chrbta.

MS ŠPORTOVÁ HALA

So Soňou Pekarovičovou, špeciálnou pedagogičkou z CentrumDys
v Novom Meste nad Váhom, a Mirom Záhumenským, klinickým psychológom
z ambulancie pre deti a mládež v Trenčíne.
KLUB LÚČ |

GALÉRIA VÁŽKA |

|

streda | 18.30 – 19.30 |

17. 10. | 18.00 | Choices: Ako sa
spriateliť s hnevom?

20. 10. | 17.00 | Marek Gunda
„Bicyklovanie Andami
a Amazónom Ekvádoru“

utorok | 16.45 – 17.45 |
Zdravotný pilates
KC AKTIVITY

KAM | 3

kam v trenčíne

| Stretnutie členov klubu,
prednášky, výmena skúseností.

Americká dráma. Dvaja náhodní spolucestujúci (Kate Winslet a Idris Elba) sa
s malým lietadlom zrútia uprostred zasnežených hôr.
od 12. 10. | Snehuliak

Britská kriminálna dráma. Adaptácia
svetového bestselleru Jo Nesboa.
od 19.10. | My little pony vo
filme

21. 10. | 9.00 – 13.00 |
Kváskovanie s Naty Žurekovou

Americko-kanadská rodinná komédia
predstavuje šesticu obľúbených farebných koníkov, ktorých na veľkom plátne čaká najzaujímavejšie a najkrajšie
dobrodružstvo všetkých čias.

0911 644 990.

od 26. 10. | Bajkeri

KC AKTIVITY

KC AKTIVITY

|

Informácie a prihlasovanie

21. 10. | 9.30 – 16.30 | Škola
intuície

| Nový koncept alternatívneho vzdelávania detí a teenagerov v oblasti rozvoja pravej hemisféry,
intuície a vedomej tvorby života. Info
pelachova@3balance.sk, 0915 850 251.

KC AKTIVITY

23. 10. | 19.00 | Noc prísne
zakázaných filmov

Nocou zakázaných filmov vás
prevedie šéfredaktor portálu kinema.sk
Peter Konečný.
KLUB LÚČ

|

23. 10. | 18.00 – 19.00 | Oli
Džupinková zblízka

Stretnutie s moderátorkou Rádia
Expres o tom, ako vznikajú dobré rozhlasové reportáže a akých ľudí vďaka nim
stretla. Vstup na podujatie je voľný. Viac
na www.voices.sk.
VOICES |

25. 10. | 18.00 – 19.00 | Čo píše
a číta Peter Balko

Stretnutie s uznávaným spisovateľom a dramaturgom relácie RTVS Umenie. Napísal úspešný román Vtedy v Lošonci, je spoluautorom filmu Kandidát
a spoluorganizátorom festivalu Medzihmla. Vstup voľný. Viac na www.voices.sk.
VOICES |

25. 10. | 16.30 | Vietnam,
Kambodža, Hongkong

| Beseda s trenčianskou
cestovateľkou Antoniou Dvoranovou o potulkách svetom na vlastnú päsť spojená
s prezentáciou fotografií a zážitkov z jej
putovania po juhovýchodnej Ázii.

VKMR HASIČSKÁ

30. 10. | 18.00 | Progresívne
Slovensko
KLUB LÚČ

|

udalostiach.

Diskusia o vnútropolitických

Česká komédia. Hrajú Hana Vagnerová, Adam Mišík, Jan Komínek, Celeste
Buckingham, Tomáš Matonoha a ďalší.
17. 10. | 19.50 | Carmen
z Ríma – ARTMAX OPERA

Prenos záznamu populárnej opery
Georga Bizeta z Caracallových kúpeľov v Ríme. V naštudovaní argentínskej
režisérky Valentiny Carrasco, pod dirigentskou taktovkou Jesúsa Lópeza-Cobosa a Jordiho BernAcera sa predstavia
dve najoceňovanejšie umelkyne sveta
Bel Canto – Veronica Simeoni a Rosa
Feola.
27. 10. | 20.00 | Selský rozum

Film o kontroverznom politikovi, šéfovi hnutia ANO a bývalom ministrovi
financií Českej republiky Andrejovi Babišovi.

 ŠPORT
7. 10. | 11.00 | COP Trenčín
– Trnava

ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži.

7. 10. | 13.00 | COP Trenčín
– Trnava

ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži.

4 | KAM

kam v trenčíne

 KURZY

 ŠPORT
7. 10. | 17.00 | COP Trenčín
– Myjava
ŠPORTOVÁ HALA

|

muži

Volejbal extraliga

8. 10. | 15.00 |

ŠK 1. FBC
Trenčín – Florko Košice

pondelok, streda | 15.00 |
Klavírna škola

AKTIVITY | Hudobný záujmový
klub M. Staňová. Info 0908 210 940
info@kcaktivity.sk.

KC

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal extraliga muži

pondelok | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk pokročilí

14. 10. | 14.00 |

mail.t-com.sk.

ŠK 1. FBC
Trenčín – Florko Košice

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal juniori extra-

liga

14. 10. | 17.30 | HK AS Trenčín
– Bánovce
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná ženy

15. 10. | 10.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín – ATU Košice

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal juniori extra-

liga

15. 10. | 13.00 | HK AS Trenčín
– Vranov nad Topľou

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná mladšie do-

rastenky

15. 10. | 15.00 | HK AS Trenčín
– Vranov nad Topľou
ŠPORTOVÁ HALA |

rastenky

Hádzaná staršie do-

KC AKTIVITY | Info a prihlášky na smejkal@

utorok | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk mierne
pokročilí

KC AKTIVITY | Info a prihlášky na smejkal@

| 3. a 10. 10. Prírodné
dekorácie s drevenými srdiečkami, 17.
a 24. 10. Ruže z javorových listov – vence, kytičky, 31. 10. Vôňa lesa, prírodná
dekorácia. Prihlásenie na 0918 561 320
mirka@kcaktivity.sk.

OC LAUGARICIO

pondelok | 18.00 – 20.00 | Klub
keramikárov dospelí

Tvorivé dielne pod vedením
dobrovoľníčky Zuzany Jargašovej. Prihlásenie a informácie na info@kcaktivity.sk.
KC AKTIVITY |

rastenky

mail.t-com.sk

17. 10. | 17.00 | HK AS Trenčín
– Nitra

štvrtok | 14.00 – 20.00 | Škola
hry na gitaru a klavír

rastenky

tíková.

KC AKTIVITY |

Dušan Dobiaš a Irena Buch-

18. 10. | 17.00 | COP Trenčín –
Stará Ľubovňa

1. – 31. 10. | 18.00 – 20.00 | Kurz
keramiky a točenie na kruhu

muži

21. 10. | 12.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín – Piešťany

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal dorast

ramickou hlinou, jej druhy, spracovanie
a použitie, základné modelovanie, šperky, misky a iné dekoračné predmety. Info
a prihlasovanie: mirka@kcaktivity.sk
0918 561 320.

21. 10. | 15.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín – Levice

5. 10. | 17.00 | Háčkujeme
s Beatrice – klub háčkovania

Volejbal extraliga

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal dorast

21. 10. | 11.00 | COP Trenčín –
Nové Mesto

ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži

21. 10. | 13.00 | COP Trenčín –
Nové Mesto
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži

21. 10. | 17.00 | TJ Štadión
Trenčín – Dunajská Streda

ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal 2. liga muži

28. 10. | 11.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín – Fbo Florpédo
Bratislava

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal ženy 1. liga

28. 10. | 15.00 | HK AS Trenčín
– HC Zlín
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná ženy

28. 10. | 18.00 | COP Trenčín
– Košice

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal extraliga muži

29. 10. | ŠK 1. FBC Trenčín
– Púchov

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal starší žiaci

29. 10. | 12.30 | ŠK 1. FBC
Trenčín – Dubnica

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal starší žiaci

4., 7., 11., 18., 21., 25. 10. | 18.00 |
Hvezdáreň v Trenčíne

GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA | Pozorovanie vesmí-

ru pomocou špeciálnych ďalekohľadov,
diskusie s odborníkmi, ak bude zamračené, filmy s prírodovednou tematikou. Viac
na www.hvezdaren.tnuni.sk.
7. 10. | 7.00 – 12.00 | Burza
starožitností a Gazdovské trhy
7. 10. | 19.00 | Folklórna veselica

KC AKTIVITY | Info a prihlášky na smejkal@

|

Získajte vyradenú literatúru z fondu knižnice za symbolický poplatok.
VKMR JASELSKÁ |

utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý
ateliér pre dospelých

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná mladšie do-

ŠPORTOVÁ HALA

do 31. 10. | Burza kníh

EXPO CENTER |

utorok | 19.00 – 20.00 |
Francúzsky jazyk začiatočníci

Hádzaná staršie do-

 INÉ

mail.t-com.sk.

17. 10. | 15.00 | HK AS Trenčín
– Nitra

ŠPORTOVÁ HALA |

číslo 10 | ročník XIX

KC AKTIVITY | 8-týždňový kurz. Práca s ke-

AKTIVITY | Prihlásenie a info
na 0904 315 904 alebo info@kcaktivity.sk.
KC

11. 10. | 17.30 – 20.30 | Klub
Patchwork Trenčín

Stretnutie členov a milovníkov patchworku.
KC AKTIVITY |

17. 10. | 18.00 | Bezplatný kurz
meditácie

| Meditácia v každodennom živote, praktické cvičenia, význam
mantier.

GALÉRIA VÁŽKA

19. 10. | 17.00 – 20.00 |
Rozvíjanie súcitu k sebe

| Praktický workshop s Andrejom
Jeleníkom pre všetkých, ktorých zaujíma všímavejšie zaobchádzanie s nárokmi a sebakritikou. V kultúre nekonečného súťaženia, porovnávania sa s druhými,
honby za dokonalosťou a perfektnými výkonmi môže znieť súcit k sebe ako luxus
či slabosť. Viac informácií a prihlasovanie
na www.voices.sk.

VOICES

21. 10. | 10.00 – 12.30 |
Spoznaj seba a vezmi život
do vlastných rúk

KC AKTIVITY | Kurz obsahuje tantrické a ti-

betské náuky ako aj moderné metódy, nástroje novej doby, kurz meditácie a chi-gong. Info a prihlasovanie 0904 614 333
janapropper@centrum.sk.

KAVIAREŇ ŠTEFÁNIK | V tanečnej sále Domu

armády hrá Ľudová hudba Petra Obucha,
tance učia folkloristi z FS Trúfalci.
12. – 15. 10. | Burza

KC KUBRÁ | Prechodné a zimné detské ob-

lečenie do 15 r. a tehotenské oblečenie,
hračky, knihy, CD, detské potreby, topánky,
kočíky, bicykle, lyže. 12. 10. 9.00 – 18.00
preberanie vecí, 13. 10. 9.00 – 18.00 a 14.
10. 9.00 – 12.00 predaj, 15. 10. 14.00 –
17.00 výdaj vecí. Počet vecí je obmedzený na 40. Musia byť čisté, nepoškodené. Záujemcovia o predaj kontaktujte KC
0907 516 720, kckubra2@gmail.com.
12. 10. | 19.00 | Literárne soirée
KLUB LÚČ | Večer

poslucháčov Katedry herectva Fakulty dramatických umení Akadémie umení. Môže sa zapojiť ktokoľvek
z Trenčína a okolia, kto píše alebo komponuje. Krátke literárne texty sú doplnené
hudobnými a moderátorskými vstupmi.

14. 10. | 20.00 | Disko příběh
2017

| Retro diskotéka.
Oprášte staré disko oblečenie zo skrine
a príďte sa zabaviť s DJ Milkom.

REŠTAURÁCIA PERLA

20. 10. | 18.00 | Zrod a vývoj
slovenčiny slovom a piesňou,
časy dávno minulé

| Venované literatúre, ľudovej piesni a hudbe. Prezentácie
starých básní v hovorenej a zhudobnenej
forme, upravené slovenské ľudové piesne
podmienia schopnosť ľahkého zapamätania si dávnej histórie.

EVANJELICKÝ KOSTOL

21. 10. | 11.00 – 20.00 | Warm up
dance – battle 2

Hip-hopová súťaž v podzemnej garáži. Porota Lady Mel a Twister, graffiti Jam, rozhovor s YouTuberom Edynom.
Game zone, Chill zone a množstvo ďalších
aktivít. Moderátor dňa Šorty.
MAX |

21. 10. | 16.00 | Zamykanie
nočnej oblohy 2017

| Pozorovanie v sedle v katastri
obce Chocholná-Velčice, v blízkosti starej
školy na štátnej hranici, sa uskutoční iba
v prípade pekného počasia a priaznivej
predpovede. Zraz o 16.00 penzión Stará
škola Kykula.

KYKULA

21. 10. | Laugaricio cup 2017

EXPO CENTER | Medzinárodná súťaž v spo-

ločenských tancoch.

29. 10. | 9.00 – 12.00 | Výmenné
stretnutie zberateľov pivných
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

KONTAKTY
Osvienčimská 3
Farská 12
OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40,
CINEMAX
www.cine-max.sk
CVČ
Východná, 032/743 35 02
GALÉRIA VÁŽKA
Mierové námestie 19, 0915 382 532
Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
GMAB Galéria M. A. Bazovského
032/650 61 11
ILYO TAEKWONDO TRENČÍN
Gen. Svobodu 1, kurzy@soulart.sk, 0907493654
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
KD OPATOVÁ
Opatovská 96, ksopatova@gmail.com
KIC Kultúrno-informačné centrum Mierové námestie 9, 32/ 6504 709, 6504 711, 6504 712
KINO HVIEZDA
Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
KLUB LÚČ
Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk
KREATIVO
Gen. M. R. Štefánika 379/19, 915 863 688
LAUGARICIO COMBAT CLUB
Stromová 1, Trenčín, 0903 860 349
MASARYČKY BUSINESS CENTER
Legionárska 7158/5
MC SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
MC SRDIEČKO
Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA
Mládežnícka ul., 032/7436336
OC MAX
Gen. M. R. Štefánika 426
PIANO KLUB
Pod Sokolice 518/12, 0905 278 785
POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
SAVANA CAFÉ
Rastislavova 1
SOKOLOVŇA
Mládežnícka, 0910 196 456
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE
www.anidestudio.sk.
TELOCVIČŇA ILYO TEAKWONDO
Južanka, www.taekwondo-tn.sk, 0804 481 001
TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici, 032/6555323
TNOS Trenčianske osvetové stredisko K dolnej stanici 7282/20A, www.tnos.sk
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice JaselVKMR
ská a Hasičská 1
VOICES
Sládkovičova 8, www.voices.sk
VÝSTAVISKO EXPO CENTER
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk
CENTRUM SENIOROV
CENTRUM PRE RODINU

