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NEPRIŠLO VÁM 
DOMOV INFO?

Jeden z pohľadov do revitalizovaného átria pod Mestskou vežou. Zatiaľ ako súčasť vizua-
lizácie úspešného projektu.

Reklamácie roznosu hláste, 
prosím, do pondelka 
8. októbra 2018 najneskôr 
do 14.00 hodiny na číslo 
032/6504 287.

Mesto získalo peniaze na átrium pod vežou
Na revitalizáciu priestoru átria pod Mestskou vežou 
dostaneme takmer 733 tisíc eur z Európskeho fondu re-
gionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu ako nenávratný 
finančný príspevok. 

 Trenčín uspel vo výzve vy-
hlásenej v rámci Integrované-
ho regionálneho operačného 
programu Ministerstvom pô-
dohospodárstva a rozvoja vidie-
ka SR. Átrium, v ktorom sa po-
čas kultúrneho leta tešia obľube 
návštevníkov koncerty a detské 
divadelné predstavenia, tak zís-
ka celkom novú, sviežu tvár. 

 � AKO BUDE VYZERAŤ? 

 Úspešný projekt, ktoré-
ho autormi sú architekti Peter 
a Marek Gugovci, počíta s obno-
vením spevnených plôch tohto 

priestoru, hracích prvkov, pre-
krytým pódiom a vytvorením no-
vého zeleného priestoru. Budú 
v ňom detské šmýkačky, náuč-
no-zábavná vodná trasa a chod-
níky s verejným osvetlením. 
 Pred pódiom budú mobilné 
stoličky, ďalej od pódia pevné 
lavice v tvare vlnoviek a v ďalšej 
časti upravená trávnatá plocha 
s odpočinkovým sedením. Zá-
bavno-náučné a herné prvky sú 
naplánované bližšie k lesopar-
ku. Zaujímavosťou bude vŕtaná 
studňa so zásobníkom vody pre 
vodné náučné hračky.

 � VYUŽITEĽNÝ 
PRIESTOR 
SA ZVÄČŠÍ

 Nový bezbarié-
rový chodník bude 
posunutý zo stre-
du bližšie k stenám 
budov Farskej ulice 
a povedie až po úro-
veň plánovanej ná-
stupnej stanice výťa-
hu na Brezinu. Stĺpy osvetlenia 
by mali v sebe integrovať okrem 
LED svetiel aj ďalšie služby pre 
návštevníkov átria. V čase let-
ných horúčav im pobyt v ňom 
spríjemní aj fontánka na pitie 
a osviežovače vzduchu.
 Revitalizácia vyjde mesto 
na viac ako 771 500 eur, 
z čoho mesto zaplatí zo svojho 

rozpočtu iba 5 percent. Ostat-
né financie pôjdu z Európskeho 
fondu regio-
nálneho roz-
voja (85 %) 
a štátneho 
r o z p o č t u 
SR (10 %).
 (RED)  vizualizácia
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 � EDITORIÁL
Vážení Trenčania, 
milí čitatelia,

s nástupom pestrofarebnej 
jesene sa vám do rúk dostáva 
Info, ktoré je tiež pestré a aj 
štedré na informácie zo života 
nášho mesta. Október bude 
plný realizovaných investičných 
akcií. My sme tentoraz zaostri-
li na chodníky, cesty, polopod-
zemné kontajnery, priecho-
dy pre chodcov i na investície 
do škôl a škôlok (str. 4). 

V októbri bude na skúšku pre-
dĺžená otváracia doba pre plav-
cov na krytej plavárni (str. 3).

V Trenčíne pokračuje jesenné 
upratovanie. Harmonogram 
nájdete na 7. strane, kde píše-
me aj o povinnej deratizácii. 

Naše mesto bude v desiatom 
mesiaci žiť koncertami vážnej 
hudby, festivalom dobrodruž-
ných filmov, ale aj domácou di-
vadelnou premiérou či posled-
ným tohtoročným Farmárskym 
jarmokom (str. 8 – 9).

V Infe nájdete aj mnoho ďalších 
informácií. Trenčín si pripo-
menie 100. výročie vzniku Čes-
koslovenskej republiky (ČSR). 
Slovensko malo po prvýkrát 
v dejinách vytýčené hranice. 
Skončila sa maďarizácia a za-
čal sa rozmach slovenskej kul-
túry a vzdelanosti. Vznik ČSR 
si pripomenieme koncertom, vý-
stavami a v tomto Infe i malým 
kvízom (str. 12).

Október je už niekoľko rokov ve-
novaný starším ľuďom. Možno 
to bolo takto vymyslené preto, 
aby sme viac boli s našimi ro-
dičmi, starými rodičmi. Takmer 
každý deň utekáme, lietame, 
kľučkujeme medzi povinnosťa-
mi. Niekde a možno aj úplne 
blízko, čakajú na naše slovo, 
pohladenie, pomoc či aspoň 
krátky rozhovor tí, ktorých ľú-
bime a oni ľúbia nás. Tí, ktorí 
nás naučili to, čo nám dnes po-
máha žiť a prežiť. Láska a úcta 
je to najmenej, čo im môžeme 
„dať“. A najkrajšie je, ak je to 
vzájomné, lebo ako sa hovorí, 
srdce nepozná vrásky. Želáme 
pekný mesiac úcty k starším.

Najbližšie Info vyjde 31. ok-
tóbra 2018. 

Vaša redakcia

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte

Vyhrajte dve vstupenky na sériu výstav SENIOR EXPO, JAHRADA 
a ZDRAVIE & HARMONIA, ktoré sa uskutočnia 12. – 13. 10. 2018 
v areáli výstaviska Expo Center Trenčín. 

Pod akým názvom na výstavu SENIOR EXPO pripravila Jednota dôchodcov 
na Slovensku celoslovenskú prehliadku ručných prác seniorov? 
Odpovede posielajte do 8. októbra 2018 na info@trencin.sk.

Pozývame Vás na

tradičnú jesennú diskusiu s primátorom 
Richardom Rybníčkom

25. 10. 2018 o 17.30 h 
Mestská športová hala Trenčín

Vaše otázky môžete buď adresovať primátorovi na info@trencin.sk, 
alebo ich položiť priamo na mieste.

Na Karpatskej ulici čoskoro pomalšie
Vodiči budú musieť na Kar-
patskej ulici spomaliť. 
V rámci reklamácie začali 
v septembri na tejto ulici 
búrať nájazdy na vyvý-
šené betónové plochy. 
Po ich stavebnej úprave 
budú strmšie, čím dopravu 
razantnejšie spomalia. Vy-
výšené plochy majú slúžiť 
ľuďom na bezpečný prie-
chod cez cestu.

 Práce sa aktuálne dotýka-
jú len jedného jazdného pruhu, 
kde treba počítať s tým, že be-
tón bude zrieť cca 4 týždne. Be-
tónovali 26. septembra. Násled-
ne sa práce presunú do druhého 
jazdného pruhu. Prosíme vodi-
čov o akceptovanie dopravné-
ho obmedzenia a s tým spojenú 
opatrnosť.
 Rekonštrukcia celého 

povrchu Karpatskej ulice stále 
nie je prebratá. Mesto Trenčín 
reklamovalo nielen nekvalitne 
urobené vyvýšené nájazdy, ale 
aj asfaltový povrch. Na jar bu-
dúceho roka sa začne so stavbou 
cyklotrasy a chodníka na Kar-
patskej ulici od strany Váhu. 
V rámci toho pribudne aj nové 

osvetlenie ulice, ktoré nebude 
v strede chodníka, ako je tomu 
dnes. V križovatke s Rybárskou 
ulicou pribudnú dva nové bez-
bariérové priechody s osvetle-
ním. Následne sa bude v rámci 
reklamácie opravovať celý asfal-
tový povrch Karpatskej ulice.
 E.S., FOTO P. ŠERIŠ

Aká bola sezóna na letnom kúpalisku
S koncom letných prázdnin bola ukončená i druhá sezóna 
kúpaliska na Ostrove. Trvala od 16. júna do 3. septembra. 
Kúpalisko bolo otvorené 62 dní a pre zlé počasie zostalo 
17 dní zatvorené. 

 Oproti minulej sezóne are-
ál letného kúpaliska priví-
tal o 6 960 návštevníkov viac, 
teda 71 734, z toho bolo 27 879 

dospelých Trenčanov a 22 336 
detí. Celková tržba zo vstupného 
bola 186 040 eur.
 „Tentokrát sme zaviedli 

kauciu pri požičiavaní si sl-
nečníkov. Ukázalo sa, že to bol 
dobrý krok, lebo sme nezazna-
menali žiadne veľké škody,“ uvie-
dol správca kúpaliska Róbert 
Buchel. „Do budúcej sezóny však 
chceme urobiť isté úpravy, kto-
ré budú usmerňovať zákazníkov 
v pohybe po areáli,“ doplnil. 

V OKTÓBRI 
BUDE PLAVÁREŇ 
OTVORENÁ DLHŠIE
 Na krytú plaváreň si v ok-
tóbri budete môcť ísť zaplávať 
i mimo aktuálnej otváracej doby. 
Skúšobne bude plavecký bazén 
k dispozícii v utorok už od 6.00 
h a vo štvrtok až do 21.00 h. Os-
tatné časy sa nemenia. Upozor-
ňujeme, že zmena otváracích 
hodín sa týka výlučne plavecké-
ho bazéna, nie sauny a detských 
bazénov.

Zdravie & Harmónia

Senior Expo

12. - 13. 10.
   Expo Center Trenčín

   www.expocenter.sk
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 � STRUČNE

Od 28. augusta sú na Hasič-
skej ulici tri nové elektro-

nické tabule, ktoré informujú 
cestujúcu verejnosť o odcho-
doch mestských i prímest-
ských autobusov.

Školský korčuliarsky 
program pre 525 druhákov 

základných škôl v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti Mesta Trenčín 
sa začal 10. 9. 2018. Ako prvé 
sa učili a zdokonaľovali 
v korčuľovaní deti zo ZŠ, 
Hodžova. Ide o spoločný 
projekt Slovenského zväzu 
ľadového hokeja a Mesta 
Trenčín, ktorý potrvá do 30. 6. 
2020.

V auguste bolo v Trenčíne 
odstránených 202 pňov 

po stromoch, ktoré vyrúbali 
v minulých rokoch najmä v are-
áloch škôl a škôlok. Orezy krov 
i stromov vo verejnej zeleni 
(mimo ochranného pásma lesa) 
naďalej pokračujú. Do orezov 
investuje mesto v tomto roku 
takmer 300 tisíc eur.

Mesto Trenčín v spolupráci 
so SAD Trenčín zabezpe-

čilo zatiaľ do konca roka 2018 
posilový spoj z hokeja na Juh, 
a to v piatky a nedele. Ak fa-
núšikovia prejavia záujem aj 
o utorkový spoj, mesto zarea-
guje. Autobus bude pristavený 
po zápase na zastávke Zimný 
štadión. Posilový spoj (linka 
č. 8) zastavuje na všetkých 
zastávkach s konečnou na Ul. 
gen. Svobodu. Ak musíte ísť 
na hokej autom, je možné vy-
užiť parkoviská pri krytej pla-
várni a na Mládežníckej ulici 
(pri bývalej Kolibe) zdarma. 

Najbližší Deň otvorených 
dverí u primátora mes-

ta Richarda Rybníčka bude 
v pondelok 15. októbra 2018 
v čase od 14.00 do 18.00 h.

Mesto vyriešilo priestory na vzdelávanie detí
Školopovinných detí pribúda. V Zámostí je tento fakt 
citeľný najmä pre ZŠ, Na dolinách, ktorá potrebuje voľné 
priestory pre otvorenie ďalších tried. Dočasne v nej sídli 
aj Súkromná základná škola Futurum. Pri riešení tohto 
problému ide ale o tri budovy, štyri školy a o všetky deti, 
ktoré sú alebo budú ich žiakmi. 

 „Futurum má prenajaté jed-
no krídlo našej školy. V ostatných 
3 rokoch u nás pribudli ďalšie 
triedy v dôsledku výstavby v Zla-
tovciach a Záblatí. Nárast detí 
je markantný. Avizovali sme to 
už pred dvoma rokmi. Akútne po-
trebujeme tento priestor. V tomto 
školskom roku je vyučovanie kme-
ňových tried aj v odborných učeb-
niach a školskom klube,“ uvied-
la riaditeľka ZŠ, Na dolinách, 
Anna Plachká. 
 Súkromná ZŠ Futurum by 
sa mohla presťahovať do osem-
poschodovej budovy na Kožuš-
níckej ulici, kde sídli aj Súkromné 
gymnázium Futurum. Budova 
patrí Mestu Trenčín. Zriaďova-
teľ súkromnej ZŠ a gymnázia vy-
volal rokovania o jej odkúpení. 
Predsedníčka správnej rady Fu-
tura, Patrícia Gazdová, hovorí: 
„Chceli sme v tej budove rozšíriť 
priestory pre našu základnú ško-
lu. Tým, že sme tu už investova-
li nemalé prostriedky, začala sa 
otvárať otázka, či investovať opäť 
značné financie, alebo či ich už 
nevyužiť na zveľaďovanie vlastné-
ho majetku.“

 � NÁVRH NA PREDAJ 
PRE FUTURUM

 Mesto navrhlo v júli 2018 
do zastupiteľstva predaj budo-
vy bez priľahlých pozemkov pre 
Futurum za cenu, ktorá zohľad-
ňovala nielen znalecký posudok, 
ale aj výšku investícií, ktoré Fu-
turum vložilo do rekonštrukcie 

priestorov na dvoch podlažiach 
(vyše 270 tisíc). Navrhlo kúp-
nu cenu 217 tisíc eur. V pod-
mienkach predaja sa myslelo aj 
na športové gymnázium, kto-
ré tiež sídli v spomínanej budo-
ve. To by aj po zmene vlastníka 
budovy malo, na základe zmlu-
vy o výpožičke (na 20 rokov) 
ešte z roku 2005, garantované 
priestory do roku 2025.

 � O BUDOVU PREJAVILA 
ZÁUJEM ŽUPA

 Napokon však mestský par-
lament o predaji nehlasoval, pri-
mátor ho stiahol z rokovania. 
Dôvodom bol písomne deklaro-
vaný záujem Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja o túto budo-
vu, ktorý mesto prijalo len dva 
dni pred rokovaním zastupiteľ-
stva (2. 7. 2018). So župou zá-
stupcovia mesta predtým o tejto 
veci hovorili, no kraj vtedy o bu-
dovu záujem neprejavil. Primá-
tor teda počas letných prázdnin 
rokoval priamo s predsedom 
TSK.
 Po spoločných rokovaniach 
sa našlo riešenie pre všetky deti 
– zo ZŠ, Na dolinách, súkrom-
nej ZŠ Futurum, športového 
gymnázia i súkromného gym-
názia. Mestský parlament, ktorý 
zasadal 26. septembra, súhlasil, 
že budovu na Kožušníckej uli-
ci, vrátane priľahlých pozem-
kov, získa za takmer 540 tisíc 
eur trenčianska župa s tým, že 
20 rokov ju musí užívať výlučne 

na vzdelávaciu činnosť.

 � KDE SA PRESŤAHUJE 
SÚKROMNÁ ZŠ 
FUTURUM?

 Mestskí poslanci odsúhla-
sili i prenájom budovy na Ul. 1. 
mája (oproti Gymnáziu Ľ. Štú-
ra) pre FUTURUM na 10 ro-
kov, od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2029 
za 20 eur za m2 podľa platného 
VZN o prenájme majetku mes-
ta. Od roku 2004 tu bola v nájme 
cirkevná základná škola, kto-
rá sa k 31. 8. 2018 odsťahovala 
do vlastných priestorov. Futu-
rum sa zaviaže zrekonštruovať 
budovu tak, aby jej zhodnotenie 
predstavovalo sumu min. 190 
tisíc eur, a to najneskôr do kon-
ca roka 2019. Rozsah rekon-
štrukcie musí vopred odsúhlasiť 
Mesto Trenčín.
 Od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019 
bude nájomné predstavovať 1 
euro za celý predmet nájmu, a to 
z dôvodu realizácie obnovy bu-
dovy. Investovaním 190 tisíc eur 
si Futurum predplatí nájomné 
pri cene 20 eur/m2, a to za obdo-
bie od začiatku nájmu 1. 9. 2019 
do 7. 11. 2024. Potom až do 31. 
8. 2029 bude celkové ročné ná-
jomné predstavovať 36 622,40 
eur, ktoré bude platiť Futurum 
Mestu Trenčín.

 � UKONČENIE VÝPOŽIČKY 
PRE GYMNÁZIUM 
FUTURUM

 Od júna 2014 má Súkromné 
gymnázium FUTURUM na 20 
rokov vo výpožičke dve podlažia 
budovy na Kožušníckej ulici č. 
2. Jednou z podmienok uzatvo-
renia zmluvy bola rekonštrukcia 
dotknutých priestorov. Futurum 
tu investovalo 270 tisíc eur. 
 Vzhľadom na to, že túto bu-
dovu kupuje Trenčiansky samo-
správny kraj, ktorý tu súkromné 
gymnázium strpí ešte tento a bu-
dúci školský rok, mesto po vzá-
jomnej dohode ukončí výpožič-
ku predčasne, teda nie v roku 
2034, ale už k 30. 6. 2020. Záro-
veň naplní svoj záväzok voči Fu-
turum, ktorému uhradí alikvót-
nu čiastku vynaložených financií 
vo výške 190 568,57 eur za tech-
nické zhodnotenie budovy, a to 
do konca tohto roka. Súkromné 
gymnázium sa teda o dva roky 
presťahuje do iných priestorov, 
ktoré si musí zabezpečiť majiteľ 
súkromného gymnázia.
 E.S., FOTO: P. SERIŠ
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Ďalšie nové stojis-
ko s polopodzem-
nými kontajnermi 
je na Ul. J. Halašu. 
Dokončuje sa 5 
stojísk na sídlis-
ku Kvetná, ďal-
šie 2 stojiská budú 
na Halalovke. 
V tomto roku by 
mohlo pribud-
núť stojisko na ul. 
Olbrachtova – So-
blahovská a via-
ceré na Sihoti. 

Mestské investičné akcie

Oprava chodníkov 
pokračuje. Aktuálne 
na jednej strane Sta-
ničnej ul. až po Školskú 
ulicu. Rekonštruova-
ný úsek v dĺžke nece-
lých 200 metrov bude 
mať povrch z dlažby. 
Po ukončení týchto 
prác sa robotníci pre-
sunú na Zlatovskú uli-
cu, kde obnovia chodní-
ky z oboch strán cesty 
v úseku pred Medik 
centrom, oba v dĺžke 
cca 50 metrov. 

Vo výstavbe sú priechod pre chodcov a cyklistov na štátnej 
hlavnej ceste do Dubnice a priechod cez Ul. J. Derku (župná 

cesta). Oba budú nasvietené a s dlažbou pre nevidiacich 
a slabozrakých. Priechod na hlavnej ceste bude so stredo-

vým ochranným ostrovčekom. Na priechod bude napojený 
nový chodník a cyklochodník do podchodu pod železnicou. 

Cesta na Ulici gen. Svo-
bodu je vyasfaltova-
ná, pribudli tu i nové 

parkovacie miesta 
na ploche pred oto-

čom autobusov. Dnes 
tu šikmo zaparkuje 37 

áut. Štyri BUS zastávky 
majú pevné betónové 

stojiská s kasselský-
mi obrubníkmi. Ešte 

sa dokončujú úpravy 
terénu a zameriava-

jú cestu pred reali-
záciou vodorovného 

dopravného značenia. 

ŠKOLSKÝ ROK SA ROZBEHOL
V prvý septembrový týždeň zasadlo do školských lavíc 
mestských základných škôl 528 prvákov. Materské školy 
navštevuje spolu približne 1 500 detí. 

 V 16 materských školách, 
ktoré sú v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Mesta Trenčín, je ešte 
niekoľko voľných miest. „Záleží 
na konkrétnej škôlke a veku die-
ťaťa, rodičom odporúčam pýtať 
sa priamo u riaditeliek mater-
ských škôl,“ hovorí riaditeľ Škol-
ských zariadení Mesta Trenčín 
Rastislav Masaryk.
 Dva mesiace prázdnin sa aj 
tentokrát niesli v znamení men-
ších i väčších investícií a úprav 
v areáloch i v budovách škôl 
a škôlok:

 � dokončenie kompletnej re-
konštrukcie v MŠ, Opatovská 
a MŠ, Šafárikova (dokončujú sa 
drobné úpravy),

 � rekonštrukcia sociálnych za-
riadení, stavebné úpravy v MŠ, 
Pri parku,

 � oprava striech a rekon-
štrukcia sociálnych zariade-
ní v jednom pavilóne v MŠ, 
Na dolinách,

 � rekonštrukcia 1 pavilónu jaslí 

pre potreby MŠ 28. októbra,
 � kompletná výmena okien 

v MŠ, Medňanského (na foto),
 � obnova spojovacej chodby 

v ZŠ, Kubranská s prístavbou 
šatní (práce by mali byť hotové 
do konca októbra),

 � rekonštrukcia kuchyne ZŠ, 
Na dolinách,

 � rozšírenie (zväčšenie) niekoľ-
kých učební ZŠ, Veľkomoravská.
 „Do budúcna chceme pokra-
čovať. Máme napríklad vypraco-
vanú projektovú dokumentáciu 
na rozšírenie školy o nové učeb-
ne v ZŠ Dlhé Hony, kde počítame 
i s rekonštrukciou jedálne a ku-
chyne,“ uviedol primátor Ri-
chard Rybníček.  E.S.

Ďalšie investície 
do školských budov
V najbližšom čase čaká obnova i Materskú školu na Kub-
ranskej ulici. Cieľom je zníženie spotreby energie pri jej 
prevádzke. Mesto Trenčín získalo nenávratný finančný 
príspevok vyše 800 tisíc eur.

 Škôlka sa dočká zatep-
lenia a modernizácie vyku-
rovania, osvetlenia i vzdu-
chotechniky. S prácami 
by sa malo začať v októbri 
2018. Realizácia projek-
tu „Obnova MŠ Kubranská 
20, 911 01 Kubrá – Trenčín“ 
bude stáť 885 140 eur, pri-
čom 95 % z tejto sumy je prí-
spevok z EÚ a štátneho rozpoč-
tu. Zvyšných 5 % doplní mesto.
 Trenčín uspel vo výzve Mi-
nisterstva životného prostre-
dia SR v rámci operačného 
programu Kvalita životného 
prostredia, ktorý je spolufinan-
covaný Európskym fondom re-
gionálneho rozvoja. 

 � PENIAZE NA ŠKOLSKÚ 
TELOCVIČŇU 

 Mesto uspelo so žiados-
ťou o dotáciu na rekonštrukciu 

strechy, cvičebného priestoru 
i kúrenia v telocvični Základnej 
školy na Kubranskej ulici. Z mi-
nisterstva školstva príde dotácia 
vyše 70 tisíc eur.
 Mesto zateplí strechu te-
locvične a obnoví palubovku. 
Okolo cvičebného priestoru 
bude vymenený i drevený ob-
klad. Získané peniaze pôjdu aj 
na lepšie vykurovanie telocvič-
ne. Termín začiatku prác na re-
konštrukcii telocvične bude sta-
novený po dohode s vedením 
ZŠ, Kubranská. 
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Mesto vylepšuje podmienky pre statickú 
dopravu a zjednodušuje systém parkovania
Pravidlá, ktoré sa nastavili v marci 2017, boli pripravené 
na základe prieskumov, výsledkov monitorovania i od-
poručení odborníkov. Prax však ukázala, kde bolo treba 
spraviť zmeny, aby sa znížili počty vozidiel v uliciach 
mesta a tieto boli bezpečnejšie.

 Už od začiatku zavedenia 
regulácie sa brali do úvahy aj 
postrehy a pripomienky obča-
nov. Zriadená bola aj telefonic-
ká linka 0902 911 220 či mailo-
vá adresa parkovanie@trencin.
sk. Na základe týchto pripomie-
nok bol upravovaný základný 
dokument o parkovaní VZN č. 
10/2016 o dočasnom parkova-
ní, tak, aby viac vyhovoval ob-
čanom a smeroval k zlepšeniu 
podmienok parkovania predo-
všetkým domácim, rezidentom 
mesta. 
 Prax ukázala aj to, aké bolo 
nevyhnutné regulovať okrem 
centra súčasne aj ulice okolitých 
častí mesta. Ak by bola zavede-
ná regulácia iba v pásme A a B, 
vodiči vyhýbajúci sa úhradám 
za parkovanie by sa presunuli 
do susedných ulíc, čím by sa si-
tuácia podstatne skomplikovala. 

 � ZMENY VYKONANÉ 
NA ZÁKLADE 
PRIPOMIENOK 
OBČANOV

 Uvádzame výber niektorých 
úprav, ktoré vzišli práve od vás.

 � Rozšírenie územnej platnos-
ti rezidentskej karty: S karta-
mi typov Pásmo a Pásmo a dl-
hodobé je možné od novembra 
2017 parkovať aj v susednom 
(teda z D do C a opačne, rovnako 
aj z H do G a opačne). Rozšíre-
nie územnej platnosti rezident-
skej parkovacej karty je automa-
tické a nie je potrebné oň žiadať. 
Tieto zmeny územnej platnosti 
sa netýkajú abonentskej parko-
vacej karty typu Abonent dlho-
dobé v pásme. Táto karta naďa-
lej platí iba v jednom, vybranom 
pásme. Počas platnosti parkova-
cej karty je však možné pásmo 
zmeniť a to aj opakovane. 

 � Preradenie Hviezdoslavovej 
ulice z  pásma A  do  pásma B: 
Dôvodom preradenia bola sku-
točnosť, že Hviezdoslavova ulica 
má vjazd od Námestia sv. Anny 
a dopravne viac súvisí s pásmom 
B ako s centrom mesta a Miero-
vým námestím. 

 � Začlenenie ulice Žilinská 13 

– 17 do  spoplatneného pásma 
H: Ulica je na hranici pásma so 
zatiaľ neregulovanou lokalitou 
a v okolí domu parkovali vodiči 
vyhýbajúci sa plateniu. Občania 
preto žiadali, aby boli do pásma 

zaradené aj miesta v okolí ich 
domu.

 � Zmena dopravného reži-
mu na  Šoltésovej ulici: Táto 
časť ulice, cca 27 parkovacích 
miest, v úseku od križovatky 
Ulice kpt. Nálepku pozdĺž oplo-
tenia športového areálu, ZŠ 
na Hodžovej ulici a za OC Roz-
kvet bola označená ako dlho-
dobé parkovisko, s dobou spo-
platnenia do 8.00 do 16.00 h, 
kým celé pásmo je spoplatnené 
nepretržite, od 00.00 do 24.00 
h. Obyvatelia bytovky na Ul. 
kpt. Nálepku 2 upozorňovali, 
že hoci mali zakúpené parko-
vacie karty, musia vyhľadávať 
vzdialenejšie parkovacie miesta. 
Po 16.00 h parkovisko pri dome 
vyhľadávali návštevníci športo-
vísk, prevádzkarní OC Rozkvet, 

pošty, bufetov v čase hokejovej 
sezóny aj fanúšikovia, ktorí tu 
mohli parkovať zdarma. 

 � Zrušenie dvoch dlhodobých 
parkovísk na  uliciach Dlhé 
Hony a Legionárska (pri okruž-
nej križovatke): V tejto lokali-
te sa uprednostnilo krátkodobé 
parkovanie pred celodenným 
parkovaním, čo viac vyhovuje 
klientom okolitých zdravotníc-
kych zariadení. Touto zmenou 

bolo možné poskytnúť dostatoč-
ný počet parkovacích miest pre 
obyvateľov okolitých bytových 
domov, držiteľov kariet. Keď-
že na tomto parkovisku mohli 
parkovať vodiči po 16.00 h bez 
úhrady, domáci mali problém 
nájsť voľné miesto, hoci mali 
parkovacie karty. 

 � ĎALŠIE ZMENY 
SMERUJÚCE 
K ZLEPŠENIU 
PARKOVANIA

 � Vytvorenie dlhodobého 
parkoviska na  Partizánskej: 
Nové dlhodobé parkovanie bolo 
vyznačené na 120 metrovom 
úseku Partizánskej ulice, pred 
križovatkou s Ul. Cintorínskou 
s dobou spoplatnenia v pracov-
ných dňoch od 8.00 h do 16.00 
h. 

 � Dlhodobé parkovisko v cen-
tre: Po ukončení stavby moder-
nizácie železničnej trate boli 
vyznačené parkovacie mies-
ta na Mládežníckej ulici oproti 
športovej hale a pri reštaurácii 
Koliba. Parkovisko je zaradené 
ako pásmo F. Parkovať tu môžu 
môcť vodiči, ktorí uhradia jed-
norazové parkovné alebo dr-
žitelia parkovacích kariet pre 
dlhodobé parkoviská a celo-
mestských kariet.

 � Rovnaká doba 

spoplatnenia: Vo všetkých re-
gulovaných pásmach, na parko-
viskách označených ako dlho-
dobé je upravená jednotná doba 
spoplatnenia od 8.00 do 16.00 
h. Po tomto čase je na nich par-
kovanie bezplatné. Zjedno-
tená bola aj doba spoplatne-
nia v pásmach C, D, G, H a to 
v pracovných dňoch od 00.00 
do 24.00 h, s výnimkou dlhodo-
bých parkovísk. V pásme A a B je 
taktiež rovnaká doba spoplatne-
nia v pracovných dňoch od 8.00 
do 18.00 h. V sobotu dopoludnia 
od 8.00 do 12.00 sú spoplatnené 
parkoviská iba v pásme A (Pa-
lackého, Nám. SNP, Hasičská)

 � ÚPRAVY 
V JEDNORAZOVOM 
PARKOVANÍ

 Zjednodušenie systému 
s cieľom vyjsť v ústrety požia-
davkám občanov sa vykonali aj 

pri jednorazovom parkovaní. 
 � Rozšírenie platnosti par-

kovného: Vodič, ktorý uhradí 
parkovné (v automate, cez sms 
alebo mobilnou platbou) v jed-
nom pásme, môže preparkovať 
aj na iné parkovisko. A to v rov-
nakom pásme alebo aj v inom 
pásme, ktoré je ale spoplatne-
né nižšou sadzbou hodinové-
ho parkovného. Tam už nepla-
tí parkovné a môže parkovať až 
do konca predplateného času, 
ktorý má vyznačený na parkova-
com lístku, v potvrdzujúcej SMS 
alebo v potvrdení o úhrade cez 
mobilnú platbu.

 � Vypustenie povinnosti: 
Umožnenie zakúpiť si parko-
vací lístok v automate, ktorý je 
umiestnený aj v inom pásme, ako 
v tom, kde je auto zaparkované.

 (Ľ. SEDLÁKOVÁ)
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Voľby do orgánov 
samosprávy obcí sa blížia 
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhod-
nutím určil, že voľby do orgánov samosprávy obcí sa 
uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018. Voliči si v meste 
Trenčín budú v tento deň voliť poslancov mestského za-
stupiteľstva a primátora mesta od 7.00 do 22.00 hodiny. 

 Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne 4. 7. 2018 určilo, že 
bude mať v nasledujúcom vo-
lebnom období 25 poslancov, 
ktorí sa budú voliť v 4 volebných 
obvodoch. Vo volebnom obvo-
de číslo 1 (STRED, DOLNÉ 
MESTO, DLHÉ HONY, NOVI-
NY, BISKUPICE – zodpovedá 
VMČ STRED) sa bude voliť 6 
poslancov. Vo volebnom obvode 
číslo 2 (JUH – zodpovedá VMČ 
JUH) sa bude voliť 7 poslancov. 
 Vo volebnom obvode číslo 3 
(SIHOŤ I – IV, OPATOVÁ, POD 
SOKOLICE, KUBRÁ, KUBRI-
CA – zodpovedá VMČ SEVER) 
sa bude voliť 7 poslancov. Vo 
volebnom obvode číslo 4 (ZÁ-
MOSTIE, ZLATOVCE, ISTEB-
NÍK, ORECHOVÉ, ZÁBLATIE 
– zodpovedá VMČ ZÁPAD) sa 
bude voliť 5 poslancov.
 Zoznam všetkých zaregis-
trovaných kandidátov pre voľby 
primátora mesta a kandidátov 
pre voľby do mestského zastupi-
teľstva bude zverejnený v nasle-
dujúcom vydaní INFA.

 � INFORMOVANIE 
VOLIČOV

 Mesto Trenčín v súlade 
s účinnou právnou úpravou naj-
neskôr do 16. 10. 2018 (t. j. naj-
neskôr 25 dní predo dňom ko-
nania volieb) doručí do každej 
domácnosti oznámenie, v kto-
rom uvedie čas konania volieb, 
volebný okrsok, volebnú miest-
nosť, stručný spôsob úpravy 
hlasovacieho lístka a povinnosť 
voliča preukázať sa pred hlaso-
vaním preukazom totožnosti. 
Toto oznámenie už nedostáva 
menovite každý volič. Na ozná-
mení, ktoré si voliči nájdu v poš-
tových schránkach, je uvedená 
len adresa bez mena a priezvis-
ka voliča. Doručuje sa len jedno 

oznámenie do každej domác-
nosti, teda do rodinného domu 
alebo bytu. 

 � HLASOVACIE 
PREUKAZY NEBUDÚ

 Právo voliť do orgánov sa-
mosprávy obcí má obyvateľ 
obce (občan Slovenskej repub-
liky a cudzinec), ktorý má trva-
lý pobyt v obci a najneskôr v deň 
konania volieb dovŕši 18 rokov 
veku. Volič môže voliť len v obci 
svojho trvalého pobytu vo voleb-
nom okrsku, v ktorého zozname 
voličov je zapísaný. Upozorňu-
jeme voličov, že hlasovacie pre-
ukazy sa pri voľbách do orgánov 
samosprávy obcí nevydávajú.

 � ZMENY V TROCH 
OKRSKOCH

 Na riadne organizačno-
-technické zabezpečenie volieb 
do orgánov samosprávy obcí 
primátor mesta Trenčín určil 
volebné okrsky a volebné miest-
nosti. V našom meste je vytvo-
rených 50 volebných okrskov. 
Zmeny nastali vo volebných 
miestnostiach v 3 okrskoch. 
V okrsku č. 2 sa volebná miest-
nosť bude nachádzať v Základ-
nej škole na Ulici 1. mája 168/7 
(v predchádzajúcich voľbách bol 
tento okrsok umiestnený v Gym-
náziu Ľ. Štúra). V okrskoch č. 
47 a 48 bude volebná miestnosť 
v budove Trenčianskych vo-
dární a kanalizácií, a. s. (TVK) 
na Kožušníckej 72/4 (v pred-
chádzajúcich voľbách bol tento 
okrsok umiestnený v Gymnáziu 
FUTURUM).
 Podrobné vymedzenie úze-
mí volebných okrskov a voleb-
ných miestností bude zverejne-
né v nasledujúcom vydaní INFA, 
ktoré vyjde 31. októbra. (RED)

Kde v meste vám chýba cyklostojan?
Mesto Trenčín má 50 nových cyklostojanov. 
O  ich umiestnení môžete rozhodnúť aj vy. 
Svoj návrh napíšte do dotazníka, ktorý nájde-
te na trencin.sk/nove-cyklostojany

Vzácnosť nálezov preveria
 Počas 3. dobrovoľ-
níckeho tábora pri Tren-
čianskom hrade 17. – 22. 
augusta 2018 našli jeho 
účastníci pri prácach asi ti-
sícku rôznych črepín a ďal-
ších vecí, ktoré vytriedili 
a nachystali na zdokumen-
tovanie. Ako informoval 
organizátor tábora Július 
Bruna, nález odovzdali 
Krajskému pamiatkovému úra-
du v Trenčíne na spracovanie. 
V priestore pri južnom opevne-
ní hradu odpracovalo 42 dobro-
voľníkov 323 hodín. Ich cieľom 
bolo pomôcť pri obnove hra-
dieb južného opevnenia a svo-
jím dielom prispieť k medziná-
rodnému projektu TreBuChet. 
Jedným z výsledkov tohto pro-
jektu bude nový vstup do Tren-
čianskeho hradu z lesoparku 

Brezina. Plochu nového vstupu 
sa rozhodli počas tábora vyčistiť 
a upraviť. Zároveň zbierali, čis-
tili a pripravovali kamene z pô-
vodného múru južného opevne-
nia na ich použitie pri obnove 
chýbajúcej časti v celkovej dĺž-
ke asi 12 a výške do 10 metrov. 
Dobrovoľnícky tábor sa konal 
s podporou Mesta Trenčín, Ro-
tary Clubov Trenčín a Laugarí-
cio.  (E. M.), FOTO: P. S.

Škôlka je vynovená

 Materská škola na Ulici 28. 
októbra sa od tohto školské-
ho roku teší z nových krásnych 
priestorov s celkovou kapacitou 
42 detí v dvoch triedach. Druhá 

trieda pribudla v pavilóne 
detských jaslí. Potrebnú 
úpravu priestorov a vyba-
venie interiéru tried finanč-
ne podporilo Mesto Trenčín 
sumou 10 tisíc eur. Poďako-
vanie patrí aj všetkým rodi-
čom za ochotu a poskytnu-
tú pomoc pri prácach počas 
celého augusta. Veríme, že 
nové priestory si plnohod-

notne a šťastne užijú deti aj za-
mestnanci materskej školy.
 
 TEXT A FOTO: N. PETROVÁ,  
 MŠ 28. OKTÓBRA

UPOZORNENIE PRE BYTOVÉ 
DOMY S VLASTNOU ZELEŇOU 
Bytové domy, ktoré sú vlastníkmi zelene, sú povin-
né prostredníctvom svojho správcu alebo zástupcu 
vlastníkov bytov prihlásiť sa buď k bionádobe, alebo 
podpísať prehlásenie, že budú vzniknutý bioodpad zo 
svojej záhrady kompostovať. 

 Vyhadzovať bioodpad 
do nádoby na komunálny od-
pad je zakázané. Podľa zákona 
o odpadoch ide o priestupok, 
za ktorý môže byť uložená po-
kuta do výšky 1 500 €. Každý 
bytový dom s vlastnou záhra-
dou alebo vlastným pozem-
kom, na ktorom sa nachá-
dza zeleň, si preto musí zvoliť 
spôsob triedenia bioodpadu. 
Táto povinnosť vznikla 1. ja-
nuára 2018 v zmysle zákona 

o odpadoch a príslušných VZN 
platných na území nášho mes-
ta. Zvoliť si jeden zo spôsobov 
mali bytové domy do konca ja-
nuára 2018. Je však stále dosť 
domov, ktoré na túto povin-
nosť nereagovali. Bionádo-
ba bude pridelená bytovému 
domu, ktorého obyvatelia sú 
paušálne platiacimi poplat-
níkmi, v rámci paušálneho po-
platku za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad. (RED)
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Jesenné upratovanie pokračuje

 Od 8.00 hod. do 12.00 hod.  Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

SOBOTA 
– 6. 10. 

2018

 – Karpatská – Stromová (parkovisko)
 – Karpatská – Puškinova (pri križovatke)
 – Nad tehelňou (oproti garážam, nádoba na sklo č.7097)
 – Nad tehelňou – Pod Brezinou (oproti RD č. 64)
 – Jilemnického (oproti RD č.16 – elektrorozvodňa)
 – Horný Šianec – Hviezdoslavova (plocha pri byt. dome č.13)

 – Belá – za plotom TESCO (oproti RD č. 9/1959)
 – Nozdrkovce (otoč autobusu oproti domu č. 21/1934)
 – J. Zemana (2-4/2394-nádoba na sklo 7998)
 – Záhumenská (autobusová zástavka – OTOČ)
 – Električná (za autobus. zást. pri smetných nádobách)

SOBOTA 
– 13. 10. 

2018

 – Majerská (oproti RD č. 9)
 – Kasárenská (križovatka smer do Stavív)
 – Orechové kaplnka (zákruta – zrkadlo)
 – Horné Orechové (nádoba na sklo č. 7749)
 – Súhrady – Široká 

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

SOBOTA 
– 20. 10. 

2018

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

 – Žabinská (oproti domu č. 34)
 – Ľ. Stárka – Piešťanská (pred zákazovou značkou)
 – Veľkomoravská (oproti RD 2116/10)
 – Školská (oproti RD č. 50)
 – Zlatovská – Továrenská (križovatka oproti SBD 2182)

SOBOTA 
– 27. 10. 

2018

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

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

SOBOTA 
– 3. 11. 

2018

 – Pod čerešňami (pri RD č. 1)
 – Pádivého (pred bytovkou 5/686 – oproti 679)
 – Považská (bytovka 1708, oproti garážam 99 – 101)
 – Hodžova (bezbarierová bytovka – vedľa tel. búdky)
 – Hurbanova (oproti byt. domu č. 54 – pri garážach) 

 – M. Turkovej (bytovka č. 36 – oproti škôlke)
 – Gen. Goliana – Kpt. Nálepku (oproti zim. štadiónu)
 – Nábrežná – Študentská (bytovka č. 12)
 – Kpt. Nálepku (pri dome 1675)
 – Holubyho nám. (oproti RD 1692)

SOBOTA 
– 10. 11. 

2018

 – Kubranská – Pred poľom (pri byt. dome č. 374 – 375)
 – Kubrica – námestie (otoč autobusu)
 – Kubranská (pri Kyselke)
 – Kubrá – Pažítky (pri RD č. 59)
 – Kubrá pri kríži (pri RD č. 249)

 – Kukučínova – horná časť pod Brezinou (nádoba na sklo – 
zákruta)

 – Pred poľom (oproti garážam na rázcestí za domom č. 11)
 – K výstavisku (pri SOŠ)
 – Pod Sokolice (pri č. 17/514)
 – Kubrá – námestie (oproti RD 116, pri tel. búdke)

Po prvých dvoch sobotách, kedy sa upratovalo v mestskej časti Juh, prichádzajú v októbri na rad mestské časti Stred a Západ. 
Pripomíname termíny, v ktorých budú počas sobôt pristavené na stanovištiach dva veľkoobjemové kontajnery. 

Upozornenie: Z dôvodu investičných akcií sa jednotlivé stanovištia môžu meniť v závislosti od stavebných prác. Aktuálne informácie budú uverejňované na www.trencin.sk

DERATIZÁCIA V MESTE TRENČÍN 
Predchádzajme vzniku a šíreniu prenosných ochorení. 

 Regionálny úrad verejné-
ho zdravotníctva so sídlom 
v Trenčíne vydal výzvu na vy-
konanie regulácie živočíšnych 
škodcov v termíne od 1. do 31. 
októbra 2018. Mesto Trenčín, 
fyzické osoby – občania, fyzic-
ké osoby – podnikatelia a práv-
nické osoby na území mesta 
Trenčín sú povinní zabezpečiť 
plnenie opatrenia podľa záko-
na o ochrane, podpore a roz-
voji verejného zdravia. Táto 
výzva je uverejnená na we-
bovej stránke úradu www.
ruvztn.sk, i na stránke mesta 
www.trencin.sk.

 � VEREJNÚ ZELEŇ 
DERATIZUJE MESTO 

 Mesto Trenčín zabezpečí 

deratizáciu priestranstiev ve-
rejnej zelene v rozsahu cca 
110 ha vrátane stojísk smet-
ných nádob nachádzajúcich 
sa na verejnej zeleni a niekto-
rých objektov v majetku mes-
ta. V termíne od 15. do 31. ok-
tóbra 2018 tieto práce vykoná 
firma Pavol Beták – ASANA, 
s. r. o. Pôjde o lokality: sídlis-
ko Kvetná, Zámostie – Nové 
Zlatovce, Zlatovce, Zámostie 
– pred železnicou, JUH, Cen-
trum – Dolné mesto, bytovky 
pri Leoni, Noviny, Sihoť I, II, 
III, IV, Pod Sokolice, Kubrá, 
Kubrica a Opatová. 

 � DERATIZÁCIA VEREJNEJ 
KANALIZÁCIE 

 Od 15. do 31. októbra 2018 

vykoná deratizáciu verejnej ka-
nalizácie, ktorú má v správe 
aj spoločnosť TVK, a. s., pros-
tredníctvom firmy Pavol Beták 
– ASANA. 

 � DAJTE POZOR 
NA DOMÁCICH 
MILÁČIKOV 

 Upozorňujeme majiteľov 
domácich a spoločenských 
zvierat, aby v čase vykonávania 
deratizácie zvýšili kontrolu ich 
pohybu na verejných priestran-
stvách zelene a zabránili kon-
taktu zvierat s návnadami. 

 � POVINNOSŤ AJ PRE 
PODNIKY A BYTOVÉ 
DRUŽSTVÁ 

 Útvar stavebný a životného 
prostredia zároveň odporúča 

v š e t k ý m 
b y t o v ý m 
d r u ž s t v á m , 
bytovým spo-
ločenstvám, poľnohospodár-
skym družstvám, podnikom, 
prevádzkam podnikania a orga-
nizáciám, ktoré spravujú objek-
ty na území mesta Trenčín, ako 
aj vlastníkom bytových domov 
a objektov, užívateľom nehnu-
teľností a pozemkov, aby si spl-
nili povinnosť v zmysle zákona 
o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a zabezpečili 
vykonanie deratizácie svojich 
objektov, ich okolia a prípojok 
kanalizácie pred objektmi. Vy-
zývame občanov, ak zaevidovali 
zvýšený výskyt hlodavcov na ve-
rejných pozemkoch, aby to na-
hlásili na útvar stavebný a ži-
votného prostredia.  (ÚSAŽP)
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Majú novú koncertnú sálu

Základná umelecká škola Karola Pádivého plánuje 11. 
októbra o 17.00 hodine slávnostný koncert svojich býva-
lých a súčasných žiakov. Pol hodinku pred tým rovnako 
slávnostne otvorí novú koncertnú sálu. 

 Vchádza sa do nej hlavným 
vchodom a diváci už nemusia 
prekonávať niekoľko poschodí. 
Hneď na prízemí ich čaká príjem-
ný priestor s kapacitou vyše 100 
divákov. „Koncertná sála, ktorú 
sme mali do minulého školské-
ho roku, už kapacitne nepostačo-
vala našim potrebám, preto sme 
sa rozhodli v už existujúcej sále 
tanečného odboru malými úpra-
vami zmeniť priestor na koncert-
nú sálu,“ hovorí riaditeľka ško-
ly, Eva Kulhánková. S prácami 
začali v júli úpravou osvetlenia, 

nasledovali maliarske práce 
a nové interiérové vybavenie. 
V septembri inštalovali obrazy 
a dekorácie. „Sála bude slúžiť 
prevažne našim žiakom, na tried-
ne a verejné koncerty, výstavy, prí-
padne na workshopy. Máme dob-
rú spoluprácu s Klubom priateľov 
vážnej hudby a niekoľko koncertov 
plánujeme v spoločnej spoluprá-
ci,“ informuje E. Kulhánková. 
Do novej sály pozýva na prvé dva 
festivalové koncerty aj Trenčian-
ska hudobná jeseň 2018.
 (E. M.) FOTO: ARCHÍV ZUŠ

FARMÁRSKY

JARMOK

  poctivé farmárske produkty a výrobky z blízkych 
regiónov

  med a peľ, údené mäsové a pekárenské výrobky, 
syry, parené knedle, buchty, domáce vajíčka 

  sezónne kvetinové aranžmány, výrobky z prútia 
  špeciality a dobré jedlo – burčiak, pečené wafle, 

grilovaný oštiepok

Program na pódiu:

9.30 | BIG BAND NOVÁKY – mladí muzikanti 
zo Základnej umeleckej školy v Novákoch

11.00 | HUNCÚTI – ľudová kapela z Drietomy

13.00 | SPOD BUDÍNA – folklór s príchuťou 
world music spod oravských hôr

Sprievodné podujatia pre deti:
  tvorivé dielničky a pohybové aktivity Centra 

voľného času, živé zvieratká z farmy

Vstup voľný. visit.trencin.sk • fb.me/kic.trencin

6. október 2018
8.00 – 14.00 | Mierové námestie

POSLEDNÝ V TOMTO ROKU

Farmárske jarmoky organizuje mesto

TRENČÍN SI PRIPOMENIE 
100 ROKOV ČSR
Výročiu vzniku Československej republiky sa v októbri 
venuje viacero kultúrnych podujatí. 

 � V mestskej veži bude od 10. 
októbra sprístupnená fotogra-
fická výstava Francúzskeho 
inštitútu s názvom Vznik čes-
ko-slovenských légií. Zatiaľ ne-
publikované fotografie zapoži-
čané z francúzskych archívov 
a sprievodný text spoločne do-
kumentujú dôležité etapy for-
movania česko-slovenských 
jednotiek vo Francúzsku počas 
prvej svetovej vojny. Výstava zo-
stane vo veži do 30. novembra. 

 � V rámci stého výročia vzni-
ku Československej republiky 
Mesto Trenčín pripravilo kon-
cert, na ktorom sa v nedeľu 28. 
októbra o 18.00 hodine predsta-
via Komorný orchester Mesta 
Trenčín a Komorní orchestr Iši 
Krejčího z Olomouca. V evanje-
lickom kostole okrem samostat-
ných skladieb v ich podaní odzne-
jú i spoločné skladby: Posvícení 
Bohuslava Martinů a Hajdúske 

tance – Melodiarium Vladimí-
ra Godára. Koncert je zaradený 
do festivalovej ponuky Trenčian-
skej hudobnej jesene 2018.

 � Ak sa na tento koncert vy-
beriete cestou cez Mierové ná-
mestie, môžete si pozrieť výsta-
vu fotografií so sprievodným 
textom, ktoré približujú život 
v našom meste do roku 1918. 
Na prelome 19. a 20. storočia 
bol Trenčín s 1176 príslušník-
mi armády a žandárstva po Bra-
tislave, Komárne, Košiciach 
a Prešove piatym najväčším po-
sádkovým mestom na Sloven-
sku. Výstavu s názvom Koniec 
Belle Epoque zostavil historik 
PhDr. Vlastimil Hábl. Výsta-
va zachytáva i tragické udalosti 
trenčianskeho 71. pešieho pluku 
v Kragujevaci, ktorého smutné 
výročie si tento rok pripomína-
me. Na námestí výstavu nájdete 
28. a 29. októbra. (RED)

Mesto Trenčín pripravuje 
Vianočné trhy 2018
Ako súčasť podujatia Čaro Vianoc pod hradom potrva-
jú Vianočné remeselné trhy od 5. do 23. decembra 2018 
a Vianočné trhy spotrebného tovaru a textilu od 10. do 23. 
decembra 2018. Zámerom mesta je ponúknuť niečo, čo tu 
ešte nebolo. Preto prichádza s niekoľkými novinkami.

 Na Mierovom námestí bude 
počas vianočných trhov 56 dre-
vených domčekov. Z nich 44 
je určených pre remeselníkov. 
V ponuke by mali byť nielen ľu-
dové, ale i moderné remeselnícke 
výrobky či tradičné potravinár-
ske výrobky (medovníky, trvan-
livé pečivo, mäsové a syrárske 
výrobky). Remeselníci sa môžu 
hlásiť do 15. októbra cez stránku 
www.trencin.sk/jarmoky/. 
 V predaji občerstvenia na Via-
nočných trhoch sú oproti minu-
lým rokom viaceré zmeny. Pre-
nájom stánkov sa bude realizovať 
formou elektronickej aukcie, no 
ich rozmiestnenie bude iné.
 Novinkou budú aj dve pre-
dajné miesta, do ktorých mesto 
hľadá výnimočné, možno aj 
tradičné gastronomické la-
hôdky – napr. parené buchty, 

podpecníky, párance, vegeta-
riánske jedlá a pod. Nebudú sa 
v nich predávať alkoholické ná-
poje a na ich prenájom je vyhlá-
sené výberové konanie. Všetky 
zmeny a podmienky elektronic-
kých aukcií a výberového kona-
nia na predaj občerstvenia náj-
dete na stránke www.trencin.sk/
ako-vybavit/jarmoky/.
 Vianočné trhy spotrebného 
tovaru a textilu sa konajú v pred-
vianočnom čase na Hviezdo-
slavovej a Jaselskej ulici pred 
Posádkovým klubom (ODA) 
v Trenčíne. Záujemcovia sa 
môžu prihlásiť do 15. novembra 
2018 zaslaním prihlášky, kto-
rej predtlač je na www.trencin.
sk/ako-vybavit/jarmoky/. V prí-
pade záujmu bližšie informá-
cie poskytne Ing. Dobiaš na t. č. 
0902 911 047. (RED)
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HoryZonty po tretíkrát vo Hviezde a v Lúči
V novembri otvorí brány už 13. ročník festivalu dob-
rodružných filmov HoryZonty. Dejiskom hlavného 
programu bude Kino Hviezda a Klub Lúč. Sprievodné 
podujatia sa presunú k Váhu pod starý cestný most.

 Prípravy na festival vrcho-
lia. Organizátori majú v týchto 
dňoch plné ruky práce. „Diváci 
sa môžu tešiť na novinky zo slo-
venskej a svetovej kinematografie 
z oblasti prírody a outdoorových 
športov a desiatku hostí prevaž-
ne z Čiech a Slovenska, ktorých 
mená rezonujú nielen doma, 
ale i vo svete,“ hovorí hlavná 
organizátorka Mária Dutko-
vá. Najzvučnejším menom to-
horočných HoryZontov bude 
azda Peter Hámor. „Nebude to 
po prvýkrát, čo privítame v sú-
časnosti nášho najúspešnejšieho 

horolezca v Trenčíne. Pri svojich 
aktivitách má nášmu publiku 
stále čo ponúknuť.“ Okrem Há-
mora sa trenčianskym divákom 
predstavia aj horolezec Michal 
Sabovčík s paraglajderom Ju-
rajom Koreňom, freediverka 
Katarína Linczenyiová a ďalší. 
Pre práce na revitalizácii Parku 
M. R. Štefánika sa po dohode 
s mestom presunú sprievodné 
podujatia k Zátoke pokoja pri 
Váhu. Na filmovom plátne sa 
popri najnovších filmoch z na-
šej i svetovej kinematografie 
z oblasti outdooru predstavia 

i diela neprofesionálnych auto-
rov. Vybrané z prihlásených sní-
mok sa budú, ako po iné roky, 
uchádzať o cenu poroty a cenu 
divákov. Organizátori mysleli aj 
na fotografov, ktorí majú mož-
nosť do 21. októbra poslať svo-
je snímky do fotosúťaže na tému 
unikát. Viac o nej sa záujemco-
via dočítajú na www.horyzonty.
sk. Festival sa bude konať od 8. 

do 10. novembra aj vďaka pod-
pore Ministerstva kultúry Slo-
venskej republiky, Audiovizu-
álneho fondu a Mesta Trenčín. 
Už 20. októbra sa v rámci špe-
ciálnej sekcie Umenie a šport 
v živote zdravotne postihnu-
tých predstaví v kaviarni Na ces-
te (Katov dom) o 17.00 Dagmar 
Sváteková.
 (B. P.)

Sezónu otvoria 
Shakespearom a Alžbetou
V Mestskom divadle Trenčín (MDT) bude sezóna 
2018/2019 výnimočne bohatá na tituly. Prinesie atrak-
tívne premiéry aj pravidelnú ponuku.

 Už 11. októbra ju 
otvoria titulom najhra-
nejšieho chorvátskeho 
autora Mira Gavrana 
Shakespeare a Alžbeta 
o nemenej slávnych po-
stavách histórie a ume-
nia. Gavranove hry uvá-
dzajú divadlá po celom 
svete, na Broadway, 
v celej Európe i Austrá-
lii. Trenčania už mali 
možnosť v naštudovaní 
MDT vidieť jeho vtip-
nú inscenáciu Bábka, či 
brilantne napísanú ko-
médiu Všetko o ženách. 
Tentokrát ale pôjde 
o historickú drámu, kto-
rá polemizuje o slobode 
a moci, o snahe ovládať 
životy druhých, teda o témy na-
najvýš aktuálne. Réžie sa ujala 
mladá trenčianska divadelníč-
ka Michaela Gallová, študentka 
VŠMU. V hereckých úlohách sa 
predstavia Zuzana Mišáková, 
Štefan Richtárech, Simon Ko-
punec a Diana Minarovičová. 
Druhou premiérou sezóny bude 
inscenácia nestarnúcej roz-
právky Perinbaba 1. decembra. 
V novom roku chystá divadlo 
dve premiéry, pôjde o klasiku – 
Gogoľovu Ženbu a Moliérovho 
Lakomca, na ktorom už teraz 

spolupracujú študenti scénic-
kej kostýmovej tvorby Stred-
nej umeleckej školy v Trenčíne. 
Režijne Perinbabu a Ženbu pri-
pravuje Karol Rédli. Predsta-
venie Lakomec bude pod tak-
tovkou Štefana Richtárecha. 
Celý program divadla nájdete 
na webstránke mestskedivad-
lotrencin.sk. Jeho členovia sa aj 
so svojím hlavným partnerom 
Mestom Trenčín tešia na svo-
jich divákov s vierou, že prinesú 
zážitky, na ktoré sa nezabúda. 
 (RED)

NA FESTIVALE ZAZNIE 
SVETOVÁ PREMIÉRA
Trenčianske publikum čaká päť nedeľných koncertov. 

 Keď sa v roku 1977 prvý-
krát v Trenčíne objavil plagát 
s názvom Trenčianska hudob-
ná jar, asi nik nepredpokla-
dal, že sa koncerty vážnej hud-
by s týmto názvom a neskôr aj 
s názvom Trenčianska hudob-
ná jeseň budú v našom meste 
organizovať ešte v roku 2018. 
Ako spomína ich organizátor 
Vlado Kulíšek, prvé festivaly sa 
uskutočnili v čase, keď Trenčín 
bol súčasťou Československa. 
Storočnicu od založenia spo-
ločného štátu Čechov a Slová-
kov si pripomenie 
aj Trenčianska hu-
dobná jeseň 2018. 
Na každom z piatich 
koncertov zaznie mi-
nimálne jedno dielo 
českého a slovenské-
ho autora. Festival 
otvorí 14. 10. gita-
rový recitál Karola 
Matejčíka s klavír-
nym sprievodom 
Karin Remencovej. 
V novej koncert-
nej sále Základnej 
umeleckej školy K. 
Pádivého zaznie aj 
svetová premiéra 
skladby slovenského 
autora Jevgenija Ir-
šaja – Soundsessive. 
Na ďalších koncer-
toch festival uvedie 

spoluprácu špičkového sláči-
kového zoskupenia Muchovo 
kvarteto a jedného z najlepších 
slovenských klaviristov – Tren-
čana Františka Perglera. V deň 
výročia založenia republiky vy-
stúpia dva spriatelené súbory 
– domáci Komorný orchester 
Mesta Trenčín a Komorní or-
chestr Iši Krejčího z Olomou-
ca. V novembri zavíta do Tren-
čína sólistka Opery SND 
Denisa Šlepkovská a komorný 
orchester Capella Istropolita-
na.  (RED)
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Hľadajú domov
Plánujete si zadovážiť 
zvieracieho spoločníka? 
Možno vás oslovia práve 
tieto psíky, ktoré túžia 
po domove.

 Kríženec labradora 8-roč-
ný Nero je vhodný k starším ľu-
ďom, no má rád aj deti, je pova-
hovo stále veľmi hravý a veselý. 
Potrebuje zabezpečený dvor, 
aby neutekal.

 Moris je 4-ročný kríže-
nec nemeckého ovčiaka a kó-
lie, prítulný miláčik, vhodný 
do domu so záhradou, k deťom 
a aktívnym ľuďom.

 Hravá, no poslušná Gra-
ce má asi 3 roky. Je kríže-
nec nemeckého ovčiaka s do-
gou. Vhodná je do bytu alebo 
na dvor s vlastnou búdou, 
do mladej rodiny s deťmi.
Ľudia, ktorí si osvoja psíka 
z karanténnej stanice (kon-
takt 0915 785 007), budú 
oslobodení od dane za psa. 
Osvojenie psíka sú povinní 
oznámiť na úrade.

Trenčiansky polmaratón má dva rekordy

 O prvý sa postaral Miroslav 
Ilavský s časom 1.13:24, druhý 
rekord podala štafeta Gunnex 
runnig team s časom 1.18:29. 
Víťazkou polmaratónu žien 
sa stala Barbora Chrenková 

s časom 1.28:54, pričom strati-
la len 37 sekúnd za minuloroč-
ným rekordom. Štvrtý ročník 
Trenčianskeho polmaratónu sa 
konal 9. 9. 2018. Zúčastnilo sa 
na ňom 253 bežcov a 41 štafiet. 

Deti bežali trať dlhú 500 m a pre 
najmenších pripravilo Materské 
centrum rôzne prekážkové drá-
hy. Každý pretekár, ktorý sa zú-
častnil na akejkoľvek dlhej tra-
ti, získal po dobehnutí do cieľa 
medailu. 
 „Som veľmi rád, že nám po-
časie vyšlo na jednotku. Aj keď 
na začiatku to vyzeralo, že nebu-
de nikto štartovať, keďže všetci 
pretekári sa schovávali v Posád-
kovom klube,“ povedal za orga-
nizátorov Martin Vlnka. „Dú-
fame, že si vychutnali športový 
zážitok. Ďakujeme všetkým, kto-
rí nám prišli dobrovoľne pomôcť, 
dopravnej polícii za plynulý prie-
beh na trati, Mestu Trenčín, 
Trenčianskemu samosprávnemu 
kraju a taktiež všetkým partne-
rom za podporu.“
 FOTO: SLI PHOTO

NARODENINY OSLÁVI 
NA OLYMPIÁDE
 Člen Vzpie-
račského klu-
bu KOFI 
Trenčín, Vo-
jenského špor-
tového centra 
DUKLA Banská 
Bystrica a štu-
dent Športové-
ho gymnázia Se-
bastian Cabala 
bude v októbri 
reprezentovať Slovensko a svoj rodný 
Trenčín na Mládežníckych olympijských 
hrách do 17 rokov. Konajú sa 6. – 18. ok-
tóbra 2018 v Buenos Aires. Sebastian si 
takto splní jeden zo svojich snov a záro-
veň na olympiáde (7. 10.) oslávi svoje 
16. narodeniny. Vzpieraniu sa venuje päť 
rokov a na olympiádu sa nominoval pod 
vedením trénera Pavla Svrčka. Viacná-
sobnému majstrovi Slovenska, 9-násob-
nému slovenskému rekordérovi a me-
dailistovi z Majstrovstiev Európy U15 
2017 k nominácii blahoželáme a držíme 
palce! 
 (RED) FOTO: ARCHÍV KLUBU

ABADÁ CAPOEIRA Z BRAZÍLIE 
UŽ AJ V TRENČÍNE

 Capoeira je umenie, ktoré všetko spája dohromady 
a zmazáva rozdiely medzi ľuďmi i kultúrami. Ide o kom-
plexné spojenie boja s hudbou, akrobaciou a tancom, 
ktoré nemožno jednoznačne zaradiť ani do kategórie bo-
jového umenia, športu či folklóru. Možno práve vďaka 
svojmu netradičnému prístupu vďačí v súčasnosti za ti-
tul najrýchlejšie sa rozvíjajúce bojové umenie na svete. 
Zo svojej kolísky Brazílie si našlo cestu až k nám do Tren-
čína. Tréningy sú 2 razy týždenne v KC Aktivity na Juhu 
(mládež a dospelí UT a ŠTV 18.30 – 20.00, deti od 5 
do 12 r. UT 17.00 – 18.00). Vítaní sú všetci bez rozdielu. 
Kontakt: 0911 087 631, fcb abada.capoeira.trencin, web 
capoeira.sk.

Po jubilejnom 
sústredení začali sezónu
 Po tom, ako karatisti z klubu Laugaricio ab-
solvovali 10-dňové 25. letné sústredenie na Lip-
tove, kde okrem tréningov splavovali Váh či 
jazdili na koni, pustili sa do trénovania v novej 
sezóne. Pridať sa k nim môžete každý ponde-
lok o 16.00 h na ZŠ, Dlhé Hony. Nábor trvá až 
do novembra. FOTO: ARCHÍV KLUBU
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ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO

Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred

1. 10. Mgr. Mária Kubelová – Martin Kukučín – 90. výr. úmrtia

8. 10. Ing. Jozefína Bustinová – Voda: pitná, kyselky, kúpanie

15. 10. Slávnostné posedenie s jubilantami

22. 10. Ing. Ján Meravý – Bezpečnosť pri práci s elektr. 
zariadením

29. 10. Ing. Helena Navrátilová – Voda a elektrina v službách 
človeka – Gabčíkovo

Iné akcie:

4. 10. Jesenný bowlingový turnaj

CENTRUM SENIOROV NA OSVIENČIMSKEJ ULICI  
(PONDELOK – ŠTVRTOK: 9.00 – 17.00, PIATOK: 9.00 – 14.00)

Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitáreň: knihy, TV, noviny 
a časopisy (Pravda, Život, Slovenka), spoločenské hry, PC, internet, hudobné kurzy: flau-
ta, gitara, mandolína.

4. 10. 12.00 Jesenný turnaj v stolnom tenise

4. 10. 16.00 Skleróza multiplex – cvičenie

1. – 31. 10. Výstava Obrazy a odrazy – výber z tvorby Stanislava Neštického

PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ

Cvičenie ženy I. PO a ŠT 9.30 – 10.30, Cvičenie ženy II. UT a PIA 10.00 – 11.00, Stol-
ný tenis UT a ŠT 12.00 – 16.00, STR 13.00 – 15.00, PIA 11.00 – 14.00, Joga I. PO 14.00 
– 15.30, Joga II. PO 15.30 – 17.00, Brušné tance STR 10.00 – 11.00, Keramika klub 
ŠT 10.00 – 12.00 a 14.30 – 16.30, Diabetes konzultácie STR 15.00 – 17.00, Kartové 
hry UT a ŠT 14.00 – 17.00, Spevácka skupina Sihotiar PO 10.00 – 12.00, Výbor JDS 
27 párny týždeň UT od 10.00, JDS 05 nepárny týždeň UT 13.00 – 16.00, Skleróza mul-
tiplex – klub TN posledný ŠT v mesiaci 15.00 – 17.00.

Prevádzkovateľom Centra seniorov je Útvar sociálnych vecí MsÚ Trenčín. 
Kontakt: centrum.seniorov@trencin.sk, v pracovných dňoch počas 
otváracích hodín centra 0901 714 266.

ATV otvorila nový školský rok
 Akadémia tretieho veku 
v Trenčíne otvorila 12. septem-
bra 2018 svoj 32. ročník vzdelá-
vania seniorov. Budú sa stretá-
vať raz do mesiaca vždy v stredu 
od 13.30 do 15.30 h Kultúrnom 
centre Stred na Dlhých Ho-
noch. Na najbližšom seminá-
ri 10. októbra bude prednášať 

očná lekárka MUDr. Gabrie-
la Činčalová o červenom oku 
a stredoškolská profesorka 
v Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne 
RNDr. Zdenka Baxová o astro-
nómii v indiánskych civilizáci-
ách. Pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším je pripravený aj kultúr-
ny program. (RED)

Všetko najlepšie, Janko Zachara

 Od 27. augusta 2018 má ro-
dák z Kubrej, Ján Zachara 90 
rokov. Je najstarším žijúcim slo-
venským zlatým olympijským 
medailistom. Vrchol svojej špor-
tovej kariéry dosiahol na Olym-
pijských hrách v Helsinkách 
roku 1952, kde v kategórii 
do 57 kg získal zlatú medailu. 
Počas svojej športovej kariéry 

odboxoval 430 zápasov, z nich 
365 víťazne. Býva v Novej Dub-
nici a stále trénuje mladých päs-
tiarov. K životnému jubileu mu 
zaželal veľa zdravia a životného 
optimizmu 30. augusta aj pri-
mátor mesta Richard Rybníček 
počas prijatia na Mestskom úra-
de v Trenčíne. 
 (E. M.) FOTO: P. S.

Poďte s INFOm na SENIOR EXPO
 K tradičným jesenným po-
dujatiam výstaviska Expo Cen-
ter v Trenčíne patrí už siedmy 
rok výstava potrieb pre seniorov 
SENIOR EXPO, ktorá sa koná 
12. až 13. októbra spoločne s 9. 
ročníkom výstavy ovocia, po-
trieb pre záhradkárov včelárov 
a farmárskych produktov JA-
HRADA a 5. ročníkom výstavy 
zameranej na zdravý a harmo-
nický spôsob života ZDRAVIE 
& HARMÓNIA. 
 Výstavy SENIOR EXPO 
ponúka produkty, služby a ak-
tuálne informácie z oblasti kaž-
dodenného života zrelých ľudí 
a doplniť ich pútavým sprie-
vodným programom. Jednota 
dôchodcov na Slovensku tento 
rok pripravila pre návštevníkov 
počas výstavy Celoslovenskú 
prehliadku ručných prác se-
niorov JDS pod názvom „Zlaté 
ruky“ a aktraktívnu konferen-
ciu „Za zdravý životný štýl se-
niorov“, ktorú organizuje v spo-
lupráci s Regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva so síd-
lom v Trenčíne. Ponúkne aj mož-
nosť bezplatného vyšetrenia 
– merania tlaku, cholesterolu 
a tuku. 
 Výstava JAHRADA je osla-
vou úrody a šikovnosti pestova-
teľov. Návštevníci uvidia víťaz-
né exponáty 17. ročníka súťaže 

profesionálov Jablko roka, naj-
krajšie jablká amatérov – mi-
lovníkov záhradkárčenia 23. 
ročníka celoslovenskej súťaže 
o najkrajšie jablko. Atraktívna 
praktická škola sadenia, reza-
nia a vrúbľovania stromov, ovo-
cinárske dialógy s prof. Ing. Iva-
nom Hričovským, DrSc., 
ochutnávka medu a medoviny 
a por adenstvo pre včelárov.
 Tipy pre zdravší a spokoj-
nejší život ponúkne piaty roč-
ník výstavy ZDRAVIE & HAR-
MONIA. Na výstave budú mať 
zástupcov aj poskytovatelia kú-
peľných a wellness služieb, zdra-
votné poistenie a iné subjekty 
poskytujúce poradenstvo v ob-
lasti zdravého životného štýlu.
 Viac na www.expocenter.sk.

Zdravie & Harmónia

Senior Expo

12. - 13. 10.
   Expo Center Trenčín

   www.expocenter.sk

Pripomenú si  
Mesiac úcty k starším

Základná organizácia JDS Trenčín 01 pozýva svojich členov 
15. októbra 2018 o 13.30 hodine do KS Dlhé Hony na príjemné 

popoludnie s kultúrnym programom pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším. 

 � ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 8. 10. o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 31. 10. o 17.00 v KD Istebník

VMČ Juh zasadnutie sa konalo 1. 10. 2018

VMČ Sever 4. 10. o 16.00 v KS Kubrá
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 � Uvažuje Mesto s rozší-
rením krytej plavárne sme-
rom k novému železničnému 
mostu? Po zbúraní letného 
kúpaliska je tu priestor na jej 
rozšírenie. MICHAL Z.
Martin Beďatš, hlavný archi-
tekt mesta:
 Priestor medzi hrádzou, no-
vou železnicou a Mládežníckou 
ulicou je v práve prebiehajú-
cej zmene územného plánu č. 
4 rezervovaný pre malý aqua-
park – priestor je zaregulovaný 
špeciálnym regulatívom. Blok 
je primárne určený pre umiest-
nenie plavárne, resp. aquapar-
ku s max. podlažnou plochou 
jedného nadzemného podlažia 
9 400 m2. Akékoľvek iné prí-
pustné funkčné využitie je mož-
né v bloku umiestniť len v prí-
pade, že nebude obmedzovať 
využitie bloku pre umiestne-
nie plavárne, resp. aquaparku. 
Stanovené maximálne výšky 
môžu byť prekročené konštruk-
ciou tobogánov. V polohe pri 
Mládežníckej ulici (na ploche 
regulačného bloku a priľahlých 
plochách koridorov komuniká-
cií) je potrebné umiestniť park 
s rozlohou min. 2 400 m2. Na te-
rasách a strechách jednotlivých 
budov nesmú byť umiestnené 
žiadne doplnkové konštrukcie, 
ktoré by zasahovali do priehľa-
dov na historické centrum mes-
ta. Na streche objektu (-ov) je 
odporúčané zriadenie ihrísk 
(napr. dopravného). Strešnú 
konštrukciu najvyššieho pod-
lažia riešiť ako vegetačnú stre-
chu, okrem plochy prípadných 
ihrísk.

 � Aká stavba vzniká v ka-
tastrálnom území Istebník 
(lesná oblasť Čechovka)? Ďa-
kujem! DUŠAN Z.
Iveta Kubišová, vedúca útva-
ru stavebného a životného 
prostredia:
 Ide o protipožiarnu vežu 
s rozhľadňou, na ktorú bolo vy-
dané stavebné povolenie v roku 
2016.

 � Stala som sa držiteľkou 
ZŤP preukazu. Mám nárok 
na zľavu pri kúpe ročnej par-
kovacej karty? Ďakujem. 
 LENKA J.
Ľuboslava Sedláková, kancelá-
ria primátora: 
 Držitelia preukazu „Ťažko 
zdravotne postihnutý“ (ŤZP), 
ktorí sú odkázaní na individuál-
nu prepravu a majú parkovací 
preukaz, vydaný Úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny parkujú 
bezplatne. Vozidlo označené ta-
kýmto parkovacím preukazom 
je oslobodené od úhrady par-
kovného, no iba v čase, kedy 
slúži na prepravu držiteľa par-
kovacieho preukazu. Ostatní dr-
žitelia preukazu ŤZP (bez par-
kovacieho preukazu) nemajú 
nárok na zľavu z parkovného.

 � Tešíme sa z revitalizácie 
Parku gen. M. R. Štefánika, 
a to aj napriek tomu, že ľudia 
nerešpektujú zákazové značky 
počas rekonštrukcie chodní-
ka a začali rozoberať aj novú 
výsadbu trvaliek. Chcem sa 
opýtať, či sa bude obnovovať 
aj povrch ostatných chodníkov 
v parku, detské ihrisko a altá-
nok? Ďakujem. ZUZANA D.

Ingrid Kuľhová, útvar územné-
ho plánovania: 
 Súčasťou revitalizácie parku 
je ošetrenie drevín, výsadba no-
vých stromov, krov, trvaliek a ci-
buľovín a celoplošné založenie 
nového trávnika. V pondelok 
(17. 9.), po kontrole výsadieb, 
sme zistili, že za víkend zmizlo 
cca 50 ks novovysadených rast-
lín – trvaliek a okrasných tráv. 
O deň neskôr sa 12 z nich naš-
lo pohodených pod kríkmi. Tie 
boli okamžite dosadené. Dnes 
je v parku vysadených vyše 100 
nových stromoch a v najbližších 
dňoch sa budú v parku zakladať 
nové trávniky. 
Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ: 
 V tomto čase sa revitalizu-
je len zeleň v parku. Mesto tam 
zároveň rekonštruuje hlavný 
chodník, popri ktorom vymení 
i lavičky. Samozrejme, v obnove 
parku bude Mesto pokračovať. 

 � Plánujete urobiť priechody 
pre chodcov v Biskupiciach, 
konkrétne ide o križovatku 
pri zastávke MHD a križo-
vatku hneď pri rampách? 
Chodia tadiaľ deti do školy.
 MÁRIA J.
Róbert Hartmann, vedúci 
útvaru mobility: 
 

Na križovatke pri zastávke sú 
priechody v pláne. Realizovať 
ich bude Trenčiansky samo-
správny kraj, nakoľko dotknuté 
cesty sú v ich správe. Na križo-
vatke pri železničnom priecestí 
zatiaľ nie je plánovaný priechod. 

 � To je tak náročné pre 
mesto vybudovať cyklotrasy aj 
v našej časti a pomôcť nám – 
obyvateľom Zámostia?  
 MARTA P.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 Vybudovaniu cyklotrasy 
predchádza istý proces – počnúc 
vysporiadaním pozemkov, kde 
sú niekedy aj desiatky vlastníkov 
(niektorí aj neznámi či mŕtvi), 
končiac finančnou náročnosťou. 
Cyklotrasy mesto projekčne po-
stupne pripravuje – konkrétne 
aj prepojenie Zlatoviec so Zla-
tovskou ulicou a centrom mesta. 
Výstavba sa rieši etapovite. 
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste

trencin.sk/oao

Toto je výber 

otázok a 

odpovedí 

z rovnomennej 

rubriky na 

mestskom 

webe. 

 � KARTA PRE SENIOROV

 � NOVÝ POSKYTOVATEĽ 
VÝHOD

 V zozname poskytovateľov 
výhod pre držiteľov Karty pre 
seniorov pribudla od 26. sep-
tembra 2018 Kaviareň Na Ces-
te. Sídli v Katovom dome 
na Matúšovej ulici. Otvorená 
bola v júli 2017 Rotary Clu-
bom Trenčín Laugario. Obslú-
žia vás v nej s láskou a úsme-
vom ľudia s mentálnym a iným 
zdravotným znevýhodnením. 
Výška zľavy pre držiteľov kar-
ty: koláčik a nápoj (káva, čaj 

alebo sirup) spolu za 2,50 €. 
Kontakt: 0905 308 807. Celý 
zoznam poskytovateľov vý-
hod pre seniorov je priebež-
ne aktualizovaný. Nájdete ho 
na webstránke mesta. Ak ste 
prevádzkovateľom zariadenia 
poskytujúceho tovary alebo 
služby a máte záujem sa zapojiť 
do programu KARTA PRE SE-
NIOROV, pošlite správu na ad-
resu seniorkarta@trencin.sk. 
Podrobné informácie o Karte 
pre seniorov nájdete na strán-
ke trencin.sk/seniorkarta.

KVÍZ K 100. VÝROČIU VZNIKU ČSR
1. Jeden z príslušníkov rodiny Štúrovcov (syn Ľudovítovho 

brata Jána) bol signatárom Deklarácie slovenského náro-
da (v Martine 30. októbra 1918), predsedom miestnej Slo-
venskej národnej rady v Trenčíne (ustanovená 6. novembra 
1918) a zakladateľom „Trenčanských novín“ (prvé číslo vyšlo 
25. decembra 1918). Aké bolo krstné meno tohto národné-
ho dejateľa, ktorého hrob nájdeme na Evanjelickom cinto-
ríne v Trenčíne?

2. V rokoch 1915-1916 vytesali na hradnej skale pri hoteli Eliza-
beth reliéf Víťaznej Hungárie s maďarským textom. V roku 1921 
vznikol na mieste pôvodného reliéfu symbol bratstva dvoch ná-
rodov. Znázorňuje českého vojvodcu a diplomata, ktorý v 15. 
storočí dlhý čas pôsobil aj na Slovensku. O koho ide?

3. V roku 1938, k 20. výročiu vzniku ČSR, postavili v centre Tren-
čína súsošie venované M. R. Štefánikovi. Totalitná moc v noci 
na 4. apríla 1953 nechala toto dielo sochára Jozefa Pospíšila 
odstrániť. Torzo bronzovej Štefánikovej hlavy ukrývali pra-
covníci Kovošrotu až do roku 1990. Kópiu uchovaného torza 
umiestnil akademický maliar Juraj Oravec na nový pomník. 
Kde sa tento pomník, ktorý odhalili v roku 1998, nachádza?

Svoje odpovede posielajte do 8. októbra 2018 na adresu info@tren-
cin.sk. Pre víťazov máme pripravené tieto ceny: vstupenky na pre-
miéru a otvorenie divadelnej sezóny Mestského divadla Trenčín, 
permanentky na krytú plaváreň, termofľašu a dáždnik s logom 
Trenčína. Piatich výhercov vyžrebujeme 9. októbra 2018. (RED)

mailto:info@trencin.sk


6. 10. | 8.00 – 14.00 | 
Farmársky jarmok
MIEROVÉ NÁMESTIE | Posledný tohto-
ročný farmársky jarmok ponúkne mäso-
vé a pekárenské výrobky, syry, domáce 
vajíčka, med, výrobky z  prútia, kveti-
nové aranžmány, grilovaný oštiepok aj 
pečené wafle. O 9.30 zahrajú muzikanti 
z Big Band Nováky, o 11.00 ich vystrie-
dajú Huncúti z  Drietomy a  o  13.00 za-
nôtia folkloristi Spod Budína. Pre deti 
sú pripravené tvorivé dielničky, pohy-
bové aktivity a živé zvieratká z farmy.
6. 10. | 15.30 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom:  
1. svetová vojna a vznik  
Československej republiky

KUBRÁ - ZÁBRANIE | Prvá svetová vojna 
znamenala pre Trenčín mnoho utrpenia, 
obetí aj materiálnych škôd, hoci front 
priamo cez mesto neprechádzal. Zmenu 
politického systému v roku 1918 sprevá-
dzalo hromadné premenovanie ulíc, ako 
aj odstraňovanie pomníkov. O udalos-
tiach z tohto obdobia sa dozviete viac na 
prechádzke mestom, ktorá sa bude konať 
na vojenskom cintoríne v Kubrej - Zábra-
ní. Stretnutie bude o 15.30 na zastáv-
ke Kubrá - námestie, odkiaľ prejdeme k 
cintorínu. Prineste si so sebou občiansky 
preukaz, bez neho nebude možný vstup.
28. 10. | 18.00 | Koncert 
komorného orchestra 
EVANJELICKÝ KOSTOL | V rámci 100. vý-
ročia vzniku Československej republiky 
pripravilo mesto Trenčín v  spolupráci 
s  Klubom priateľov vážnej hudby kon-
cert, na  ktorom sa predstavia Komorný 
orchester mesta Trenčín a  Komorní or-
chestr Iši Krejčího z  Olomouca. Okrem 
samostatných skladieb odznejú i spoloč-
né skladby Posvícení B. Martinů a  Haj-
dúske tance – Melodiarium V. Godára.
3. 11. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Zvyky pri narodení 
a pohrebe
KIC | Zvyky pri narodení mali zabezpečiť 
zdravie a dobrý život dieťaťa. Úkony pri 
smrti mali zaistiť mŕtvemu pokoj na dru-
hom svete. Viac sa o tradíciách dozviete 
na novembrovej prechádzke mestom. 

 � DIVADLO
3. 10. | 19.00 | Také zo života so 
Sajfom
KINO HVIEZDA | Mário Šmýkal uvádza talk-
show, ktorej hosťami budú Matej Sajfa Cif-
ra, Branko Radivojevič a zakladatelia tren-
čianskeho obchodu Bezobalis – Martin 
Gajdoš a Martina Novotová.
11. 10. | 18.30 | Shakespeare 
a Alžbeta

KINO HVIEZDA | Premiéra historickej hry 
Mira Gavrana spojená so slávnostným otvo-
rením sezóny Mestského divadla Trenčín.
13. 10. | 19.00 | Čecháčci 
a Čoboláci
KINO HVIEZDA | Pavol Seriš a  Filip Teller 
v duchu najlepšej tradície stand-up come-
dy odhalia pravdu o Čechoch a Slovákoch. 
17. 10. | 18.00 | Ťapákovci
KINO HVIEZDA | Tragikomický príbeh slo-
venskej rodiny Ťapákovcov zo začiatku 20. 
storočia ukazuje, že za  viac ako sto rokov 
sa toho vlastne až tak veľa nezmenilo.
19. 10. | 18.30 | Nikto nie je 
dokonalý
KINO HVIEZDA | Mestské divadlo Trenčín 
uvádza komédiu Simona Williamsa, v kto-
rej sa predstaví aj Karol Čálik.
24. 10. | 19.00 | Strom
ŠPORTOVÁ HALA | Nové naštudovanie ta-
nečného divadla v  réžii Jána Ďurovčíka 
čerpá námet v histórii slovanstva.

 � KONCERTY
5. 10. | 18.00 | Kollárovci

PIANO CLUB | Na koncerte zaznejú obľúbe-
né hity, ako aj skladby z  nového albumu 
Neúprosný čas.
5. 10. | 19.00 | Chris Ellys
CAFÉ SLÁDKOVIČ | Koncert slovenského 
pesničkára.

5. 10. | 19.00 | Malý koncert 
veľkých nádejí
PIARISTICKÝ KOSTOL | Spoločný koncert 
detského speváckeho zboru Vážky a  škol-
ského speváckeho zboru Piarissimo.
7. 10. | 15.00 | Z našej kuchyne
KINO HVIEZDA | Tradičné vystúpenie det-
ského folklórneho súboru Kornička.
12. 10. | 19.00 | Koncert Nany 
Hudáka
SAVANNA CAFÉ | Prievidzský pesničkár-
sky samorast a  slobodomyšlienkar, ktorý 
svojimi piesňami inšpiruje ľudí v  Čechách 
i na Slovensku.
14. 10. | 17.00 | Hudobný recitál 
piesní Tomáša Lajmona
GALÉRIA VÁŽKA | Účinkujú: Tomáš Lajmon 
a priatelia.
14. 10. | 18.00 | Gitarový koncert
ZUŠ TRENČÍN | Otvárací koncert Trenčian-
skej hudobnej jesene, ktorá je venovaná 
100. výročiu vzniku Československa. Účin-
kujú: Karol Samuelčík (gitara) a Karin Re-
mencová (klavír).
20. 10. | 19.00 | To najlepšie zo 
SĽUKu
ŠPORTOVÁ HALA | Galaprogram  predsta-
ví to najlepšie z  ľudových tancov a  piesní 
v  podaní profesionálneho tanečného sú-
boru, ľudovej hudby a  ženskej speváckej 
skupiny.
21. 10. | 14.30 | Okolo Trenčína
POSÁDKOVÝ KLUB | Festival dychových hu-
dieb, na ktorom sa predstavia DH Textilan-
ka, Drietomanka, Mistříňanka a Lidečanka.
21. 10. | 18.00 | Koncert 
sláčikového kvarteta
ZUŠ TRENČÍN | Účinkujú: Muchovo kvar-
teto, František Pergler (klavír) a  Filip Jaro 
(kontrabas). Koncert je súčasťou Trenčian-
skej hudobnej jesene. 
4. 11. | 18.00 | Vokálny recitál
REFEKTÁR PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA | 
Na  recitáli zaspieva Denisa Šlepkovská 
(mezzosoprán). Koncert je súčasťou Tren-
čianskej hudobnej jesene.
9. 11. | 19.15 | Benefičný koncert 
– Svetlo v srdci 
PIARISTICKÝ KOSTOL | Účinkujú: Mar-
tin Babjak (barytón), Terézia Kružliaková 
(mezzosoprán), Daniel Buranovský (kla-
vír) a Detský spevácky zbor Vážky. Výťažok 
bude venovaný opatrovateľskej a  ošetro-
vateľskej službe pre seniorov. 

 � VÝSTAVY
do 7. 10. | Laura Stropková – 
Kresba a maľba
KIC | Prvá samostatná výstava diel 14-roč-
nej talentovanej absolventky 1. stupňa vý-
tvarného odboru ZUŠ K. Pádivého.

do 9. 10. | Súhry 2018
MESTSKÁ VEŽA | Výstava diel študentov 
a  pedagógov odboru Propagačné výtvar-
níctvo Strednej umeleckej školy v Trenčíne.
do 15. 10. | Rok 1968 v Trenčíne
ŠTÁTNY ARCHÍV | Výstava archívnych doku-
mentov z roku 1968. Pre verejnosť otvore-
né v pondelok – štvrtok od 8.00 do 15.00.
do 26. 10. | Ivana Šáteková
NOVÁ VLNA | Autorka sa venuje problémom 
súčasného človeka. Poznatky získané vlast-
ným spoločenským výskumom vyobrazuje 
prostriedkami vystihujúcimi jej zámer. 
do 28. 10. | Abstrakt G 
Konštrukcie
GALÉRIA VÁŽKA | Autorská výstava Tibora
Hamzu.
do 30. 10. | Ľudové drevoryty 
z Plazowa
TSK | Výstava je realizovaná v rámci projek-
tu Priateľstvo bez hraníc.
1. – 18. 10. | Uhol pohľadu
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografií.
1. – 31. 10. | Obrazy a odrazy
CENTRUM SENIOROV | Výber z tvorby obra-
zov Stanislava Neštického.
1. – 31. 10. | 100. výročie vzniku 
Československej republiky
VKMR JASELSKÁ | Tematická výstavka do-
kumentov z  fondu trenčianskej knižnice 
pri príležitosti 100. výročia vzniku 1. ČSR.
1. – 31. 10. | Príroda plná 
prekvapení
VKMR | Tematická výstavka kníh s  podti-
tulom Deti, zoznámte sa s niečím novým!
1. – 31. 10. | Život

SAVANNA CAFÉ | Mária Jakubcová sa venu-
je arteterapii a artrelaxu. Jej diela sú plné 
šťastia, radosti a pozitívnej energie. 
1. 10. – 14. 11. | Andrea Bečárová 
– Chrobáky
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstavu pripravuje  
Klub filatelistov.
1. 10. – 14. 11. | Huby
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.
3. 10. – 5. 11. | 100 rokov 
od vzniku Československej 
republiky
TSK | Výstava pohľadníc a plagátov Milana 
Belása. Vernisáž 3. októbra o 17.00.

 � NEDAJTE SI UJSŤ
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4. 10. – 25. 11. | Anima
GMAB | Peter Župník patrí k  najvýraznej-
ším členom skupiny fotografov Slovenská 
nová vlna. Jeho tvorbu charakterizuje zo-
brazenie reality, ktorú stvárňuje s  obrov-
skou fantáziou a imagináciou.
4. 10. – 25. 11. | Návraty v čase

GMAB | Výstava predstavuje tvorbu piatich 
spolužiakov, absolventov Katedry umelec-
kej fotografie na FAMU v Prahe z konca 80. 
rokov 20. storočia. Približuje ich rané diela, 
ktorými sa zaradili medzi osobnosti česko-
slovenskej postmodernej fotografie.
4. –5. 10. | Stredoškolák 2018
EXPO CENTER | 20. ročník výstavy stred-
ných škôl z  rôznych oblastí poskytne žia-
kom ZŠ informácie o možnostiach štúdia.
4. – 5. 10. | Job fórum 2018
EXPO CENTER | Medzinárodný veľtrh pra-
covných príležitostí a vzdelávania.
8. – 22. 10. | Sedím na konári 
a je mi dobre
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava článkov a foto-
grafií o súčasnom stave lesov v národných 
parkoch a blízkom okolí. Autor: Ľ. Janíková.
10. 10. – 30. 11. | Vznik česko-
slovenských légií
MESTSKÁ VEŽA | Výstava predstaví zatiaľ 
nepublikované fotografie z  francúzskych 
archívov dokumentujúce dôležité etapy 
formovania česko-slovenských jednotiek 
v krajine galského kohúta.
12. – 13. 10. | Jahrada 2018
EXPO CENTER | Výstava ovocia, farmárskych 
produktov a potrieb pre záhradkárov.
12. – 13. 10. | Senior expo 2018
EXPO CENTER | Výstava potrieb pre seniorov.
12. – 13. 10. | Zdravie & 
Harmónia 2018
EXPO CENTER | 5. ročník výstavy zameranej 
na zdravý a harmonický spôsob života.

 � DETI
pondelok – piatok | 9.00 – 12.00 
| Rána pre maminy
KREATIVO | Deti predškolského veku pri hre 
s kockami LEGO® v spoločnosti mamičiek.
pondelok | 17.30 | Ameerah
KC AKTIVITY | Pre deti od 6 do 12 rokov. Info: 
www.anidestudio.sk, anide@seznam.cz.
pondelok, utorok, štvrtok | 
16.30 – 18.00 | Karate klub 
ekonóm
KC AKTIVITY | Info: 0911 603 068.
pondelok, streda | Tanečná 
škola Goonies
KC AKTIVITY | Moderný tanec pre deti od 3 
rokov. Info: 0915 101 051.
pondelok, streda, piatok | 
Tanečná škola Aura dance
KC AKTIVITY | Moderný tanec pre deti od 5 
rokov do 15 rokov. Info: 0908 731 125.
utorok | 10.00 | Mami spricht 
Deutsch
MC SRDIEČKO | Mamičky sa rozprávajú 
po nemecky a deti sa pri nich hrajú. Vedie 
Lucia Vozárová.

utorok | 10.00 | Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
KC STRED | Vhodné aj pre tehotné ako prí-
prava na dojčenie. Vedie Milka Hromníková.
utorok, streda | 10.00 – 11.00 | 
Keramické patlámo
KC AKTIVITY | Pre deti od 2 rokov v sprievo-
de jedného z rodičov. Info: 0918 561 320, 
mirka@kcaktivity.sk.
utorok | 15.00 – 16.30 | Klub 
keramikárov

KC AKTIVITY | Krúžok pre deti a mládež od 5 
rokov s  výučbou základnej práce s  hlinou. 
Info: 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.
utorok, streda, štvrtok | 15.00, 
16.00, 17.00 | Kreatívno-
vzdelávacie kurzy pre deti 
s kockami LEGO®
KREATIVO | Malý konštruktér (od 4 – 5 ro-
kov), veľký inžinier (6 – 11 rokov). Info: 
www.kreativotn.sk, 0918 883 505.
utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 | 
Korzo dance
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného 
tanca SZUŠ Trenčín. Info: 0903 793 557.
utorok, štvrtok | 18.00 | sobota 
| 17.00 | Parkour & Freerunning 
pre deti
EXPO CENTER | Tréningy pre deti od 5 do 18 
rokov.  Info: academy@borntotrick.com, 
0908 166 858.
streda | 9.00 – 10.00 | 
Riekankovo
KC STRED | Mamička a dieťa sa pri spoloč-
nej hre učia aj riekanky.
streda | 10.00 | Mommie‘s 
English Club
MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-
glicky a deti sa pri nich hrajú.
streda | 16.00 | Cvičenie pre 
tehotné –profylaxia
KC STRED | Vedie pôrodná asistentka Zuza-
na Duncová.
streda, štvrtok | 16.00, 17.00 | 
piatok | 17.00 | Folklórny súbor 
pre deti
KC AKTIVITY | Novovzniknutý folklór-
ny súbor pre deti od  2 do  6 rokov. Info: 
0904 927 161.
štvrtok | 10.00 | Podporná 
skupina nosenia detí
MC SRDIEČKO | Vedú lektorky nosenia – 
Zuzana Čižmárová a Janka Mištinová.
piatok | 16.30 | Orientálne 
tance pre deti
KC AKTIVITY | Habibti – deti od 4 do 6 ro-
kov. Info: www.anidestudio.sk.
1. – 31. 10. | Pasovanie prvákov 
v knižnici
VKMR | Prváčikov čaká slávnostný zápis 
do  knižnice a  čitateľské preukazy na  celý 
rok zdarma. Termín treba vopred dohod-
núť. Info: www.vkmr.sk.
4., 18. 10. | 9.30 – 11.30 | 
Galerkovo
GMAB | Tvorivé dielničky pre deti od  18 
mesiacov do 6 rokov.

14. 10. | 14.00 – 16.00 | Nedeľné 
tvorivé dielne
GMAB | Víkendové tvorivé stretnutie pre 
všetky deti, ktoré sa chcú zoznámiť s ume-
ním.
15. 10. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VKMR | Čítanie rozprávok pre najmenšie 
deti a ich rodičov. Podujatie sa koná v po-
bočkách na Hasičskej, na Juhu (KC Aktivi-
ty), Dlhých Honoch a v Kubrej.
23. 10. | 17.00 | Máme radi 
umenie
VKMR | Prezentácia umeleckej činnosti žia-
kov Súkromnej ZUŠ Trenčín. Podujatie sa 
koná na Hasičskej ulici.
25. 10. | 16.30 | Cyklus 
rodičovských diskusií
KC STRED | Diskusia s psychologičkou Mgr.
Veronikou Kuricovou. Témy: strach, hnev, 
radosť a iné emócie u detí od útleho veku.
27. 10. | 15.00 – 18.00 | 
Halloweenske tvorivé dielničky
OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky pre deti 
spojené so zábavou, súťažami a spevom.

 � SENIORI
streda | 8.00 – 9.30 | Babi, pošli 
mi to mejlom
VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž 
na zvládnutie základov PC a komunikácie 
prostredníctvom e-mailu pre seniorov. Pri-
hlasovanie na 032/770 83 14.
4. 10. | 16.00 | Skleróza 
multiplex – cvičenie
CENTRUM SENIOROV |

9., 23. 10. | 9.00 – 11.30 | Ateliér 
pre seniorov
GMAB | Tvorivé dielne nielen pre seniorov 
zamerané na rôzne témy a techniky.
10. 10. | 13.30 | Seminár XXXII. 
ročníka Akadémia tretieho 
veku
KC STRED | Program: Červené oko – 
MUDr. G. Činčalová. Astronómia v  indian-
skych civilizáciách – RNDr. Z. Baxová. Me-
siac úcty k starším ľudom – pripomenutie.
11., 25. 10. | 15.30 – 17.30 | Klub 
JDS č. 30
KC AKTIVITY | Klubová činnosť, vedie Zden-
ka Buryová.
18. 10. | 15.00 | Mesiac úcty 
k starším – spoločenské 
stretnutie seniorov
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
ských veteránov.

 � PREDNÁŠKY
streda | 15.00 | DIA mapa
CENTRUM SENIOROV |

2. 10. | 16.00 | Zdravotná 
problematika včelstiev
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša V. Pelech.
2. 10. | 17.30 – 19.30 | Zdeňka 
Jordánová – Muž a žena, 
umenie žiť
GALÉRIA VÁŽKA | Stretnutie so spisovateľ-
kou Zdeňkou Jordánovou.
3. 10. | 18.00 – 19.30 | Môj malý 
biznis: prvý krok
GALÉRIA VÁŽKA | Chceš si otvoriť cukráreň, 
kvetinárstvo, či e-shop? Rozprávanie Tig-
rana Aleksanyana je pre všetkých, ktorí 
zbierajú odvahu realizovať svoj vlastný ná-
pad. Viac na www.voices.sk.

CINEMAX
od 4. 10. | Venom
Akčný sci-fi triler, v ktorom sa Tom Har-
dy predstaví ako jeden z najznámejších 
komiksových antihrdinov od  Marvelu. 
Keď sa novinár Eddie Brock stane hos-
titeľom nebezpečného mimozemského 
symbionta, stáva sa z neho jedna z naj-
väčších hrozieb pre ľudstvo, no najmä 
pre neho samého.
od 4. 10. | Zrodila sa hviezda
Americká hudobná dráma s  Brad-
leym Cooperom a  Lady Gaga. Príbeh 
o  ostrieľanom muzikantovi Jackso-
novi, ktorý sa zamiluje do  začínajú-
cej speváčky Ally. Tá už svoj veľký sen 
o hviezdnej kariére takmer vzdala, ale 
Jack ju napokon presvedčil vyjsť na pó-
dium. Keď Allyin raketový štart zatieni 
jeho vlastnú kariéru, Jack stále obtiaž-
nejšie nesie svoj ústup z veľkých pódií.
od 11. 10. | Tajomstvo domu 
s hodinami
Rodinný film o  10-ročnom Lewisovi, 
ktorý sa sťahuje k  strýkovi do  staro-
dávneho sídla, kde sa dejú veľmi čudné 
veci. Strýko aj susedka sú totiž čaro-
dejníci a už dlho sa snažia rozlúštiť ta-
jomstvo strašidelných hodín tikajúcich 
v stenách domu. Podarí sa im s Lewiso-
vou pomocou hodiny zastaviť a odvrá-
tiť tak apokalypsu, ktorú kedysi dávno 
naplánoval zlý čarodejník?
od 11. 10. | Prvý človek
Dramatický príbeh letu Neila Arm-
stronga začína v  roku 1962, keď začal 
pracovať ako pilot pre NASA a zároveň 
sa musel vyrovnať s osobnou tragédiou 
– smrťou dvojročnej dcéry na nevylie-
čiteľnú chorobu. Armstrongovým zá-
kladným charakterovým rysom je po-
koj vo všetkých situáciách, aj pri jeho 
prvom kroku na  Mesiaci. Protiváhou 
pokoja je absolútny stres jeho ženy, 
s  ktorým prežíva Neilove úspechy, ale 
aj možnosť, že sa už nikdy nevráti.
od 11. 10. | Zlé časy v El 
Royale
Americký thriller. Niekoľko cudzincov 
sa stretne v  zašlom hoteli El Royale. 
Nemajú nič spoločné, okrem tajom-
stiev, ktoré každý z  nich skrýva. A  ke-
dysi vychytený hotel má tiež vlastnú, 
veľmi temnú minulosť. 
od 25. 10. | Johny English 
znovu zasahuje
Britská dobrodružná komédia s Rowa-
nom Atkinsonom. Johnnyho Englis-
ha – tajného agenta na  penzii – by 
do  služieb vlasti za  normálnych okol-
ností nepovolal ani ten najväčší šia-
lenec. Avšak keď geniálny počítačový 
hacker odhalí identitu všetkých agen-
tov britskej tajnej služby, jediným zá-
chrancom je práve on. Čo na tom, že si 
absolútne netyká s najnovšími techno-
logickými hračkami.
od 18. 10. | Serenity – Ticho 
pred búrkou
V  mysterióznom filme Serenity všetky 
tajomstvá raz vyplávajú na povrch. Ba-
ker (Matthew McConaughey) si svoje 
životné rany hojí v  pokoji a  horúčave 
rajského exotického ostrova v  Karibi-
ku, kde svoju nepeknú minulosť zapí-
ja v bare. Ticho jeho života prelomí ako 
blesk z jasného neba jeho bývalá žena 
a prinesie mu do života búrku.

 � FILM
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4. 10. | 9.00 – 14.00 | 
Dobrovoľníctvo v kocke
EXPO CENTER | V rámci výstavy Stredoško-
lák sa dozviete všetko o dobrovoľníctve.
4. 10. | 16.00 | Literárny klub 
Omega
VKMR | Pozvánka pre priaznivcov literatúry 
na diskusiu a prezentáciu vlastnej tvorby.
4. 10. | 16.00 | Kelti na Považí
TRENČIANSKE MÚZEUM | Prednáša Karol 
Pieta z Archeologického ústavu SAV v Nitre.
4. 10. | 16.00 | Prví padákoví 
strelci na Slovensku
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ján Dibala.
4. 10. | 18.30 | Prehliadka 
výstavy Anima s Petrom 
Župníkom
GMAB | Komentovaná prehliadka fotogra-
fickej výstavy s autorom Petrom Župníkom.
5. 10. | 10.00, 16.00 | Prehliadka 
výstav s autormi
GMAB | Komentované prehliadky fotogra-
fických výstav za  účasti autorov - Petra 
Župníka,  Ruda Prekopa a Vasila Stanka. 
8. 10. | 16.00 | Potraviny ako 
liek
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ing. Šikuda.
9. 10. | 18.00 – 20.30 | Ako 
sa vo vzťahu brániť pred 
manipuláciou
GALÉRIA VÁŽKA | Manipulatívna komuni-
kácia sa objavuje v pracovných a osobných 
vzťahoch. Ako ju spoznáme a  ako sa mô-
žeme pred ňou účinne brániť? Témou nás 
prevedú psychológovia a komunikační tré-
neri Martin Čajko a Michal Šoltés z projek-
tu Otvorená hra. Viac na www.voices.sk.
10. 10. | 15.30 | 100. výročie 
vzniku prvej ČSR – podiel 
gen. M. R. Štefánika ako 
politika na vznik prvého 
samostatného štátu Čechov 
a Slovákov
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Mgr. Uhlík.
10. 10. | 16.30 | Matej Tóth: 
Odchýlka
VKMR | Beseda s olympijským víťazom Ma-
tejom Tóthom spojená s prezentáciou kni-
hy Odchýlka.
12. 10. | 10.00 | Jubilant Gejza 
Sádecký
VKMR | Stretnutie s prozaikom pri príleži-
tosti jeho životného jubilea. 
15. 10. | 17.00 | Máme malého 
školáka
REFEKTÁR PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA | Ako 
pomôcť malým školáčikom zvládať školu? 
Beseda s Mgr. Jankou Vindišovou, PhD.
16. 10. | 18.00 – 19.30 | Drogy 
a (ne)závislosť: čo by mal 
vedieť každý?
KLUB LÚČ | Otvorený rozhovor pre dospe-
lých aj dospievajúcich s Andreou Hugáňo-
vou a Pavlom Ščasným, terénnymi sociál-
nymi pracovníkmi zo Združenia STORM. 
Viac na www.choices.sk.
17. 10. | 19.00 | Cestovateľské 
kino: Somálsko – znásilnený raj
KAVIAREŇ ŠTEFÁNIK | Exkluzívne o cestova-
ní v Somálsku porozpráva Peter Gregor. Re-
zervácie na kaviarenstefanik@gmail.com.
18. 10. | 16.00 | 100. výročie 
vzniku ČSR a Kragujevská 
vzbura príslušníkov 71. pešieho 
pluku
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ivan Chyla.

18. 10. | 16.00 | Ako žiť 
s depresiou?
KNIŽNICA | Kedy hovoríme o depresii, aké 
sú možnosti liečby a ako pomôcť blízkemu 
s  depresiou?  Diskutujú  MUDr.  P. Vranková 
a PhDr. T. Divéky.
20. 10. | 17.00 | HoryZonty 2018: 
Dagmar Sváteková
KAVIAREŇ NA  CESTE | Príbeh ženy, ktorá je 
príkladom toho, že aj život s  telesným ob-
medzením môže byť pekný a plnohodnotný.
 24. 10. | 17.00 | Andrej Tichý: 
Cesta na ropnú plošinu
VKMR | Beseda s A. Tichým, ktorému učaro-
valo nórske dobrodružstvo, spojená s  pre-
zentáciou jeho knihy Cesta na ropnú plošinu.
25. 10. | 16.00 | Stano Filko – 
počiatky a vývoj tvorby
TRENČIANSKE MÚZEUM | Ďalšia zo série 
prednášok „Čo ukrýva depozitár alebo po-
hľad do minulosti“, tentoraz s V. Ďurejovou.
28. 10. | 15.30 | Kurz 
prirodzených metód 
plánovaného rodičovstva 
CENTRUM PRE RODINU | Info a  prihlasova-
nie: www.cprtrencin.sk.
29. 10. | 16.30 | Antonie 
Krzemieňová: Slovná obrana
VKMR | Prednáška terapeutky a  spisova-
teľky zaoberajúcej sa vplyvom myslenia 
na zdravie človeka.
31. 10. | 18.00 | Beseda s Krkavčí 
matkou

GMAB | Veronika Hurdová, ktorá píše blog Kr-
kavčí matka, sa s vami podelí o svoj nie vždy 
úplne tradičný pohľad na svet.

 � KURZY
pondelok | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk – mierne 
pokročilí
KC AKTIVITY | Kurz s  Madame Smejkalo-
vou. Info: smejkal@mail.t-com.sk
pondelok, piatok | 18.00 – 20.00 
| utorok | 17.00 – 20.00 | Klub 
keramikárov – dospelí
KC AKTIVITY | Vytvorte si niečo pekné z ke-
ramiky pod vedením Zuzany Jargašovej.
utorok | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk – pokročilí
KC AKTIVITY | Kurz s  Madame Smejkalo-
vou. Info: smejkal@mail.t-com.sk.
utorok | 18.15 | Bezplatný kurz 
meditácie s Vladom Kulíškom
KC AKTIVITY | Dozviete sa čo je meditácia, 
sebaprekonávanie, aký je význam mantier 
a pod. Info: kulisek@psg.sk, 0905 268 873.
utorok | 19.00 – 20.00 | 
Francúzsky jazyk – II. ročník
KC AKTIVITY | Kurz s  Madame Smejkalo-
vou. Info: smejkal@mail.t-com.sk.
štvrtok | 16.30 – 18.30, 19.00 – 
21.00 | Kurz keramiky a točenie 
na kruhu - I. a II. skupina
KC AKTIVITY | 8-týždňový kurz, kde sa na-
učíte viac o práci s hlinou a jej použití. Info: 
mirka@kcaktivity.sk, 0918 561 320.

štvrtok | 19.00 | Kurz 
havajských tancov pre 
začiatočníkov
KC AKTIVITY | Vlnenie bokmi, príjemná 
hudba a relax. Info: www.anidestudio.sk.
2., 9., 16., 23. 10. | 17.30 – 19.00 | 
Tvorivý ateliér pre dospelých
OC LAUGARICIO | Pravidelné tvorivé kur-
zy pre dospelých. Info a  prihlasovanie: 
0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.
6. 10. | 13.00 | Deti deťom
KC STRED | Seminár pre detské folklórne 
súbory a ich vedúcich, pedagógov.
9., 23. 10. | 16.00 – 18.30 | 
Večerný ateliér pre dospelých
GMAB | Tvorivý ateliér pre dospelých 
na rôzne témy a techniky, prepojené s vy-
stavenými dielami.
10. 10. | 17.15 – 18.30 | Kurz 
hormonálnej jogy
GEMINI CENTRUM | 5-týždňový kurz. Info: 
0944 548 885.
13. 10. | 13.00 | Hudobno-spevné 
a tanečné tradície
KC STRED | Odborný seminár pre taneční-
kov vo veku 12 – 15 rokov a ich vedúcich.
13. 10. | 9.00 – 16.00 | Kurz 
maľovania osobných mandál
GEMINI CENTRUM | Namaľujte si osobnú 
mandalu podľa pythagorovej numeroló-
gie. Rezervácie: anita@mandalafactory.sk.
13. 10. | 9.30 – 16.30 | Škola 
intuície
KC AKTIVITY | Nový koncept alterna-
tívneho vzdelávania detí a  teenagerov 
v  oblasti rozvoja pravej hemisféry. Info: 
www.intuicia.eu.
15. 10. | 18.00 | Fotopondelok

GMAB | Stretnutia fotografov a priaznivcov 
fotografie. Traja fotografi rôznych žánrov 
prezentujú svoju aktuálnu tvorbu.
17. 10. | 8.00 | Efektívna 
komunikácia
VKMR | Odborný seminár pre pracovníkov 
knižníc pozostávajúci z teoretickej a prak-
tickej časti.
20. 10. | 9.00 | Hudobno-spevné 
a tanečné tradície
KC STRED | Odborný seminár o ľudovej pies-
ni, hudbe a tanci pre vedúcich, pedagógov 
a lektorov detských folklórnych súborov.
23. 10. | 18.45 – 20.15 | Joga pre 
začiatočníkov
GEMINI CENTRUM | 5-týždňový kurz, kde 
sa naučíte základné princípy jogy. Info:  
0944 548 885.

 � ŠPORT
pondelok | 17.15 – 19.15 | SM 
system
KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na  od-
stránenie bolestí a  problémov s  pohybo-
vým aparátom. Info: 0905 705 431.
pondelok | 17.40 – 18.40 | Zumba
KD OPATOVÁ | Tanečná fitness hodina plná 
energie a hudby. Info: 0903 949 966.

 � FILM

 � ZÁPASY

od 25. 10. | Keď draka bolí 
hlava
Česko-slovenská rozprávka. Dvojhla-
vý dráčik Čmoudík vyrozpráva príbehy 
o  vzniku kráľovstva Draka, zlom škriat-
kovi Blivajzovi aj o Nezábudkovej lúke.

6. 10. | 11.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Kysucké Nové 
Mesto „B“
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, 1. liga ženy. 
6. 10. | 14.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Tsunami 
Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, juniori ex-
traliga. 
6. 10. | 17.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Spišská Nová Ves
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, muži extra-
liga.
7. 10. | 10.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Snipers Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, juniori ex-
traliga.
7. 10. | 13.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Čadca
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, 1. liga ženy.
13. 10. | 9.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Nová Dubnica
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, regionálne 
kolo mladší žiaci.
13. 10. | 12.20 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – FBC 11 Trnava
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, regionálne 
kolo mladší žiaci.
13. 10. | 14.00 | HK AS Trenčín 
– Bytča  
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
dorastenky.
13. 10. | 16.00 | HK AS Trenčín 
– Bytča
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie do-
rastenky.
19. 10. | 15.00 | HK AS Trenčín 
– Michalovce  
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
dorastenky.
19. 10. | 16.45 | HK AS Trenčín 
– Michalovce
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie do-
rastenky.
21. 10. | 9.00 | HK AS Trenčín 
„A“ – Čadca
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky.
21. 10. | 10.30 | HK AS Trenčín 
„B“ – Čadca
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky.
21. 10. | 11.30 | HK AS Trenčín 
„A“ – HK AS Trenčín „B“ 
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky.
28. 10. | 13.00 | HK AS Trenčín 
– Prešov  
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
dorastenky.
28. 10. | 15.00 | HK AS Trenčín 
– Prešov
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie do-
rastenky.



kam v trenčíne číslo 10 | ročník XX

pondelok | 18.00 – 19.00 | 
Tabata
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.
pondelok | 18.15 – 19.15 | 
Kruhový tréning s Monikou
KC AKTIVITY | Info: 0903 772 157.
pondelok, streda | 18.45 – 20.00 
| Klasická joga
GEMINI CENTRUM | Ľahká jemná joga ideál-
na pre začiatočníkov. Info: 0944 548 885.
pondelok | 19.00 – 20.00 | Port 
De Bras
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.
pondelok | 19.00 – 20.00 | 
štvrtok | 17.30 – 18.30 | Strong 
by Zumba
KD OPATOVÁ | Vysokointenzívny silo-
vý tréning s  váhou vlastného tela. Info: 
0903 949 966, zumba-trencin.sk.
pondelok, streda | 19.30 – 
20.30 | piatok | 19.00 – 20.00 | 
Cvičenie pre ženy s Vladom
KC AKTIVITY | Posilňovacie cviky v  inter-
valovom cvičení s fázami odpočinku. Info: 
0903 793 557.
utorok | 9.00 | Joga pre 
mamičky
KC STRED | Vhodná už 6 týždňov po pôro-
de, opatrovanie detí je zabezpečené.
utorok | 16.45 – 17.45 | 
Zdravotný pilates
KC AKTIVITY | Vhodný pre začiatočníkov 
a ľudí s bolesťami chrbta.
utorok | 17.00 – 18.00 | Capoeira 
pre deti
KC AKTIVITY | Brazílske bojové umenie 
spojené s  akrobaciou, hudbou a  tancom. 
Info: 0911 087 631.
utorok, štvrtok | 17.00 | 
Powerjoga s Monikou
LADIES ECLUB | Vhodná pre začiatočníčky aj 
mierne pokročilé. Info:  www.ladyeclub.sk.
utorok | 17.30 – 18.15 | Family 
yoga
YOGA SHALA | Deti, rodičia aj sta-
rí rodičia objavia nový spôsob, ako 
spolu kvalitne tráviť voľný čas.  Info: 
0904 363 312, www.yogashala.sk.
utorok | 17.50 – 18.50 | štvrtok | 
17.50 – 18.50 | Cvičenie pilates 
– pokročilí
KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na hlbo-
ký svalový systém, podporu krížovej chrb-
tice a  laterálne hrudné dýchanie. Info: 
0905 705 431.
utorok | 18.00 – 19.00 | Jemné 
cvičenie s relaxáciou
KINO HVIEZDA | Pre ženy každej vekovej ka-
tegórie na  rozcvičenie a uvoľnenie celého 
tela. Info: 0910 196 456.
utorok | 18.15 – 19.15 | Kruhový 
tréning
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.
utorok | 18.15 – 20.00 | štvrtok | 
18.15 – 20.00 | Capoeira
KC AKTIVITY | Brazílske bojové umenie spo-
jené s akrobaciou, hudbou a tancom. Info: 
0911 087 631.
utorok | 19.00 – 20.15 | Joga 
s Alenkou
KC AKTIVITY | Vhodná aj pre začiatočníkov. 
Info: 0903 271 444.
streda | 18.00 – 19.00 | 
Bodywork a Tabata s Monikou
KC AKTIVITY | Hodina s  prvkami dance 

aerobiku spojená s  posilňovaním a  stre-
čingom. Info: 0903 772 157.
streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty 
a bodywork s Nikou
KC AKTIVITY | Pracuje sa s váhou vlastného 
tela. Info: 0948 855 870.
streda | 18.30 – 19.30 | Deep 
Work
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.
streda | 18.30 – 19.30 | Zumba 
s Petrou
KC AKTIVITY | 17. 10. bude cvičenie v čase 
19.15 - 20.15. Info: 0903 949 966.
štvrtok | 18.00 – 19.00 | Body 
Work
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.
štvrtok | 19.00 – 20.00 | Port 
De Bras
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.
štvrtok | 19.00 – 20.00 | Pilates 
začiatočníci a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Info: 0905 705 431.
piatok | 18.30 – 20.15 | Čakra 
joga
GEMINI CENTRUM | Harmonizovanie čakier 
pomocou jogy, meditácie a  mantier. Info 
0944 548 885, www.geminicentrum.sk
nedeľa | 8.30 | Hatha joga – 
začiatočníci a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Info: www.anidestudio.sk.
1. – 6. 10. | Mysore týždeň so 
Sonjou Radvila
YOGA SHALA | Vedie Sonja Radvila (USA).  
Info: www.yogashala.sk, 0944 394 471.
13. 10. | Plavecké preteky
MESTSKÁ PLAVÁREŇ | Veľká cena primáto-
ra Mesta Trenčín zdravotne znevýhodnenej 
mládeže 2018 a 3. Majstrovská SR v plávaní 
mládeže s Downovým syndrómom.
13. 10. | 9.00 | Zraz štvorkoliek
MOTOPARK TRENČÍN | Program: technická 
trialová trať na čas, meraná jazda na plo-
chej dráhe, slalom na  štvorkolke, preťa-
hovanie strojov, voľné jazdenie po offroad 
dráhe. Info: 0908 748 793.
27. 10. | 9.30 – 18.00 | Thai 
massage & intuitívna terapia
YOGA SHALA | Workshop premostí Thai 
Yoga s massage, Thai & Fly a yoga asanu. 
Info: 944 394 471.

 � TANEC
streda | 17.45 – 18.45 | Tance pre 
radosť
SOKOLOVŇA | Kolektívne a  kruhové tance 
z celého sveta. Info: 0910 196 456.
štvrtok | 18.00 – 20.00 | 
Meditácia v pohybe
KC AKTIVITY | Spontánnym pohybom 
a tancom sa otvára cesta k uvoľneniu mys-
le. Info: 0905 597 173.
27. 10. | 19.00 | Česko–slovenská 
folklórna veselica

POSÁDKOVÝ KLUB | Zabavte sa s  Ľudovou 
hudbou Petra Obucha z Piešťan a ľudovou 
hudbou Pajtáši z Moravy.

 � INÉ...
utorok | 17.00 – 20.15 | Klub 
spoločenských hier
KC AKTIVITY | Stretnutie nadšencov hier. 
Info: peterbiras@gmail.com.
piatok | 16.00 – 19.00 | Skauting 
na juhu
KC AKTIVITY | Schôdzky detí a  mláde-
že 32. skautského zboru Ale Vivo. Info: 
0908 683 393.
1. – 31. 10. | Burza kníh
VKMR JASELSKÁ | Možnosť získať vyradenú 
literatúru za symbolický poplatok.
1. 10. | 17.00 | Medzinárodný 
deň kávy
SAVANNA CAFÉ | Prednáška o  káve spoje-
ná s ukážkami alternatívnych príprav kávy 
a ochutnávkou. 
2. 10. | 17.00 | Fotostredisko
TSK | Pravidelné stretnutie neprofesionál-
nych fotografov.
6. 10. | 10.00 | Aktívne ženy
KC AKTIVITY | Motivačno-inšpiratívne 
stretnutie činorodých žien s  workshopom 
maľovania na textil. Info: 0910 686 078.
8. 10. | 17.00 | Flores Musarum
TRENČIANSKY HRAD | Slávnostný galavečer 

odovzdávania ocenení významným osob-
nostiam a kolektívom Trenčianskeho kraja 
z oblasti kultúry.
14. 10. | 9.00 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov pivných 
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub zbera-
teľov pivných kuriozít.
20. 10. | 14.00 – 18.00 | Zero 
Waste v praxi
KC AKTIVITY | 7 krokov k  Zero Waste do-
mácnosti a  kompostovanie v  byte, bio 
odpad v  meste, Zero Waste nakupovanie, 
workshopy, recyklotvorenie pre deti. Info 
a rezervácie: 0902 403 717.
22. 10. | 17.00 | Povedz mi, čo 
čítaš... Štefan Richtárech
VKMR | Talkšou trenčianskej herečky Zuzany 
Mišákovej nielen o  literatúre. Hosťom bude 
herec, režisér a moderátor Štefan Richtárech.
24. 10. | 9.00 | Timravina 
studnička
TSK | Regionálna súťažná prehliadka 
v prednese pôvodnej slovenskej prózy.
25. 10. | 15.00 | Skleróza 
multiplex
CENTRUM SENIOROV | Klub Trenčín
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KONTAKTY
CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3
CENTRUM PRE RODINU Farská 12, 0910 686 078, www.cprtrencin.sk
CINEMAX OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, www.cine-max.sk

GALÉRIA VÁŽKA Mierové námestie 19, 0915 382 532, 
motycka@microinvent.com

GEMINI CENTRUM Mierové nám. 14/14, 0944 548 885,  
www.geminicentrum.sk

GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
KAVIAREŇ NA CESTE Katov dom, Matúšova ulica

COFFEE SHEEP Marka Aurélia 930/9, 0944 221 240,  
www.coffeesheep.sk

KC Aktivity Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
KC Kubrá Kubranská 94, 0907 516 720, kckubra2@gmail.com
KC STRED Ul. 28. októbra 2, 032/652 21 36
KC SIHOŤ Opatovská 23, 0904 339 401, www.kcsihot.sk
KD ZLATOVCE Hlavná ulica 10, 0904 920 306
KIC  
Kultúrno-informačné centrum

Mierové námestie 9, 032/ 6504 709, 650 47 11, 
650 47 12 

KINO HVIEZDA Kn. Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
KLUB LÚČ Kn. Pribinu 3, 0903 027 910, www.klubluc.sk
KreaTivo Gen. M. R. Štefánika 379/19, 0918 883 505
Ladies Eclub Legionárska 7185/5, 0911 730 790, ladyeclub.sk
MC SRDIEČKO Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
MC SRDIEČKO - KC STRED Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul., 032/743 63 36 
NOVÁ VLNA Kukučínova 718, budova NOE, areál Merina
OC LAUGARICIO Belá 7271, 032/658 53 94, www.oclaugaricio.sk
OC MAX Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 91 25
PENZIÓN KEROLA Kasárenská 5, 0903 715 164, www.kerola.sk

PIANO KLUB Pod Sokolice 12, 0905 278 785, 
piano.mytootoot.com

PIARISTICKÝ KOSTOL Mierové námestie 43
POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 
SAVANNA CAFÉ Rastislavova 1, 0910 999 222
SOKOLOVŃA Mládežnícka, 0948 090 136
ŠTÁTNY ARCHÍV Kožušnícka 915/1, 032/651 74 10
TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A, 032/655 53 23
TŠ ANIDE Kyjevská 3183, 0908 788 560

VKMR Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jasel-
ská a Hasičská 1, www.vkmr.sk, 032/770 83 00

VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolice 43, www.expocenter.sk
YOGA SHALA Osloboditeľov 667/1A, 0944 394 471, yogashala.sk
ZUŠ K. PÁDIVÉHO Základná umelecká škola K. Pádivého, Nám. SNP 2
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