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Pumpu a náradie na opravu bicykla, kolobežky či kočíka nájdete od októbra v každej mest-
skej časti Trenčína. Patria k servisným cyklostojanom, ktoré zakúpilo mesto pri príležitosti 
tohtoročného Európskeho týždňa mobility. Nájdete ich pri kruhovom objazde na Sobla-
hovskej, pri ZŠ na Veľkomoravskej, pri KC na Juhu, pred Rozkvetom a pri krytej plavárni.

Reklamácie roznosu 
hláste, prosím, do utorka 
6. novembra 2018 najneskôr 
do 14.00 hodiny na číslo 
032/6504 287.

Ako sa bude hlasovať vo Voľbách 2018?
V sobotu 10. novembra 2018 od 7.00 do 22.00 hodiny 
budeme aj v Trenčíne voliť primátora mesta a poslancov 
mestského zastupiteľstva. Nezabudnite si občiansky 
preukaz. 

 � Voliť môžeme len v obci svoj-
ho trvalého pobytu vo volebnom 
okrsku, v ktorého zozname sme 
zapísaní. V týchto voľbách sa ne-
vydávajú hlasovacie preukazy. 
Volič hlasuje osobne, zastúpenie 
inou osobou nie je prípustné. 

 � Po príchode do volebnej 
miestnosti je povinný preukázať 
svoju totožnosť okrskovej voleb-
nej komisii predložením občian-
skeho preukazu alebo dokladu 
o pobyte pre cudzinca. Ak vo-
lič nepreukáže svoju totožnosť 
do skončenia hlasovania, nebu-
de môcť voliť.

 � Po predložení občianske-
ho preukazu volebná komisia 

zakrúžkuje jeho poradové čís-
lo v zozname, vydá mu dva hla-
sovacie lístky – jeden pre voľby 
poslancov a druhý pre voľby pri-
mátora mesta a prázdnu obálku 
s odtlačkom úradnej pečiatky 
mesta. Prevzatie lístkov a obálky 
potvrdí volič v zozname vlastno-
ručným podpisom.

 � Pred hlasovaním sa musí 
každý volič odobrať do osobitné-
ho priestoru určeného na úpra-
vu hlasovacích lístkov. Voličovi, 
ktorý nevstúpi do tohto priesto-
ru, okrsková volebná komisia 
hlasovanie neumožní.

 � Na hlasovacom lístku pre 
voľby do zastupiteľstva môžeme 

zakrúžkovať najviac toľko pora-
dových čísiel kandidátov, koľko 
poslancov má byť v príslušnom 
volebnom obvode zvolených. 
Počet poslancov, ktorý sa volí 
vo volebnom obvode, je uvedený 
na hlasovacom lístku.

 � Na hlasovacom lístku pre voľ-
by primátora mesta môže volič 
zakrúžkovať poradové číslo len 
jedného kandidáta.

 � V osobitnom priestore ur-
čenom na úpravu hlasovacích 
lístkov vloží volič do obálky je-
den hlasovací lístok pre voľby 
do zastupiteľstva a jeden hlaso-
vací lístok pre voľby primátora 
mesta. 

 � Volič hlasuje tak, že po opus-
tení osobitného priestoru ur-
čeného na úpravu hlasovacích 
lístkov, vloží obálku do volebnej 
schránky. 

 � Čo ak sa volič pomýli? Na po-
žiadanie mu okrsková voleb-
ná komisia vydá za nesprávne 
upravené hlasovacie lístky iné. 
Nesprávne upravené hlasova-
cie lístky vloží volič do schránky 
na odloženie nepoužitých ale-
bo nesprávne upravených hlaso-
vacích lístkov.
 O voľbe do prenosnej voleb-
nej schránky čítajte na strane 2.

 (RED)

ALC
OHOL
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Vážení Trenčania, 
milí naši čitatelia.

Táto jeseň je špecifická. Prežili 
sme krásne babie leto, mestu 
sa podarilo dokončiť viaceré 
investičné akcie, na ďalších 
práce pokračujú, ale nás všet-
kých čaká už onedlho dôleži-
tý krok. V sobotu 10. novem-
bra budeme môcť využiť svoje 
právo a slobodne si vybrať 
primátora a poslancov, ktorí 
nás budú zastupovať v mest-
skom parlamente. Aj preto 
vám v tomto vydaní INFA po-
núkame kompletný informač-
ný servis k voľbám do orgánov 
trenčianskej samosprávy. Naše 
krajské mesto si zaslúži pozor-
nosť svojich občanov. Môžu ju 
prejaviť práve tým, že prídu 
k volebným urnám. Bez ohľa-
du na počasie a iné, v tomto 
prípade nepodstatné okolnos-
ti. Želáme Trenčínu šťastnú 
voľbu!
V novinách píšeme aj o zme-
nách v územnom pláne mesta. 
Tie sa dotýkajú napríklad 
rozvoja dopravy, bývania alebo 
obmedzenia reklamného smo-
gu v Trenčíne. Upozorňujeme, 
že v našom meste platí zákaz 
podávania a pitia alkoholu 
na verejnom priestranstve. 
O výnimkách sa dočítate na 
strane 3. 
Mesto pokračuje v budovaní 
polopodzemných kontajnerov, 
parkovísk, chodníkov... – viac 
na strane 4. Do akej miery je 
Trenčín úspešný v čerpaní eu-
rofondov, sa dozviete na strane 
5. Do pozornosti dávame in-
formácie o daniach a rovnako 
upozorňujeme na zákaz spaľo-
vania odpadov. 
Aj uplynulý mesiac sa z mno-
hých podujatí vrátili Trenčania 
ovenčení úspechmi. O radosť 
z nich sa delíme spolu s vami 
na strane 10. 
V novembri sa v našom meste 
uskutočnia dva filmové festi-
valy, noc venovaná divadlám 
a množstvo ďalších kultúr-
nych, športových a spoločen-
ských podujatí. Stačí si len 
vybrať a zažiť.
Želáme vám príjemné čítanie, 
pestrofarebnú a úspešnú jeseň.
Ďalšie INFO hľadajte vo svo-
jich schránkach už 27. novem-
bra 2018.

Vaša redakcia

Voľba do prenosnej volebnej schránky
 Ak sa nemôžete dostaviť 
do volebnej miestnosti zo závaž-
ných, najmä zdravotných dôvo-
dov, máte právo požiadať mesto 
a v deň konania volieb okrsko-
vú volebnú komisiu o vykonanie 
hlasovania do prenosnej voleb-
nej schránky, avšak len v územ-
nom obvode volebného okrsku, 
pre ktorý bola okrsková volebná 

komisia zriadená. Znamená to, 
že okrsková volebná komisia 
môže realizovať hlasovanie mimo 
volebnej miestnosti len vo svojom 
presne vymedzenom územnom 
obvode a nemôže zabezpečo-
vať hlasovanie s prenosnou vo-
lebnou schránkou mimo svojho 
obvodu na miestach, na ktorých 
sa voliči zapísaní v jej zozname 

nachádzajú v deň konania volieb.
 S prenosnou volebnou 
schránkou, hlasovacími lístka-
mi, obálkou a zoznamom voli-
čov, ktorí požiadali o hlasova-
nie mimo volebnej miestnosti, 
vyšle okrsková volebná komisia 
dvoch svojich členov. Tí zabez-
pečia zachovanie tajnosti hla-
sovania i to, aby hlasujúci pod-
písal prevzatie hlasovacieho 
lístka a obálky. Voliči môžu svo-
ju požiadavku o voľbu do pre-
nosnej volebnej schránky nahlá-
siť do 9. 11. 2018 na Mestskom 
úrade v Trenčíne, č. t. 6504 244 
a počas volieb (10. 11. 2018) 
na Mestskom úrade v Trenčí-
ne, č.t.6504 309 alebo prísluš-
nej okrskovej volebnej komisii. 
 (RED)

Dočasné „upratanie“ áut Pod Sokolicami 
Mesto v októbri realizovalo nové dopravné značenie Pod 
Sokolicami. Jeho výsledkom by mali byť bezpečnejšie 
ulice s dostatkom miesta na parkovanie i na prejazd sme-
tiarskych vozidiel a záchranných zložiek. Toto riešenie je 
len dočasné.

 K nutnosti riešiť parkova-
nie prispelo množstvo sťažností 
na polícii na nelegálne parkova-
nie a nedodržiavanie povinného 
priestoru medzi odstavenými vo-
zidlami. V tejto lokalite pri oboj-
strannom parkovaní zostával 
priestor medzi autami iba 2,5 m, 
resp. 2,75 m, čo je nepostačujú-
ce pre prejazd hasičských a sme-
tiarskych vozidiel. Mesto teda 
pristúpilo k dočasnému rieše-
niu a vyznačilo parkovacie pásy. 
Zatiaľ len po jednej strane ciest. 
Šírka cesty je tu iba 6,5 – 6,75 
metra, nebolo možné ponechať 

parkovanie po oboch stranách 
úzkej ulice. Nové dopravné zna-
čenie odsúhlasil Okresný do-
pravný inšpektorát. 
 Niektoré ulice boli zjed-
nosmernené s vyznačenými par-
kovacími miestami. Spolu sa vy-
značilo 94 parkovacích miest. 
Celá lokalita je dnes obytnou 
zónou, kde je maximálna povo-
lená rýchlosť 20 km/h, parko-
vať je možné len na vyznačených 
miestach, chodci a cyklisti môžu 
cestu užívať rovnako ako moto-
rové vozidlá. Pripomíname, že 
hra detí je na takto označených 

cestách povolená a zároveň sa 
na tieto nemotorizované cesty 
nepripájajú obslužné motoris-
tické zariadenia ako napr. zber-
né parkoviská, čerpacie stanice, 
servisy a pod., kde by došlo k ná-
rastu motorovej dopravy.
 Mesto do budúcna počí-
ta s rozšírením ciest tak, aby sa 
mohlo parkovať na oboch stra-
nách jednosmernej vozovky 
a zároveň, aby bol zabezpečený 
prejazd pre smetiarske a hasič-
ské autá. Stavebnými úpravami 
je možné navýšiť počet parko-
vacích miest o 32 stojísk. Táto 
investičná akcia si vyžaduje 
schválenie v zastupiteľstve a po-
voľovací proces, ktorý môže tr-
vať 1 – 2 roky.

 (RED)

Čiastočne opravujú starý cestný most
Od 12. októbra 2018 sú na starom cestnom moste 
dopravné obmedzenia. Slovenská správa ciest 
(SSC) vymieňa nefunkčný mostný záver a desať 
odvodňovačov za účelom zamedzenia prenikania 
vody do nosnej konštrukcie mosta.

 Údržbové práce predĺžia 
podľa vyjadrenia Slovenskej 
správy ciest prevádzkyschop-
nosť mostného objektu do doby 
jeho komplexnej rekonštrukcie. 
 V I. etape je pracovisko 
v strede vozovky, oba chodníky 
na moste sú počas nej plne prie-
chodné. Je pravdepodobné, že 

v ďalších dvoch etapách 
prác budú čiastočne ob-
medzení i chodci. V tom 
prípade pohyb chodcov 
usmerní dočasné do-
pravné značenie.
 Ukončenie opravy mosta 
Slovenská správa ciest predpo-
kladá do 28. 11. 2018. V období 

dušičiek plánujú práce prerušiť 
(od 1. 11. do 3. 11. 2018).
 (RED)

PLAVÁREŇ ZOSTÁVA OTVORENÁ DLHŠIE
 V bazéne na krytej plavárni 
ste si mohli v októbri zaplávať 
i mimo dovtedy platnej otvá-
racej doby. Skúšobne bol pla-
vecký bazén k dispozícii v uto-
rok už od 6.00 h a vo štvrtok až 
do 21.00 h.

 Túto možnosť využilo naj-
mä v utorok v skorých ranných 
hodinách pomerne veľa ľudí. 
Preto zostáva plavecký ba-
zén otvorený v spomínané dni 
dlhšie zatiaľ až do konca roka 
2018. (RED)
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V rebríčku transparentnosti 
stovky najväčších sloven-

ských miest, ktorý po dvoch 
rokoch opäť zostavila mimo-
vládna organizácia Transpa-
rency International Sloven-
sko, je Trenčín na 12. mieste. 
Oproti minulému hodnoteniu 
postúpil o 6 miest vyššie.

2Pošta Trenčín 6 bude zatvo-
rená do konca roka z pre-

vádzkových dôvodov. Mesto 
Trenčín o tom informoval 
riaditeľ CRPP, Marek Sopko, 
s tým, že ide o predpokladané 
obdobie dočasného zatvorenia 
pošty. Poštovné služby bude 
v tomto období zabezpečovať 
najbližšia Pošta Trenčín 5.

Zreštaurované drevené 
sochy sv. Petra a sv. Pavla 

sú od 17. októbra opäť 
na svojich miestach. Zdobia 
prednú časť Piaristického 
kostola sv. Františka Xaver-
ského a podľa ich reštaurátora 
Juraja Krajča sú najdominant-
nejším prvkom fasády 
barokovej pamiatky. 

Vedením Mestskej polície 
Trenčín je od 1. novembra 

poverený Peter Sedláček, dote-
rajší zástupca náčelníka MsP.

Dlh mesta Trenčín k 30. sep-
tembru 2018 bol 17,5 mi-

lióna eur, čo je 319 eur na jed-
ného obyvateľa. 

Všetky tri zberné dvory 
v Trenčíne budú počas 

sviatkov 1. 11. a 17. 11. 2018 
zatvorené. Pravidelný vývoz 
odpadu bude realizovaný ako 
obyčajne – aj počas sviatkov.

Najbližší Deň otvorených 
dverí u primátora mes-

ta, Richarda Rybníčka, bude 
v pondelok 5. novembra 2018 
od 14.00 do 18.00 h.

Sociálny šatník na Sobla-
hovskej ulici je otvore-

ný každú stredu od 13.00 
do 16.00 hodiny. Kontakt 
na koordinátorku: Mária Do-
biášová, v pracovných dňoch 
od 13.00 do 17.00 na tel. 
č. 0950 269 409 alebo chari-
tatrencin@gmail.com

Zmeny v územnom pláne mesta
Mestské zastupiteľstvo ešte v septembri schválilo zme-
ny č. 3 v územnom pláne. Týkajú sa napríklad rozšírenia 
možností bývania, nových dopravných koridorov, ale 
i regulácie reklamného smogu v meste.

 Zmeny sa dotýkajú celkovo 
44 lokalít. „Mesto vyhovelo v ma-
ximálne možnej miere pripo-
mienkam a podnetom občanov. 
Tento územný plán dokazuje, že 
Trenčín sleduje aktuálnu situá-
ciu a trendy v území. Spresňuje 
reguláciu a jasne popisuje stav, 
kedy ľudia vedia, čo môžu čakať 
od svojich susedov a čo si môžu 
dovoliť na vlastných pozem-
koch,“ skonštatoval spracovateľ 
zmien a doplnkov č. 3 územného 
plánu Marek Adamczák.
 Zo zásadnejších vecí sa po-
darilo do územného plánu pre-
sadiť nové dopravné koridory. 
„Ide o možnosť rozvoja doprav-
nej siete, napríklad prepojenia 
sídliska Juh s OC Laugaricio 
a predĺženie Inoveckej ulice popri 

OBI,“ uviedol hlavný architekt 
Trenčína, Martin Beďatš. Pod-
ľa neho je dôležitý aj rozvoj Zá-
mostia medzi Zlatovcami a Ore-
chovým. „Je to časť, ktorá je 
relatívne blízko centra. Bude-
me tu musieť urobiť urbanistic-
kú štúdiu, ktorá dá podrobnej-
šiu dopravnú kostru, aby sa tam 
dalo dostať aj cyklotrasami z Ka-
sárenskej ulice i z Ulice Na Ka-
menci k podchodu pri železničnej 
stanici Zlatovce.“ 
 Hlavný architekt Trenčína 
je presvedčený, že každá zme-
na územného plánu v zmys-
le možnosti rozšírenia bývania 
je pozitívna v tom, že nevyhá-
ňa ľudí z mesta preč. „Odchod 
ľudí za pozemkami do priľahlých 
obcí, pričom prácu majú tu, je 

obrovské nebezpečenstvo. To pre-
vážanie sa autom hore-dole nám 
v meste potom robí problém. Ta-
kýto trend je, žiaľ, dosť rozšírený, 
preto je podľa mňa úlohou miest 
tomu zabrániť a nie ho posilňo-
vať. Predmetom zmien teda boli 
i nové rozvojové plochy v prime-
ranom množstve. Sme krajské 
mesto a musíme tak aj fungovať. 
Je dobré si uvedomiť, že výstavba 
so sebou prináša viac ľudí, a teda 
i nové služby, MHD a podobne,“ 
zdôraznil M. Beďatš. 
 Aj podľa primátora Richar-
da Rybníčka tento územný plán 
dáva Trenčínu šancu, že bude 
počet jeho obyvateľov stúpať. 
„To, čo ma ale veľmi teší je, že 
už máme plne v našich rukách 
reguláciu reklamného smogu. 
V územnom pláne sme jasne za-
definovali, kde môžu a kde nemô-
žu byť bilbordy.“

 (E. S.)

Zákaz alkoholu na verejných miestach
Podávať a požívať alkoholické nápoje na verejne 
prístupných miestach v našom meste je zakáza-
né. Hovorí o tom Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 11/2018 o ochrane pred zneužívaním alkoho-
lických nápojov, ktoré je účinné od 16. októbra 
2018.

 Zákaz neplatí počas sil-
vestrovskej noci od 31. decem-
bra od 20.00 h do 1. januára 
do 4.00 h. Ďalej na športových 
podujatiach, zhromaždeniach 
a verejných kultúrnych poduja-
tiach, kde je dovolené podávanie 
a požívanie piva a vína, v priesto-
roch povolených terás, ktoré po-
skytujú pohostinské a reštau-
račné služby, na miestach, kde 
sa konajú príležitostné trhy a zá-
kaz neplatí ani v priestoroch 
oficiálnych ohnísk v lesoparku 
Brezina.

 Porušenie záka-
zu fyzickou osobou 
sa posudzuje ako 
priestupok. Pri po-
rušení zákazu práv-
nickou osobou alebo 
fyzickou osobou oprávnenou 
na podnikanie, pôjde už o správ-
ny delikt, za ktorý môže Mesto 
uložiť pokutu do 6 638 eur.
 Mesto malo už dvakrát pri-
jaté takéto VZN, no v oboch 
prípadoch bolo zrušené na zák-
lade protestu prokurátora. Ten 
spočíval v tom, že zákaz platil 

na verejnom priestranstve bez 
ohľadu na vlastnícke vzťahy 
k pozemkom. Od apríla 2018 
však platí novela zákona o obec-
nom zriadení, kde sa už v definí-
cii verejného priestranstva ne-
prihliada na vlastnícke vzťahy.

 (E. S.)

Prvý protišmykový 
priechod je v Trenčíne
 Zrekonštruovaný priechod pre chodcov 
pri Retre má protišmykovú úpravu ZEBRA 
ANTISLIP. Ide o certifikovaný systém pro-
tišmykového náteru, ktorý funguje na báze 
studeného plastu a drvenej žuly.
 V Českej republike je už takmer sa-
mozrejmosťou, na Slovensku ide, pod-
ľa dodávateľskej spoločnosti, o prvý taký-
to priechod. Na ďalších sa pracuje na Ulici 
gen. Svobodu. (E. S.), FOTO: P. S.
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V priestore kri-
žovatky ulíc 
Kasárenská – 
Majerská je vo 
výstavbe prie-
chod pre chod-
cov a chodník zo 
zámkovej dlažby 
v dĺžke takmer 
30 metrov. 
Nový priechod 
bude osvetle-
ný, bezbariéro-
vý, s dlažbou 
pre zrakovo 
postihnutých.

Mestské investičné akcie

Začala sa vý-
stavba detské-
ho ihriska Isteb-
ník Orechové/
Rezidencia 
Vinohrady pre 
deti od 2 do 14 
rokov. Čoskoro 
pribudne v mes-
te aj ihrisko Ri-
viéra s dvoma 
lezeckými ste-
nami, šmykľav-
kou, dvojitou 
visiacou hojdač-
kou a lavičkami.

Vo výstavbe 
sú alebo sa 

v krátkom čase 
začne výstav-

ba parkovísk 
na uliciach 

Soblahovská, 
Bazovského, 
Liptovská, J. 
Halašu a pri 

MŠ Šafáriko-
vá. V roku 2018 
sa vybudovalo 
a zrekonštruo-

valo 824 parko-
vacích miest.

Na Gagarinovej 
ulici je v pre-

stavbe existu-
júci chodník pri 
škôlke, upravu-
je sa príjazdová 

cesta, vráta-
ne jej odvod-

nenia, bude 
tu nasvietený 
nadúrovňový 
priechod pre 

chodcov a 27 pl-
nohodnotných 

šikmých parko-
vacích miest.

Polopodzemné kontajnery 
v meste pribúdajú
Dnes je v Trenčíne k dispozícii 10 stojísk na polopodzem-
né kontajnery a v najbližšom čase pribudnú ďalšie.

 Prvé polopod-
zemné kontajne-
ry na Žilinskej ulici 
a Pred poľom mesto 
zabezpečilo v spo-
lupráci a na náklady 
spoločnosti Marius 
Pedersen kon-
com roku 2015 ako 
pilotný projekt. Ďal-
šie 2 stojiská vybudo-
valo mesto zo svojich 
zdrojov v decembri 2016 na uli-
ciach M. Bela a K. Šmidkeho.
 Ich výhody sa jednoznačné. 
Väčší objem, úspora miesta – 1 
polopodzemný kontajner doká-
že nahradiť 5 ks 1100 l nádob, 
estetický vzhľad, nedajú sa pre-
miestňovať ani vysypať, k výho-
dám patrí i väčšia čistota na sto-
jiskách, obmedzenie zápachu 
a tiež úspora finančných nákla-
doch na vývoz odpadu.
 V ostatnom období mesto 
dokončilo stojisko na Ul. J. Hala-
šu a päť stojísk polopodzemných 

kontajnerov na sídlisku Kvet-
ná – tri na Ul. Duklianskych hr-
dinov a dve na Ul. J. Hollého. 
Aktuálne pokračuje budovanie 
dvoch stojísk na Juhu – na Ha-
lalovke. Následne sa začne pra-
covať na stojiskách polopod-
zemných kontajnerov na Sihoti. 
V pláne je i Soblahovská, resp. 
Olbrachtova ulica.
 Spoločnosť Marius Pedersen 
pre mesto vybuduje v najbliž-
šom čase dve stojiská výlučne 
na triedený zber, a to Pod Brezi-
nou a na Kubranskej ulici. (RED)

Zmena značenia  
na Ulici gen. Svobodu
Po rekonštrukcii prístupovej cesty na sídlisko Juh, vráta-
ne 4 autobusových zastávok, sa v druhej polovici ok-
tóbra začalo maľovať vodorovné dopravné značenie. To 
prinieslo avizované zmeny v organizácii dopravy, ktoré 
by mali napomôcť k upokojeniu dopravy na tejto komu-
nikácii. 

 Niektoré jazdné pruhy boli 
upravené, napr. odbočovací 
pruh na Saratovskú ulicu. Od-
bočovací pruh na Ulicu M. Bela 
bol zrušený z viacerých dôvodov: 
zabrániť kolíziám na priechode 
pre chodcov v danej križovatke, 
vytvorenie priestoru pre cyklis-
tický pruh, zvýšiť počet parko-
vacích miest na Ulici gen. Svo-
bodu a upokojenie dopravy 

na hlavnej ceste 
cez sídlisko.
 C y k l o t r a -
sa je vyznače-
ná v oboch sme-
roch v dĺžke 750 
metrov. Križo-
vania cyklotrasy 
budú protišmy-
kové a farebné. 
Aktuálne sa 
na Ul. gen. Svo-
bodu pracuje 

na protišmykových priechodoch 
pre chodcov. Spolu ich bude se-
dem. Pribudnú staronové prie-
chody v križovatke nad Kebabiz-
ňou a pri otoči autobusov.
 V novembri je v stredovom 
páse ulice naplánovaná výsadba 
cibuľovín aj v kombinácii s trval-
kami. Pribudnú tu i nové vyššie 
stromy.
 (RED)
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Trenčínu sa darí 
v získavaní europeňazí
Mesto Trenčín bolo úspešné aj v tomto roku s projekta-
mi, s ktorými sa uchádzalo o nenávratný finančný prí-
spevok. Pre Trenčín v r. 2018 schválili zatiaľ spolu vyše 
3 milióny 600 tisíc eur. 

 K významnejším úspešným 
projektom patrí revitalizácia 
zelene v Parku M. R. Štefánika, 
revitalizácia Átria pod Mest-
skou vežou a napríklad aj revi-
talizácia vnútrobloku na Ulici 
J. Halašu (na vizualizácii). Re-
alizácia prvého z menovaných 
projektov sa už dokončuje.
 Do konca roka ešte očaká-
vame schválenie financií z euro-

fondov na cyklotrasy Zlatovská, 
prepojenie Zlatovská – Hlav-
ná, Ľ. Stárka k priemyselnému 

parku, Ľ. Stárka – SO 05, Pieš-
ťanská ulica. Mesto očakáva 
i rozhodnutie o podpore pro-
jektov týkajúcich sa ďalších zá-
kladných škôl. 
 V roku 2018 Trenčín podal 
do výziev ešte ďalšie projekty 
– odborný orez vysokovzras-
tových a alejových stromov 
a krov, revitalizácia vnútroblo-
kov Šoltésova a Gagarinova, re-

vitalizácia parku pri Úspechu. 
O ich podpore sa rozhodne až 
v budúcom roku.  (RED)

Revitalizácia zelene 
v parku je vo finále
Mesto dokončuje obnovu zelene v Parku M. R. Štefáni-
ka. Nový trávnik, stromy, kry, kvetinové záhony, ale aj 
odborné orezy a frézovanie pňov boli súčasťou projek-
tu, s ktorým mesto uspelo vo výzve IROP. Z eurofondov 
získalo takmer 400 tisíc eur. 

 V parku bolo pred revitalizá-
ciou zelene 434 drevín a 79 krov 
a krovitých porastov, z toho 72 
percent listnatých a 28 percent 
ihličnatých. Pre zlý zdravotný 
stav vyrúbali 59 stromov a 538 
m2 krov.
 Revitalizácia v réžii tren-
čianskej spoločnosti landart sa 
začala 31. júla 2018 a dotkla 
sa celej plochy parku, teda úze-
mia vo vlastníctve mesta i plôch 

v majetku Železníc SR. 
 V parku je dnes novovysa-
dených 111 stromov, 577 krov, 
kvetinové záhony tvorí 2 098 
rastlín, no vysadili tu i cibuľo-
viny a lúčne zmesi. Arboristicky 
orezali 379 stromov a vyfrézo-
vali 150 pňov. Trávnik obnovu-
jú na ploche takmer 12 800 m2. 
Práce budú ukončené do konca 
októbra.
 (E. S.), FOTO: P. S.

Nadrozmerný odpad – 
dodržiavajme pravidlá
Na území nášho mesta prebieha pravidelný mobilný 
zber nadrozmerného odpadu zo stojísk zberných nádob. 
Zber má svoj harmonogram a dôležité pravidlá. Vyložiť 
odpad na stojisko možno len v predvečer dňa vývozu – 
nie v inom čase. Nadrozmerný odpad musí byť rozlože-
ný na čo najmenšie možné časti. 

 � HARMONOGRAM 
VÝVOZU

PÁRNY TÝŽDEŇ: Štvrtok – 
Juh I., II., Nad Tehelňou, vrá-
tane priľahlých ulíc s IBV Pia-
tok – Soblahovská, Dlhé Hony, 
Noviny, Centrum, Biskupice 
a Nozdrkovce, vrátane priľah-
lých ulíc s IBV 
NEPÁRNY TÝŽDEŇ: Štvr-
tok – Sihoť I., II., III., IV., Pod 
Sokolice, Pred Poľom, vráta-
ne priľahlých ulíc s IBV Piatok 
– Kvetná, Nové Zlatovce, Zá-
mostie, vrátane priľahlých ulíc 
s IBV 
POSLEDNÁ STREDA V ME-
SIACI: Záblatie, Zlatovce, 

Kubrá, Kubrica, Opatová, Is-
tebník, Orechové, Horné Ore-
chové, Belá 
 Nadrozmerný odpad môžu 
občania mesta počas celého 
roka bezplatne odovzdať v zber-
ných dvoroch a počas jarného 
alebo jesenného upratovania 
umiestniť do veľkoobjemového 
kontajnera. 

PROSÍME OBČANOV,
ak uvidíte ukladanie nadroz-
merného odpadu na stojis-
kách v iných dňoch ako ur-
čuje harmonogram vývozu, 
volajte bezplatné tel. číslo 
Mestskej polície Trenčín 159. 

AJ ODBORNÉ OREZY KONČIA
Do orezov stromov a krov mesto investuje v tomto roku 
takmer 300 tisíc eur. Realizujú ich vysúťažené spoloč-
nosti. 

 Do 15. novembra 2018 ar-
boristi orežú spolu 445 vysoko-
vzrastových stromov, vrátane 
stromov na cintorínoch či v are-
áloch škôl a škôlok a tiež 740 
alejových stromov. Koncom 
októbra sa venovali napríklad 

celtisom na Mierovom námestí. 
 Orezy sa týkajú aj krov vo 
verejnej zeleni. Do 20. októbra 
2018 ich orezali 13 012, do 15. 
novembra sa postarajú o ďal-
ších 5 233 kríkov.
 (RED)

Vnútroblok 
na Ulici J. Halašu

Park pri Úspechu

Park M. R. Štefánika
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Voľby do orgánov samosprávy obcí – zoznam kandidátov
Pre voľby primátora mesta boli zaregistrovaní štyria kandidáti: 

 1. Danica Birošová, JUDr., 61 r., advokátka, DOMA DOBRE
 2. Miloš Mičega, Ing., 48 r., stavebný technik, nezávislý kandidát

 3. Richard Rybníček, Mgr., 49 r., primátor mesta Trenčín, nezá-
vislý kandidát

 4. Ľubomír Žabár, Ing., 61 r., manažér, nezávislý kandidát

Pre voľby do mestského zastupiteľstva bolo zaregistrovaných 99 kandidátov.

VOLEBNÝ OBVOD Č. 1 – volíme 6 poslancov

 1. Oto Barborák, Dr.h.c., doc., Ing., CSc., 66 r., dôchodca, Práca 
slovenského národa

 2. Miroslav Bareš, 47 r., kuchár, NÁRODNÁ KOALÍCIA
 3. Danica Birošová, JUDr., 61 r., advokátka, DOMA DOBRE
 4. Pavol Bobošík, 39 r., konateľ CK Slniečko, Kresťanskodemo-

kratické hnutie
 5. Pavol Fiala, 59 r., SZČO, nezávislý kandidát
 6. Martin Choutka, JUDr., 33 r., právnik, Sloboda a solidarita, 

SME RODINA – Boris Kollár, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽANO)

 7. Rafael Janíček, MBA, 25 r., manažér, Kresťanskodemokratické 
hnutie

 8. Marek Jašek, 25 r., manažér, Slovenská národná strana
 9. Milan Kebísek, Ing., 64 r., riaditeľ, Práca slovenského národa
 10. Ján Kmeť, Mgr., 50 r., riaditeľ DSS a ZPS, Kresťanskodemokra-

tické hnutie
 11. Emil Košút, Ing., 61 r., riaditeľ úradu, Slovenská národná strana
 12. Gabriela Krokvičková, Ing., 40 r., riaditeľka knižnice, SMER – 

sociálna demokracia
 13. Jozef Kutlík, 63 r., obchodný manažér, Progresívne Slovensko, 

SPOLU – občianska demokracia, Občianska konzervatívna 
strana

 14. Ondrej Kvasnica, Ing., PhD., 35 r., kybernetik, ekonóm a peda-
góg, Sloboda a solidarita, SME RODINA – Boris Kollár, OBY-
ČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

 15. Anton Kysel, Mgr., 60 r., učiteľ, Kotleba – Ľudová strana Naše 
Slovensko

 16. Jozef Letko, Mgr., 41 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
 17. Richard Medal, Mgr., 54 r., riaditeľ Centra environmentálnych 

aktivít, Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokra-
cia, Občianska konzervatívna strana

 18. Vladimír Mojto, PhDr., 63 r., marketingový manažér, Sloven-
ská národná strana

 19. Michal Moško, Mgr., 45 r., súkromný podnikateľ, SMER – soci-
álna demokracia

 20. Roman Rebroš, 46 r., SZČO, Slovenská národná strana
 21. Lenka Rolníková, Mgr., 38 r., advokátka, Progresívne Sloven-

sko, SPOLU – občianska demokracia, Občianska konzervatívna 
strana

 22. Miroslav Řádek, PhDr., PhD., 36 r., vysokoškolský pedagóg, 
Sloboda a solidarita, SME RODINA – Boris Kollár, OBYČAJNÍ 
ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

 23. Eva Struhárová, 55 r., riaditeľka AZZP v Trenčíne, Kresťansko-
demokratické hnutie

 24. Marta Šajbidorová, Ing., 66 r., dôchodkyňa, NÁRODNÁ 
KOALÍCIA

 25. Richard Ščepko, Ing., 34 r., projektový manažér, Progresívne 
Slovensko, SPOLU – občianska demokracia, Občianska kon-
zervatívna strana

 26. Ľubica Tomalová, Mgr., 65 r., dôchodkyňa, SMER – sociálna 
demokracia

 27. Šimon Žďárský, MUDr., 25 r., rehabilitačný lekár, nezávislý 
kandidát

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2 – volíme 7 poslancov

 1. Marián Beták, Ing. arch., 55 r., architekt, Progresívne Sloven-
sko, SPOLU – občianska demokracia, Občianska konzervatívna 
strana

 2. Miloš Blaško, Ing., 39 r., štátny zamestnanec, SMER – sociálna 
demokracia

 3. Ľubomír Bobák, Mgr., 26 r., referent Oddelenia komunikácie 
a medzinárodných vzťahov Úradu TSK, nezávislý kandidát

 4. Norbert Brázda, 46 r., IT špecialista, Progresívne Slovensko, 
SPOLU – občianska demokracia, Občianska konzervatívna 
strana

 5. Katarína Bujnová, Ing., 42 r., laboratórna diagnostička, Slobo-
da a solidarita, SME RODINA – Boris Kollár, OBYČAJNÍ ĽU-
DIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

 6. Ján Forgáč, Mgr., 43 r., zástupca primátora, nezávislý kandidát
 7. Dominik Gabriel, 24 r., pracovník s mládežou, nezávislý 

kandidát
 8. Svorad Harcek, RNDr., PhD., 51 r., špecialista na regionálny 

rozvoj, nezávislý kandidát
 9. Eduard Hartmann, 53 r., SZČO, Slovenská národná strana
 10. Peter Hošták, MBA, PhD., 44 r., špecialista vedeckého centra, 

nezávislý kandidát
 11. Mário Hrbas, 45 r., finančný poradca, Sloboda a solidarita, 

SME RODINA – Boris Kollár, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽANO)

 12. Dušan Ježík, Mgr., 38 r., mediátor, Progresívne Slovensko, 
SPOLU – občianska demokracia, Občianska konzervatívna 
strana

 13. Gabriela Ježíková, 47 r., fitnes trénerka, DOMA DOBRE

 14. Ľuboslav Krasňan, Bc., 44 r., živnostník, NÁRODNÁ 
KOALÍCIA

 15. Mária Machová, Bc., 31 r., riaditeľka materského centra, nezá-
vislá kandidátka

 16. Ján Mikuš, Mgr., MBA, 34 r., konateľ SBS, nezávislý kandidát
 17. Juraj Pisca, 48 r., manažér, Sloboda a solidarita, SME RODI-

NA – Boris Kollár, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 
(OĽANO)

 18. Daniel Prekop, Ing., 60 r., štátny zamestnanec, SMER – sociál-
na demokracia

 19. Lukáš Ronec, 31 r., fotograf, nezávislý kandidát
 20. Ján Skyba, Ing., 71 r., dôchodca, SMER – sociálna demokracia
 21. Albín Slivoň, Mgr., 41 r., konateľ spoločnosti, DOMA DOBRE
 22. Miloš Somorovský, Mgr., 52 r., pedagóg, Progresívne Slovensko, 

SPOLU – občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana
 23. Dušan Šošovička, 55 r., údržbár, SMER – sociálna demokracia
 24. Radoslav Tilandy, Mgr., 49 r., obchodný riaditeľ, audítor, Slo-

boda a solidarita, SME RODINA – Boris Kollár, OBYČAJNÍ 
ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

 25. Peter Urbánek, 67 r., dôchodca, Kotleba – Ľudová strana Naše 
Slovensko

 26. Milan Vanc, Ing., PhD., 67 r., vedecký pracovník, SMER – soci-
álna demokracia

 27. Dušan Vido, JUDr., 63 r., súkromný podnikateľ, SMER – soci-
álna demokracia

 28. Peter Vozár, Ing., 49 r., vojenský dôchodca, nezávislý kandidát
 29. Patrik Žák, B.S.B.A., 27 r., zástupca primátora, nezávislý 

kandidát
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VOLEBNÝ OBVOD Č. 3 – volíme 7 poslancov

 1. Miloslav Baco, Mgr., 44 r., riaditeľ spoločnosti, nezávislý 
kandidát

 2. Juraj Bakoš, Mgr., 41 r., prekladateľ, Progresívne Slovensko, 
SPOLU – občianska demokracia, Občianska konzervatívna 
strana

 3. Tomáš Balaj, Ing., 37 r., operátor výroby, NOVA
 4. Marta Blahová, 79 r., dôchodkyňa, NÁRODNÁ KOALÍCIA
 5. Kamil Bystrický, Mgr., 42 r., riaditeľ kultúrneho centra, Prog-

resívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia, Občianska 
konzervatívna strana

 6. Monika Faltinková, 42 r., manažérka, NOVA
 7. Daniela Felgrová, Mgr., 63 r., učiteľka, DOMA DOBRE
 8. Renáta Gombošová, Ing., 54 r., štátna zamestnankyňa, SMER 

– sociálna demokracia
 9. Karol Götz, Ing., PhD., 32 r., konzultant v manažmente letovej 

prevádzky, Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demok-
racia, Občianska konzervatívna strana

 10. Peter Hlucháň, Ing., 65 r., podnikateľ, NÁRODNÁ KOALÍCIA
 11. Adriana Igazová, JUDr., 29 r., štátna zamestnankyňa, SMER – 

sociálna demokracia
 12. Igor Kulich, Ing., 58 r., živnostník, Komunistická strana 

Slovenska
 13. Alena Laborecká, Mgr., PhDr., 57 r., SŠ učiteľka, NAJ – Nezá-

vislosť a Jednota

 14. Branislav Lauko, 47 r., administratívny pracovník, Sloboda 
a solidarita, SME RODINA – Boris Kollár, OBYČAJNÍ ĽUDIA 
a nezávislé osobnosti (OĽANO)

 15. Ladislav Matejka, Ing., 36 r., stavebný technik, Sloboda a soli-
darita, SME RODINA – Boris Kollár, OBYČAJNÍ ĽUDIA a ne-
závislé osobnosti (OĽANO)

 16. Miloš Mičega, Ing., 48 r., stavebný technik, nezávislý kandidát
 17. Dagmar Mikulová, PhDr., PhD., 61 r., pedagogička, DOMA 

DOBRE
 18. Igor Mrva, Akad. arch., Ing., 66 r., architekt, nezávislý kandidát
 19. Branislav Petrík, Mgr. art., 36 r., štátny zamestnanec, SMER – 

sociálna demokracia
 20. Martin Petrík, Mgr., 35 r., vedúci pracovník, nezávislý kandidát
 21. Vladimír Poruban, 60 r., stavebný technik, NÁRODNÁ 

KOALÍCIA
 22. Ivan Slaný, Ing., 53 r., IT konzultant, Sloboda a solidarita, SME 

RODINA – Boris Kollár, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osob-
nosti (OĽANO)

 23. Martin Smolka, JUDr., 45 r., štátny zamestnanec, nezávislý 
kandidát

 24. Martin Trepáč, 20 r., študent, Kresťanskodemokratické hnutie
 25. Martin Žáčik, 45 r., podnikateľ, Kotleba – Ľudová strana Naše 

Slovensko

VOLEBNÝ OBVOD Č. 4 – volíme 5 poslancov

 1. Martin Barčák, 58 r., kultúrny pracovník, nezávislý kandidát
 2. Petronela Hajná, Ing., 71 r., dôchodkyňa, nezávislá 

kandidátka
 3. Ivan Hudcovský, 39 r., obchodný manažér, Progresívne Sloven-

sko, SPOLU – občianska demokracia, Občianska konzervatívna 
strana

 4. Martin Jurikovič, Ing., 27 r., ekonóm, Progresívne Slovensko, 
SPOLU – občianska demokracia, Občianska konzervatívna 
strana

 5. Josef Kolář, Mgr., Ing., 51 r., vedúci prevádzky, nezávislý 
kandidát

 6. Ivan Králik, Mgr., Bc., 35 r., obchodný manažér, Progresívne 
Slovensko, SPOLU – občianska demokracia, Občianska kon-
zervatívna strana

 7. Ľuboš Kukučka, 34 r., správca informačného systému, SMER 
– sociálna demokracia

 8. Branislav Ladický, Mgr., 32 r., vychovávateľ, Kresťanskodemo-
kratické hnutie

 9. Adela Maxonová, Mgr., 38 r., podnikateľka, Progresívne Slo-
vensko, SPOLU – občianska demokracia, Občianska konzerva-
tívna strana

 10. Ján Meravý, Dr., 65 r., dôchodca, Komunistická strana 
Slovenska

 11. Marcel Meravý, 36 r., obchodný manažér, nezávislý kandidát
 12. Andrej Noga, 43 r., súkromný podnikateľ, SMER – sociálna 

demokracia
 13. Michal Poruban, 32 r., obalový technik, NAJ – Nezávislosť 

a Jednota

 14. Vladimír Poruban, Ing., 37 r., projektový manažér, Sloboda 
a solidarita, SME RODINA – Boris Kollár, OBYČAJNÍ ĽUDIA 
a nezávislé osobnosti (OĽANO)

 15. Juraj Štilicha, Ing., Mgr., 39 r., štátny zamestnanec, nezávislý 
kandidát

 16. Karol Uváčik, Ing., 50 r., riaditeľ spoločnosti, Sloboda a solida-
rita, SME RODINA – Boris Kollár, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezá-
vislé osobnosti (OĽANO)

 17. Tomáš Vaňo, Bc., 38 r., manažér, nezávislý kandidát
 18. Ľubomír Žabár, Ing., 61 r., manažér, nezávislý kandidát

31. október 2018 voľby 2018

Nezabudli 
ste zaplatiť 
miestne dane?
Skontrolujte si, či ste daň 
z nehnuteľností, daň za psa, 
daň za ubytovanie, daň za uží-
vanie verejného priestranstva 
či poplatok za smeti náhodou nezabudli zaplatiť. Termín 
na ich zaplatenie uplynul na konci septembra.

 Výzvu na zaplatenie ne-
doplatku Mesto ako správca 
dane vo väčšine prípadov za-
siela ako posledné upozorne-
nie na evidovaný nedoplatok 
pred začatím vymáhania súd-
nym exekútorom. Správca dane 
nie je povinný výzvu zaslať. Po-
hľadávku môže postúpiť ihneď 
na vymáhanie.
 Môže sa stať, že niekedy po-
pri iných povinnostiach poza-
budneme na zaplatenie daní, 
preto chce mesto občanov včas 
na túto povinnosť upozorniť. 

Vyhnú sa tak zbytočným prob-
lémom a zvýšeným finančným 
nákladom, ktoré by mohli vznik-
núť postúpením ich pohľadávky 
exekútorovi.
 K 31. decembru 2017 pred-
stavovali pohľadávky Mesta 
Trenčín z dane z nehnuteľností 
735 078 eur. Z toho bolo prihlá-
sených v konkurzoch a reštruk-
turalizáciách bolo 356 250 eur. 
U súdneho exekútora boli pri-
hlásené pohľadávky vo výške 
152 578 eur. 
 (RED)

 � ROKOVANIA VMČ

Zmena v termíne zasadnutia Výboru mestskej 
časti SEVER. Podľa schváleného harmonogra-

mu bolo stretnutie pôvodne naplánované na 31. 
10. 2018. Nový termín bude 8. novembra 2018 

o 16.00 h v Centre seniorov na Sihoti.

3097  1678  7789  9976
07/29
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VOLEBNÝ OBVOD 1 – STRED, DOLNÉ MESTO, DLHÉ HONY, NOVINY, BISKUPICE

Číslo 
okrsku Volebná miestnosť Vymedzenie územia volebného okrsku

1.

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

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

2.

ZŠ, 1. mája 168/7 Bernolákova, Električná, Kmeťova, Kollárova, Kuzmányho, K dolnej stanici, Súdna, 
Jesenského, Jilemnického, I. Olbrachta, Kúty, Moyzesova, Pod Brezinou, Nad tehelňou, 
Pod lesoparkom, J. B. Magina, MUDr. A. Churu, Daniela Krmana, Jána Lipského, Rybárska, 
Piaristická, Šťastná

3. Kultúrne stredisko DLHÉ HONY, 28. 
októbra 1169/7 

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

4. Kultúrne stredisko DLHÉ HONY, 28. 
októbra 1169/7 

Soblahovská nepárne č. 1 – 39

5. ZŠ, Bezručova 1228/66 Bezručova, Kalinčiakova, Lidická, Družstevná, Kpt. Jaroša, Ovocná, S. Chalupku, Slnečné 
nám., Veterná, Osloboditeľov, Inovecká nepárne č. 7 – 15, 65, párne č. 12 – 74, Ku štvrtiam

6. ZŠ, Bezručova 1228/66 Soblahovská nepárne č. 41 – 61, párne č. 2 – 26 a č. 34 – 38, Strojárenská, Pod Juhom, Pod 
Komárky, Na Zongorke 

7. ZŠ, Dlhé Hony 1155/1 Inovecká nepárne č. 1 – 3, párne č. 2 – 10, 28. októbra nepárne č. 1 – 29, párne č. 2 – 16

8. ZŠ, Dlhé Hony 1155/1 28. októbra nepárne č. 31 – 45, párne 18 – 38, Dlhé Hony 

9. ZŠ, Dlhé Hony 1155/1 Beckovská, Nemocničná, Panenská, Legionárska nepárne č. 39 – 63, párne č. 32 – 92

10. MATERSKÁ ŠKOLA, Stromová 2538/3 Karpatská, Poľná, Stromová, Narcisová, Nové Prúdy, Palárikova, Puškinova, Riznerova, 
Sasinkova, Jána Zemana

11. MATERSKÁ ŠKOLA, Stromová 2538/3 Belá, Biskupická, Bottova, Javorinská, Nozdrkovce, Úzka, Záhumenská, Legionárska 
nepárne č. 65 – 127, párne č. 100 – 162

VOLEBNÝ OBVOD 2 – JUH

12. ZŠ, L. Novomeského 2692/11 Západná, Saratovská 2 a 4

13. ZŠ, L. Novomeského 2692/11 Jána Halašu

14. ZŠ, L. Novomeského 2692/11 L. Novomeského, Saratovská nepárne 1 – 9, párne č. 8 a 10

15. ZŠ, L. Novomeského 2692/11 K. Šmidkeho 

16. Kultúrne stredisko JUH, Kyjevská 
3183

Šafárikova

17. Kultúrne stredisko JUH, Kyjevská 
3183

Bazovského, Liptovská, Južná

18. Kultúrne stredisko JUH, Kyjevská 
3183

Gen. Svobodu, Vansovej, Nám. Svätej Rodiny

19. Kultúrne stredisko JUH, Kyjevská 
3183

Kyjevská, Mateja Bela nepárne č. 37 – 55

20. ZŠ, Východná 2435/9 Mateja Bela nepárne čísla 1 – 35

21. ZŠ, Východná 2435/9 Mateja Bela všetky párne čísla 

22. ZŠ, Východná 2435/9 Halalovka č. 1 – 20

23. ZŠ, Východná 2435/9 Halalovka č . 21 – 40 

24. ZŠ, Východná 2435/9 Halalovka č. 41 – 71

25. Zariadenie pre seniorov, Lavičková 
2383/10

Lavičková, Východná

VOLEBNÝ OBVOD 3 SIHOŤ I –IV, OPATOVÁ, POD SOKOLICE, KUBRA, KUBRICA

26. TRENČIANSKA UNIVERZITA 
A. DUBČEKA, Študentská 1638/3 

Nábrežná, Švermova, Študentská, Komenského, Smetanova

27. TRENČIANSKA UNIVERZITA A. 
DUBČEKA, Študentská 1638/3

Hurbanova, Gen. Goliana nepárne č. 37 – 43, párne č. 10 – 14, Jiráskova, Gen. Viesta párne 
č. 32 – 46

28. MATERSKÁ ŠKOLA, Švermova 
1631/24

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

Volebné okrsky a volebné miestnosti 
Na riadne organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí bolo v na-
šom meste vytvorených týchto 50 volebných okrskov:

voľby 2018 číslo 11 |  ročník XX
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29. ZŠ, Hodžova 1487/37 Hodžova nepárne č. 1 – 39, párne č. 2 – 44, Holubyho nám., Vodárenská, Kpt. Nálepku 
nepárne č. 1 – 35, párne č. 2 – 8, 17. novembra 

30. ZŠ, Hodžova 1487/37 Hodžova nepárne č. 41 – 69, párne č. 46 – 94, Gagarinova, Šoltésovej

31. CENTRUM SENIOROV, Osvienčimská 
1720/3

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

32.
CENTRUM SENIOROV, Osvienčimská 
1720/3 

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

33. MATERSKÁ ŠKOLA, Opatovská 654/39 Žilinská, Clementisova, 

34. MATERSKÁ ŠKOLA, Opatovská 654/39 I. Krasku, Odbojárov, Armádna, Opatovská nepárne č. 15 – 53, párne č. 20 – 96

35. MATERSKÁ ŠKOLA, Opatovská 654/39 Pádivého, Sibírska

36. Kultúrne stredisko OPATOVÁ, 
Opatovská 96/220

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

37. Kultúrne stredisko KUBRÁ, Kubranská 
63/94

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

38. Kultúrne stredisko KUBRÁ, Kubranská 
63/94

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

39. Kultúrne stredisko KUBRICA, 
Kubrická 56/60 

Kubrická 

40. Stredná odborná škola, Pod Sokolice 
519/14

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

41. Stredná odborná škola, Pod Sokolice 
519/14

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

VOLEBNÝ OBVOD 4 – ZÁMOSTIE, ZLATOVCE, ISTEBNÍK, ORECHOVÉ, ZÁBLATIE

42. ZŠ, Veľkomoravská 2160/12 Veľkomoravská, Zlatovská, Brančíková, Vl. Roya, Rastislavova, Svätoplukova, Bratislavská 
nepárne č. 1 – 119, párne č. 2 – 48

43. ZŠ, Veľkomoravská 2160/12 Hollého , Ľ. Stárka, Piešťanská

44. ZŠ, Veľkomoravská 2160/12 Duklianskych hrdinov

45. MATERSKÁ ŠKOLA, Medňanského 
360/34

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

46. KD ISTEBNÍK, Medňanského 360/34 Hrádzová, Hrabovská, Chotárna, Horné Orechové, Kvetinová, Lesnícka, M. Kišša, 
Na záhumní, Radlinského, Súhrady, Široká, Žabinská

47. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. 
s. (TVK), Kožušnícka 72/4

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

48. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. 
s. (TVK), Kožušnícka 72/4

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

49.
Kultúrne stredisko ZLATOVCE, Hlavná 
495/10 

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

50. Kultúrne stredisko ZÁBLATIE, 
Záblatská 2/27

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

31. október 2018 voľby 2018

Daň za psa –  
pozor na oznamovaciu povinnosť
 Nadobudnutie psíka, jeho stratu, 
úhyn, odsťahovanie i predaj, je dôleži-
té oznámiť na mestskom úrade. Správ-
covia dane sa veľakrát stretávajú s tým, 
že psík nie je prihlásený. Majitelia často 
zabúdajú aj na odhlásenie psíka z evi-
dencie správcu dane v prípade predaja, 
úhynu či jeho straty. 
 Za neprihláseného psíka má správ-
ca dane možnosť dodatočne vyrubiť daň 
za minulé obdobia, čo nie je pre občana 
príjemné, nehovoriac o uložení sankcií 
za neoznámenie tejto skutočnosti. 
 Neodhlásenie psíka z evidencie pri 

strate, úhyne, predaji či darovaní zasa 
spôsobuje, že daň za psa je každoročne 
vyrúbená, vznikajú nedoplatky, čo nie 
je prospešné ani pre občanov, ani pre 
správcu dane. 
 S blížiacim sa záverom roka si pre-
to vo vlastnom záujme skontrolujte spl-
nenie povinností vlastníka alebo drži-
teľa psa. Ak máte ešte nezaplatenú daň 
za psa, je najvyšší čas ju zaplatiť. Vyhne-
te sa tak zbytočným problémom a zvý-
šeným finančným nákladom, ktoré by 
mohli pri správe tejto dane vzniknúť.
 (RED)

Spaľovať odpad je 
zakázané, vrátane lístia
 Upozorňujeme na zákaz spaľovať odpad vo 
vykurovacích zariadeniach v domácnostiach. 
Spaľovať sa nesmie ani biologicky rozložiteľný 
odpad (lístie, konáre) na voľnom priestranstve. 
Rešpektujme sa navzájom, pretože spaľovaním 
sa do ovzdušia dostávajú látky, ktoré majú dopad 
na zdravie ľudí.
 Zároveň prosíme o dodržiavanie zásad správ-
neho kúrenia v domácnostiach. Spaľovať je možné 
len palivo predpísané výrobcom zariadenia, preto 
v kotloch na drevo, v peciach a krboch spaľujme 
len čisté prírodné drevo. Medzi palivo nepatria 
staré letáky, časopisy, plastové fľaše, textil, dre-
votrieska, okenné drevené rámy, staré oleje, obuv 
ani plávajúce podlahy. (ÚSŽP)
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DOBRÉ SPRÁVY
 � Trenčianska univer-

zita získala cenu za ino-
váciu roka za špeciálnu 
zmes na báze prírodného 
kaučuku pre gumárenský 
priemysel. Cenu za trans-
fer technológií na Sloven-
sku 2018 udelilo Centrum 
vedecko-technických in-
formácií tímu vedcov pod 
vedením dekanky Kated-
ry priemyselných techno-
lógií Dariny Ondrušovej. 
 ZDROJ: DENNIKN.SK

 � Kino Metro, dnes Art-
kino Metro, oslavuje 80. 
narodeniny. Pôvodne bolo 
súkromné, potom ho zná-
rodnili a nazvali Moskva. 
Metrom je opäť od roku 
1990. V súčasnosti ho prevádz-
kuje Občianske združenie Lam-
part. Narodeniny oslávia pre-
hliadkou obľúbených filmov 
od roku 1938 po súčasnosť. 
Viac o filmoch www.lampart.sk

 � Nezisková organizácia Star-
DO pripravila prvý ročník bene-
fičného koncertu Svetlo v srdci, 
ktorého výťažok bude použitý 
na opatrovateľskú a zdravot-
nú službu pre nesebestačných, 
opustených, chorých a postih-
nutých seniorov. V piaristickom 
kostole sa 9. 11. 2018 k tejto 
myšlienke svojím vystúpením 
pridajú účinkujúci Martin Bab-
jak, Terézia Kružliaková, Da-
niel Buranovský a trenčiansky 
Detský spevácky zbor VÁŽKY. 

 � Centrum pre rodinu otvorilo 
komunitnú klubovňu „Káčko“. 
Na Farskej ulici 12 poskytuje 
miesto na stretávanie a oddych 
rodinám, študentom, dôchod-
com, rodičom s deťmi, dobro-
voľníkom či sympatizantom 
centra. Ako informovala Mari-
ka Hatalová z CPR – „za náv-
števu a dobrý čajík či kávu nemu-
síte platiť, avšak váš dobrovoľný 

príspevok pomôže naďalej reali-
zovať tento projekt.“ Otvorené 
je v pondelok a piatok 9.00 – 
18.00, utorok, stredu a štvrtok 
14.00 – 16.00. 

 � SOŠ obchodu a služieb 
na Jilemnického ulici zrevitali-
zovala v rámci projektu „EKO-
-oddychová zóna na Jilemáku“ 
podporeného z grantového en-
vironmentálneho programu 
Zelené oči (súčasť projektu Ze-
lená župa), mestský pozemok. 
Od augusta do septembra pred 
budovou školy oživili existujú-
cu zeleň, vysadili okrasné kríky 
a osadili lavičky.

 � Trenčianska nadácia štartuje 
14. ročník projektu Otvor srd-
ce, daruj knihu. Knihy pre deti 
zo znevýhodneného prostre-
dia bude možné kupovať od 17. 
11. do 16. 12. v kníhkupec-
tvách Panta Rhei (ZOC Max, 
OC Laugaricio, Braneckého 7), 
Knihy pre každého, OD Prior 
a v biopredajni Malý princ, Mie-
rové námestie 29. Vybrané kni-
hy pre deti i kníhkupectvá budú 
aj tento rok označené známou 
ilustráciou.

Klubovňa Káčko

Otvor srdce, daruj knihu

Trenčín má opäť najlepšiu kroniku
 Hlavnú cenu 
v kategórii kraj-
ských a okres-
ných miest sú-
ťaže Slovenská 
kronika 2018 
prevzal 19. ok-
tóbra v Martine 
kronikár mesta, 
Pavol Seriš. Sú-
ťaž v súčasnos-
ti s dvojročnou 
periodicitou vy-
hlasuje Národné osvetové cen-
trum. V 10. ročníku súťaže od-
borná porota posudzovala 33 
kroník a 59 monografií. Kroni-
ke mesta Trenčín udelila hlavnú 
cenu už po štvrtýkrát – v roku 

2011, 2013 a 2014, kedy kro-
niku mesta písal Jozef Čery. 
Od apríla 2015 je mestským 
kronikárom Pavol Seriš. 
Blahoželáme! 
 EM, FOTO: NOC

Fitnessky s európskym 
zlatom a striebrom

 Na Majstrovstvách Eu-
rópy v detskom fitness (6. 
– 8. 10.) v Srbsku úspešne 

reprezentovali Slovensko aj tri 
fitnessky z Trenčína. Tánička 
Ondrušková získala zlatú me-
dailu v kategórii 15-ročných 
dievčat. V kategórii 14-ročných 
skončila druhá so striebornou 
medailou Lucka Mikušová. 
Naša najmladšia reprezentant-
ka Alžbetka Fraňová v kategó-
rii 7 ročných dievčat obsadila 4. 
miesto. Poďakovanie za vynika-
júcu prípravu reprezentantiek 
patrí trénerke Marianne Hol-
bovej a klubu Fitness Gabrhel. 
Blahoželáme!
 FOTO: ARCHÍV KLUBU

Zapojte sa do projektu Hlava*****
Svoju pozornosť zameriava na sochárske a výtvarné 
umelecké diela vo verejných priestoroch.

 V roku 1965 vstúpil 
do platnosti zákon známy 
ako Hlava 5. Jeho podstatou 
bolo vyčleniť časť rozpočtu 
verejných stavieb na výtvar-
né umelecké diela umiest-
nené vo vnútri alebo v okolí 
stavby. Takto vzniklo množ-
stvo zaujímavých diel aj 
v Trenčíne. Niektoré z nich 
stretávate každý deň, niektoré 
z nich sú zrakom skryté, nie-
ktoré sú navždy stratené. Zma-
povať ich, archivovať a priniesť 
obrazové svedectvá alebo ar-
chívne materiály chce projekt 
Hlava*****. Jeho autori chcú 
vyzvať ľudí, aby sa do neho za-
pojili svojimi spomienkami, po-
známkami, obrazovými či tex-
tovými materiálmi, ktoré radi 

prijmú. Viac o projekte sa mô-
žete dozvedieť na výstave Hla-
va***** 1965 – 1989 v Kul-
túrno-informačnom centre 
na Mierovom námestí 9. Jej 
otvorenie v utorok 6. 11. bude 
o 17.00 spojené s prednáškou 
a diskusiou. Viac na fcb Hlava5. 
Kontakt: HlavaCatch5@gma-
il.com. Projekt vznikol vďaka 
podpore mesta Trenčín. (RED)
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Noc divadiel >> 17. 11. 2018
v kine Hviezda >> Trenčín

Podujatie organizuje:

Partneri podujatia:

DIVADELNÁ SÁLA

16.00 > Divadlo Portál (Prešov): O hlúpom 
Janovi – popletený príbeh o tom, ako láska a dobro zvíťazí nad hlúposťou
 DETSKÉ DIVADLO VSTUP >> ZDARMA

18.00 > Mestské divadlo Trenčín: Mastný 
hrniec – veselohra o nemenlivom ľudskom charaktere,  pokrytectve, 
pretvárke a pätolizačstve presvedčí o tom, že najlepšia kritika je cez satiru 
a najlepší smiech je cez slzy. Hrajú Bibiana Ondrejková, Štefan Richtarech a iní
 KOMÉDIA VSTUP >> ZDARMA

21.00 > Divadlo v podpalubí (Bratislava): 
Vytrvalý dážď – mysteriózny a temný súčasný príbeh o dvoch 
newyorských policajtoch v podaní Kamila Mikulčíka a Juraja Hrčku
 KOMORNÁ HRA VSTUP >> ZDARMA

ZRKADLOVÁ SÁLA

17.00 – 19.30 > Rozprávkomat: divadelný jukebox 
– 7-minútové rozprávky na prianie diváka 
 DETSKÉ DIVADLO VSTUP >> ZDARMA

17.00  – 19.30 > Masky z pásky – výroba vlastných originálnych 
divadelných masiek pre deti  WORKSHOP VSTUP >> ZDARMA

FOYER

> Divadelný kostým – výstava študentov odboru Scénická 
a kostýmová tvorba Strednej umeleckej školy v Trenčíne
 VÝSTAVA VSTUP >> ZDARMA

> Urob zo seba šaša – veselé fotenie a sel�es za šašovskou 
fotostenou pre celú rodinu VLASTNÁ TVORBA VSTUP >> ZDARMA

9. Ročník noci
otvoRených
divadiel
& pRedstavení
www.nocdivadiel.sk

podujatie sa koná v roku 2018,
pri príležitosti osláv dejinných 
udalostí medzi slovenskou 
republikou a českou republikou.eskou republikou.

HoryZonty lákajú na filmy a zaujímavých hostí
Na divákov čaká 51 filmov z horského prostredia, od reži-
sérov z 15 krajín. Takmer polovica filmov má slovenských 
autorov. V programe sú aj tri slovenské premiéry zahra-
ničných diel.

 H l a v n ý 
program festi-
valu HoryZon-
ty sa bude ko-
nať od 8. do 10. 
n o v e m b r a 
v priestoroch 
Kina Hviezda 
a Klubu Lúč. 
Trenčania sa 
môžu tešiť 
na poriadnu dávku adrenalínu. 
 Uvidia napríklad film od re-
žiséra Rasťa Hatiara Vrcholo-
vá príťažlivosť, ktorý len nedáv-
no získal ocenenie Grand prix 
za najlepší film na festivale v Po-
prade. „Snímka zachytáva ži-
votný príbeh nášho najúspešnej-
šieho horolzeca Petra Hámora,“ 
hovorí riaditeľka HoryZontov 
Mária Dutková. „Je nám cťou, 
že táto horolezecká legenda spo-
lu s autorom dokumentu, festival 
otvorí.“ 
 Krátko pred hlavným 

programom festivalu zaradi-
li organizátori do dramaturgie 
špeciálny blok, venovaný návra-
tu ku koreňom a zároveň do zla-
tej éry československého ho-
rolezectva. „Vďaka podpore 
Audiovizuálneho fondu oprášime 
v nedeľu 4. novembra vo filmovom 
bloku Retro v Metro v Artkine 
Metro tri filmy,“ približuje Dut-
ková. Bude medzi nimi aj sním-
ka 118 dní v zajatí ľadu režiséra 
Pavla Barabáša.
 V sekcii s názvom Trvalo 
udržateľné dobrodružstvo dali 

priestor trom lokálnym komu-
nitám na prezentáciu svojej 
činnosti. Návštevníci tak budú 
môcť spoznať aktivity organizá-
cií Zelená hliadka Trenčín, Bez-
obalis a Zero waste.
 Vďaka podpore Ministerstva 
kultúry SR na podujatí vystúpi 
aj niekoľko zdravotne znevýhod-
nených športovcov, ktorí v sekcii 

Umenie a šport v životne zdra-
votne postihnutých ukážu, že 
aj život s hendikepom môže byť 
dobrodružstvom.
 Festival dobrodružných fil-
mov HoryZonty sa uskutoční aj 
vďaka podpore Mesta Trenčín 
a Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja.
 (B. P.), FOTO: ARCHÍV P. HÁMORA

 V novembri sa v Trenčíne uskutoční aj 12. ročník Festivalu 
francúzskych filmov. Počas 6 dní si budú môcť diváci v Artkine 
Metro od 16. do 21. 11. pozrieť 13 snímok. Sú medzi nimi komé-
die i drámy, tanečný horor, dokument aj animovaný muzikál pre 
deti. Festival sa koná v našom meste každý druhý rok. Hlavný-
mi organizátormi sú partnerské mestá Trenčín a Cran-Gevrier, 
už tradične v spolupráci s občianskym združením LampArt. Viac 
o filmoch nájdete v KAM v Trenčíne. (RED)
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STREDA > 14. 11. 2018 
Mierové námestie

16.30  > (AB)NORMALIZACE –  vernisáž 
výstavy veľkoplošných fotogra�í 
českého fotografa Jindřicha Štreita. 
Výstavu je možné vidieť 14. – 28. 
11. 2018.

17.00  > JAZZ ZA ŽELEZNOU 
OPONOU – koncert hudobného 
zoskupenia Dáša & Jazz Hostages. 
Projekt podporil:

SOBOTA 17. 11. 2018
Námestie sv. Anny

16.00  > POLOŽENIE VENCOV PRI 
PAMÄTNÍKU OBETIAM 
KOMUNIZMU – pietny akt 
a spomienka

Kostol sv. Františka Xaverského

18.00  > POĎAKOVANIE 
ZA SLOBODU – sv. omša

SPOMIENKA NA

MESTO TRENČÍN VÁS POZÝVA PRIPOMENÚŤ SI 
PAMÄTNÉ UDALOSTI Z ROKU 1989

NOVE
MBER 
1989

Partner podujatia:

Vstup na podujatia je voľný. Zmena programu vyhradená.

Podujatie organizuje:

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO

Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred

5. 11. 100. výročie vzniku ČSR – Výstava v Štátnom archíve TN

12. 11. Anna Gamajová, Marta Pavlíková, Zdenka Uríčková – 
Život stomika

22. 11. Mgr. Juraj Adamec – Potulky medzi Európou a Áziou

29. 11. Mgr. Mária Kubelová a Milan Hanák – Spomienky 
na Mons. Petra Paliatu

Iné akcie:

7. 11. XIV. ročník Festivalu dobrodružných filmov HoryZonty – 
Kino Metro, 13. 11. Tosca – opera SND BA, 27. 11. Kapela – film 
– Cinemax

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 otvára-
cích hodín centra 0901 714 266.

KARTA PRE SENIOROV – Novinky
 � Od 1. októbra 2018 bola 

upravená výška poskytovanej 
zľavy v MC Donald´s. V súčas-
nosti si držiteľ Karty pre senio-
rov môže za zvýhodnenú cenu 
1 € dopriať v priestoroch McCa-
fé malý teplý nápoj (cappucci-
no, espresso, espresso grande) 
a v reštaurácii McDonald’s zdar-
ma malý sýtený nápoj (0,25 l co-
ca-cola, fanta, sprite, coca-cola 
light, ľadový čaj).

 � V zozname poskytovate-
ľov výhod pre držiteľov Kar-
ty pre seniorov najnovšie pri-
budla BON BON Chocolateria 
so sídlom na Mierovom námes-
tí 28. Od novembra bude senio-
rom, ktorí sa preukážu Kartou 
pre seniorov, poskytovať zľavu 

na všetky druhy občerstvenia 
(horúca čokoláda, káva, čaj, ne-
alko, dezerty, atď.) a aj na všetok 
tovar (pralinky, tabuľkové čoko-
lády, marcipán, atď.) vo výške 
15%. Kontakt: 0911 732 626

 Celý zoznam poskytovate-
ľov výhod pre seniorov je prie-
bežne aktualizovaný. Nájde-
te ho na webstránke mesta. Ak 
ste prevádzkovateľom zariade-
nia 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 trencin.
sk/seniorkarta.

JESENNÝ TURNAJ V STOLNOM TENISE

 V Centre seniorov Mesta 
Trenčín sa 4. októbra 2018 usku-
točnil Jesenný turnaj v stolnom 
tenise. Zúčastnili sa na ňom se-
niori, ktorí pravidelne využí-
vajú priestor telocvične Centra 
seniorov na Osvienčimskej uli-
ci, aby si zašportovali. Víťazom 
turnaja sa stal Ľubomír Špaček, 
2. miesto obsadil Peter Fraňo 

a tretie Milan Švančara. Veľký 
obdiv a uznanie si zaslúžili Eva 
Švančarová a Eva Blažejová, 
ktoré boli rovnocennými súper-
kami mužským kolegom. Všet-
kým ďakujeme za účasť, skvelú 
atmosféru a tešíme sa na ďalší 
turnaj a spoločné stretnutie. 
 TEXT A FOTO: ZDENKA BUXAROVÁ,  
 CENTRUM SENIOROV

OSLÁVILI DIAMANTOVÚ SVADBU
 Emília Pelechová a Vladimír Pelech sa zosobášili 11. októbra 
pred 60 rokmi. Radostnú správu, že 11. 10. 2018 oslávili diaman-
tovú svadbu, nám do redakcie oznámil ich syn Miloš Pelech. Pripá-
jame sa k množstvu gratulantov so želaním pevného zdravia a veľa 
ďalších príjemne prežitých spoločných chvíľ.

Názov periodickej tlače: INFO TRENČÍN. Vydavateľ: Mesto Trenčín, IČO: 00312037. Vychádza raz mesačne. Uzávierka čísla je vždy 20. v  mesiaci. Ročník XX. Náklad 24  500 ks. Adresa vydavateľa: INFO, 
Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín. Tel.: 032/650 42 87, fax: 032/650 42 16, e-mail: info@trencin.sk, zodpovedný redaktor: Eva Mišovičová, grafik: Radoslav Jánoš. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia 

a nehonoruje. Tlač: DOLIS, s. r. o. Distribúcia: Slovenská pošta, a. s. ISSN 1338-6832. Evidenčné číslo: EV 3517/09. Nepredajné, rozširované do schránok všetkých domácností v meste Trenčín. 
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3. 11. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Zvyky pri narodení 
a pohrebe
KIC | Zvyky pri narodení mali zabezpe-
čiť zdravie, dobrý život a ochranu die-
ťaťa aj matky. Obyčaje pri smrti mali 
zaistiť mŕtvemu pokoj na druhom sve-
te. Čo robila ceduľová baba?  Prečo sa 
sadili stromy pri hroboch? Ako sa po-
užíval merťuch? Príďte na novembrovú 
prechádzku mestom a dozviete sa viac 
o zvykoch a tradíciách.
14., 17. 11. | Spomienka 
na november 1989
CENTRUM MESTA | Pripomeňme si pa-
mätné udalosti z  novembra 1989. 
Program podujatia nájdete v novinách 
INFO na str. 12.
16. – 21. 11. | Festival 
francúzskych filmov

ARTKINO METRO | Tohtoročný festival 
prinesie do Trenčína 12 filmov aj  ani-
movaný muzikál pre deti. Informácie 
o filmoch nájdete na str. 2.
17. 11. | 16.00 – 23.30 | Noc 
divadiel
KINO HVIEZDA | Noc divadiel ponúk-
ne divadelné predstavenia, rozprávky 
na  prianie detských divákov, výrobu 
originálnych divadelných masiek, fo-
tenie pri šašovskej fotostene aj vý-
stavu prác študentov odboru scénická 
a  kostýmová tvorba SUŠ v  Trenčíne. 
Program podujatia nájdete v novinách 
INFO na str. 11.
1. 12. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Piaristický a farský kostol
KIC | Zvonka jednoduchý, ale vnútri bo-
hato zdobený barokový piaristický kos-
tol je dominantou Mierového námes-
tia. Na  Mariánskom vŕšku sa vypína 
farský kostol, ktorý patrí k  najstarším 
trenčianskym chrámom. Kde bol po-
chovaný Juraj Ilešházi?  Čo sa nachá-
dzalo okolo farského kostola? Aký erb 
zdobí priečelie piaristického kostola? 
Odpovede na  tieto otázky a  ďalšie za-
ujímavosti sa dozviete na decembrovej 
prechádzke mestom.

 � DIVADLO
6. 11. | 19.00 | Ešte raz, ale lepšie
KINO HVIEZDA | V  manželstve, ktoré sto-
jí na pokraji rozvodu, dochádza pri hádke 
k nešťastnému pádu a strate pamäti. Dá sa 
začať odznova?
11. 11. | 18.30 | Shakespeare 
a Alžbeta
KINO HVIEZDA | Nová historická hra v  re-
pertoári Mestského divadla Trenčín. 
13. 11. | 19.00 | Klimaktérium
KINO HVIEZDA | Babská jazda plná humo-
ru s  ľahkosťou spracováva tému ženského 
dozrievania.
22. 11. | 18.30 | A tak nezostal 
žiaden
KINO HVIEZDA | Desať ľudí a  jeden rafino-
vaný vrah ukrývajúci sa na ostrove, z ktoré-
ho niet úniku. Hrá Mestské divadlo Trenčín.
25. 11. | 18.00 | Výlet
KINO HVIEZDA | Mladý manželský pár pod-
ľahne lákavej ponuke na neuveriteľne lac-
ný výlet. Ten však postupne naberá úplne 
iný charakter, než očakávali. Hrá Divadlo 
Normálka.
27. 11. | 19.00 | 7edem bez 
záruky
PIANO | E. Vacvalová, O. Feldeková, M. La-
sica a M. Leško vtipne okomentujú udalos-
ti z politiky a spoločenského života.
27. 11. | 19.00 | Na koho to slovo 
padne
KINO HVIEZDA | L. Latinák, J. Kemka, M. 
Miezga, R. Jakab a V. Kobielsky sa stretnú 
uzavretí v  jednej miestnosti v spoločnosti 
revolvera. Ako to dopadne?

 � KONCERTY
2. 11. | 21.00 | Dara Rolins + 
after oldies party
PIANO | Popová diva po prvý raz v Piane.
4. 11. | 18.00 | Vokálny recitál
REFEKTÁR PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA | Účin-
kuje Denisa Šlepkovská (mezzosoprán). 
Koncert je súčasťou Trenčianskej hudob-
nej jesene.
9. 11. | 19.15 | Svetlo v srdci – 
benefičný koncert
PIARISTICKÝ KOSTOL | Učinkujú: M. Bab-
jak  (barytón),  T. Kružliaková (mezzosop-
rán), D. Buranovský (klavír) a Detský spe-
vácky zbor Vážky. Výťažok bude venovaný 
opatrovateľskej a  ošetrovateľskej službe 
pre seniorov.
11. 11. | 18.00 | Koncert 
komorného orchestra
EVANJELICKÝ KOSTOL | Hrá komorný or-
chester Capella Istropolitana. Koncert je 
súčasťou Trenčianskej hudobnej jesene.

14. 11. | 19.00 | Hanka G & 
Ondrej Krajňák – Twin Flame 
Tour 2018
CAFÉ SLÁDKOVIČ | Jedinečná fúzia jazzu, 
slovenského folklóru, afro-amerického 
gospelu a soulu.
15. 11. | 19.00 | Szidi Tobias & 
Band – Sedmoláska
KINO HVIEZDA | Na  koncerte jednej z  naj-
výraznejších osobností šansónu zaznejú 
najmä piesne z nového 2 CD Sedmoláska.
16. 11. | 19.00 | Koncert 
LadyMoon

SAVANNA CAFÉ | E. Vladár a  A. Vitaloš – 
dvaja jazzoví muzikanti z Trenčína hľadajú 
inšpiráciu v jazzovej hudbe 60. rokov.
21. 11. | 19.00 | Pavol Hammel 
a Prúdy
PIANO | Legendárna slovenská skupina 
Prúdy predstaví nový výberový album „The 
Best Of“.
28. 11. | 19.00 | David Dayl 
a doprovod
PIANO | Koncert.
2. 12. | 16.00 | Vianočný šláger
POSÁDKOVÝ KLUB | Účinkujú: Maja Velši-
cová, Robo Kajzer,  Sestry Bacmaňákové, 
Rytmus, Los Brados a Kozlaňáci.

 � VÝSTAVY
do 5. 11. | 100 rokov od vzniku 
Československej republiky
TSK | Výstava pohľadníc a plagátov Milana 
Belása.
do 14. 11. | Chrobáky – Andrea 
Bečárová
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstavu pripravuje 
Klub filatelistov.
do 14. 11. | Huby
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.
do 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.
do 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, ktorí sa zaradili medzi 

osobnosti československej postmodernej 
fotografie. 
do 30. 11. | Vznik česko-
slovenských légií
MESTSKÁ VEŽA | Výstava zatiaľ nepubliko-
vaných fotografií z  francúzskych archívov, 
ktoré dokumentujú formovanie česko-slo-
venských jednotiek vo Francúzsku.
1. – 30. 11. | Osmijanko 
odporúča
VKMR HASIČSKÁ | Výstavka kníh predstavuje 
to najlepšie z Osmijankovej literárnej mapy.
1. – 30. 11. | Jesenné estetično
VKMR JASELSKÁ | Tematická výstavka 
v priestoroch trenčianskej knižnice.
1. – 30. 11. | Dotyky s ľudovou 
mágiou (v regióne)
VKMR JASELSKÁ | Výstavka venovaná tradí-
ciám ľudovej mágie v  neďalekom sloven-
sko-moravskom pohraničí.
1. – 30. 11. | Výtvarné 
improvizácie Jána Hubinského
SAVANNA CAFÉ | Pozrite si doteraz nevy-
stavené diela J. Hubinského, ktoré vznikli 
v priebehu niekoľkých okamihov. 
5. – 30. 11. | Pohľady do prírody
CENTRUM SENIOROV | Výstava fotografií 
Igora Gašparíka.
5. 11. – 12. 12. | 55.Méta
TSK | Výstava fotografií členov fotoskupiny 
Méta. Vernisáž 5. 11. o 17.00. 
6. 11. – 9. 12. | Výstava Vladimíra 
Plachého
GALÉRIA VÁŽKA | Výstava malieb. Vernisáž 
6. 11. o 17.00.
6. 11. – 2. 12. | Hlava *****

KIC | Verejné výtvarné umenie v  Trenčí-
ne v  rokoch 1965 – 1989. Vernisáž 6. 11. 
o 17.00.
8. – 10. 11. | Slovak funeral 2018 
& Kamenár 2018
EXPO CENTER | 4. ročník medzinárodnej 
kontraktačno-predajnej výstavy pohreb-
ných a kremačných služieb a 15. ročník vý-
stavy kameňopriemyslu a geológie.
12. 11. – 2. 12. | Kúzlo starých 
filmových plagátov
MESTSKÁ VEŽA | Výstava originálnych pr-
vorepublikových filmových plagátov a  fo-
tografických prístrojov.

 � NEDAJTE SI UJSŤ

november 201817. 11. 2018 | 21.00 | 
Divadlo v podpalubí (Bratislava): 
Vytrvalý dážď VSTUP ZARMA
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12. – 30. 11. | Hory a krajina
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografií.
15. – 30. 11. | 100. výročie 
ukončenia 1. svetovej vojny 
a vzniku Československa
POSÁDKOVÝ KLUB | Združená výstava klu-
bov filatelistov, numizmatikov, vojenských 
historikov, Trenčianskeho múzea a  Štátne-
ho archívu Trenčín. Vernisáž 15. 11. o 14.00.
15. – 30. 11. | Za cisára v boji 
i na popraviskách
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.
15. 11. – 13. 1. | Šimon Chovan – 
Reading Room
GMAB | Reading Room dekonštruuje klasic-
ké materiálne podmienky knihy ako média 
a vytvára nové abstraktné mechanizmy.
15. 11. – 10. 12. | Alena 
Adamíková: Cesty k sebe

NOVÁ VLNA | Umelecké diela poznačené 
istou mierou expresie, pop-artu a surreali-
ty sú vytvorené pre požiadavky súčasného 
diváka. Vernisáž 15. 11. o 19.00.
16. 11. – 14. 12. | Príroda, životné 
prostredie a deti
ZUŠ | Výstava z  30. ročníka regionálnej 
výtvarnej súťaže pre deti a  žiakov mater-
ských, základných, špeciálnych škôl a ZUŠ.
17. 11. – 28. 2. | Výstava vláčikov
TRENČIANSKY HRAD |

22. 11. – 28. 2. | Osudové 
osmičky Trenčína
TRENČIANSKY HRAD | Vernisáž 22. 11. 
o 16.00.
29. 11. – 31. 12. | Vytvorené 
na Slovensku – U Bazovského
GMAB | Kolektívna výstava diel umelcov 
inšpirovaných tvorbou M. A. Bazovského, 
ako aj históriou a výrobou modrotlače. 
30. 11. – 1. 12. | Vinum Laugaricio 
2018
EXPO CENTER | 14. ročník medzinárodnej 
výstavy vína, vody a destilátov.

 � DETI
pondelok, streda | Tanečná 
škola Aura dance
KC AKTIVITY | Moderný tanec pre deti vo 
veku 5 – 15 rokov. Info: 0908 731 125.
pondelok, streda | Tanečná 
škola Goonies
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného tan-
ca pre deti od 3 rokov. Info: 0915 101 051.
pondelok – piatok | 9.00 – 12.00 
| Rána pre maminy
KREATIVO | Deti predškolského veku pri hre 
s kockami LEGO® v spoločnosti mamičiek.
pondelok | 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.
pondelok | 15.00 – 16.30 | Klub 
malých keramikárov
KC AKTIVITY | Pre deti od  5 rokov. Info: 
mirka@kcaktivity.sk, 0918 561 320.

pondelok, utorok, štvrtok | 
16.30 – 18.00 | Karate klub 
ekonóm
KC AKTIVITY | Info: 0911 603 068.
utorok | 10.00 | Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
KC STRED | Vhodné aj pre tehotné ako prí-
prava na  dojčenie. Vedie laktačná porad-
kyňa Milka Hromníková.
utorok | 10.00 | Mami spricht 
Deutsch
MC SRDIEČKO | Mamičky sa rozprávajú 
po nemecky a deti sa pri nich hrajú.
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 pre deti. Info: 0903 793 557.
utorok | 17.00 | Hráme sa 
a športujeme
5. ZŠ | Hry pre rodičov aj deti.
utorok | 17.00 – 18.00 | Capoeira 
pre deti
KC AKTIVITY | Brazílske bojové umenie spo-
jené s akrobaciou, hudbou a tancom. Info: 
0911 087 631.
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 | Riekankovo
KC STRED | Mamička a dieťa sa pri spoloč-
nej hre učia aj riekanky.
streda | 10.00 | Klubík FS Drobci
KC AKTIVITY | Tanec, spev a  hry pre deti 
od 2 rokov. Info: 0904 927 161.
streda | 10.00 | Mommie‘s 
English Club
MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-
glicky a deti sa pri nich hrajú.
streda | 16.00, 17.00 | štvrtok | 
16.00 | piatok | 17.00 | Folklórny 
krúžok Drobci
KC AKTIVITY | Tancujeme, spievame, hrá-
me sa, rozvíjame priestorovú orientáciu, 
rytmus, rečový prejav. Pre deti od 2,5 do 6 
rokov. Info: 0904 927 161.
streda | 17.00 | Cvičenie pre 
tehotné –profylaxia
KC STRED | Cvičenie vedie pôrodná asis-
tentka Zuzana Duncová.
2. – 30. 11. | Pasovanie prvákov 
v knižnici
VKMR | Ponuka pre 1. ročník ZŠ, v  rám-
ci ktorej prváčikov čaká slávnostný zápis 
do knižnice. Info: www.vkmr.sk.
3. 11. | 15.00 | Dielnička pre deti 
– Horizonty
KAVIAREŇ NA CESTE |

8., 22. 11. | Podporná skupina 
nosenia detí
MC SRDIEČKO | Vedú lektorky nosenia 
Zuzana Čižmárová a Janka Mištinová.
8., 22. 11. | 9.30 – 11.30 | 
Galerkovo
GMAB | Tvorivé dielničky pre deti od  18 
mesiacov do 6 rokov.

8. – 10. 11. | Aktivity pre deti
KINO HVIEZDA, KLUB LÚČ | Aktivity pre deti 
počas filmových blokov festivalu dob-
rodružných filmov HoryZonty.
10. 11. | 9.00 – 13.00 | 
Sprievodné podujatia festivalu 
HoryZonty
ZÁTOKA POKOJA | Aktivity pre deti v rámci 
festivalu HoryZonty.
11. 11. | 14.00 – 16.00 | Nedeľné 
výtvorky
GMAB | Víkendové tvorivé stretnutie pre 
deti, ktoré sa chcú zoznámiť s umením.
19. 11. | 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), na Dlhých Honoch a v Kubrej.
22. 11. | 16.30 | Cyklus 
rodičovských diskusií
KC STRED | Diskusia s  psychologičkou 
Mgr. Veronikou Kuricovou. Téma: „Bezpečná 
vzťahová väzba“ ako ochranný faktor pre 
život.
24. 11. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé 
dielničky
OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky pre deti 
spojené so zábavou, súťažami a spevom.
24. 11. | 16.00 – 17.00 | TS 
Bambula
OC LAUGARICIO | Tanečné vystúpenie detí 
pod vedením Janky Koštálovej.
25. 11. | 15.00 – 18.00 | Vianočné 
tvorivé dielničky
OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky s  via-
nočnou tematikou pre deti.
25. 11. | 16.00 | Tvoridé dielne
CENTRUM PRE RODINU | Vytvorte si s deťmi 
adventný veniec.
27. 11. | 17.00 | Máme radi 
umenie
VKMR | Prezentácia umeleckej činnosti žia-
kov SZUŠ Trenčín.
29. 11. | 16.30 | Montessori 
po domácky
KC STRED | Montessori nie sú pomôcky, je 
to prístup k dieťaťu a k svetu okolo nás. Ve-
die Andrea Boháčová z OZ Múdra sovička.
3. 12. | 17.00 | Cesta na severný 
pól
KINO HVIEZDA | Rodinný rozprávkový mu-
zikál.

 � SENIORI
streda | 8.00 – 9.30 | Babi, pošli 
mi to mejlom
VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž 
na  zvládnutie základov PC a  e-mailu pre 
seniorov. Info: 032/770 83 14.
6., 20. 11. | 9.00 – 11.30 | Ateliér 
pre seniorov
GMAB | Tvorivé dielne nielen pre seniorov 
na rôzne témy a techniky.
8., 21. 11. | 15.30 – 17.30 | 23. 11. | 
15.00 – 19.30 | Klub JDS č.30
KC AKTIVITY | Klubová činnosť, vedie Zden-
ka Buryová.
8. 11. | 16.00 | Skleróza 
multiplex – cvičenie
CENTRUM SENIOROV |

14. 11. | 13.30 | Akadémia 
tretieho veku
KC STRED | Prednášky: Ako predchádzať 
diabetu – PhDr.  L. Mičíková. Zlepšenie 

4. 11. | 18.30 | Retro v Metro
ARTKINO METRO | Filmové návraty 
v rámci festivalu HoryZonty k význam-
ným československým horolezeckým 
výstupom a expedíciám.

Festival francúzskych filmov
16. 11. | 18.00 | Kým nás 
svadba nerozdelí
ARTKINO METRO | Ak organizujete do-
konalú svadbu na francúzskom zámku, 
je jasné, že to neprebehne úplne hlad-
ko a určite sa veľa vecí pokazí.
16. 11. | 21.00 | Darebák 
a pretekárka
ARTKINO METRO | Gino a  Bénédicte – 
to je láska na  prvý pohľad. Gino však 
ukrýva nebezpečné tajomstvo. Zachrá-
nia svoju lásku aj napriek slabostiam?
17. 11. | 19.00 | Climax
ARTKINO METRO | Skupina tanečníkov 
si na sústredení v lese urobí párty s veľ-
kou misou sangrie, do ktorej sa, neved-
no ako, dostali drogy. Onedlho majú 
všetci ťažké neurózy a psychózy.
17. 11. | 21.00 | Prísľub úsvitu
ARTKINO METRO | Šialená láska excen-
trickej matky urobila z Romaina Gary-
ho jedného z najvýznamnejších romá-
nopiscov 20. storočia. Táto láska však 
bude aj jeho doživotným bremenom.
18. 11. | 16.00 | Bella 
a Sebastián 3: Navždy 
priateľmi
ARTKINO METRO | Tretie pokračovanie 
príbehu o chlapcovi a jeho psovi.
18. 11. | 18.00 | Obávaný
ARTKINO METRO | Popredný režisér na-
krúca film so ženou, ktorú miluje. Kri-
tika filmu však u  neho vyvolá hlboké 
pochybnosti a  zo slávneho filmára sa 
stáva umelec stojaci mimo systému.
18. 11. | 20.00 | Víno nás spája
ARTKINO METRO | Jean pretrhol všetky 
putá, ktorá ho spájali s rodinou žijúcou 
v  Burgundsku. Po  smrti otca sa vracia 
späť, aby sa so súrodencami dohodli, 
čo bude s rodinným vinohradom.
19. 11. | 17.00 | Lumiere!
ARTKINO METRO | Filmoví historici vy-
brali 108 krátkych snímok, ktoré vytvo-
rili pred viac ako 120 rokmi bratia Lu-
mièrovci, vynálezcovia kinematografie.
19. 11. | 19.00 | Svadba
ARTKINO METRO | Belgickú Pakistan-
ku Zahiru rodičia nútia do  tradičného 
manželského zväzku. Uprostred ich po-
žiadaviek a túžbe po slobode sa spolie-
ha na pomoc brata Amira.
20. 11. | 17.00 | Johanka 
Superstar
ARTKINO METRO | Netradičný hudob-
no-tanečný film o  detstve Johanky 
z  Arku, v  ktorom je Boh, Duch Svätý, 
hair metal, rap aj nevydarené scény.
20. 11. | 19.00 | Niekto to rád 
zahalené
ARTKINO METRO | Armand a  Leila majú 
v úmysle odísť do New Yorku na stáž. Keď 
sa Leilin starší brat Mahmoud vráti z dl-
hodobého pobytu v  Jemene, postaví sa 
proti ľúbostnému vzťahu svojej sestry.
21. 11. | 18.00 | Beatrice
ARTKINO METRO | Claire svoj život zasvä-
tila službe ostatným a snaží sa žiť podľa 
pravidiel. Až kým jej do života nevstúpi 

 � FILM
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prístupu obetí trestných činov k  službám 
a vytvoreniu kontaktných bodov pre obete 
– Ing. E. Kucejová.
15. 11. | 15.00 | Jesenné 
spoločenské stretnutie 
seniorov
POSÁDKOVÝ KLUB |

21. 11. | 14.00 | Stretnutie 
jubilantov
POSÁDKOVÝ KLUB | Spoločenské posede-
nie, pripravuje Klub vojenských veteránov.
29. 11. | 15.00 | Skleróza 
multiplex – klub Trenčín
CENTRUM SENIOROV |

 � PREDNÁŠKY
streda | 15.00 | DIA mapa
CENTRUM SENIOROV |

7. 11. | 16.00 | Katarína 
Nádaská: Iracionálne príčiny 
chorôb a prostriedky ľudového 
liečenia
VKMR HASIČSKÁ | Prednáška etnologičky, 
historičky, autorky monografie Čary a veš-
tby (Mágia v ľudovej kultúre Slovenska).
8. 11. | 16.00 | Literárny klub 
Omega
VKMR HASIČSKÁ | Stretnutie priaznivcov li-
teratúry na diskusiu a prezentáciu vlastnej 
tvorby.
9. 11. | 10.00, 16.00 | Beseda 
s Rudom Prekopom a Vasilom 
Stankom

GMAB | Beseda s predstaviteľmi Slovenskej 
novej vlny o ich tvorbe a o výstave Návra-
ty v čase, spojená s odborným hodnotením 
prinesených fotografií účastníkov besedy.
12. 11. | 16.00 | Príprava záhrady 
na zimu – beseda
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša plk.v.v. 
Ing. Emil Polakovič.
14. 11. | 17.00 | Povedz mi, čo 
čítaš... Jozef Ďuráči
KNIŽNICA HASIČSKÁ | Talkšou trenčianskej 
herečky Zuzany Mišákovej nielen o  litera-
túre. Hosť: ľudovo-umelecký remeselník 
a folklorista Jozef Ďuráči.
15. 11. | 16.00 | Ohlas 
obyvateľstva v Trenčíne 
a okolí na vznik ČSR
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Mgr.  Mária 
Ďurčová.
16. 11. | 16.30 | Jozef Banáš: 
Prebijem sa! Štefánik
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s Jozefom Baná-
šom spojená s prezentáciou komplexného 
románu o M. R. Štefánikovi.
17. 11. | 15.00 | Po stopách 1. 
svetovej vojny v Slovinsku 
a Taliansku
KAVIAREŇ NA CESTE | Prednáša p. Tluka.
20. 11. | 14.30 | Zvoľ si 
zdravý životný štýl a mysli 
na prevenciu rakoviny hrubého 
čreva
CENTRUM SENIOROV | Prednáška.

20. 11. | 16.30 | Spomienky 
na rok 1968 v Trenčíne
VKMR HASIČSKÁ | Prednáška Vojtecha Bra-
benca zachytávajúca známe i  neznáme 
osobnosti a  súvislosti okupácie Českoslo-
venska v roku 1968 s dôrazom na Trenčín.
20. 11. | 18.00 | Na vlastných 
nohách 2

GALÉRIA VÁŽKA | Ako realizovať vlastné 
nápady a robiť to, čo máme radi a na čom 
nám záleží? Hostia: Michaela Prekopová 
(Primát), Michal Rafaj (Popular), Jana Ho-
osová (Žufaňa), Tina Minorová (Tina Minor 
Illustration) a Peter Bigoš (Peter Bigoš Zá-
hrady). Info: www.voices.sk.
21. 11. | 16.30 | Lucia Sasková: 
Rozpoltená
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s autorkou, ktorá 
sa do povedomia čitateľov zapísala najmä 
úspešnou trilógiou Zlatokopka, spojená 
s  prezentáciou nového románu Rozpolte-
ná.
21. 11. | 17.30 – 19.30 | Zdeňka 
Jordánová – Muž a žena, 
umenie žiť
GALÉRIA VÁŽKA | Stretnutie so spisovateľ-
kou Zdeňkou Jordánovou.
22. 11. | 16.00 | Keď bolí duša, 
telo nemlčí
VKMR HASIČSKÁ | Téma: Psychika a  telo – 
spojená nádoba. Diskutuje: MUDr. K. Kusá.
22. 11. | 18.00 | Cestou necestou
KLUB LÚČ | Na cestovateľskom festivale za-
znejú prednášky Janky a Romana Hromní-
kovcov o  dobýjaní severočílských sopiek 
(o  18.00) a  Michala Knitla o  siedmich tú-
rach v Karakorame a Himalájach (o 19.30).
24. 11. | 9.00 – 17.00 | Očista 
a harmonizácia sleziny 
a žalúdka
KERAMOPROJEKT | Intenzívny seminár za-
meraný na očistu podľa ročného biorytmu. 
Lektor: Stanislav Kertis. Info: 0907 493 654 
zuzana.kozacek@gmail.com.
24. 11. | 15.00 | Liek alebo jed
KAVIAREŇ NA CESTE | Prednáša p. Blahuš.

 � 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. Info: info@kcaktivity.sk.
pondelok | 18.15 | Bezplatný 
kurz meditácie s Vladom 
Kulíškom
KC AKTIVITY | Čo je meditácia a aký je vý-
znam mantier? Súčasťou budú praktické 
cvičenia. Info: 0905 268 873.
utorok | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk – pokročilí
KC AKTIVITY | Kurz s  Madame Smejkalo-
vou. Info: smejkal@mail.t-com.sk

utorok | 19.00 – 20.00 | 
Francúzsky jazyk II. ročník
KC AKTIVITY | Kurz s  Madame Smejkalo-
vou. Info: smejkal@mail.t-com.sk.
štvrtok | 17.30 – 19.30 | Kurz 
keramiky a točenie na kruhu
KC AKTIVITY | Práca s hlinou, jej spracova-
nie a  použitie. Info: mirka@kcaktivity.sk, 
0918 561 320.
6. , 20. 11. | 16.00 – 18.30 | 
Večerný ateliér pre dospelých
GMAB | Tvorivý ateliér pre dospelých 
na rôzne témy a techniky.
streda | 17.30 – 19.00 | Tvorivý 
ateliér pre dospelých
OC LAUGARICIO | Tvorivé kurzy pre do-
spelých. Batikovanie: 7. a  14. 11. Miku-
lášska čižma: 21. a  28. 11. Prihlasovanie: 
0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk
10. – 11. 11. | 9.30 – 16.00 | Kurz 
hypnopôrodu
YOGA SHALA | Kurz ponúka prepracova-
ný  program, v  rámci ktorého si osvojíte 
techniky hlbokej relaxácie,  vizualizácie 
a autohypnózy. Info: www.yogashala.sk.
10. 11. | 10.00 | Fotoworkshop 
–portrét

GMAB | Kurz vedie Jiří Víšek, absolvent FAMU. 
Info: barbora.petrikova@gmab.skojená
15. 11. | 16.30 – 19.30 | Hry 
s hudbou – MTerapio
KC AKTIVITY | Workshop o možnostiach vyu-
žitia hudby v pomáhajúcich profesiách. Lek-
tor Peter Kusý. Info: mterapio@gmail.com.
19. 11. | 9.30 | Workshop 
strojového šitia
CENTRUM PRE RODINU | Účastníčky sa zo-
známia so základnými krokmi a technika-
mi. Prihlasovanie: info@cprtrencin.sk.
24. 11. | 8.30 – 18.30 | Príbehy 
duše – konštelačný seminár
GEMINI CENTRUM | Celodenný seminár pre 
tých, ktorí si uvedomujú, že sa im v  živo-
te opakujú určité životné situácie. Info: 
0944 548 885.
24. 11. | 8.30 – 18.30 | Škola 
intuície
KC AKTIVITY | Nový koncept alternatívne-
ho vzdelávania detí a teenagerov v oblas-
ti rozvoja pravej hemisféry a intuície. Info: 
www.intuicia.eu, 0915 850 251.
30. 11. – 1. 12. | Hormonálna joga
KC AKTIVITY | Kurz hormonálnej jogy, ve-
die Mirka Bartošová. Info: 0944  707  631, 
www.hormonyoga.sk.

 � ŠPORT
pondelok | 17.00 | Joga pre 
vitálne tehotenstvo
YOGA SHALA | Lekcie špeciálne navrhnuté 
pre spokojnosť mamičiek a  ich bábätiek, 
pre rozhýbanie a uvoľnenie celého tela.
pondelok, streda | 18.45 – 20.00 
| piatok | 17.00 – 18.15 | Klasická 
joga
GEMINI CENTRUM | Info 0944 548 885.

 � FILM

 � ZÁPASY

milenka jej mŕtveho otca, vrtošivá a se-
becká žena, ktorá je jej pravým opakom.
21. 11. | 20.00 | Rock‘n roll
ARTKINO METRO | Guillaume žije roz-
právkový život, až kým mu mladá herecká 
kolegyňa nepovie, že už nie je „in“. A tak 
sa rozhodne ihneď to radikálne zmeniť.

1. 11. | 14.30 | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín – ATU Košice
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga 
muži.
3. 11. | 17.30 | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín – FK AS Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga 
juniori. 
4. 11. | 17.00 | HK DUKLA 
Trenčín – HC 07 Detva
ZIMNÝ ŠTADIÓN P. DEMITRU | Zápas ho-
kejovej Tipsport ligy 2018/2019.
10. 11. | 14.30 | AS Trenčín – 
MŠK Žilina
FUTBALOVÝ ŠTADIÓN | 15. kolo futbalo-
vej Fortuna ligy 2018/2019.
14. 11. | 18.30 | 1. FBC 
FLORBAL Trenčín – FBC 
Žilina
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga 
juniori. 
16. 11. | 18.00 | HK DUKLA 
Trenčín – MHC MIKRON 
Nové Zámky
ZIMNÝ ŠTADIÓN P. DEMITRU | Zápas ho-
kejovej Tipsport ligy 2018/2019.
17. 11. | 9.00 – 16.00 | ŠKN 
Trenčín – 12. ročník
ŠPORTOVÁ HALA | Futbalový turnaj ne-
počujúcich.
18. 11. | 10.00 | 1. FBC 
FLORBAL Trenčín – 
FLORPÉDO Bratislava
 ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, 1. liga ženy. 
18. 11. | 16.00 | HK DUKLA 
Trenčín – HK Poprad
ZIMNÝ ŠTADIÓN P. DEMITRU | Zápas ho-
kejovej Tipsport ligy 2018/2019.
19. 11. | 8.00 – 13.30 | Turnaj 
o pohár primátora Mesta 
Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, základné 
školy 1. stupeň.
23. 11. | 18.00 | HK DUKLA 
Trenčín – MHK 32 Liptovský 
Mikuláš
ZIMNÝ ŠTADIÓN P. DEMITRU | Zápas ho-
kejovej Tipsport ligy 2018/2019.
25. 11. | 17.00 | HK DUKLA 
Trenčín – MAC Újbuda
ZIMNÝ ŠTADIÓN P. DEMITRU | Zápas ho-
kejovej Tipsport ligy 2018/2019.
25. 11. | 10.30 | HK AS Trenčín 
„B“ – Partizánske
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie 
žiačky HK AS Trenčín.
26. 11. | 8.00 – 14.30 | Turnaj 
o pohár primátora Mesta 
Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, základné 
školy 2. stupeň.
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pondelok | 17.15 – 19.15 | SM 
system
KC AKTIVITY | Info: 0905 705 431.
pondelok | 17.40 – 18.40 | Zumba
KS OPATOVÁ | Info: 0903 949 966.
pondelok | 18.00 – 19.00 | 
Tabata
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.
pondelok | 18.15 – 19.15 | 
Kruhový tréning s Monikou
KC AKTIVITY | Info: 0907 673 887.
pondelok | 19.00 – 20.00 | 
štvrtok | 17.30 – 18.30 | Strong 
by Zumba
KD OPATOVÁ | Info: 0903 949 966.
pondelok, štvrtok | 19.00 – 
20.00 | Port De Bras
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.
pondelok, streda | 19.30 – 
20.30 | piatok | 19.00 – 20.00 | 
Cvičenie pre ženy s Vladom
KC AKTIVITY | Info: 0903 793 557.
utorok | 9.00 – 10.00 | 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 | Info: 0905 705 431.
utorok, štvrtok | 17.00 | 
Powerjoga s Monikou
LADIES ECLUB | Info: www.ladyeclub.sk.
utorok | 17.15 – 18.30 | Joga – 
zdravý chrbát
GEMINI CENTRUM | info: 0944 548 885.
utorok | 17.30 – 18.15 | Family 
yoga
YOGA SHALA | Info: 0904 363 312.
utorok, štvrtok | 17.50 – 18.50 | 
Cvičenie pilates pokročilí
KC AKTIVITY | Info: 0905 705 431.
utorok | 18.00 – 19.00 | Jemné 
cvičenie s relaxáciou
KINO HVIEZDA | Info: 0910 196 456.
utorok | 18.15 – 19.15 | Kruhový 
tréning
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.
utorok, 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 | Info: 0903 271 444.
streda | 18.00 – 19.00 | 
Bodywork a Tabata s Monikou
KC AKTIVITY | Info: 0903 772 157. 
streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty 
a bodywork s Nikou
KC AKTIVITY | Info : 0948 855 870.
streda | 18.30 – 19.30 | Deep 
Work
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.
streda | 18.30 – 19.30 | Zumba
KC AKTIVITY | Info:  zumba-trencin.sk, 
0903 949 966.
štvrtok | 16.30 – 17.30 | Joga pre 
začiatočníkov
KC AKTIVITY | Info: 0944 707 631.
štvrtok | 18.00 – 19.00 | Body 
Work
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.

štvrtok | 19.00 – 20.00 | 
Cvičenie pilates začiatočníci 
a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Info: 0905 705 431.
piatok | 16.00 | Jemná joga

YOGA SHALA | www.yogashala.sk.
7., 21., 28. 11. | 18.30 – 19.30 | 
14. 11. | 19.15 – 20.15 | Zumba 
s Petrou
KC AKTIVITY | Info: 0903 94 99 66.
10. 11. | 10.30 | Beh o pohár 
HoryZontov
SLÁDKOVIČOVA ULICA | 6-kilometrové pre-
teky centrom mesta a Brezinou.

 � FESTIVALY
8. – 10. 11. | HoryZonty
KINO HVIEZDA | 13. ročník festivalu dob-
rodružných filmov. 

 � TANEC
streda | 17.45 – 18.45 | Tance pre 
radosť
SOKOLOVŇA | Kolektívne a kruhové tance.
24. 11. | 18.00 | Katarínsky BAL 
FOLK
KD ZLATOVCE | Hrá kapela Drowsy Maggie.

 � INÉ...
utorok | 17.00 – 20.15 | Klub 
spoločenských hier
KC AKTIVITY | Stretnutie nadšencov spolo-
čenských hier. Info: peterbiras@gmail.com.
streda | 18.00 – 21.00 | 
Hvezdáreň v Trenčíne

GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA | Pozorovanie objek-
tov nočnej oblohy pomocou astronomic-
kých ďalekohľadov spojené s prednáškou. 
Viac na www.hvezdaren.tnuni.sk.
piatok | 16.00 – 19.00 | Skauting 
na juhu
KC AKTIVITY | Schôdzky detí a  mláde-
že 32. skautského zboru Ale Vivo. Info: 
0908 683 393.
2. – 30. 11. | Burza kníh
VKMR JASELSKÁ | Jedinečný spôsob, ako 
získať literatúru za symbolický poplatok.
3. 11. | Celoslovenské stretnutie 
numizmatikov
POSÁDKOVÝ KLUB | Stretnutie numizmati-
kov spojené s burzou a aukciou numizma-
tického materiálu.
3. 11. | 14.00 – 20.00 | Čerti 
na Trenčianskom hrade
TRENČIANSKY HRAD | Program vhodný 
od 12 rokov.

5. 11. | 19.00 | Večerné 
zamyslenia
REFEKTÁR PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA | Za-
myselenia spojené s diskusiou s rektorom 
Kostola piaristov, Petrom Franekom.
8., 22. 11. | 18.00 – 20.00 | 
Meditácia v pohybe
KC AKTIVITY | Spontánnym pohybom 
a tancom sa otvára cesta k uvoľneniu mys-
le. Info: 0905 597 173.
9., 16. 11. | 17.00 – 20.00 | 
Mohendžodáro – tantrajoga 
pre ženy
KC AKTIVITY | Posvätné tantrické cvičenie 
vychádzajúce zo starodávnej indickej tra-
dície. Info: 0948 609 701.
14. 11. | 15.30 | Voľná beseda 
o leteckých zážitkoch našich 
členov
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub letcov 
a parašutistov SLZ.
17. 11. | 9.30 – 12.00 | Čakrová 
meditácia s tibetskými 
miskami
GEMINI CENTRUM | Odblokovanie čakier 
tibetskými miskami, ktoré dokážu zbaviť 
chronických bolestí, migrény a pod. Rezer-
vácie: geminicentrum.sk, 0944 548 885.

17. 11. | 10.00 | Rodinný výlet
KOSTOL SV. RODINY | Výlet na  Tematín 
pre deti aj dospelých.
23. 11. | 18.30 – 20.00 | Kundalini 
meditácia
GEMINI CENTRUM | Praktizovaním Kundali-
ni meditácie sa rozpadajú duševné úzkos-
ti, sexuálne aj emocionálne problémy. Re-
zervácie http://geminicentrum.sk/rozvrh, 
0944 548 885.
24. 11. | Burza starožitností 
a Gazdovské trhy
EXPO CENTER | Burza starožitností, rôznych 
zberateľských predmetov, zaujímavostí 
a Gazdovské trhy.
25. 11. | 15.15 – 16.15 | Abadá 
Capoeira
OC LAUGARICIO | Ukážky brazílskeho bojo-
vého umenia. Súčasťou bude aj workshop 
pre verejnosť. 
30. 11. | 10.00 | Literárna súťaž 
Jozefa Braneckého
VKMR HASIČSKÁ | Slávnostné vyhodnote-
nie výsledkov XXVI. ročníka celoslovenskej 
literárnej súťaže Jozefa Braneckého „Stud-
ňa sa tajne s dažďom zhovára“.
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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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