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Letné Hudobné pikniky, Divadielka pod vežou a Hudobné nedele sprevádzala výborná atmosféra podporená vysokou návštevnosťou. Jedným z očakávaných a mimoriadne vydarených koncertov bolo vystúpenie Josefa Laufera v nedeľu 18. augusta na Mierovom námestí
(na fotografii). Kultúrne leto 2019 skončí posledný prázdninový víkend. Ale aj v septembri
bude v Trenčíne veselo i voňavo, jeseň bude v znamení koncertov, lokálneho umenia, divadla, dobrého jedla a príjemných stretnutí.
FOTO: M. PATAY
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NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
Reklamácie roznosu hláste,
prosím, do pondelka
2. septembra 2019
najneskôr do 14.00 hodiny
na číslo 032/6504 287.

Festival Pri trenčianskej bráne chce byť bez plastov
Mesto Trenčín plánuje obmedziť alebo aspoň znížiť
na minimum vznik plastového odpadu, ktorý vzniká
počas festivalových podujatí na Mierovom námestí.
Po prvýkrát zavedie opatrenia počas najbližšieho festivalu 6. – 8. septembra 2019.

Občania môžu ostať prekvapení, nakoľko bežné koše na odpadky budú v mieste a v čase
konania
festivalu
prekryté
a opatrené informáciou „POUŽITE, PROSÍM, TRIEDIACU
STANICU“. K nej bude potrebné urobiť iba pár krokov. Triediace stanice budú na Mierovom
námestí dve – jedna pred Kultúrno-informačným
centrom
a druhá pred predajňou Fantázia v blízkosti Mestského úradu. Každá z nich ponúkne možnosť odložiť odpad do farebne
odlíšených nádob podľa druhu.

Ak si ľudia nebudú istí, do ktorej nádoby odpad vložiť, poradia im vyškolení pomocníci.
Ďalšou dôležitou novinkou po
dujatia bude kompostovateľný
riad. Podľa zmlúv uzatvorených
s predajcami, na tohtoročnom
festivale Pri trenčianskej bráne
nebude žiaden z nich používať
plastové poháre, taniere, misky
či príbor.

 KAM S NIMI?
Na odloženie použitého
kompostovateľného riadu bude

na triediacej stanici pripravené
samostatné vrece. Pre čo najlepší pocit z nášho
správania voči
životnému prostrediu by sme
mali jedlo, ktoré nám na tanieri zostane, odložiť do vedľajšej
špeciálne na to
určenej nádoby.
O vrecia s kompostovateľným riadom a nádoby
so zvyškami jedla sa ďalej postará trenčianska spoločnosť INTA.
Podľa jej informácií biologicky rozložiteľný odpad spracujú
v bioplynnej stanici.
Použitie kompostovateľného

riadu namiesto plastového je len
prvým z krokov mesta na ceste
k minimalizácii odpadu. Veríme,
že snahu samosprávy podporia
aj občania svojím zodpovedným
prístupom. Najlepší odpad je
ten, ktorý nevznikne.
(E. M.)
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 EDITORIÁL
Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
a je to tu! Končí sa čas prázdnin a letných dovoleniek. Je to
od nás možno trochu studená
sprcha, ale čas beží ďalej (a ako
rýchlo!). Veríme, že ste načerpali silu a pozitívnu energiu zo
slnečných lúčov. Mnoho detí už
o pár dní zasadne do školských
lavíc a začne sa bežný kolobeh
povinností pre celú rodinu. Aj
učiteľom prajeme dobrú fyzickú
a najmä psychickú kondíciu.
Držíme palce, nech sa septembrový štart všetkým vydarí!
Aktuálne vydanie mestských novín opäť mapuje život
v našom meste. A tak sa dozviete aj to, že vnútroblok na Ul. J.
Halašu viditeľne opeknieva, že
rekonštrukčné práce na zimnom štadióne pokročili, ako
pokračujú mestské investičné
akcie, ale aj to, že Železnice SR
predsa len postavia protihlukovú stenu popri Hodžovej
ulici. Informujeme aj o skupine
mladých ľudí a ich aktivitách
v projekte Hlava*****. V Infe
nájdete všetko, čo by ste mali
vedieť a k tomu pridávame aj
očakávaný Harmonogram jesenného upratovania.
Prajeme Vám príjemné čítanie. Užite si posledné letné dni
a pridajte ešte zopár zážitkov
do vášho „albumu“ spomienok.
Príjemné chvíle sa vám snažilo
pripraviť i Trenčianske kultúrne leto, ktoré sa tešilo početnej
návštevnosti a výborným ohlasom. Posledná dávka hudby,
divadla a dobrej atmosféry
na nás čaká posledný prázdninový víkend.
Ale aj september sa bude
niesť v znamení viacerých kultúrno – spoločenských podujatí. Určite si nedajte ujsť
mestský festival ľudovej kultúry
a zábavy Pri trenčianskej bráne. Ale za zmienku i návštevu
stojí i ďalší tradičný festival
Sám na javisku a tiež festival
vôní a chutí pri Posádkovom
klube alebo aj ďalší obľúbený festival Priestor v Parku
gen. M. R. Štefánika. Kde, kedy
a čo všetko môžete ešte navštíviť, nájdete v Kam v Trenčíne.
Prežite pestrý september
a 1. októbra čakajte vo svojich
schránkach ďalšie nové Info.
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Vo vnútrobloku sú už aj herné prvky
Verejná plocha s rozlohou
takmer 10 tisíc metrov
štvorcových vo vnútrobloku na Ulici J. Halašu sa každým dňom mení. Takmer
všetky zemné práce,
vrátane väčšiny chodníkov,
sú hotové. Umiestnili tu už
i herné a športové prvky.

Po revitalizácii bude jeden
z najväčších vnútroblokov vybavený aj prístreškami, lavičkami,
sedeniami vo svahu, cyklostojanmi, odpadkovými košmi,
futbalovými bránkami a oploteniami, hrazdami a kladinou, šplhacími tyčami alebo aj trampolínami. Spolu tu bude 9 herných
a 6 športových prvkov. To všetko by malo byť hotové najneskôr
do 15. septembra, kedy sa tu má
začať výsadba zelene a kvetov.

Vysadia tu 45 stromov, 648 krov,
trvalky, okrasné trávy a založia
i trávnik na futbalovom ihrisku
a ostatných plochách. Vo vnútrobloku
je už osadený vodný
prvok
v tvare valca, na ktorom je disk
Od nedele 1. 9. 2019 dôjde na linkách 3, 4, 6,
s
protišmykovou
7, 11, 17 a 23 k úpravám v odchodoch autobusov.
úpravou.
Dôvodom posunu odchodu o dve až päť minút je
snaha o lepšie časové zosúladenie prípojov k vlaIde o jednokom či prestupov medzi mestskou a prímestskou
dopravou. Linka č. 7 spoj 11 bude na skúšobnú
dobu zachádzať do priemyselného parku.

Zmeny v cestovnom
poriadku MHD

ZMENA CP MHD TN OD 1. 9. 2019
Spoj

Starý
odchod

Nový
odchod

č. 3

10

7:15

7:20

č. 4

5

7:10

7:05

č. 6

58

7:00

6:55

č. 6

10

6:50

6:45

č. 7

33

15:20

15:17

č. 17

31

13:42

13:47

č. 17

35

14:12

14:17

č. 11

11

7:05

7:00

Linka

č. 23

1

5:12

5:10

č. 7

11

7:27

7:25

č. 6

31

14:12

14:10



(E. S.), FOTO: P. Ž.

ZRUŠENÁ OBSLUHA
ZASTÁVKY NA INOVECKEJ
Autobusová linka MHD č. 11 v smere
do centra už nebude obsluhovať zastávku „Inovecká stred“.

Autobus tak od 1. 9. zastaví na najbližšej zastávke Dlhé Hony, približne o 100 metrov ďalej.
Dôvodom tejto zmeny boli časté kolízie vozidiel
linky č. 11 pri vychádzaní autobusu zo zastávky
a jeho odbočovaní na Ulicu Dlhé Hony. Autobus dával znamenie o opustení zastávky, osobné vozidlo predpokladalo, že opúšťa zastávku
a ide priamo. Autobus však zároveň ďalej odbočoval na ulicu vľavo. Opatrenie by malo prispieť
k väčšej bezpečnosti na tomto mieste. Ostatné
linky MHD budú na zastávke „Inovecká stred“
zastavovať tak ako doteraz.
(E. M.)

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Vyhrajte dve vstupenky na predstavenie podľa vášho výberu.
Medzinárodný festival divadla jedného herca Sám na javisku sa
uskutoční 10. – 15. septembra 2019 v Trenčíne.
S kým a prečo chcete ísť na festival?

Vaša redakcia

duchú vodnú atrakciu, ktorá sa
spúšťa pomocou skákania hore
a dole na disku tohto prvku.
Po celkovej revitalizácii ponúkne toto územie viaceré možnosti na oddych a aktivity pre
všetky vekové kategórie.
Táto investícia v celkovej
sume približne 800 tisíc eur je
spolufinancovaná Európskou
úniou vo výške 85 %, ďalších
10 % je zo štátneho rozpočtu
SR a zvyšných 5 % z rozpočtu
mesta.

Odpoveď napíšte na tereza@monodrama.sk, výhercu vyžrebujeme
9. 9. 2019.

27. august 2019

Stavajú protihlukovú stenu
Hluk z koľajísk, keď vlaky vchádzajú a vychádzajú do a zo
železničnej stanice, obťažuje obyvateľov Hodžovej ulice.
Eliminovať by ho mala nová protihluková stena. Jej výstavba sa začala koncom júla. Investorom sú Železnice
SR. Stena bude dlhá 874 metrov.

Práce sa začali vŕtaním a betonážou pilót. V čase našej uzávierky (16. augusta) ich bolo
osadených už šesťdesiat. „S výstavbou stĺpov protihlukovej
steny by sa malo začať koncom
septembra. Najväčšia zmena nastane v októbri a novembri, keď
sa osadia protihlukové panely,“ informoval Marek Fačkovec
z Odboru investorského Železníc SR.

 NA HLUK UPOZORNILI
OBČANIA

Po ukončení prác na modernizácii železničnej trate v úseku železničnej stanice, občania
upozorňovali na zvýšený hluk

z koľajísk. Tento problém komunikoval s predstaviteľmi Železníc SR viceprimátor Ján Forgáč. Výsledkom boli opakované
merania hluku. Mesto vytipovalo tri body, kde by merania bolo
vhodné urobiť a oslovilo konkrétnych občanov Hodžovej ulice, aby umožnili prístup na ich
pozemky počas meraní.
Tie sa uskutočnili 13. a 14.
marca a potom opakovane 11.
a 12. apríla 2018. Merania zaznamenávali silu hluku v ranných, obedňajších i večerných
hodinách. Výsledky ukázali, že
v dvoch bodoch merania bol nevyhovujúci stav, boli prekročené
prípustné hodnoty hluku zo železničnej dopravy.

 STRUČNE

Generálny projektant modernizácie železničnej trate
v úseku cez Trenčín, spoločnosť
Reming Consult, odporučil realizáciu protihlukovej steny. S jej
stavbou začali koncom júla 2019
v železničnej stanici Trenčín. Vybudujú ju pozdĺž koľajiska zo
strany od Hodžovej ulice v dĺžke
874 m. „Nová protihluková stena
bude mať výšku 5 metrov, spolu
so soklovými panelmi môže dosahovať až 6,5 m – podľa terénu,“
povedal Marek Fačkovec z Odboru investorského Generálneho riaditeľstva Železníc SR.
Hliníková stena s protihlukovou výplňou bude v kombinácii sivej a hnedej farby. Pôjde
o kombináciu plných hliníkových panelov a priehľadných panelov z akrylátového skla (cca
15 % plochy). Železnice SR
do tejto stavby investujú približne 1,4 milióna eur.


(E. S.)

Rekonštrukcia zimného štadióna pokračuje
Na Zimnom štadióne P. Demitru pokračuje obnova interiéru. Práce vo vstupnej hale, chodbe a šatni hostí sa
skončili. Aktuálne rekonštruujú divácke tribúny.

Na vynovenie priestorov štadióna prispela miliónovou dotáciou Vláda SR. Zvyšných vyše
120 tisíc eur doplatí mesto zo
svojho rozpočtu.
Komplexná obnova tribún
spočíva vo výmene sedačiek, rekonštrukcii podložia a povrchovej úpravy stien. Po tom, ako
staré sedačky demontovali, odstránili aj staré podlahy. Nové
podlahy i steny povrchovo upravujú a nasledovať bude montáž
nových sedačiek. Tie mali byť

pôvodne v žlto – červenej kombinácii, no po dohode s Hokejovým klubom Dukla Trenčín,
Mesto objednalo 2 728 sedačiek vo farbách, ktoré budú ladiť
s novými dresmi trenčianskych
hokejistov. Horná časť sedačiek
bude teda bledočervená a spodná tmavočervená. Zábradlia natrú nažlto.
Práce ukončili v kabíne hostí, ktorá prešla, vrátane sociálnych zariadení, kompletnou
rekonštrukciou. Obnovená je

i vstupná hala a chodba. Tu už
len dokončujú podlahu.
Ukončenie prác sa očakáva do 17. septembra 2019. Hokejisti by však mali trénovať už
od konca augusta.


(E. S.), FOTO: P. S.

Viac ako milión na cyklotrasu
Trenčínu schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny
operačný program, nenávratný finančný príspevok vo výške
1 300 705,85 eur. Mesto z vlastných zdrojov k tejto sume pridá
68 458,20 eur a za výslednú sumu

VEREJNÉ
ZASADNUTIE
ZASTUPITEĽSTVA
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zrealizuje nový úsek cyklistickej
komunikácie na ulici Na kamenci, od ulice Na vinohrady po Kasárenskú. Pôjde o komplexnú
hĺbkovú rekonštrukciu cesty, vybudovanie obojstranného cyklistického pruhu dlhého 0,851 km,
v samostatných pruhoch s šírkou 1,50 m, odstránenie úzkych

miest, bezbariérové nástupiská na autobusových zastávkach
a priechody pre chodcov, miesta
pre chodcov a cyklistov v križovatkách a kompletné dopravné
značenie. Spolufinancovanie zo
zdrojov EÚ a ŠR bude vo výške
95 % z celkových nákladov.


(E. M.)

25. 9. 2019 o 9.30 hodine
Pozývame občanov na septembrové verejné zasadnutie trenčianskeho
Mestského zastupiteľstva. Bude sa konať v zasadacej miestnosti č. 101
na I. poschodí Mestského úradu v Trenčíne. Rokovanie budete mať
možnosť sledovať aj v priamom prenose na www.trencin.sk.

M

esto Trenčín získalo
grant vo výške takmer 2
tisíc eur na projekt Separovanie na školách. Jeho súčasťou budú prednášky a nákup
nádob na triedený odpad.
Prednášky pre žiakov prvého
stupňa o triedení odpadu budú
viesť starší žiaci. Nádoby (85)
na plast, papier a nápojové
kartóny budú rozmiestnené
v ôsmich základných školách.
Projekt bol podporený v rámci
grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý
tvorí súčasť projektu Zelená
župa Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Š
V

tvrté celoplošné kosenie
v meste Trenčín sa začalo
19. augusta.
auguste začali vodohospodári čistiť Orechovský
potok. V prípade priaznivého počasia by mali byť práce
hotové v polovici septembra.
Je potrebné sledovať dopravné značky, aby parkujúce autá
nebránili čisteniu.

V

súvislosti so snahou znížiť
tvorbu plastového odpadu
zaviazalo Mesto Trenčín prevádzky na Zimnom štadióne
P. Demitru, aby počas hokejových zápasov v nastávajúcej
hokejovej sezóne zabezpečili
čapovanie nápojov do vratných zálohovateľných pohárov.

M

esto Trenčín sa aj tento rok plánuje zapojiť
do Európskeho týždňa mobility, ktorý sa uskutoční 16. –
22. septembra 2019. Sledujte
mestský web trencin.sk.

P

o letnej prestávke otvára
primátor mesta Richard
Rybníček opäť dvere svojej
kancelárie všetkým, ktorí majú
záujem aktívne komunikovať.
Príďte vyjadriť svoj názor, povedať pripomienky, sťažnosti a námety. Čo vám v meste
chýba a čo by zmenili? Najbližší Deň otvorených dverí
bude v pondelok 30. septembra 2019 od 14.00 do 18.00
hodiny.

D

odatočné talentovky v Základnej umeleckej škole
Karola Pádivého pre školský
rok 2019/2020 v odboroch výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom sa uskutočnia 5. 9. 2019 v čase od 13.00
do 18.00 hodiny. Viac na www.
zustrencin.sk.
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Mestské investičné akcie Zmeny a doplnky č. 6
Kultúrny dom
Zlatovce bude
mať nové sociálne zariadenia. Ich
kompletná rekonštrukcia sa
dotkne výmeny
okien, obkladov, dlažby,
umývadiel, toaliet a batérií.
Práce skončia
v prvej polovici septembra.
Školský športový areál
Základnej školy na Novomeského ulici
má na futbalovom ihrisku nový umelý
trávnik. Výmena starého trávnika
za nový čaká
najbližšie aj
športový areál
Základnej školy na Hodžovej.
Zeleň v parku
pri Kultúrnom dome
v Zlatovciach
a na detskom ihrisku
na Obchodnej ulici bude
osviežovať
automatický závlahový systém.
V oboch
prípadoch
sú práce už
hotové.
Hokejbalové
a basketbalové
ihrisko na Sihoti pri budove Termion
je vybavené
ochrannými
sieťami. Investícia za necelých 9 tisíc
eur vyriešila
ochranu budovy v blízkosti
ihriska pred
poškodením.

Územného plánu mesta Trenčín
Mesto Trenčín, ako orgán územného plánovania, má povinnosť neustále sledovať, či sa nezmenili predpoklady,
na základe ktorých bolo navrhované usporiadanie územia, vyplývajúce z platnej územnoplánovacej dokumentácie. Túto povinnosť ukladá zákon č. 50/76 Zb., v znení
neskorších predpisov, § 30, ods. 4.

Aktuálne má Mesto Trenčín platný Územný plán (ÚPN),
schválený uznesením MsZ č.
683 zo dňa 12. 12. 2012, v znení
Zmien a doplnkov č. 2, schválených uznesením MsZ č. 338 zo
dňa 16. 12. 2015, Zmien a doplnkov č. 1, schválených uznesením č. 427 zo dňa 17. 2. 2016
a Zmien a doplnkov č. 3, schválených uznesením č. 1537 zo
dňa 26. 9. 2018.
Vzhľadom na lehoty procesov
súvisiacich s prípravou, spracovaním, prerokovaním a schválením územnoplánovacej dokumentácie, ktoré je nutné riešiť
podľa zákonov č. 50/76 Zb.,
v znení neskorších predpisov,
ako aj zákona č. 24/2006 Z. z.,
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov, musí Mesto
Trenčín, ako orgán územného
plánovania, v dostatočnom časovom predstihu sledovať požiadavky, podnety či iné skutočnosti s cieľom aktualizácie vo svojej
územnoplánovacej dokumentácii. Z hľadiska procesu Zmien
a doplnkov (ZaD) vyplývajúceho najmä zo stavebného zákona, sa Mesto Trenčín, ako orgán
územného plánovania, musí riadiť ustanoveniami § 30 a § 31,
s postupom podľa § 22 – § 28
primerane. Verejnosť má právo
sa ku všetkým zmenám a doplnkom vyjadriť a písomne podať
pripomienku a má právo sa zúčastniť verejného prerokovania

návrhu ZaD. Pre ZaD ÚPN zákon nevyžaduje spracovať prípravné práce, prieskumy a rozbory, zadanie a koncept.
V čase od 1. 10. 2019 – 2. 12.
2019 môže verejnosť podať podnet na Zmeny a doplnky ÚPN,
pričom môže ísť len o podnety týkajúce sa zmien funkčného
využitia, zmien časovania z výhľadovej etapy do návrhu, a to
zo strany konkrétnych vlastníkov a verejnosti. V zmysle právneho komentára zákona nemôže ísť o podnety k urbanistickej
koncepcii územia (t. j. základnej
koncepcii vyplývajúcej z platného ÚPN a jednotlivých stupňov
spracovania), ktoré by vyžadovali obstarať novú územnoplánovaciu dokumentáciu. Podnety
verejnosti adresované na útvar
územného plánovania je nutné podať písomne vo vyššie stanovenom termíne v podateľni
hlavnej budovy MsÚ na Mierovom námestí č. 2, alebo emailom
na adresu adriana.mlyncekova@trencin.sk
Všetky kroky, týkajúce sa
Zmien a doplnkov k ÚPN mesta Trenčín, budú zverejňované
na úradnej tabuli mesta a webovej stránke, s možnosťou
podania informácií na Útvare územného plánovania MsÚ
na Farskej ulici 10.


ADRIANA MLYNČEKOVÁ,



VEDÚCA ÚTVARU ÚZEMNÉHO

PLÁNOVANIA

Časť parkoviska pred Magnusom
patrí do Pásma H
Plocha parkoviska pred hotelom Magnus, oproti Zimnému
štadiónu P. Demitru, je rozdelená na dve časti. Mesto prevádzkuje 22 parkovacích miest, vrátane dvoch všeobecných stojísk
– vyhradených pre osoby ŤZP.
Na zvyšnú časť parkoviska osadil jeho vlastník rampy. Pri vstupe na mestskú časť parkoviska
sú umiestnené dopravné značky
s informáciou o jeho začlenení
do Pásma H a tiež o prevádzkovej

dobe, ktorá je počas pracovných
dní od 0.00 h do 24.00 h. Z mestskej časti parkoviska sú dve možnosti výjazdu – na jednosmernú
Ulicu Šoltésovej smerom k obchodnému centru Rozkvet alebo
na Považskú ulicu, cez zarampovanú časť. Na bezplatný prejazd
cez rampy je vyhradených 10 minút. Táto informácia je uvedená
aj vo výňatku prevádzkového poriadku pri vstupe na parkovisko
Magnusu. (RED)

27. august 2019

INFO | 5

aktuality

Počuli ste už o Hlave*****? Mestské investičné akcie
Mladí dizajnéri, výtvarníci a architekti z Trenčína a Českej republiky zmapovali v minulom a tomto roku 106
sochárskych a výtvarných diel na území mesta. A to
nie je ešte konečné číslo. Vo svojom projekte Hlava*****
pokračujú.

Ich prácu podporuje i záujem verejnosti o to, čo bude
ďalej s dielami na verejných
priestranstvách i v rôznych budovách. Z viacerých sa zachovali
len fotografie alebo písomné dokumenty o ich existencii. Mnohé
sú vo veľmi zlom stave, niektoré boli odstránené. Napríklad
pred začiatkom stavby kúpaliska na Ostrove bol kedysi známy
tzv. had.
Mesto privítalo aktivitu
a v tohtoročnom rozpočte vyčlenilo na začiatok obnovy jestvujúcich diel 15 tisíc eur. Pôjde
o špecifickú a odbornú prácu,
preto mesto oslovilo na spoluprácu akademického sochára Igora Mosného. Prvý objekt,
ktorý prejde komplexnou opravou, je „Kubik“ – kocka na Soblahovskej ulici. Jej autormi boli
v polovici 70-tych rokov fotograf Anton Štubňa a architekt
Ján Blicha (na fotografii). Šlo
o kombináciu fotografie umiestnenej pod plexisklom a betónovým skeletom, v ktorom je
kocka upevnená. Problémom je
zatiaľ to, že neexistuje pôvodný

negatív, z ktorého pochádza fotografia. V archívnych dokumentoch sú však isté možnosti,
ako ju nahradiť veľmi podobným
motívom, tiež od fotografa Antona Štubňu. To všetko so súhlasom dedičov autorských práv.
Ak to finančné prostriedky
dovolia, okrem diela „Kubik“
by sa mohli ešte tento rok aspoň
vyčistiť niektoré ďalšie sochy.
Mesto plánuje v tomto trende
pokračovať.
Názov projektu Hlava*****
odkazuje na zákon, ktorý existoval od 60-tych do približne konca 80-tych rokov. Vďaka nemu
vznikali vo verejných priestoroch a verejných inštitúciách

Počas prázdnin sa pracovalo aj na rekonštrukcii a výbave chemicko-biologických učební.
V tomto školskom roku
majú takéto odborné
učebne školy na uliciach Veľkomoravská,
Novomeského, Dlhé
Hony a Hodžova. Mesto
čaká na rozhodnutie
o pridelení europeňazí
aj na odborné učebne
v ďalších troch školách
(Bezručova, Na dolinách, Kubranská).
Na nových parkovacích miestach sa pracuje na Strojárenskej
ulici, kde postupne v 5
blokoch medzi domami
vznikne spolu 80 stojísk
pre autá. V každom bloku ich bude 16. Pôvodné
štrkové parkovisko Pred
poľom – medzi bytovým
domom č. 376 a garážami
– sa mení na parkovaciu
plochu s novým asfaltovým povrchom. Vznikne
tu 46 nových kolmých
parkovacích miest.

ZDIEĽANÉ BICYKLE BOLI V SERVISE
diela významných výtvarníkov,
sochárov i architektov. Trenčín
sa môže pochváliť dielami umelcov, akými boli Klára Pataki, Ignác Bizmayer, Jozef Fizel, nedávno zosnulý Rudolf Moško,
fotograf Anton Štubňa, František Gibala, Vojtech Matušinec,
Dezider Castiglione, Peter Lehotský, architekt Ján Blicha atď.


Kto si chcel požičať bicykel na jazdu po Trenčíne, mohol
tak urobiť od 9. júna 2019. K dispozícii bolo desať bezplatných mestských bicyklov. Bez zámkov, bez registrácie, bez aplikácie. Aktuálne ich zostalo sedem.

(E. S.), FOTO: ARCHÍV

Už majú svoje miesto
Na novom cyklostojisku
na Hodžovej ulici v blízkosti
podchodu zo železničnej stanice je 5 cyklostojanov a verejná
cyklopumpa. Naše mesto získalo jedno z piatich cyklostojísk,
o ktoré mohli vďaka podpore
Slovenskej sporiteľne súťažiť samosprávy v 6. ročníku kampane
Do práce na bicykli s minimálne
100 zaregistrovanými účastníkmi. Podmienku splnilo 28 samospráv. Trenčín vyhral cyklostojisko s inštaláciou na kľúč ako
jediné krajské mesto.



(RED) FOTO: P. S.

V auguste boli v servise, ale
opäť sa do ulíc nášho mesta vrátia na začiatku septembra. Ide
o spoločný experiment bicyklovej spoločnosti z Trenčína – Liberty Trade a Mesta Trenčín.
Za dva mesiace ľudia
na týchto bicykloch najazdili 8
tisíc km. Ukázalo sa, že ich cieľom nebolo len centrum mesta,
ale aj jeho okrajové časti, dokonca aj susedné obce.
Prevádzka zdieľaných bicyklov zaznamenala dobré i horšie
skúsenosti. V prvých týždňoch

občania bicykle vracali späť na určené stanovištia. Po čase ale
začali pribúdať prípady, kedy bicykle neboli
“zaparkované”
v staniciach. Najmä
po piatkovej a sobotňajšej noci sa stávalo,
že si ich ľudia požičali
na cestu domov a vrátili až na druhý deň poobede.
Na druhej strane – skupinky
mladých dobrovoľníkov prevážali bicykle medzi stanicami,
kde bolo bicyklov veľa, na stanice, kde ich bolo menej alebo kde
nebol ani jeden.
Žiaľ, tri bicykle sú „nezvestné“ a jeden GPS modul tiež.
Dobrou správou je, že sa ozvali
Trenčania, ktorí chcú finančne
prispieť na ďalšie rozširovanie
zdieľaných bicyklov.


(E. S.), FOTO: P. Ž.
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Ponuka krúžkov CVČ
V školskom roku 2019/2020 ponúka Centrum voľného
času na Východnej ulici 9 množstvo aktivít pre deti
i dospelých. Prihlášky prijíma do 13. 9. 2019.
JAZYKOVÉ: Aj pre deti (4 – 6 r.

ŠPORTOVÉ: Aikido (5 – 18),

a 7 – 15 r.), Nj (dospelí)
TECHNICKÉ: Letecký modelár
(10 – 18 r.), Rádioelektronika
(10 – 18), Vláčikový modelár
(7 – 15)
UMELECKÉ: Čarujeme s háčikom (8 – 15 r.), Divadlo
ZA OPONOU (ZŠ), Fotografický krúžok (ZŠ, SŠ, dospelí),
Hra na flautu (ZŠ), Hra na klavír (ZŠ), Keramika (MŠ, ZŠ,
dospelí), Kreatívna dielnička
pre deti a rodičov (od 3 r.), Rétorika (9 – 15), Tvorivý ateliér
(7 – 15)
TANEČNÉ: Balet (6 – 8), Fresitas – latino (5 – 10), Fresas
– latino (od 10 r.), Ladies styling – latino (dospelí), LITTLE
QUEENS – moderný tanec (I.
st. ZŠ), Ľudové tance (5 – 7),
Mažoretky POM POM (8 – 12),
DŽAMAL Junior orientálne
tance (7 – 17), QUEENS disco
(II. st. ZŠ), QUEENS hip hop
(10 – 15), Tanečná prípravka
čerešničky (5 – 6), včielky (4 –
5), žabky (3 – 4)

Badminton (10 – 15), Florbal
(od 6 r.), Futbal (5 – 15), Golf
(10 – 18), Gymnastika (5 – 6, 7
– 9, 10 a viac), Joga (SŠ, dospelí), Karate (5 – 18), Kondičné
cvičenie (dospelí), Mini hádzaná (od 9 r.), Plávanie (I. st. ZŠ
a II. st. ZŠ), Stolný tenis (10 –
15), Strelecký krúžok (od 11 r.),
Športová príprava (MŠ, ZŠ),
Volejbal (10 – 12)
INÉ KRÚŽKY: Naprogramuj si
robota! (6 – 11), Prírodovedný
krúžok (7 – 15), Šach (7 – 15),
Vedecké pokusy (6 – 12), Zdravé varenie (6 – 11)
DOPOLUDŇAJŠIE: Aj pre dos
pelých a seniorov, Pacičky – pre
maminy s deťmi do 3 r., PC pre
seniorov, Tvorivý ateliér, tanečná a pohybová príprava bez
bariér.
Vzdelávacie poukazy môžete
v CVČ odovzdať do 20. 9. 2019.
Informácie a prihlášky na www.
cvctn.edupage.org Východná
9 do 13. 9. 2019 v čase od 7.30
do 17.00 hod. (CVČ)

NA BICYKLI PO MESTE
Kruhový objazd a cyklista

Naša legislatíva neumožňuje budovanie cyklistických
pruhov priamo v kruhových objazdoch. Z tohto dôvodu cyklistické pruhy pred kruhovými
objazdmi končia a pokračujú
za nimi. Pre cyklistu v kruhovom objazde platia rovnaké
pravidlá ako pre vodiča auta.
Pokiaľ som v kruhovom objazde, mám prednosť. Vozidlo,
ktoré ide odbočiť vpravo, musí

dať prednosť
cyklistovi, ktorý pokračuje v kruhovom objazde. Cyklista, pokiaľ je na kruhovom objazde, prednosť nedáva
nikomu. Keď vchádza do kruhového objazdu, dáva prednosť
vozidlám prichádzajúcim zľava.
Cyklista má rovnako ako vodič auta povinnosť signalizovať
smer svojej jazdy.

Ponuka pre školy,
žiakov i pedagógov
Trenčianske Centrum environmentálnych aktivít (CEA)
pozýva na účasť v projekte OBJEKTÍV 21. V hľadáčiku je udržateľná spoločnosť a spúšť má
vo svojich rukách každý z nás.
V súvislosti s pripravovanými celosvetovými podujatiami v rámci klimatického hnutia
pripravuje CEA pre pedagógov
trenčianskych škôl 16. septembra 2019 informačno-metodický

seminár Objektívne o klimatickej zmene. Pedagógom poslúži
ako inšpirácia, ako sa v rámci
Global Climate Strike (Globálneho klimatického štrajku, 20.
– 27. 9. 2019) zapojiť priamo
v škole, pre žiakov zaujímavými, interaktívnymi výučbovými
aktivitami. O viac informácií
žiadajte na základe predbežnej
prihlášky na cea@cea.sk. do 11.
septembra 2019. (RED)
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Spolu odpracovali takmer
stovku hodín
Počasie tento rok účastníkom 4. ročníka dobrovoľníckych dní pri Trenčianskom hrade na konci júla veľmi neprialo.
Ako informoval organizátor Július Bruna, program bol pre hroziacu búrku značne zredukovaný, hlavne na druhý deň. „V prvý
deň nás bolo jedenásť a pracovali
sme v podhradí od 9. do 17. hodiny, z toho traja do 14., urobila sa
však práca za jeden a pol dňa.“
Celkovo odpracovali asi 95 hodín. V rámci nich čistili aj svah
pod novou lávkou pri Karneri sv.
Michala. „Množstvo nájdených

črepov a kostí napovedá čosi o potrebe preskúmať túto lokalitu
s odborníkmi, ide o bývalý cintorín a asi aj skládku odpadu z lokality Mariánskeho pahorku,“
povedal J. Bruna s nádejou, že
k otvoreniu južného opevnenia
hradu by sa mohol v spolupráci s Bučovicami, ako partnerom
medzinárodného projektu TreBuChet, podariť aj medzinárodný dobrovoľnícky tábor. Jedným
z výsledkov projektu bude nový
vstup do Trenčianskeho hradu
z lesoparku Brezina.


(E. M.)

Testujeme lisy na petfľaše
Vložiť, povoliť vrchnáčik, stlačiť a zatvoriť – štyri jednoduché úkony a do kontajnera sa vojde o 80 percent viac.

K polopodzemným kontajnerom na Kvetnej ulici pri
Lidli a na Žilinskej ulici na Sihoti mesto v spolupráci so
spoločnosťou Marius Pedersen namontovalo 9. augusta
lisy na fľaše. Lis vytlačí vzduch
z prázdnej fľaše a zníži jej objem na jednu pätinu. V nádobe

na vytriedený odpad tak
ušetrí miesto
pre
ďalšie
štyri stlačené
fľaše. Ak sa
lisy osvedčia, budú namontované aj na ďalšie miesta.


(RED), FOTO: Z. G.

ZBER STARÝCH
SPOTREBIČOV
V sobotu 5. októbra 2019 organizuje Mesto
Trenčín v spolupráci so Združením výrobcov
elektrospotrebičov pre recykláciu a organizáciou
E-cycling, s. r. o., bezplatný odvoz starých
spotrebičov z domácností.
Ako na to?
Zatelefonujte na MsÚ na 032/650 44 18 alebo napíšte na
viera.gugova@trencin.sk:
1. Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť.
2. Vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a tel. kontakt.
V sobotu 5. 10. 2019 bude z vašej adresy nahlásený elektroodpad odvezený.
Vyložte ho vo vchode bytového domu alebo za bránou rodinného domu už
o 9.00 h ráno v deň zberu, nie prosím na ulicu. Zároveň je potrebné, aby ste v
priebehu dňa až po odvoz umožnili vstup do týchto priestorov. Z časových
dôvodov nevynášame elektroodpad z bytov, pivníc a povál. Odvezieme
veľké spotrebiče (chladničky, práčky, televízory), ako aj malé spotrebiče (vysávače, žehličky, kávovary, fény), ktoré tiež nepatria do bežného kontajnera.
POZOR! Vaše údaje môžete nahlasovať do 2. októbra 2019. Telefonicky počas úradných hodín MsÚ, e-mailom kedykoľvek do tohto termínu.
Mesto Trenčín informuje, že osobné údaje občanov spracováva ako sprostredkovateľ v mene organizácie ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu a organizácie E-cycling, s. r. o., a to len za účelom
vykonania mobilného zberu elektroodpadu.

 ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred

9. 9. 2019 o 16.00 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 28. 8. 2019 o 14.00 vo veľkej zasadačke MsÚ
VMČ Juh

2. 9. 2019 o 17.30 v KC Juh

VMČ Sever

5. 9. 2019 o 16.00 v SOŠ Pod Sokolice 14

27. august 2019
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HARMONOGRAM JESENNÉHO UPRATOVANIA 2019
Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a. s., v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi vykoná
na území mesta počas 8 sobôt v mesiacoch september, október a november 2019 jesenné upratovanie.

Obraciame sa na občanov, aby túto možnosť využili
a prispeli tak k čistote mesta. Nakoľko podľa zákona platí zákaz

ukladania biologicky rozložiteľného odpadu na skládku, zber
odpadu sa bude uskutočňovať
do 2 rôznych veľkoobjemových

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

SOBOTA
21. 9.
2019
SOBOTA
28. 9.
2019
SOBOTA
5. 10.
2019
SOBOTA
– 12. 10.
2019
SOBOTA
19. 10.
2019
SOBOTA
26. 10.
2019
SOBOTA
9. 11.
2019
SOBOTA
16. 11.
2019

kontajnerov (VOK). Jeden z nich
bude slúžiť výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad,
trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu, okrem
drobného stavebného odpadu.
Hádzať do VOK akýkoľvek
iný odpad ako ten, na ktorý je

kontajner určený, je prísne zakázané! Prosíme o disciplinované dodržiavanie účelu kontajnerov. PRÍSNE SA ZAKAZUJE
vykladať odpad po odvezení
kontajnera. Pri porušení hrozí
pokuta 1 500 €.
VOK budú umiestnené harmonogramu:

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

–
–
–
–
–
–

Lavičková (pri domove dôchodcov)
Šafárikova (nad garážami na rohu – nádoba na sklo)
Liptovská (pri trafostanici č. 68008)
Západná (pri vchode 24, približne stred ulice)
J. Halašu (trávnatá plocha pri schodoch, resp. začiatok ul.)
Halalovka (pri bytovke 24)

–
–
–
–
–

Východná (stred ulice)
M. Bela (oproti garážam 5370 – 3795)
Saratovská – Novomeského (križovatka ulíc)
Kyjevská (pred KS – Verejná knižnica M. Rešetku)
Šmidkeho (roh uličiek – nádoba na sklo – oproti MŠ)

–
–
–
–
–
–

Soblahovská – Krátka (oproti parkovisku)
Bezručova (pri dele)
Pod Juhom (oproti č. 12)
Soblahovská (bytovka pri Leoni)
Partizánska (pri cintoríne)
Partizánska (okolo domu č. 73)

–
–
–
–
–
–

Dolný Šianec – Krátka (zákruta RD č. 1)
28. októbra (na rázcestí s Ulicou Dlhé Hony)
Beckovská (pri kotolni)
Osloboditeľov (otoč križovatka Inovecká – Osloboditeľov)
S. Chalupku – Slnečné námestie (stred ulice)
Soblahovská (pri bytovom dome 1113)

–
–
–
–
–
–

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)

–
–
–
–
–

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)

–
–
–
–
–
–

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)

–
–
–
–
–

Mlynská (začiatok ul.)
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)

–
–
–
–
–

Pod čerešňami (pri RD č. 1)
Pádivého (pred bytovkou 5/686 – oproti 679)
Považská (bytovka 1708, oproti garážam 99-101)
Hodžova (bezbariérová 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)

–
–
–
–
–

Kubranská – Pred poľom (pri byt. dome č. 99 374 – 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 telef. búdke)

* Upozornenie: Z dôvodu investičných akcií sa označené stanovištia môžu zmeniť, príp. zrušiť, v závislosti od stavebných prác. Aktuálne informácie budú uverejňované na www.trencin.sk.
Do VOK nie je možné ukladať
elektroodpad, vyradené batérie
a akumulátory, žiarivky, železný
šrot ani iné nebezpečné odpady. Môžete ich vyložiť ku kontajnerom, odvoz zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen, a.s.
Pneumatiky podľa zákona
o odpadoch nie sú súčasťou komunálnych odpadov, a preto ich

počas upratovania nie je možné
odovzdávať. Občania ich môžu
odovzdať bezplatne u distribútorov a v pneuservisoch. Aj počas
upratovania sú otvorené tri
zberné dvory – na Zlatovskej,
na Soblahovskej a na ulici K zábraniu, kde je možné odovzdať
druhy odpadu podľa platného
Všeobecne záväzného nariade-

nia č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území
mesta Trenčín, ktoré je uverejnené na www.trencin.sk.
Prosíme občanov, aby dodržiavali označenie kontajnerov a ukladali do nich len určený odpad a aby nevykladali
odpad po odvezení kontajne-

rov. Na disciplinovanosť
pri
ukladaní
odpadu
budú doharmono
hliadať
gram
pracovníci Marius Pedersen, a.s.,
a Mestskej polície.
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Sám na javisku bude s témou hranice
Búrame hranice a staviame ich. Sme nimi posadnutí,
Ptačníková a Martin Pechlát.
lebo okraje nás definujú. Medzinárodný festival divadla
Keďže Sám na javisku je medzijedného herca Sám na javisku sa uskutoční 10. – 15. 9.
národný festi2019 s mottom „Z okraja na okraj”.
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Nedávny víťaz Grand prix s inscenáciou
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m sa
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Naš
Brajerčík, so svojím predstave- točnosť s Torôznorodých
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di
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ním Moral insanity otvorí v uto- mášom Plánpozostatrok 10. 9. brány festivalu. Slo- kom
odohrá
kov ľudského tela môžu
venská divadelná scéna bude predstavenie v netradičných (v sprievode pohrebnej kapely)
mať zastúpenie v podaní standup priestoroch – v Kultúrnom vznikať obzvlášť podivné príbekomika Juraja Šoka Tabačka, ta- dome v Záblatí. Návštevníci hy, situácie a atmosféra. Ak by
nečníčky a performerky Soni Fe- budú mať zabezpečenú bezplat- to nebolo na smiech, je to do plarienčíkovej či herca a dramatur- nú kyvadlovú dopravu z centra ču. Toto predstavenie je vhodné
ga Mária Drgoňu. Kontroverzné mesta. Našich českých suse- aj pre deti od 10 rokov. Koncert
bude predstavenie Tiso v podaní dov bude zastupovať Markéta Timber Rattle (USA) a prednáška Mareka Godoviča s názvom
(NE)monotónne o monodráme
budú tvoriť sprievodný program
festivalu.
V sobotu 7. 9. sa môžete okrem festivalu Pri trenčianskej
bráne prejsť aj do Parku M. R. Štefánika, ktorý od 13.00
ožije umením, kultúrou a priateľskými stretnutiami.

Medzinárodný festival divadla jedného
herca Sám
na
javisku vznikol
v roku 1995
v Trenčíne. Je
jediným podujatím
svojho druhu na Slovensku a poskytuje priestor na prezentáciu
domácich a zahraničných divadelných produkcií, ktorých dramaturgická koncepcia je postavená výlučne na divadle jedného
herca. Vo svojej dramaturgii sa
po dlhé roky snaží nájsť a prezentovať odlišné typy predstavení – od klasických monodrám,
cez tanec, pohybové divadlo,
pantomímu, bábkové a alternatívne divadlo až po v súčasnosti
populárne one man show. Kompletný program spolu s profilmi
umelcov a informáciami o vstupenkách nájdete na stránke
www.monodrama.sk.
Všetky
aktuálne informácie nájdete aj
na sociálnych sieťach pod názvom Sám na javisku.

V Kultúrno-informačnom
centre na Mierovom námestí 9
nájdete od 1. do 30. septembra
po prvý raz vystavené reprodukcie fotografií a archívnych
dokumentov, ktoré pochádzajú
z osobného fondu niekdajšieho
veliteľa Hlinkovej gardy v Trenčíne Ernesta Tesára. Napriek
tomu, že fotografie ponúkajú
predovšetkým oficiálnu a slávnostnú podobu ľudáckeho Trenčína, treba mať na pamäti historický rámec, v ktorom Slovenský
štát vznikol a tragické dôsledky,

ktoré priniesol jeho obyvateľom.
Fotografie a dokumenty získal v tomto roku do svojich archívnych fondov Štátny archív
v Trenčíne. Niektoré odkúpilo
ministerstvo vnútra v roku 1988
od dcéry E. Tesára, takmer 200
fotografií a iný materiál so vzťahom k Trenčínu, HSĽS, arizácii
a židovskému obyvateľstvu z obdobia 1939 – 45 archív získal
od Miroslava Ďuriša, ktorý ich
našiel pri rekonštrukcii bývalého Tesárovho domu.

PRIESTOR oživí park umením
„Po vzore iných mestských
parkov, kde ľudia radi trávia svoj
voľný čas oddychovaním, piknikovaním alebo inými aktivitami,
sa aj Mesto Trenčín, napríklad
zorganizovaním pikniku v parku,
a my naším festivalom snažíme,
aby bol v parku život a neslúžil
iba ako tranzit medzi stanicou
a centrom. Výrazne tomu pomohla vydarená revitalizácia, no
stále máme pocit, že ešte potrvá,
kým tu ľudia začnú vo veľkom tráviť čas,“ hovorí organizátorka
Terina Barčáková.
Druhý
ročník
festivalu PRIESTOR otvorí po jóge
s Misha Yoga Studio Komorný
orchester mesta Trenčín s hosťami zo ZUŠ K. Pádivého. Vystúpi
tiež Matwe Drappenmadchenfeller aj Juraj Pienčák s umeleckým menom 3ever. Okrem lokálnych umelcov sa môžete tešiť
na Ďžumelca z Košíc, z Bratislavy príde Blame Your Genes – sólový elektronický projekt Lukáša
Zdurienčíka a obľúbená kapela
Tolstoys. Do tanca zahrá Ministerstvo kultúry DJ set. Hudbu
bude striedať čítanie autorskej
poézie a prózy DIVOTVORBA.

SNJ

Aký bol „Ľudácky Trenčín“?

Priestor dostane študentský časopis HMOTA, za ktorým stoja
študentky z Gymnázia Ľ. Štúra.
Z Trenčína a okolia budú predajcovia dizajnérskeho trhu. Čoraz
populárnejšou formou, ako sa
dostať k novému oblečeniu, je
DOKOLA Fashion Swap. Každý
návštevník môže priniesť maximálne 5 kúskov oblečenia a zameniť ich za kúsky od ostatných
návštevníkov. Musia byť však
čisté a v dobrom stave. „Touto
aktivitou chceme aj my prispieť
k udržateľnosti módy a bojovať
s nadmerným plytvaním v módnom priemysle,” dodáva organizátorka Natália Kaščáková.
Sprievodné aktivity: Slack line
– kráčanie po lane, Hangár zóna
s možnosťou zahrať si ping-pong či stolný futbal, iHRYsko
so spoločenskými hrami. Celé
podujatie bude za dobrovoľný
príspevok.
(RED)

(KIC)

TEDxTrenčín bude o pokroku
Šiesty ročník konferencie TEDxTrenčín s témou
Krok po kroku sa uskutoční
v sobotu 28. septembra v Piano
Clube. V programe budú skvelí rečníci, sprievodné aktivity,
celodenný catering a umelecké vystúpenia. Príde napríklad
smútková terapeutka Lucia Kralovičová, ktorá v Centre smútkovej terapie pomáha deťom
aj dospelým po strate blízkeho. Fascinujúci životný príbeh

porozpráva Fatima Rahimi, novinárka Denníka Referendum,
ktorá pomáha búrať predsudky
o migrácii. Svet zdieľanej ekonomiky predstaví analytik inštitútu INESS Róbert Chovanculiak. Vstupenky a viac informácií
sa dozviete na www.tedxtrencin.
sk. Informovala marketingová
manažérka TEDxTrenčín Lucia Hausknechtová. Príďte si vypočuť myšlienky hodné šírenia
a užiť si inšpiratívny deň.
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P RProgram
I T R E festivalu:
NČIANSKEJ BRÁNE 2018
PIATOK 6. 9.

10.00 JARMOK
remeselnícke a umelecké výrobky, burčiak
a dobré jedlo
15.00 AURA, BAMBULA
vystúpenia trenčianskych tanečných skupín
17.00 ACUSTICA deLUXE
výborná hudba v luxusnom akustickom balení

18.30 FRAJARA PUTIKA
česká partička a ich živelná zmes balkan, ska,
reggae, swingu a blues
20.30

BILLY BARMAN

zábavu aj hudobný zážitok ponúkne jedna
z najobľúbenejších koncertných kapiel

SOBOTA 7. 9.

10.00 JARMOK
remeselnícke a umelecké výrobky, burčiak
a dobré jedlo
10.00 TEXTILANKA
vychytená trenčianska dychovka
11.00 O ŠKAREDOM KÁČATKU
úsmevné detské predstavenie zoskupenia
Kapor na scéne (Farská ulica)
12.00 PATRIK KOVÁČ A SESTRY

BACMAŇÁKOVÉ

16.00

17.00 FÚZATÁ LOVESTORY
veselý jarmočný príbeh fúzatej Lujzy a Pepeho, námorníka s tetovanou hruďou, zabaví
všetkých dospelákov (Farská ulica)
18.00 VITAJTE PRI TRENČIANSKEJ

BRÁNE

majster sveta v hre na heligónke v krásnej heligónkarskej spoločnosti
14.00 SWING SOCIETY ORCHESTRA
nezabudnuteľné piesne Františka Krištofa Veselého
15.30 SHOW DRSŇOSHOW
bláznivá žonglérska šou pre deti i dospelých
(Farská ulica)

HRDZA

skvelá prešovská kapela, zakorenená vo folklóre sveta

veľký program jubilujúcich trenčianskych folklórnych súborov Kornička, Radosť, Družba,
Seniorklub Družba, hosť FS Živel (Bratislava)
20.30

JANA KIRSCHNER

koncert originálnej moruše čiernej našej pop
hudby

NEDEĽA 8. 9.

10.00 JARMOK
remeselnícke a umelecké výrobky, burčiak
a dobré jedlo
11.00 DRIETOMANKA
obľúbená dychovka z moravsko-slovenského pomedzia
14.00 – 17.00 ROZPRÁVKOMAT
divadelný automat ponúkne deťom rozprávočku podľa priania (Farská ulica)

14.30 PRI TRENČIANSKEJ BRÁNE DETI

SÚ VÍTANÉ

program detských folklórnych súborov Kornička a Radosť z Trenčína, Mladosť z Považskej Bystrice a Kopaničiarik z Myjavy
17.00

ŠTEFAN ŠTEC

strhujúci program charizmatického speváka
rusínskych ľudových piesní

Sprievodný program v sobotu 7. 9.

10.00 – 13.00
14.00 – 17.00
14.00 – 20.00
15.00
16.00

Na folklórnu nôtu – tvorivé dielničky pre šikovné detičky
Odfotím sa v kroji – odfoťte svoje detičky v tradičnom ľudovom odeve
Neboj sa remesla – tvorivé dielne odkryjú staré techniky a tradičný materiál
Detská prechádzka mestom so sprievodcom – Výprava do starej školy
(stretnutie pred KIC)
Prechádzky mestom so sprievodcom – Trenčianske hotely, kaviarne a hostince
(stretnutie pred KIC)

Sprievodný program v nedeľu 8. 9.

11.00 – 18.00 Na gazdovom dvore – živé zvieratká z farmy
14.00 – 17.00 Na folklórnu nôtu – tvorivé dielničky pre šikovné detičky
15.00 – 17.00 Pastierske hry – ako sa deti hrávali kedysi (trávička na námestí)
P O D U J AT I E P O D P O R I L I
Z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

O R G A N I Z Á T O R O M F E S T I VA L U J E
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Hľadajú domov

Svetový bronz a európske zlato

Plánujete si zadovážiť
zvieracieho spoločníka?
Možno vás oslovia práve
tieto psíky, ktoré túžia
po domove.

Beny je psík vhodný
na stráženie firmy alebo objektu. Kríženec s ovčiakom má asi
5 rokov.

číslo 9 | ročník XXI

Dva cenné kovy v priebehu pár dní sa podarilo získať Monike Chochlíkovej z Victory Gym
Trenčín. Na Majstrovstvách sveta v Thajskom
boxe v Bangkoku 21. – 28. 7. vybojovala pre
Slovensko bronzovú medailu, historicky prvý
kov pre slovenskú Muay Thai asociáciu z majstrovstiev sveta. Po šampionáte sa premiestnila
do Záhrebu na prvé Univerzitné majstrovstvá
Európy WAKO v kickboxe v disciplíne K1 (30.
7. – 3. 8.), kde získala svoj štvrtý európsky majstrovský titul v kariére (2 x K1 WAKO – 52kg, 1
x thajský box IFMA – 51kg, 1 x Univerzitné ME
K1 WAKO – 56 kg). Blahoželáme!


ZDROJ: FB MONIKA CHOCHLÍKOVÁ



– FEMALE FIGHTER

Prvýkrát na Európe a hneď vicemajstri
umiestnenia. V kategórii Senior
B mix small boat na trati dlhej
500 m a 2000 m to boli tituly vicemajstra Európy, teda druhé
miesta a v kategórii Senior B
mix small boat na trati dlhej
200 m získali trenčianski draci
bronz. Šampionátu sa zúčastnilo viac ako 2200 pretekárov
zo 60 klubov a 17 krajín Európy. Informovala Iva Strápková.
Blahoželáme!


Aktívny Aleš je 2,5-ročný
nemecký ovčiak, dokáže sa ešte
veľa naučiť. Má rád ľudí, deti aj
iných psíkov. Vhodný je na dvor
s vlastnou búdou, do bytu s častými prechádzkami.

V dňoch 24. – 28. júla
2019 sa Športový klub Dračia légia 2012 Trenčín zúčastnil na XVIII. Majstrovstvách

Európy klubových posádok dračích lodí v španielskej Seville.
Naši draci zabojovali a zo štyroch štartov získali tri stupňové

BLAHOŽELÁME!

Asi 3-ročný kríženec Tody
je pes jedného pána. Keď si vás
vyberie, bude verný iba vám.
Neodporúčame ho k najmenším deťom, vhodné sú väčšie
deti. Nový majiteľ by mal mať
aspoň základné skúsenosti
s chovom psa.
Všetky psy sú očkované a čipované. Viac sa môžete dozvedieť aj na www.utulok-trencin.sk. Ak si osvojíte
psíka z karanténnej stanice,
budete oslobodení od dane
za psa. Osvojenie psíka ste
povinní oznámiť na úrade.


FOTO: M. RAKÚS

 Michal Staník z Gymnázia Ľ.
Štúra v Trenčíne získal na konci
júla na 60. Medzinárodnej matematickej olympiáde striebornú medailu a v auguste na 31.
Medzinárodnej olympiáde v informatike v azerbajdžanskom
Baku ďalšiu striebornú medailu. 
ZDROJ: DSL.SK

 Tomáš Kvasnica, odchovanec a hráč 1.FBC Florbal Trenčín, sa v auguste stal víťazom
ankety Florbalista roka v kategórii Junior sezóny 2018/19.
Anketu vyhlasuje Slovenský
zväz florbalu.


ZDROJ: FB ŠK 1. FBC TRENČÍN

Aróma festival 2019
Aróma – Festival vôní, chutí
a zážitkov rozvonia priestor v centre Trenčína pri Dome armády už
6. – 7. septembra 2019. Aj tento
rok spojí nadšencov gastronómie, street foodu, kvalitných vín,
pív, káv, čajov, čokolád a ďalších
lahodných jedál a nápojov. Počas
dvoch dní sa predstavia desiatky
vystavovateľov so svojimi top produktami a zaujímavý sprievodný

program – prezentácie, prednášky, súťaže, kuchárske šou s
Michalom Škorecom, Ivanom
Rusinom či Rastislavom “Johny”
Krchom, ochutnávky, Latte Art
Show, aktivity pre deti, hudobné
vystúpenia a mnohé ďalšie. Vstup
je voľný. Podujatie sa koná s podporou Mesta Trenčín a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Viac
na www.aromafestival.sk

FOTO: ARCHÍV ŠK

PRÁZDNINY SA
KONČIA. KEDY
BUDÚ ĎALŠIE?
Po dvojmesačnej prestávke
zasadnú školáci v pondelok 2.
septembra opäť do lavíc. V novom školskom roku 2019/2020
ich čakajú aj viaceré prázdniny,
najbližšie už koncom októbra.
JESENNÉ 30. október – 31. október 2019. Školské vyučovanie sa
začne v pondelok 4. novembra
2019.
VIANOČNÉ 23. december 2019
– 7. január 2020. Školské vyučovanie sa začne v stredu 8. januára 2020.
POLROČNÉ v pondelok 3. februára 2020. Vyučovanie sa začne
v utorok 4. februára 2020.
JARNÉ 24. február – 28. február 2020. Vyučovanie sa začne
v pondelok 2. marca 2020.
VEĽKONOČNÉ 9. apríl – 14.
apríl 2020. Vyučovanie sa začne
v stredu 15. apríla 2020.
LETNÉ 1. júl – 31. august 2020.
Vyučovanie sa začne v stredu 2.
septembra 2020.


ZDROJ: MINEDU.SK
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Zomrel Ján Vojtek

Seniorklub Družba oslavuje

Vo veku 68 rokov zomrel 11.
augusta 2019 bývalý riaditeľ
Piaristického gymnázia Jozefa
Braneckého v Trenčíne Ján Vojtek. V rokoch 2014 – 2018 bol
poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za mestskú
časť Juh a predsedom Komisie školstva pri MsZ. Posledná rozlúčka s Jánom Vojtekom
sa konala stredu 14. augusta
2019 v Novej Bošáci. Česť jeho
pamiatke!

V tomto roku uplynie 20 rokov od vzniku nového fenoménu tradičnej ľudovej kultúry,
ktorým je hnutie folklórnych seniorských súborov Slovenska.
S mottom Kým žiješ, tancuj...
vytvorili seniori z Trenčína
v roku 1999 občianske združenie Senior klub Družba a motivovali ďalších. Seniorských súborov je dnes na Slovensku viac
ako 30. Myšlienka stretávať sa
pravidelne, zaspomínať, zaspievať, zahrať i zatancovať si vznikla pri 45. výročí súboru Družba
Trenčín, kedy jeho bývalí tanečníci s veľkým úspechom
u interpretov i publika pripravili spomienkový tanec Polky
od Trenčína. Pribudli nové choreografie od Jaroslava Mikoláška a Štefana Sadovského, nové
hudobné úpravy, naštudovanie
speváckych čísel. Vznikol samostatný, vyše hodinový program.
Vystúpenie v moravskom Petrove pri Strážnici na Stretnutí vyslúžilcov bolo podnetom
na zorganizovanie podobného

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO
Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred
2. 9.

Mgr. Mária Kubelová – 100 rokov Gymnázia Ľ. Štúra
v Trenčíne

9. 9.

Ing. Darina Neverišová – Ryba a skala

16. 9.

Mgr. Mária Kubelová – Drobné sakrálne stavby

24. 9.

Ľubomír Žák – Aktuálne témy dneška

30. 9.

Ing. Katarína Darvašová – Jozef Murgaš

Iné akcie:
7. – 14. 9.

Relaxačno-ozdravný a poznávací pobyt Chorvátsko

17. 9.

Jesenný bowlingový turnaj

21. 9.

Nabucco, SND Bratislava

stretnutia i na Slovensku.
Tak vznikol
v roku 2003
Slovenský folklórny festival seniorských súborov v Trenčíne
a Krivosúd-Bodovke, ktorý Seniroklub Družba každoročne
organizuje. Pri príležitosti XX.
výročia založenia folklórneho súboru sa 5. októbra 2019
o 17.00 hodine v Kine Hviezda
uskutoční slávnostný program
ROKY V TANCI A PIESNI.
V ňom okrem FS Seniorklub
Družba uvidíte Ľudovú hudbu
Seniorklub Družba – Kocnárovci, FS Družba Trenčín, MSS
Škrupinka Trenčín, Valašský FS
Senior Rusava z Rusavy, heligónkarov Pavla Ježíka a Mariana Michalíka, speváčky Boženu
Mahríkovú a Bernadettu Nagyovú. Program podporili Mesto
Trenčín a OOS Trenčín. Vstupenky v predpredaji v KIC. Informoval Ladislav Tarbajovský.
(RED)

Nový školský rok
čaká aj seniorov
Jednota dôchodcov na Slovensku, Krajská a Základná
organizácia 02 JDS v Trenčíne
a Rada Akadémie tretieho veku
v Trenčíne pozývajú na slávnostné otvorenie XXXIII. ročníka Akadémie tretieho veku.
Školský rok 2019/2020 otvoria

11. septembra 2019 o 13.30 hodine v Kultúrnom centre Stred
Dlhé Hony. Na pravidelných
i nových poslucháčov čakajú zaujímavé prednášky a vybrané semináre s kultúrnym
programom.
(RED)

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ
(PO – ŠTV 9.00. – 17.00, PIA 9.00 – 14.00)
Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard,
čitáreň: knihy, TV, noviny a časopisy (SME, Život, Slovenka),
spoločenské hry, PC, internet, hudobné kurzy: flauta, gitara,
mandolína.
14. 8. – 30. 9.

Moje cesty po Škótsku – Ján Fabuš – výstava
pohľadníc

26. 9., 15.00

Skleróza multiplex – klub Trenčín

Pravidelná činnosť
Cvičenie ženy I. PO a ŠT 9.30 – 10.30, Cvičenie ženy II. UT a PIA
10.00 – 11.00, Stolný tenis UT a ŠT 12.00 – 16.00, STR 13.00 –
15.00, PIA 11.00 – 14.00, Brušné tance STR 10.00 – 11.00, Keramika klub ŠT 10.00 – 12.00 a 14.30 – 16.30, 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
14.00 – 16.00.
Prevádzkovateľom Denného centra je Útvar sociálnych vecí MsÚ
Trenčín. Kontakt: dcsihot@trencin.sk, v pracovných dňoch počas
otváracích hodín centra 0901 714 266.
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otázky a odpovede

POĎAKOVANIE

Rubrika Otázky a odpovede
pomáha riešiť problémy v meste
 Kedy bude dokončený

chodník na Biskupickej ulici?
TRENČAN

Centrum voľného času aj
tieto letné prázdniny pripravilo pre deti v denných táboroch
množstvo aktivít. Snažíme sa,
aby deti boli čo najviac na čerstvom vzduchu, zároveň, aby
sa zabavili, našli si nových kamarátov a plnohodnotne využili voľný čas.
Tento rok sme navštívili
hrad Beckov, Strečno, Smolenický zámok, kaštieľ a múzeum
v Bohuniaciach a jaskyňu Driny. Vystúpili sme na Inovec, vyskúšali lezenie v Tarzánii, svaly
na Dračích lodiach, pokochali
sa vojenskou technikou vo Vojenskom múzeu v Piešťanoch,
zajazdili sme si na koníkoch
v Žrebčíne Motešice, zahrali
sa na praľudí v Pravekých dielňach v Bojniciach, zastrieľali
si v Laser aréne, pozreli rozprávky v Maxe a nechýbala ani
ZOO v Bojnej, športové aktivity na Brezine a výlet na Skalku.
Všetkým, ktorí nás sprevádzali a našli si čas, aby sa venovali deťom, ďakujeme. Tešíme sa
na budúci rok!


RIADITEĽKA CVČ

ZBIERKA LEGO
KOCIEK
Máte doma staré Lego kocky, s ktorými sa už nik nehrá
a neviete, čo s nimi? Do 30.
septembra 2019 ich môžete
priniesť do KreaTivO centra
na Ulici gen. M. R. Štefánika
372/9. Poputujú deťom do sociálne slabších rodín, ktoré si
nové Lego dovoliť nemôžu.
Zbierka je organizovaná v spolupráci s projektom PRE rodinu. Projekt prostredníctvom
dobrovoľníkov podáva pomocnú ruku úplným a neúplným
rodinám, ktoré sa ocitli v zložitej situácii.

číslo 9 | ročník XXI

Ján Korienek, vedúci útvaru
investícií:
Na II. etape chodníka pracujeme od jesene 2017, po vypracovaní projektovej dokumentácie nasledovali procesy
k vydaniu územného rozhodnutia a majetkovému vysporiadaniu pozemkov. Rozhodnutie o umiestnení stavby sa stalo
právoplatným 27. decembra
2018. V júni 2019 sme ukončili majetkové vysporiadanie.
Teraz prebieha proces trvalého
odňatia ornej pôdy, až potom sa
môže vydať stavebné povolenie
(predpoklad - začiatok októbra
2019). S realizáciou chodníka
sa počíta v návrhu mestského
rozpočtu pre rok 2020. V súčasnosti sa projektuje aj III. etapa.

 Ako bývalý občan Trenčína

chodím do mesta na niekoľkodňovú návštevu, vybavila som
si parkovanie ako návšteva.
Platí sa za to 3 eurá na dva
dni. Týka sa to ale len jednej zóny. Nebolo by lepšie to
zmeniť na parkovanie v celom
meste a upraviť tam sumu napríklad na 5 eur?K.
Ľuboslava Sedláková, útvar
mobility:
O zavedení celomestskej
návštevníckej karty neuvažujeme. Karta Návšteva pásma
oprávňuje návšteve parkovať
v mieste trvalého pobytu občana
Trenčína, ktorého prišla navštíviť. Pri parkovaní inde v meste
má možnosť hradiť jednorazové
parkovné.

 Bolo by fajn, keby sa vysa-

dené stromy aj polievali, zvlášť
keď je naozaj sucho. „Čerstvo“
zasadené stromy ešte nemajú
rozvinutú koreňovú sústavu.
Na Ul. gen. Svobodu v zelenom ostrovčeku na hlavnej
ceste sú vysadené krásne javory, no všetky postupne vyschýnajú. Takisto aj niektoré ginká
v oddychovej zóne na Halalovke.
TOMÁŠ H.
Peter Kadák, Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o:

Máte pravdu, niektoré stromy sa bránia pred suchom zhodením listov. Dennodenne sa
na polievanie používajú 2 autá,
priemerne sa za deň dá stromom
a kvetom v rámci celej verejnej
zelene 17 tisíc litrov vody.

 Ako je to s rekonštrukciou

strechy bývalého Domu armády? 
MARTIN P.
Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
Posledná informácia, ktorou
disponujeme, je, že do konca
roka by mohla byť strecha i divadelná sála opravená.

 Kedy osadíte zábradlie

pozdĺž chodníka na Štefánikovej ulici, aby sa chodci
cítili bezpečne na chodníku?
Ako budete riešiť bezpečnosť
po celej dĺžke chodníka popri
štvorprúdovej ceste? Cyklisti
jazdia po chodníku a ohrozujú
chodcov. Ako toto budete riešiť? 
ROMANA F.
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Zábradlie pozdĺž celej Ulice

gen. M. R. Štefánika nedáme,
pretože sa to nedá. Je tu cca 60
vjazdov, 4 autobusové zastávky a niektoré miesta sú úzke
a zábradlie by ich ešte viac zúžilo. Zábradlie sa neumiestňuje na zabránenie prechodu áut
na chodník, autá ho poľahky
prerazia, na to slúžia zvodidlá
o hrúbke 1 metra. Zábradlia
neslúžia na zabránenie prechodu chodca cez cestu. Tak
že, bezpečnosť chodcov sa zábradlím nezvýši. Bezpečnosť
po celej dĺžke chodníka zvýšime
tak, že 4-prúdovú cestu v budúcnosti preložíme k železnici
a z Ulice gen. M. R. Štefánika
zostane úplne bežná 2-pruhová
ulica so stromoradím, parkovaním a cyklotrasou. To je náš zámer. V podstate bude vyzerať
podobne, ako vyzerala kedysi
dávnejšie.
Jazda cyklistov po chodníku (s výnimkou detí do 10 rokov
pod dozorom osoby staršej ako
15 rokov) je zakázaná zákonom.

BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO
Advokátska kancelária JUDr. Karol Porubčin
na Braneckého ulici 14 (1. posch. U Šánera) poskytuje
bezplatné právne poradenstvo každý piatok v čase
od 9.00 do 11.00. Viac na 0911 475 596, 0903 475 596,
www.advokatporubcin.sk.

BIELA PASTELKA ZBIERKA
PODPORÍ
ŠKOLSKÝCH
NEVIDIACICH
POMÔCOK
V uliciach miest bude zbierka Biela pastelka 20. septembra 2019. Výnos je každoročne
použitý na financovanie aktivít,
ktoré nevidiacim a slabozrakým
ľuďom pomáhajú začleniť sa
do bežného života. Prispieť môžeme aj pomocou SMS na číslo
820 s ľubovoľným textom v hodnote 2 € v sieti Orange, Telekom a O2. Zbierku organizuje
Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska.

Nielen nové, ale aj použité,
no stále funkčné školské tašky,
peračníky, perá, pravítka, nožnice, zošity, fixky, pastelky
a všetko, čo môžu deti v škole
pri štúdiu využiť, môžete do 15.
septembra priniesť do Rodinného centra Južanček na Kyjevskej
3183 (v pondelok a stredu 9.00 –
12.00 a 15.00 – 18.00, v utorok
a štvrtok 15.00 – 18.00). Zbierku organizuje Slovenská katolícka charita.
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BURČIAK • JEDLO • JARMOK • KONCERTY

september 2019

Výborný program, remeselný jarmok, k tomu dobré
jedlo aj osviežujúci burčiak. Program festivalu Pri
trenčianskej bráne nájdete v INFE na str. 9.

 DIVADLO
10. 9. | 18.00 – 19.00 | Peter
Brajerčík: Moral insanity

KLUB LÚČ | Autorská herecká monodráma,
ktorá skúma konšpiračné teórie, antisemitské a rasistické predstavy vychádzajúce
z nepriaznivej ekonomickej a spoločenskej
situácie. Podujatie je súčasťou festivalu
Sám na javisku 2019.

10. 9. | 19.30 – 20.30 | Markéta
Ptáčníková: One night stand/
up!

ŠTÚDIO M@S |Jedna žena. Antická hrdinka?
Skôr anti-hrdinka. Jej príbeh, jej postrehy,
jej lásky, jej hnev, jej fórky, jej gitara a jej
obľúbený mediálny kanál. Podujatie je súčasťou festivalu Sám na javisku 2019.

11. 9. | 18.00 – 19.00 | Mário
Drgoňa: Soren Kierkegaard

Činoherná inscenácia využívajúca prvky animácie. Podujatie je súčasťou
festivalu Sám na javisku 2019.
KLUB LÚČ |

13. 9. | 19.30 – 20.30 | Ján Mikuš:
John Clown – Bay bay bird

KLUB LÚČ | Klaun ako taký je postavou, kto-

rá často vychádza a čerpá z pojmu hraníc
a jej porušovanie je tou zásadnou istotou,
ktorú skutočný klaun prináša. Podujatie je
súčasťou festivalu Sám na javisku 2019.
13. 9. | 23.00 – 23.30 | Tomáš
Plánka: Móda a skutočnosť

KS ZÁBLATIE | Scénická miniatúra, ktorej základom je komediálna monodráma.
Podujatie je súčasťou festivalu Sám na javisku 2019.

14. 9. | 18.00 – 19.00 | Krzysztof
Rogacewicz: Kontrabas

12. 9. | 18.00 – 19.00 | Juraj Šoko
Tabaček: Stand up

KLUB LÚČ | Stand up v podaní známeho
herca, zabávača a moderátora. Jediné oko
nezostane suché. Podujatie je súčasťou
festivalu Sám na javisku 2019.

12. 9. | 19.30 – 20.30 | Martin
Pechlát: Zjevení pudla

13. 9. | 18.00 – 19.00 | Roman
Valkovič: Klammova vojna

MESTSKÝ ÚRAD | Strhujúca súčasná monodráma, ktorá si berie na mušku nielen
vzťah učiteľa k žiakom, ale aj celé školstvo.
Podujatie je súčasťou festivalu Sám na javisku 2019.

28. 9. | 19.00 | Višegrád – 1

KINO HVIEZDA | Monodráma, ktorej dramatická predloha vznikla na objednávku
Dogma divadla z Trenčína.

 KONCERTY
1. 9. | 19.00 | Hudobná nedeľa:
Autumnist

najnižšie poschodie orchestrálnej hierarchie, titul kontrabasista. Podujatie je súčasťou festivalu Sám na javisku 2019.
14. 9. | 19.30 – 20.30 | Marián
Labuda, ml.: Tiso

ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU | Trenčianska kapela, kombinujúca hypnotickú elektroniku so živými nástrojmi, zahrá v špeciálnej zostave s hosťujúcimi spevákmi
Ninou Kohoutovou a Gabrielom Kainom.

6. 9. | 19.00 | Soňa Horňáková

Monológ muža, ktorý je
považovaný za najtragickejšiu a najkontroverznejšiu postavu slovenských dejín.
Podujatie je súčasťou festivalu Sám na javisku.
KINO HVIEZDA

|

SAVANNA CAFÉ | Koncert slovenskej pesničkárky, ktorá patrí ku známym osobnostiam slovenskej folkovej scény. Jej hudobné začiatky sa viažu k 70. a 80.rokom, ku
folkovým kapelám Mladosť a Letorosty.

15. 9. | 16.00 – 17.00 | Matija
Solce: Happy Bones

8. 9. | 18.00 | Koncert vážnej
hudby

vá panda a hromada kostí v malej rakvičke.
Predstavenie pre dospelých a deti od 10
rokov so zmyslom pre čierny humor. Podujatie je súčasťou festivalu Sám na javisku
2019.

14. 9. | 19.00 | Kandráčovci

KLUB LÚČ | Jeden bábkoherec, jedna plyšo-

15. 9. | 18.00 – 19.00 | Soňa
Ferienčíková: Everywhen

KLUB LÚČ | Monológ fiktívneho herca, tesne po odohraní predstavenia Goethoveho
Fausta. Predstaviteľ Fausta v šatni analyzuje podivné udalosti, ktoré sa na scéne
odohrali v priebehu „rutinného” predstavenia. Podujatie je súčasťou festivalu Sám
na javisku 2019.

Keď láska k majetku je
tou najväčšou slasťou...Hra z obdobia klasicizmu má aj po troch storočiach ostrý náboj satiry a neľutuje žiadneho držgroša.
POSÁDKOVÝ KLUB |

KLUB LÚČ | Príbeh hudobníka, ktorý zaberá

11. 9. | 19.30 – 20.30 | Marieke
Dermul: European Citizen
Popsong

KINO HVIEZDA | Sila hudby vymazala hranice medzi štátmi. No dokáže aj to, aby
sme si pripadali ako európski občania aj
po Brexite? Predstavenie sa hrá v anglickom jazyku. Podujatie je súčasťou festivalu Sám na javisku 2019.

22. 9. | 18.30 | Moliére: Lakomec
– PREMIÉRA

KINO HVIEZDA | Autorská hudba, pohyb
a originálne 3D animácie v intermediálnej performancií o neustálej rotácií dejin.
Podujatie je súčasťou festivalu Sám na javisku 2019.

19. 9. | 16.30, 19.30 | Radošinské
naivné divadlo: Čo sa sníva
trpaslíkom

ZUŠ K. PÁDIVÉHO | Otvárací koncert sezóny:
Michaela Kušteková – soprán, Martin Ruman – viola, Alena Hučková – klavír.
FUTBALOVÉ IHRISKO OPATOVÁ | Východoslovenská hudobná skupina, ktorú v roku
2004 založil primáš Ondrej Kandráč z Krásnej Lúky.

14. 9. | 21.30 – 22.30 | Timber
Rattle

KLUB LÚČ | Podujatie je súčasťou festivalu
Sám na javisku 2019.

16. 9. | 17.00 | Na slovenskej
zábave

KINO HVIEZDA | Na pozadí búrlivých rodinných vzťahov neúspešného operného
speváka, jeho bývalej milenky, večne nespokojnej manželky učiteľky a jej novej
priateľky autor trpkej komédie, Stanislav
Štepka, ponúka dramatickú konfrontáciu.

22. 9. | 18.00 | Klebetnice

KD OPATOVÁ | Novobošácke divadielko uvádza hru Marcely MiškaŘíkovej Sopóciovej.

KINO HVIEZDA | Spoločný koncert skupín
Profil, Akord a Sestier Bacmaňákových.

 NEDAJTE SI UJSŤ
6. – 8. 9. | Pri trenčianskej
bráne

MIEROVÉ NÁMESTIE | Od piatka do nedele bude na Mierovom námestí tradičný jarmok vyberaných remeselníckych výrobkov, k tomu dobré jedlo,
čerstvý osviežujúci burčiak a kvalitný
program. Všetko je namiešané tak, aby
si v programe každý našiel niečo, na čo
sa bude tešiť. Na pódiu sa vystrieda
množstvo hudobníkov, tanečníkov aj
divadelníkov, pomedzi stánky sa budú
potulovať chodúliari aj žongléri.

7. 9. | 16.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom:
Trenčianske hotely,
kaviarne a hostince

KIC | Hostince a pohostinstvá boli
od počiatku svojej existencie významnými obchodnými, ekonomickými aj
spoločenskými centrami, hoci ich zá
kladnou funkciou bolo ubytovanie
resp. stravovanie. Kaviarne a vinárne
ako miesta nezáväzných spoločenských
stretnutí boli na prelome 19. – 20. storočia navštevované podľa spoločenského postavenia, profesie a konfesie. Ako
sa pôvodne volal hotel Trenčan a prečo? Čím bola známa vdova Kugelková,
majiteľka hostinca Kugelka? Čo ste si
mohli kúpiť v bodege?

5. 10. | 8.00 – 14.00 |
Farmársky jarmok

MIEROVÉ NÁMESTIE | Posledný tohtoročný farmársky jarmok ponúkne farmárske produkty a výrobky z blízkych
regiónov (syry, mäsové výrobky, vína,
pekárenské výrobky). Môžete si kúpiť
aj kvety, priesady, čerstvú zeleninu,
ovocie alebo bylinky.

5. 10. | 14.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom:
Prvá svetová vojna
a vojenský cintorín

VOJENSKÝ CINTORÍN | Prvá svetová vojna nazývaná aj Veľká vojna znamenala
pre Trenčín mnoho materiálnych škôd,
utrpenia a obetí, hoci cez mesto priamo neprechádzal front. Bojovalo sa
s novými resp. vylepšenými zbraňami – vojaci využívali zbrane hromadného ničenia, bojové plyny, zátarasy
z ostnatého drôtu, tanky, guľomety aj
plameňomety. Aký bol názor politikov
na možnosť vzniku vojny? Čo bolo príčinou vzniku cintorína v Kubrej? Prečo
sú niektoré hroby na vojenskom cintoríne orientované na východ? Prechádzka sa bude konať na vojenskom cintoríne v Trenčíne – Zábraní. Prineste si so
sebou občiansky preukaz, bez neho nebude možný vstup na cintorín.

2 | KAM

 FILM
od 5. 9. | To Kapitola 2

kam v trenčíne
20., 21. 9. | 19.00 | 70. výročie
založenia FS Trenčan

Americký horor. V pokračovaní najúspešnejšieho hororu všetkých čias sa
do mesta Derry vracia zlo a členovia
Klubu núl budú musieť opäť spojiť svoje sily na mieste, kde to všetko začalo.

Show v podaní jedného z najlepších The Tribute Band-ov ABBY
na svete – ABBA STARS s live bandom a živým sláčikovým kvartetom.
|

 VÝSTAVY
1. 9. – 30. 9. | Ľudácky Trenčín
v rokoch 1939 – 1945

KIC | Výstava fotografií a kópií archívnych
dokumentov.

1. 9. – 30. 9. | Daniela
Rešetková: Výber z tvorby

Americký akčný film. Ešte raz, naposledy a osudovo prichádza do kín John
Rambo v podaní Sylvestra Stalloneho.
Piatym dielom Rambo: Posledná krv
uzavrie takmer štyridsať rokov dlhý
príbeh legendárnej akčnej postavy.
od 19. 9. | Florencino
kníhkupectvo

Anglicko 1959. Do malého ospalého mestečka východného Anglicka
prichádza Florence Green, ktorá je aj
napriek odporu kultivovanej, no bezohľadnej miestnej opozície, rozhodnutá otvoriť svoje kníhkupectvo.
od 19. 9. | Angry birds vo
filme 2

Americký, animovaný, komediálny
film. Okrem vtáčieho Píplandu a sveta
ich úhlavných nepriateľov Krochkáčov
existuje aj záhadný tretí ostrov, ktorého obyvatelia predstavujú pre všetkých
novú hrozbu.
od 19. 9. | Ad Astra

Dobrodružný film. Astronaut (B. Pitt)
putuje na koniec slnečnej sústavy, aby
našiel svojho otca a odhalil tajomstvo,
ktoré ohrozujú život na našej planéte.
od 26. 9. | Casino.$k

Slovenský film, ktorého dej sa odohráva v atraktívnych priestoroch klubov
a kasín Rebuy Stars, odkrýva rúškom
tajomna zahalený, ale o to viac reálny
svet hráčov a aj hazardu samotného.

EXPO CENTER | Medzinárodná predajná výstava ručne vyrábaných nožov.

19. 9. – 23. 10. | Ivana
Kotýnková: Keď lúky rozkvitnú
GALÉRIA VÁŽKA | Vernisáž: 19.9. o 17.00.

19. 9. – 3. 11. | Ondřej Kotrč

ATELIER LOFT, AREAL MERINA | Výstava mladého súčasneho umelca z Brna, ktorý vo
svojej tvorbe skúma farby a ich možnosti
po materiálovej stránke. Vernisáž: 19.9.
o 19.00. Hudobný doprovod: DJ set od samotneho autora.

do 25. 9. | Roman Hudziec:
Obrazy
TSK | Autorská výstava výtvarníka.

26. 9. – 15. 10. | Filatelistické
výstavy ZSF 1969-2019

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Miroslav
Ňaršík a Klub filatelistov.

11., 18., 25. 9. | 17.30 | Orientálny
tanec pre deti Ameerah

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Pre deti od 6 do 12
rokov Viac info na www.anidestudio.k.

13., 20., 27. 9. | 18.00 |
Orientálny tanec pre deti
Džamál junior

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Pre deti od 12 rokov. Kontakt: anide@seznam.cz.

13., 14. 9. | 19.30 – 23.00 | Nočná
prehliadka Trenčianskeho
hradu

TRENČIANSKY HRAD | Obľúbená nočná prehliadka hradu v orientálnom štýle. Tešiť
sa môžete na rozprávkové a strašidelné
bytosti, veselé orientálne scénky, ohňovú
show. Posledný vstup je o 22.15 hod.

26. 9. | 9.30 – 11.30 | Galerkovo

GMAB | Tvorivé dielničky pre deti od 18
mesiacov do 6 rokov.

27. 9. | 16.30 | Orientálne tance
pre deti Habibti

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Pre deti od 4 do 6
rokov. Pred prvou návštevou kontaktujte
lektorku: mvolnikova@yahoo.com.

27. 9. – 28. 9. | 18.30 | NOC
v KreaTivO

29. 9. | Akvatera Trenčín

EXPO CENTER | Medzinárodná výstava zvie-

rat.

do 30. 9. | Ján Fabuš: Moje
cesty po Škótsku

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Výstava pohľadníc

od 12. 9. | Daphne

od 19. 9. | Rambo: Posledná
krv

|

14. 9. | Nôž Trenčín

POSÁDKOVÝ KLUB

Anglická komédia, dráma. Volá sa Daphne, má 31 rokov, je Londýnčanka. Je
krásna, šikovná a nádejná šéfkuchárka.
Rušné dni, hektické noci, priatelia, milenci – to všetko sú vítané rozptýlenia
popri neustálom a plazivom pocite, že
jej život sa nejako zasekol.

|

Výstava prác študentov
a pedagógov Odboru fotografický dizajn.
Vernisáž výstavy: 11. 9. o 16.00.

4. 10. | 19.00 | ABBA Mania Tour
2019

Anglická hudobná dráma, komédia.
Rok 1994, malé mesto v strednom
Škótsku. Najlepších kamarátov Johnna a Spannera spája od detstva pevné
puto. Keď sa ocitnú na prahu dospelosti, ich životné cesty sa rozdelia: Johnno
sa aj s rodinou sťahuje do peknej štvrte
iného mesta a Spanner musí čeliť neistej budúcnosti v zapadákove.

Výber diel z XII. ročníka
medzinárodného výtvarno-literárneho
sympózia.
MESTSKÁ VEŽA

MESTSKÁ VEŽA

KINO HVIEZDA | Predstavenie k 70. výročiu
založenia folklórneho súboru Gymnázia Ľ.
Štúra v Trenčíne.

od 12. 9. | Beats

do 8. 9. | Ora et Ars Skalka 2019

11. 9. – 8. 10. | Súhry 2019

od 12. 9. | Hodinárov učeň

Slovensko-česká rozprávka. Nad kolískou malého Urbana stoja dvaja dobrí duchovia osudu Rodovít a Rodovoj
a ich sestra, zlá sudička Zlotica. Kým
Rodovít s Rodovojom želajú Urbanovi
bohatstvo a lásku, Zlotica praje chudobu a nekonečné strasti. Čie proroctvo
bude silnejšie?

číslo 9 | ročník XXI

 DETI
SAVANNA CAFÉ | Výstava trenčianskej výtvarníčky, ktorá ponúka ukážku z tvorby,
obrazy maľované horúcim voskom, arttexové, vyšívané, maľované akrylom, akvarelom.

1. 9. – 30. 9. | Poľsko v 2.
svetovej vojne

POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.

1. 9. – 30. 9. | Slovenské
národné povstanie a jeho
medzinárodný význam

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub vojen-

skej histórie protifašistického odboja.

2. 9. – 30. 9. | Michal Rešetka
(1794 – 1854)

VKMR | Výstavka tematických dokumentov
z fondu VKMR pri príležitosti 225. výročia
narodenia zberateľa a vydavateľa, kňaza
a spisovateľa Michala Rešetku.

3. 9. – 30. 9. | „Uhol pohľadu“
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografií.

4. 9. – 29. 9. | Československé
vojsko vo Francúzsku v roku
1939
TRENČIANSKE MÚZEUM | Výstava.

6. 9. – 7. 9. | Expooptik 2019

26. ročník kontraktačno-prezentačnej výstavy očnej optiky a oftalmológie.
EXPO CENTER

|

6. 9. – 29. 9. | Výtvarné
spektrum 2019

TRENČIANSKY HRAD | 56. ročník celoštátnej

pondelok – štvrtok |15.30, 16.30|
Kondičné cvičenie pre deti

ŠPORTOVÁ HALA | Rozvrh cvičení
na www.sajf.sk. Info: 0905243554.

pondelok – piatok |9.00 – 12.00|
Rána pre maminy

KREATIVO | Deti predškolského veku pri hre

s kockami LEGO DUPLO® v spoločnosti svojich mamičiek. Je potrebné sa vopred dohodnúť na tel. č. 0915 863 688.
pondelok – nedeľa | 14.00 –
18.00 | Voľná hra s kockami
LEGO

streda | 8.00 | Babi, pošli mi to
mejlom

VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž
na zvládnutie základov PC a komunikácie
prostredníctvom e-mailu. Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt: 032/770 83 14.

11. 9. | 13.30 | Slávnostné
otvorenie XXXIII. ročníka
Akadémie tretieho veku

KC STRED | Slávnostné otvorenie s príhovormi významných hostí a kultúrnym
programom.

2. 9. – 30. 9. | Opäť do školy,
opäť do knižnice

19. 9. | 15.00 | Václavsko
– Michalské spoločenské
stretnutie seniorov

Deti od 4 – 11 rokov skladajú
LEGO® podľa vlastnej fantázie alebo návodov pod dohľadom školeného personálu.
VKMR | Ponuka pre pedagógov na realizáciu vyučovania formou zážitkového čítania
či tvorivých dielní. Termín treba vopred dohodnúť. Info: deti@vkmr.sk, juh@vkmr.sk,
dlhehony@vkmr.sk, kubra@vkmr.sk.

2. 9. – 30. 9. | Pasovanie
prvákov v knižnici

VKMR | Ponuka pre 1. ročník ZŠ, v rámci ktorej prváčikov čaká slávnostný zápis
do knižnice. Termín treba vopred dohodnúť. Ponuka platí pre všetky pracoviská
s literatúrou pre deti a mládež.

2. 9. – 30. 9. | Prvé čítanie

VKMR | Tematická výstavka kníh pre deti
a mládež s podtitulom Deti, zoznámte sa
s niečím novým!

6. 9. – 17. 11. | V kocke

2. 9. – 30. 9. | Hups, Rups a Šups

Prierez históriou galérie a jej činnosťami „v kocke“ využitím archívnych
dokumentov, fotografií, filmov, plagátov
a pozvánok. Vernisáž: 12. 9. o 17.00.

 SENIORI

KREATIVO |

postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Vernisáž: 6. 9. o 17.00.
GMAB |

KREATIVO | Deti od 6 – 12 rokov a ich celovečerný LEGO® program + prespávačka
pod dohľadom školeného personálu.

Zážitkové čítanie. Ponuka pre žiakov ZŠ na realizáciu vyučovacej hodiny
v knižnici hravou formou s dramatizovaným čítaním. Info: 032/746 07 15.
VKMR |

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub vojen-

ských veteránov.

24. 9. | 9.00 – 11.30 | Ateliér pre
seniorov

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

 PREDNÁŠKY
3. 9. | 16.00 | Zabezpečenie
techniky na zimné ošetrenie,
Zabezpečenie výstavy –
Jahrada 2019
POSÁDKOVÝ KLUB

|

Ing. Vieroslav Pelech.

Prednáša Plk.v.v.

3. 9. | 18.00 – 20.00 |
Na vlastných nohách 6

GALÉRIA VÁŽKA | Podujatie o tom, ako rozmanito sa dajú realizovať vlastné nápady.

27. august 2019
Peter Kohout, Roman Kovács, Marika Beňadik Majorová, Veronika Miščíková a Ján
Urban nám porozprávajú o sebe, svojej
práci, radostiach a starostiach, ktoré pri
nej zažívali a zažívajú.
8. 9. | 16.00 | Komentovaná
prehliadka stálej expozície M.
A. Bazovského

GMAB | Chcete vedieť viac o umení? Spoznať tvorbu národného umelca a vidieť
novú stálu expozíciu Bazovského? Priďte na komentovanú prehliadku s Pavlom
Múdrym. Vstup voľný.

30. 9. | 19.00 | Cestovateľské
kino: Kirgizsko a Tadžikistan
na UAZe

Za najkrajšími
miestami treba často prejsť najhoršie
cesty. Viac o tom porozprávajú Janka & Roman Thunder Hromníkovci.
KAVIAREŇ ŠTEFÁNIK

|

 KURZY
pondelok – štvrtok | Hups
do vodičky...

|

Prednáša pplk.v.v.

13. 9. | 21.00 – 22.00 | Marek
Godovič: (Ne)monotónne
o monodráme

KLUB LÚČ | Aké je to, keď herec, performer
alebo ktokoľvek stojí na javisku sám? Ako
sa menil obraz človeka – samotára v priebehu dejín divadla s dôrazom na slovenský súčasný kontext divadla ? Monodráma
ako autorská výpoveď, terapia alebo sebastredná realizácia? Otázky, na ktoré budeme hľadať odpoveď v tvorbe slovenských
i európskych tvorcov. Prednáška Mareka
Godoviča spojená s diskusiou. Podujatie
je súčasťou festivalu Sám na javisku 2019.

17. 9. | 16.00 | J. Rezník –
M. Stano: Spisovatelia
v anekdotách

VKMR | Beseda so spisovateľom, preklada-

teľom, autorom literatúry faktu Jaroslavom Rezníkom a ilustrátorom, karikaturistom, grafikom Milanom Stanom, spojená
s prezentáciou ich najnovšej umeleckej
tvorby vrátane spoločného literárneho
klebetária Spisovatelia v anekdotách.
18. 9. | 18.00 | Komentovaná
prehliadka aktuálnej výstavy
V kocke

GMAB Komentovaná prehliadka aktuálnej výstavy spolu s kurátormi Radkou Nedomovou a Pavlom Múdrym. Vstup voľný.
|

19. 9. | 16.00 | Organizačné
otázky a výmena drobného
numizmatického materiálu

Prednáša: plk.v.v.
Ing. Ján Dibala. Pripravuje: Klub numizmatikov a DVaT.
POSÁDKOVÝ KLUB

|

19. 9. | 16.00 | Trpíte
nespavosťou?

Pravidelná diskusia s odborníkmi
na podporu duševného zdravia, tento raz
na tému: Čo môže nespavosť spôsobovať
a kedy vyhľadať odbornú pomoc. Diskutuje: MUDr. B. Moťovský, PhD.
VKMR

|

23. 9. | 18.00 | Fotopondelok

Prierez naprieč minulosťou a súčasnosťou trenčianskeho Fotoklubu Méta.
Hostia: Jan Tluka, Janka Masárová, Jaroslava Tichá. Vstup voľný.
GMAB

|

26. 9. | 16.00 | Čo ukrýva
depozitár – Rodová
knižnica zemianskeho rodu
Zamarovských

TRENČIANSKE MÚZEUM | Prednáša Mgr. Ali-

ca Krištofová.

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Ladné vlnenie bokmi, príjemná hudbu, exotiku a relax. Prihlásiť sa treba vopred
na mvolnikova@yahoo.com. Viac info
na www.anidestudio.sk.

12. 9. | 17.00 – 18.00 | Meditícia
pre začiatočníkov
|

14. 9. | 9.00 – 17.00 | Očista
a harmonizácia sleziny
a žalúdka

10. 9. | 16.30 | A. Krzemieňová:
Sám sebe lekárom

VKMR | Prednáška terapeutky a spisovateľky Antonie Krzemieňovej, ktorá štúdium
psychosomatiky rozšírila o poznatky z psychológie a aplikovala ich do praktického
každodenného života.

12., 19., 26. 9. | 19.00 | Kurz
havajských tancov pre
začiatočníkov

Kurz vás povedie krok
za krokom k hlbokej meditácii. Naučíte
sa rôzne meditačné techniky, vďaka ktorým budete zvládať stresové situácie. Info:
0944548885.

Diferencia ovocia
na letné, jesenné, zimné
a dĺžka ich skladovania
POSÁDKOVÝ KLUB

zapájať panvové dno a správne cvičiť základné jogové pozície. Info: 0944 548 885.

GEMINI CENTRUM

9. 9. | 16.00 |

Dr. Peter Zelizňák.

KAM | 3

kam v trenčíne

Kurzy plávania detí od 4 mesiacov. Info: 0907772641.
HUPS BABY CLUB BISKUPICE |

od 1. 9. | Neboj sa remesla

KS KUBRÁ | Oživenie tradičných remesiel
prostredníctvom záujmových kurzov pre
začiatočníkov v technikách tkania, vyšívania, drôtikovania, výroby zo šúpolia,
razby do kože a rôzne iné. Prihlasovanie
na www.nebojsaremesla.sk.

od 2. 9. | 16.00 | Hudobný kurz
s Dušanom Dobiášom

KC AKTIVITY | Intenzívny workshop zameraný na očistu podľa ročného biorytmu.
Lektor: Stanislav Kertis. Info a rezervácia
miesta 0907 493 654.

Kurz brušného tanca pre
začiatočníčky

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Základy brušného
tanca. Okrem tanca si vyformujete postavu, zlepšíte držanie tela, prebudíte metabolizmus a svoju ženskosť. Prihlásiť sa treba vopred na anide@seznam.cz.

10. 9. | Kurz Ashtanga joga pre
začiatočníkov 2.

YOGA SHALA | Je určený všetkým tým, ktorí
absolvovali kurz Ashtanga joga pre začiatočníkov alebo majú nejakú predchádzajúcu skúsenosť s cvičením. Vedie: Jiří Alexa.

od 11. 9. | Kurz Ashtanga joga
pre začiatočníkov 1.

YOGA SHALA | Je určený predovšetkým
pre tých, ktorí s Ashtanga jogou nemajú
žiadne predchádzajúce skúsenosti. Kurz je
rozdelený do desiatich lekcií, v ktorých sa
zoznámite so základnými princípmi Ashtanga jogy. Vedie: Jiří Alexa.

11. 9. | 17.30 – 18.30 |
Hormonálna joga

GEMINI CENTRUM | Kurz zameraný na ženské zdravie. Pomôže pri problémoch
s otehotnením, pms a menopauzou. Info:
0944 548 885.

od 11. 9. | 18.35 | Kurz Yin joga
a meridiany

Pomalý, meditatívny štýl
jogy, ktorý kladie dôraz na dlhšie držanie
pozícií, pokoj a ponorenie sa dovnútra. Je
nutná registrácia. Vedie: Jiří Alexa.
YOGA SHALA

|

11. 9. | 18.45 – 20.00 | Joga pre
začiatočníkov

Začnite s jogou od začiatku. Naučíme sa správne dýchať,
GEMINI CENTRUM |

od 26. 9. | Daždivý deň
v New Yorku

Dvaja mladí ľudia prichádzajú do New
Yorku na víkend. Nečakajú však, že zlé
počasie sa im postará o sériu prekvapivých dobrodružstiev.

 ŠPORT
7. 9. | 9.00 | HK AS Trenčín
“A” – Lehota pod Vtáčnikom
ŠPORTOVÁ HALA

|

žiačky.

Hádzaná, staršie

7. 9. | 10.00 | HK AS Trenčín
„B“ – Bánovce nad Bebravou
ŠPORTOVÁ HALA

17. 9. | Family yoga

žiačky.

GMAB | Tvorivý ateliér pre dospelých – rôzne témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami.

|

Hádzaná, staršie

7. 9. | 11.00 | HK AS Trenčín
„A“ – Partizánske
ŠPORTOVÁ HALA

|

Hádzaná, staršie

7. 9. | 12.00 | HK AS Trenčín
„B“ – Lehota pod Vtáčnikom
ŠPORTOVÁ HALA

|

žiačky.

Hádzaná, staršie

7. 9. | 13.00 | HK AS Trenčín
„A“ – Bánovce nad Bebravou
ŠPORTOVÁ HALA

|

9., 16., 23., 30. 9. | 19.30 |

Slovensko-česká dráma. Milan pracuje
v Nemecku, aby zabezpečil rodinu. Počas návštevy doma zistí, že jeho syn je
zapletený do šikanovania a usmrtenia
spolužiaka. Spolu s manželkou začnú
zisťovať skutočnú pravdu o synovi, rodine aj o sebe samých.

žiačky.

8. 9. – 9. 9. | 9.30 – 15.30 | Kurz
Hypnopôrodu Trenčín

Príprava budúcich rodičov
na nenásilný a šetrný pôrod. Prihlasovanie: www.hypno-porod.sk.

od 26. 9. | Nech je svetlo

17. 9. | 16.00 – 18.30 | Večerný
ateliér pre dospelých I.

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Gitara, flauta zobcová a priečna, mandolína. Info:
0910965257.

YOGA SHALA

 FILM

|

žiačky.
Spoločné cvičenie jogy pomáha posilniť rodinné puto, zatiaľ čo
sa členovia rodiny vzájomne podporujú
a skvelo bavia. Vedie: Eva Kadlecová. Info:
0949 374 331.
YOGA SHALA |

20. 9. | 17.00 – 19.00 | Joga
v tehotenstve ŠPECIÁL

YOGA SHALA | Cvičenie a prednáška
na tému: Akupunktúra v tehotenstve
a po pôrode. Vedie: Eva Kadlecová a Jiří
Alexa.

21. 9. | 9.00 – 17.00 |
Rozumieme histamínu

KC AKTIVITY | Intenzívny workshop zameraný na histamínovú, potravinovú intoleranciu a súvisiace ochorenia. Sprevádza:
Mgr. Janka Blažejová. Info a rezervácia
miesta 0907 493 654.

21. 9. | 9.30 – 12.00 | Kundalini
joga KJ

Hádzaná, staršie

7. 9. | 14.00 | HK AS Trenčín
„B“ – Partizánske
ŠPORTOVÁ HALA

|

žiačky.

Hádzaná, staršie

7. 9. | 15.10 | HK AS Trenčín
„A“ – HK AS Trenčín „B“
ŠPORTOVÁ HALA

|

žiačky.

Hádzaná, staršie

14. 9. | 15.00 | 1. FBC Florbal
Trenčín – Tsunami Záhorská
Bystrica

ŠPORTOVÁ HALA | Florbalová extraliga,

juniori.

14. 9. | 18.00 | 1. FBC Florbal
Trenčín – Lido Bratislava

ŠPORTOVÁ HALA | Florbalová extraliga,

muži.

15. 9. | 10.00 | 1. FBC Florbal
Trenčín – Snipers Bratislava

ŠPORTOVÁ HALA | Florbalová extraliga,

Worshop určený bežným
ľuďom, netreba mať s jogou žiadne skúsenosti. Cvičenia sú jednoduché, založené
skôr na dynamike cvikov a práce s dychom.
Vedie: Miriam Tureková.

juniori.

od 23. 9. | 16.00 | Kurz keramiky
s Gabrielou Sedilekovou

22. 9. | 17.00 | HK AS Trenčín
– Stupava

YOGA SHALA

|

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Oživenie tradičné-

ho remesla, relax pri práci s hlinou. Info:
0907210868.
24. 9. | 16.00 – 18.30 | Večerný
ateliér pre dospelých II.

GMAB | Ďalší tvorivý ateliér pre nových záujemcov – rôzne témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami.

24. 9. | 18.00 | Bezplatný kurz
meditácie s Vladom Kulíškom
KC DLHÉ HONY

|

Potrebuješ novú energiu?

22. 9. | 15.00 | HK AS Trenčín
– Stupava
ŠPORTOVÁ HALA

dorastenky.

|

Hádzaná, mladšie

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie do-

rastenky.

28. 9. | 15.00 | 1. FBC Florbal
Trenčín – Modra

ŠPORTOVÁ HALA | Florbalová extraliga,

juniori.

28. 9. | 18.00 | 1. FBC Florbal
Trenčín – Florko Košice

ŠPORTOVÁ HALA | Florbalová extraliga,

muži.

4 | KAM

kam v trenčíne

Chceš zmeniť niečo vo svojom živote? Info:
0905 268 873, kulisek@psg.sk.

pondelok | 19.00 – 20.00 |
štvrtok | 17.45 – 18.45 | Strong
by Zumba

 ŠPORT

KD OPATOVÁ | Vysokointenzívny silový tré-

pondelok – nedeľa | 6.00,
17.30, 18.30, 19.30 | Jumping,
FOLKLORik, FLEXI body,
Piloxing, Strong by Zumba

ŠPORTOVÁ HALA | Rozvrh cvičení:
www.sajf.sk. Info: 0905243554.

pondelok | 17.30 – 18.30 | Wheel
Yoga

GEMINI CENTRUM | Cvičenie s kruhovou jogovou pomôckou pre získanie sily a ohybnosti. Info 0944 548 885.

pondelok | 17.40 – 18.40 | streda
| 17.00 – 18.00 | Zumba

KS OPATOVÁ | Tanečná fitness hodina plná
energie, skvelej hudby a dobrej nálady,
kombinuje latinsko-americké tance spolu
s aeróbnymi pohybmi. Info: 0903 949 966.

pondelok, streda | 18.30 |
Jumping Interval

FITNESS LION CENTER | Dynamický tréning
na profi trampolínkach posilní vaše telo
i myseľ. Info 0917 483 921.

piatok | 16.30 – 17.45 | Klasická
joga

ning s váhou vlastného tela v sprievode
motivačnej hudby. Info: 0903 949 966,
zumba-trencin.sk.
utorok | 18.00 – 19.00 | Jemné
cvičenie s relaxáciou

KINO HVIEZDA | Vhodné pre ženy každého
veku na rozcvičenie celého tela a upokojenie mysle. Pridať sa môžete kedykoľvek.
Kontakt: 0910 196 456.

utorok, štvrtok | 19.15 | Body
work a Kruhový tréning pre
ženy

FITNESS LION CENTER | Spevnenie svalstva,
formovanie postavy, spaľovanie kalórií,
zlepšenie kondície. Info 0917 483 921.

8., 15., 22., 29. 9. | 8.30 | Hatha
joga

14. 9. | 7.00 – 12.00 | Burza
starožitností a gazdovské trhy

1. 9. | Prebudenie draka 2019

HOSS SPORT CENTER | Tradičné preteky dra-

5. 9. | 16.00 | Literárny klub
Omega

28. 9. | 16.00 | ŠŠ volejbal
Trenčín – TJ Slávia Svidník
(1. kolo)

7. 9. | 11.00 – 15.00 | Akú cenu
majú obrazy, ktoré máte
doma?

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Pravidelné cvičenie vhodné pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Info: anide@seznam.cz.

čích lodí. Zostavte si svoju 10-člennú alebo
20-člennú posádku a príďte si zazávodiť
na dračích lodiach.

ŠH STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA | Volejbal

extraliga muži.

–

 FESTIVALY
6. 9. – 7. 9. | Aróma festival 2019

štvrtok | 18.30 – 19.45 | Joga –
zdravý chrbát

GEMINI CENTRUM | Jogové cvičenie zamerané na chrbticu, posilnenie chrbtového
svalstva a odbúranie bolestí chrbta. Rezervácie http://geminicentrum.sk/rozvrh,
0944 548 885.

piatok | 18.00 – 19.15 | Power
joga

GEMINI CENTRUM | Silové cvičenie zamerané na vyformovnie postavy. Rezervácie http://geminicentrum.sk/rozvrh,
0944 548 885.

GEMINI CENTRUM
Nenáročné cvičenie vhodné pre začiatočníkov. Info:
0944 548 885.
KONTAKTY
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE
KC Aktivity, Kyjevská 3183, 0908 788 560
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ
Osvienčimská 3, dcsihot@trencin.sk, 0901714266
CVČ – CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Východná 9, 032/743 35 02
CINEMAX
OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, www.cine-max.sk
Bavlnárska 320/15, 032/640 08 40
FITNESS LION CENTER
Mierové námestie 19, 0915 382 532,
GALÉRIA VÁŽKA
motycka@microinvent.com
Mierové nám. 14/14, 0944 548 885,
GEMINI CENTRUM
www.geminicentrum.sk
GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
KAVIAREŇ NA CESTE
Katov dom, Matúšova ulica
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
Mierové námestie 9, 032/ 6504 709, 650 47 11,
KIC
Kultúrno-informačné centrum
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
Pod Sokolice 12, 0905 278 785,
PIANO KLUB
piano.mytootoot.com
PIARISTICKÝ KOSTOL
Mierové námestie 43
POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
SAVANNA CAFÉ
Rastislavova 1, 0910 999 222
ŠTÁTNY ARCHÍV
Kožušnícka 915/1, 032/651 74 10
TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A, 032/655 53 23
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice JaselVKMR
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
|

číslo 9 | ročník XXI

EXPO CENTER | Burza starožitností, zberateľských predmetov a zaujímavostí a Gazdovské trhy.

VKMR | Pozvánka do Literárneho klubu
Omega pre všetkých priaznivcov literatúry
na diskusiu a prezentáciu vlastnej tvorby.

GMAB | Obrazy či kresby, kúpené za pár
korún, alebo darované pred desiatkami
rokov odvtedy neznámych autorov dnes
môžu mať veľkú historickú cenu. Tú majú
aj často nenápadné grafiky, koláže, originály knižných ilustrácií, náčrtky, listy, ktoré napísali umelci. Máte ich doma? Hodnotu vašich diel môžete prísť konzultovať
s odborníkmi z TOTO! je galéria.

10. 9. | 18.00 – 19.30 | Oflajn 6

PRI POSÁDKOVOM KLUBE | Ak si radi vychutnávate dobré jedlo, ste kávičkár, vinár,
častý hosť čajovní, obľubujete pivné špeciály, milujete čokoládu a street food, tento
festival je určený pre vás.

10. 9. – 15. 9. | Sám na javisku
2019

KLUB LÚČ | 25. ročník medzinárodného festivalu divadla jedného herca. Témou tohto
ročníka sú hranice, symbolicky vyjadrené
slovným spojením, mottom: „Od okraja
po okraj“. Novinkou v histórii festivalu
je divadelné predstavenie, ktoré vzniklo
na objednávku festivalu a bude sa zaoberať jeho témou.

20. 9. – 21. 9. |

Beerfest Trenčín

EXPO CENTER | 2. ročník pivného festivalu..

 TANEC
streda | 17.45 – 18.45 | Tance pre
radosť

SOKOLOVŇA | Tance z rôznych kútov sveta
s jednoduchými tanečnými krokmi sprevádzané tradičnou hudbou aj world music. Pridať sa môžete kedykoľvek. Info:
0910 196 456.

6. 9. | 20.00 | Expres Party
s Julom Viršíkom
PIANO CLUB |

20. 9. | 21.00 | Kali a Peter Pann
– dovi dopo show 2019
PIANO CLUB |

 INÉ...
1. 9. | 15.00 | Heligonkafest
PARK ZLATOVCE

|

a harmonikárov.

Stretnutie heligonkárov

2. – 30. 9. | Miniburza kníh

Ponuka pre milovníkov
kníh a jedinečný spôsob, ako získať vyradenú literatúru z fondu knižnice za symbolický poplatok.
VKMR JASELSKÁ

|

5. 9. | 10.00 – 16.00 | Zamykanie
letnej čitárne

VKMR JASELSKÁ | Posledný tohtoročný ter-

mín oázy pokoja s knihami, novinami a časopismi, dostupnými bezplatne a pre každého – pod holým nebom.

GALÉRIA VÁŽKA | Septembrové pokračovanie zábavného kvízu o histórii a súčasnosti
nášho mesta.

21. 9. | 9.00 | Medzinárodné
súťažné stretnutie ku Dňu
slovenského vojenského
letectva

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub plasti-

kových modelárov.

24. 9. | 18.00 – 19.30 | Menej
pohodlia, plnší život

GALÉRIA VÁŽKA | Rozhovor o strachu, lenivosti a konformite v našich životoch
a o tom, čo s tým môžeme urobiť. S klinickým psychológom a psychoterapeutom
Gabrielom Hrustičom a vesmírnou učiteľkou Júliou Jánošíkovou, ktorá bola na misii v raketovom centre NASA v Alabame,
budeme diskutovať o tom, prečo je dobré
vykročiť zo zaužívaných zvyklostí a krčmových partií a ako na to nájsť odvahu.

29. 9. | Púť folkloristov
Trenčianskeho regiónu
s poďakovaním za úrodu

VEĽKÁ SKALKA | Od 10.00 hod. možnosť
prehliadky kláštora na Veľkej Skalke.
O 14.45 zraz folkloristov na lúke pod kláštorom. O 15.00 Pobožnosť pri kríži pod
kláštorom a procesia k diecéznej svätyni.
O 16.00 Slávnostná sv. omša pri Diecéznej
svätyni. Po sv. omši agape a vystúpenia
jednotlivých folklórnych skupín.

29. 9. | 9.00 – 12.00 | Výmenné
stretnutie zberateľov pivných
kuriozít

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub zberateľov pivných kuriozít.

26. 9. | 15.00 | Skleróza
multiplex – klub Trenčín
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ |

30. 9. | Flores Musarum

GMAB | Slávnostný galavečer odovzdávania ocenení významným osobnostiam
a kolektívom Trenčianskeho kraja z oblasti kultúry.

