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Aktivity Európskeho týždňa mobility 16. – 22. septembra 2019 uzavrela v našom meste
cyklistická prechádzka po existujúcich a plánovaných cyklotrasách. 
FOTO: Z. G.

Ako bolo na prvom festivale bez plastov?
V snahe obmedziť tvorbu plastového odpadu na minimum zaviedlo Mesto Trenčín na festivale Pri trenčianskej
bráne 6. – 8. septembra niekoľko zásadných opatrení.
Na odkladanie odpadu mali slúžiť len triediace stanice,
plastové poháre a riad mali byť nahradené kompostovateľnými.

Počas troch festivalových
dní sa na Mierovom námestí vytriedilo 62 kg plastov, 113 kg papiera, 5 kg viacvrstvových kombinovaných materiálov, 3 kg
kovov, 70 kg skla a 283 kg zmesového komunálneho odpadu.
Na triediacich staniciach
sa zvlášť odkladali zvyšky jedla
do uzatvorených súdkov (193
kg), zvlášť boli vrecia na kompostovateľný riad a ostatné bioodpady (235 kg). Tieto boli
odovzdané spoločnosti INTA
na spracovanie v bioplynnej
stanici.

„Boli sme príjemne prekvapení, že občania triedenie uvítali a reagovali viac pozitívne
ako negatívne, a to aj vzhľadom
na obmedzenia, ktoré to pre nich
znamenalo,“ hovorí Zuzana Čachová z útvaru životného prostredia. Bežné koše na odpadky
boli totiž zatvorené. „Až na pár
výnimiek boli ľudia ochotní chodiť
na triediace stanice a nenechávať
odpad voľne vyhodený na námestí, za čo ich treba pochváliť.“
Podujatie zároveň ukázalo,
že nie všetci vieme dostatočne
dobre odpad vytriediť. Napríklad

znečistený papier
už nepatrí do nádoby na papier.
Mesto sa preto
chce popri prípravách na najbližšie podujatie
bez plastov zamerať aj na osvetu
medzi ľuďmi. Blížiace sa Vianočné
trhy potrvajú 18
dní. Odpad sa bude opäť odkladať len na triediacich staniciach.
Novinkou budú vratné zálohovateľné poháre. Všetok ostatný riad
bude papierový. V tomto zmysle Mesto ako organizátor Vianočných trhov 2019 komunikuje s predajcami, ktorí sa v týchto
dňoch už môžu uchádzať o predajné miesta (www.trencin.sk/
jarmoky).

Festival Pri trenčianskej bráne bol prvým krokom na ceste
k vylúčeniu plastov z mestských
podujatí. Išlo o prvú skúšku,
ktorá nás veľa naučila. Ďakujeme pracovníkom na triediacich
staniciach a zároveň každému,
kto sa k myšlienke za čistejšie
prostredie pridal.


(E. M.), FOTO: Z. G.
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Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
prajeme vám príjemné čítanie
októbrového vydania mestských
novín. Nájdete v ňom všetko,
čím naše mesto v ostatných
dňoch žilo a aj to, čo sa chystá. Upozorňujeme napríklad
na nové pravidlá na zimnom
štadióne, na nutné odstránenie ďalších chorých stromov,
na blížiace sa Vianočné trhy,
na deratizáciu a mnohé iné
aktivity. Píšeme o aktuálnych
mestských investičných akciách, o župnom dome i Posádkovom klube. A dočítate sa aj
o tom, čo je nové v našich školách a škôlkach, že psia dráha
pod Juhom je už otvorená a ďalšie správy.
No a opäť ponúkame servis kultúrnych, športových a spoločenských pozvánok. Najbližšie Info
vyjde 29. októbra.
Vaša redakcia

ZMENA
V DOPRAVE
NA ULICI K.
ŠMIDKEHO
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Choré stromy musia ísť preč
V lesnom poraste nad Hviezdoslavovou ulicou v tomto
roku spadlo už vyše 10 stromov. Je len šťastnou náhodou, že neprepadli cez oporný múr a nespôsobili škody.
Vo všetkých prípadoch išlo o choré stromy. V zlom stave
je tu aktuálne až 84 drevín. Z bezpečnostného hľadiska je
nutné ich zlikvidovať. Tým sa zabráni i šíreniu choroby.

Lesnícka ochranárska služba Zvolen potvrdila poškodenie
tamojších jaseňov chronickým
ochorením koreňových systémov hubovým ochorením. Huba
spôsobuje vysychanie jaseňov
a odumieranie koreňových systémov stromov, čo spôsobuje samovoľný pád stromu.
Vzhľadom na blízkosť stromov k opornému múru, hrozí ich pád na zaparkované autá

a prechádzajúcich ľudí. Preto
musí dôjsť k asanácii poškodených stromov. Tento zásah odporučil, po ich obhliadke, aj Okresný úrad – Pozemkový a lesný
odbor Trenčín. Práce budú pokračovať v októbri a v novembri.
Počas tohto obdobia dôjde k úplnému obmedzeniu prístupu návštevníkov Breziny na chodník
v tejto lokalite. V lesnom poraste sú trvalo zapojené mladé

Tu sa parkovať nemôže
Na konci septembra došlo
na Ulici Karola Šmidkeho č. 7
– 11 pod garážami k dôležitej
dopravnej zmene. Mesto vyhovelo požiadavkám občanov.
Cesta ku garážam je na konci uzavretá. Vznikla obytná
zóna s osobitnými pravidlami. Chodci v obytnej zóne nemusia chodiť iba po chodníkoch, ale aj po ceste, dokonca
sa na ceste môžu hrať deti. Ak
prechádza vozidlo, musia mu
umožniť prejazd. Vodič je povinný brať ohľad na hrajúce sa
deti a ak treba, aj zastaviť. Najvyššia rýchlosť jazdy v obytnej
zóne je 20 km/h. Parkovať sa
v obytnej zóne môže len na vyznačených miestach. Na tomto úseku Šmidkeho ulice však
vyznačené miesta nie sú, parkovať tu teda nie je možné, vozidlá môžu iba prejsť do garáží.

Na ploche medzi Hasičskou a Mládežníckou
ulicou sa nesmie parkovať. Ide o pozemok Železníc SR a najmä o priestor, ktorý nie je určený
na parkovanie. Vjazd z Mládežníckej ulice je tu
možný len pre vozidlá hasičov a iných záchranných zložiek. Rovnako to platí i z opačnej strany,
teda z Hasičskej ulice. Na tento fakt upozorňujú
od 18. septembra v oboch spomínaných miestach
dopravné značenia „Zákaz vjazdu“. Veríme, že vodiči, ktorí si tu zvykli odstaviť svoje autá, budú tento zákaz rešpektovať.
(RED) FOTO: P. S.

dreviny, ktoré nejavia známky
poškodenia. Preto nie je potrebná ďalšia výsadba.
Hynutie jaseňov sa v Európe začalo v polovici 90-tych rokov 20. storočia. Na Slovensku
je pôvodca hynutia stromov dokázaný od roku 2004. „Huba
sa šíri z listu cez listovú stopku
na výhonok a spôsobuje nekrózu kôry a rovnako sa šíri z odumierajúceho výhonku cez hlavný kmeň. Po oslabení je strom
napadnutý drevokaznými hmyzími škodcami – lykokazom jaseňovým a hubou podpňovka.
Podpňovka spôsobuje hnilobu koreňových nábehov, strom stráca
mechanickú pevnosť a stabilitu
a dochádza k častému vyvráteniu stromov,“ priblížil závažnosť
situácie lesný hospodár z Mestského hospodárstva a správy lesov, Ivan Jančička.
Okrem jaseňov sú v tomto
priestore poškodené i borovice, v ich prípade ide o dôsledok
suchého počasia v posledných
rokoch. „Evidujeme väčší počet
uschnutých jedincov a tiež javory
majú viaceré hubové ochorenia.
Ich spúšťačom je sucho a veľké
teplá,“ uviedol I. Jančička.


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

Na Vinohradoch
už stoja autobusy
Od 3. septembra 2019 obsluhujú autobusy
MHD aj dočasnú obojsmernú zastávku „Vinohrady“, a to v smere do Záblatia alebo do Orechového. Upozorňujeme, že ide o zastávku na znamenie. Zastavujú tu linky č. 3, 13, 27 a 31. Mesto
Trenčín uspelo s projektom cyklotrasy v tejto lokalite, súčasťou nej bude aj výstavba dvoch nových, riadnych autobusových zastávok. Aktuálne
sa pripravuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Na príprave dočasných zastávok sa podieľala spoločnosť realizujúca výstavbu v tejto lokalite, Mestské hospodárstvo a správa lesov m. r.
o. a SAD Trenčín. (RED)

Aká bola sezóna
na kúpalisku
Tretia letná sezóna kúpaliska na Ostrove trvala od 16. júna do 1. septembra. Otvorené bolo
78 dní a pre zlé počasie zostalo 5 dní zatvorené.
Areál privítal spolu 59 170 návštevníkov, z toho
18 566 dospelých Trenčanov a 12 663 detí. Tržba
zo vstupného bola približne 188 tisíc eur.  (E. S.)
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Trenčín v pohybe – zber dát finišuje
Vzniku kvalitného plánu udržateľnej mestskej mobility (PUMM), predchádzajú nevyhnutné dopravné
prieskumy. Väčšina z nich sa na území Trenčína uskutočnila na jar. Ďalší zber anonymizovaných dát bude pokračovať na jeseň.

Projekt PUMM Trenčín rieši
brnianske Centrum dopravního
výzkumu v spolupráci s pracovníkmi mesta a tiež so zapojením
obyvateľov. V máji a júni vypĺňalo 910 náhodne vybraných
domácností z Trenčína a priľahlých obcí cestovné denníky. Išlo
o prieskum dopravného správania, ktorý poskytol cenné informácie o povahe každodenného cestovania ľudí. V máji sa
uskutočnili aj ďalšie merania.
Nočný prieskum parkovania
sčítal zaparkované automobily
na celom území mesta. Smerový

prieskum podchytil tranzitnú
dopravu a identifikoval, odkiaľ
a kam sa najčastejšie premiestňujeme. Do polovice júna trval
dlhodobý mesačný prieskum
automobilovej dopravy. V autobusoch MHD ste mohli na konci mája stretnúť aj pracovníkov,
ktorí počítali cestujúcich.

 BUDÚ SA PÝTAŤ,
KAM CESTUJETE

V druhom októbrovom týždni nás čaká denné sčítanie statickej dopravy, teda parkujúcich

vozidiel, vo vybraných lokalitách v širšom centre mesta.
Za asistencie štátnej polície
na hraniciach Trenčína, na železničnej stanici a na zastávkach
prímestských autobusových liniek to bude ešte doplnkový dotazníkový prieskum. Opytovateľov bude napríklad zaujímať,
za akým účelom a kam cestujete.
Cieľom všetkých týchto dopravných prieskumov je nazbierať čo najviac vstupných
dát o súčasnej dopravnej situácii. Poslúžia pre analytickú časť
i pre tvorbu výhľadového dopravného modelu. Plán udržateľnej mestskej mobility Trenčín
by mal byť hotový vo februári
2021. Za ochotu spolupracovať
všetkým obyvateľom ďakujeme.

Župný dom stojí na Mierovom námestí a sídli v ňom Trenčianske múzeum. Budovu užíva bezodplatne.

vlastníctva, podľa ktorého mu
budova župného domu patrí.
Za tejto situácie bude s najväčšou pravdepodobnosťou o vlastníckom práve rozhodovať súd.
Múzeum budovu pôvodne
využívalo na základe zmluvy,
ktorú s ním uzatvorila mestská
organizácia INTEGRO. Tá však
bola zrušená, preto mestské zastupiteľstvo v minulom roku odsúhlasilo návrh novej zmluvy
o bezodplatnej výpožičke, kde je

 Zastupiteľstvo sa v úvode
oboznámilo s finančnou situáciou mesta. Celkový dlh k 31. 7.
2019 bol vo výške 16,8 milióna
eur, teda 307 eur na obyvateľa.
Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách k 31. 7.
2019 predstavovala 28,16 % bežných príjmov mesta za rok 2018,
pričom zákonná maximálna
možná miera zadlženosti je 60 %.
 Mesto prijalo petíciu občanov
kvôli ihrisku Nad tehelňou. Poslanci v tejto súvislosti požiadali primátora, aby situáciu, resp.
zmluvu spred 17 rokov s majiteľmi pozemku riešil a pokúsil sa

s nimi dohodnúť.
 Mestský parlament schválil predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na projekt s názvom „Centrum
kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda“ v predpokladanej výške celkových oprávnených výdavkov maximálne 8
miliónov eur. Zastupiteľstvo
zároveň schválilo zabezpečenie financií na spolufinancovanie tohto projektu maximálne
do výšky 400 tisíc eur z mestského rozpočtu. Pri optimistickom
variante by sa rekonštrukcia
Hviezdy mohla začať v septembri 2020.

H

okejoví fanúšikovia môžu
aj v novej sezóne po domácich zápasoch HK Dukly
Trenčín využiť posilový spoj
na linke č. 8 na sídlisko Juh.
Autobus je pristavený na zastávke Zimný štadión a zastaví
na všetkých zastávkach s konečnou na Ulici gen. Svobodu. Dohodlo sa na tom Mesto
Trenčín a SAD Trenčín.

P

ri príležitosti 100. výročia
narodenia Vojtecha
Zamarovského a 1840. výročia
Rímskeho nápisu na hradnej
skale sa 19. septembra
uskutočnil v Trenčíne odborný
seminár na tému Stopy
Rimanov na Slovensku.

V

ojtechovi Zamarovskému je venovaná aj výstava
„Cestovateľ stáročiami“, ktorú
otvoria 11. októbra v kasárni
Trenčianskeho hradu o 16.00
hodine. Potrvá do januára
2020.

Z
požičiavateľom Mesto Trenčín.
Tú však múzeum, resp. samosprávny kraj doteraz nepodpísal. Pôvodná zmluva zrušená
nebola, a teda stále platí pôvodný vzťah.
(E. S.)

KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA
Septembrové rokovanie trenčianskych mestských poslancov sa uskutočnilo v stredu 25. septembra 2019.

 STRUČNE

(RED)

Komu patrí župný dom, rozhodne súd
Minulý rok Mesto Trenčín
zaslalo múzeu na podpis novú
zmluvu o bezodplatnej výpožičke, no neprišla žiadna spätná
reakcia. A dnes to vyzerá tak, že
sa bude prevádzkovateľ múzea –
Trenčiansky samosprávny kraj
a Mesto súdiť o určenie vlastníctva k budove župného domu.
Kraj má pochybnosti o tom,
kto je vlastníkom budovy. Mesto
verí v správnosť zápisu v katastri nehnuteľností a aj v list
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 Na základe nového zákona o hazardných hrách, ktorý umožňuje obciam regulovať
prevádzkovanie
hazardných
hier na ich území, rozhodli poslanci o dňoch, kedy budú hazardné hry v roku 2020 na území
Trenčína zakázané. Ide o 1. a 6.
1., 12. a 13. 4., 29. 8., 1. 9., 18.
až 23. 12. 2020. Súčasne je zakázané prevádzkovať hazardné
hry na Veľký piatok, 24. a 25. decembra, v čase trvania štátneho
smútku a mimo prevádzkového
času kasín, herní a podobne.
(RED)

Ak ste nestihli sledovať rokovanie poslancov v priamom prenose, môžete si ho pozrieť zo
záznamu na www.trencin.sk.

ačal sa druhý ročník školského korčuliarskeho
programu pre žiakov 2. ročníka ZŠ. V tomto školskom roku
sa do spoločného projektu
Slovenského zväzu ľadového
hokeja a Mesta Trenčín aktívne zapojí 517 detí. Ako prví
vyšli na ľad Zimného štadióna
P. Demitru 9. septembra druháci zo ZŠ na Hodžovej ulici.
Do apríla sa na ňom vystrieda
24 tried.

N

ajbližší Deň otvorených
dverí u primátora mesta Richarda Rybníčka bude
v pondelok 7. októbra 2019
od 14.00 do 18.00 hodiny.
Príďte vyjadriť svoj názor, povedať pripomienky, sťažnosti
a námety. Čo vám v meste chýba a čo by ste zmenili?

M

estská polícia upozorňuje občanov, aby nevpúšťali do svojich bytov cudzích
ľudí. V poslednom období sa
viacerí seniori stali obeťou
podvodníka. Vyrozprával im
príbeh o zabudnutých veciach,
požiadal o pôžičku, ako zálohu
nechal kľúče od bytu a počas
toho, ako mu išli zobrať pohár
vody, okradol ich.
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Mestské investičné akcie Príďte predávať
Cesty a chodníky na Ružovej ulici medzi
križovatkami
s Istebníckou
a Orechovskou
ulicou budú
mať nový povrch. Na Okružnej ulici sa
kompletne obnovuje cesta.
Na nej vyznačia
odstavné pruhy
a pozdĺž nej pribudne chodník.
Trenčín získal
dotáciu vyše 70
tisíc eur na obnovu telocvične
ZŠ, Kubranská.
Mesto zateplilo
strechu, vymenilo
radiátory, robia
sa posledné úpravy na novej palubovke. Na vonkajšom športovisku
je ešte tento rok
v pláne obnova
umelého trávnika.
V Zámostí na uliciach
Sigôtky, Záblatská a Hanzlíkovská sú
dokončené nové
chodníky. Spolu
majú dĺžku vyše
500 metrov.
V križovatkách
ulíc Sigôtky –
Dolné Pažite,
Sigôtky – Záblatská pribudli aj priechody
pre chodcov.
Na Sibírskej ulici
sa buduje stojisko polopodzemných kontajnerov. V najbližšom
čase sa práce
začnú aj na Ulici K výstavisku.
Na stojiskách
budú po dva kontajnery na komunálny odpad
a po jednom
na plasty, papier, sklo, kovy
a tetrapaky.

na Vianočné trhy 2019

Ako súčasť podujatia Čaro Vianoc pod hradom potrvajú Vianočné remeselné trhy od 5. do 22. decembra
2019 a Vianočné trhy spotrebného tovaru a textilu od 9.
do 22. decembra 2019.

Na Mierovom námestí bude
počas vianočných trhov 56 drevených domčekov. Z nich 44
je určených pre remeselníkov.
V ponuke by mali byť nielen ľudové, ale i moderné remeselnícke výrobky či tradičné potravinárske výrobky (medovníky,
trvanlivé pečivo, mäsové a syrárske výrobky).
Remeselníci sa môžu hlásiť do 15. októbra cez stránku
www.trencin.sk/jarmoky/.
Prenájom stánkov s občerstvením sa bude realizovať
formou elektronickej aukcie,
pričom občerstvenie s nápojmi
by sa malo predávať v 6 stánkoch, čisto nápoje v štyroch
stánkoch, na predaj čapovanej
m e d o v i n y,
včelích produktov a výrobkov je určený jeden
stánok.
N o v i n y
ok
kou, ktorú
rm
/ja
sk
in.
trenc
chce mesto

tento rok zaviesť, je jeden
stánok s horúcimi nealkoholickými nápojmi zo sirupov domácej výroby. Po prvý
raz sú určené aj dve miesta
pre pojazdné predajne, food
trucky. Jeden by mal ponúkať teplé jedlá v žemli alebo
placke, druhý teplé gastronomické lahôdky. Na prenájom
týchto dvoch miest a stánku
s nápojmi a domácimi ovocnými produktami mesto vyhlásilo výberové konania. Viac
sa o nich dozviete na stránke
www.trencin.sk/jarmoky/.
Vianočné trhy spotrebného tovaru a textilu sa konajú v predvianočnom čase
na Hviezdoslavovej a Jaselskej
ulici pred Posádkovým klubom (ODA) v Trenčíne. Záujemcovia sa môžu prihlásiť
do 15. novembra 2019 zaslaním prihlášky, ktorej predtlač je
na www.trencin. sk/jarmoky/.
Sára Matys na t. č. 0902 911 202
(v pracovných dňoch od 7.15
do 15.15 hod.).

Posádkový klub
začnú rekonštruovať

Divadelná sála v Posádkovom klube v Trenčíne (bývalá
ODA) je už tri roky zatvorená. Cez deravú strechu do nej
zatekalo, nepomohli ani dve opravy. Veci sa konečne
pohli a v októbri by sa mali začať rekonštrukčné práce.

Problémy so zatekajúcou
strechou sa začali ešte v roku
2015. Opravovali ju v tom istom roku a aj o rok neskôr. Nepomohlo, a tak divadelnú sálu
na jeseň 2016 zatvorili, čím sa
výrazne obmedzil komfort produkovania kultúry v meste. Vyše
roka Trenčania trpezlivo čakali,
no sála zostávala zatvorená. Navyše, nebolo možné dopátrať sa
informácií, čo a kedy s tým majiteľ budovy – Ministerstvo obrany SR – bude robiť. Preto 6. februára 2018 inicioval primátor
Richard Rybníček petíciu, ktorou Mesto žiadalo, aby ministerstvo obrany bezodkladne prijalo
opatrenia na opravu divadelnej
sály. Primátor petíciu ukončil

po tom, ako dostal od generálneho tajomníka ministerstva
obrany Jána Hoľka písomnú informáciu, že ministerstvo sa
rozhodlo urobiť komplexnú rekonštrukciu strešného plášťa.
Práce mali byť zrealizované v prvej polovici tohto roka.
Napokon však došlo k zdržaniu. Ministerstvo muselo opakovať verejné obstarávanie, no
dnes je už známy zhotoviteľ. Ide
o spoločnosť P.S. in, a. s. zo Žiliny. Začiatkom októbra by malo
dôjsť k podpisu zmluvy a následne sa môže začať rekonštrukcia
strechy. Po nej budú ešte nutné ďalšie práce vo vnútorných
priestoroch.


(E. S.)
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Nové pravidlá na zimnom štadióne
Obnova interiéru Zimného štadióna Pavla Demitru je
hotová. Nová hokejová sezóna prináša novinky aj pre
fanúšikov. K nim patria aj vratné poháre v bufetoch.

Vstupná hala, chodba a šatňa hostí sú zrekonštruované
a práce sú ukončené aj v priestore diváckych tribún. Hokejisti už trénujú na domácom ľade.
Na rekonštrukčné práce prispela miliónovou dotáciou Vláda
SR. Zvyšných vyše 120 tisíc eur
doplatí mesto zo svojho rozpočtu. Vo vynovenom prostredí sa všetci určite cítime oveľa
lepšie. Aj preto sa Mesto Trenčín dohodlo s Hokejovým klubom Dukla Trenčín na nových

pravidlách pre fanúšikov. Prosíme o ich dodržiavanie.

 PRAVIDLÁ POČAS

ZÁPASOV EXTRALIGY
„A“ MUŽSTVA

1. Nosiť jedlo do priestorov
diváckych tribún ja zakázané. Konzumácia jedla je možná v bufetoch a na to určených
miestach.
2. V bufetoch sú k dispozícii
vratné poháre. Odovzdať ich

treba v bufete, v ktorom si ich
vezmete. Nápoje je možné vnášať do priestorov tribún sedenia
aj státia.
3. V rámci celého objektu zimného štadióna platí prísny zákaz fajčenia. Pre fajčiarov sú vyhradené priestory pred vchodmi
štadióna.
4. Vhadzovanie akýchkoľvek
predmetov na ľadovú plochu
je nekompromisne trestané.
5. Vstup na štadión je cez turniketový systém kontroly vstupov na zápasy. Preto počítajte s možným zdržaním a podľa
toho si naplánujte príchod
na štadión.
6. Do hľadiska nevstupujte počas hry. Počkajte chvíľu, kým
bude hra prerušená. Buďme tolerantní k ostatným.
7. Bezprostredne po skončení
zápasu opustite budovu štadióna a nezdržiavajte sa v jeho
priestoroch dlhšie.
8. Parkovacie možnosti v okolí zimného štadióna sú limitované. Bezplatne je možné zaparkovať pri krytej plavárni
a v čase zápasov i na Mládežníckej ulici. Odtiaľ sa k štadiónu

dostanete pohodlnou chôdzou
asi za 10 minút.
9. Rekonštrukcia interiéru štadióna stála nemalé peniaze,
preto sa snažme, aby obnovené priestory dlho slúžili bez poškodenia. Správajme sa k novému prostrediu na štadióne
ohľaduplne.

 ZÁPASY JUNIOROV,

OSTATNÝCH
MLÁDEŽNÍCKYCH
A NIŽŠÍCH KATEGÓRIÍ

1. Diváci môžu využívať iba tribúnu na sedenie „A“ rad 1 až 4
v plnom rozsahu sedadiel a tribúnu na státie „E“. Prosíme rodičov a ostatných návštevníkov,
aby rešpektovali toto nariadenie
a pokyny SBS.
2. Vstup na tieto zápasy je
vchodmi č. 4 a 5.
3. Aj tu platí zákaz nosenia jedla do priestorov tribún a prísny zákaz fajčenia v priestoroch
zimného štadióna.
Za rešpektovanie nových
pravidiel, korektnosť a ohľaduplnosť ďakujeme.


(RED) FOTO: P. S.

TRENČÍN SPOMÍNAL NA ODKAZ SNP

Súd dal zhromaždeniu zelenú

V stredu 4. septembra 2019 sa v trenčianskom lesoparku Brezina opäť ozývala streľba z vojenských zbraní,
symbolicky a s hlavňami otočenými do neba. Pri Pamätníku umučených súčasníci položili kvety a poklonili
sa odvahe a pamiatke všetkých, ktorí sa pred 75 rokmi
zapojili do Slovenského národného povstania.

Na Mierovom námestí sa predsa len môžu zísť. Verejné
zhromaždenie strany Kotleba – ĽSNS mesto Trenčín
okamžite, ako sa o ňom dozvedelo, zakázalo. Krajský
súd v Trenčíne rozhodol inak.

Herec Juraj Sarvaš mal
v čase povstania 13 rokov. „Deti
moje, zapamätajte si tento deň,
keď ste tu boli pri 75. výročí,“
prihovoril sa prítomným žiakom základných škôl veršami
Andreja Plávku - „Nože, príď,
kým ešte žijú pamätníci, svedkovia očití, lebo ich orlí zrak už
vädne, vlieva sa do písmen histórie, do tabúľ pamätných.“
Na udalosti, ktoré sa pred
75 rokmi stali, spomínali aj
ostatní rečníci. Miroslav Ondráš zo Slovenského zväzu
protifašistických
bojovníkov
sa práve kvôli mladej generácii venoval historickým dátam
podrobne. Zdôraznil, že práve
vďaka Slovenskému národnému povstaniu boli Slováci ako
národ zaradení medzi aktívne sily protifašistickej a protinacistickej koalície a víťazov
v 2. svetovej vojne. Francúzsky

veľvyslanec Christophe Léonzi
hovoril o spojení francúzskych
bojovníkov so slovenskými povstalcami. Dnes je nažive už len
posledný z francúzskych partizánov, 94-ročný Roger Naël,
vtedy mal 19. „Všetci hrdinovia, ktorí sa zúčastnili na Slovenskom národnom povstaní, sú
zdrojom inšpirácie pre dnešnú
Európu, ktorá sa zmieta v neistote a spochybňovaní,“ povedal.
Veľvyslanec Českej republiky
Tomáš Tuhý hovoril o tom, že
naše krajiny a Európa si zaslúžia, aby sme už nikdy nedopustili, že fašizmus bude ovládať
svet. Reportáž zo spomienkovej slávnosti na Brezine si môžete
pozrieť na
www.trencin.sk.


(E. M.)

videozáznam

Predsedníčka senátu uviedla, že ide o legitímnu a navyše
parlamentnú stranu a jej ústavou garantované práva na zhromažďovanie by nemali byť
obmedzované.
Primátor, ktorý rozhodnutie
o zákaze verejného zhromaždenia tejto strany podpísal, trvá
na tom, že verejne známe radikálne postoje k národnostným
menšinám, niektorým rasám,
náboženským vyznaniam alebo
sociálnym skupinám obyvateľstva predstaviteľov tejto strany
môžu vyvolať nenávisť. Mesto
na pojednávaní dôvodilo svoje
rozhodnutie aj výrokmi Mariána Kotlebu a jeho kolegov, ktoré
zhromaždilo na viac ako 60-tich
stranách.
„Navyše, ak poslanec NR SR
spácha trestný čin a táto politická strana sa k tomu prihlásila, pre mňa to neznamená, že
je to nejaký jednotlivec, ale že
bola odhalená skutočná pravda

o ĽSNS,“ uviedol po vynesení
verdiktu R. Rybníček.
Pripomenul právoplatné odsúdenie jedného z popredných
predstaviteľov ĽSNS Milana
Mazureka za úmyselný trestný
čin, pričom strana a ani jej hlavní predstavitelia sa od jeho výrokov, za ktoré bol potrestaný,
nedištancovali. Naopak, podporili ho.
R. Rybníček priznal, že vydať rozhodnutie, ktorým sa obmedzuje jedno zo základných
práv garantovaných ústavou,
nebolo jednoduché. „Prirodzenou nevýhodou demokracie
je, že tým, ktorí to s ňou myslia
vážne, nesmierne zväzuje ruky,
kým tým, ktorí ju neberú vážne,
umožňuje takmer všetko,“ citoval primátor bývalého československého prezidenta Václava
Havla.
Verejné zhromaždenie bude
úrad spolu s políciou dôsledne
monitorovať. 
(E. S.)
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Trenčín má novú knižnicu,
Knižnicu vecí
Funguje rovnako ako klasická knižnica,
na princípe požičiavania. Môžete si v nej požičať ruksak či vŕtačku a zároveň ponúknuť
prostredníctvom nej vec, ktorú práve doma KNIŽNICA VECÍ
TRENČÍN
nepotrebujete, aby ju použil niekto iný.

Na rozdiel od bežnej knižnice nebudete potrebovať preukaz. Stačí si v katalógu vybrať
vec a prísť. Bežná výpožičná
doba je 1 týždeň, symbolický
poplatok za požičanie 1 €. Aby
bola zabezpečená návratnosť
vecí, za každú vec zložíte vratnú
zálohu.
Túto neobyčajnú knižnicu
nájdete v priestoroch Kultúrneho centra Aktivity na sídlisku Juh. „Myšlienka požičovne
vecí nie je naša vlastná,“ hovorí Světluše Rajnincová z KC
Aktivity. „Po celom svete takéto
miesta vznikajú v duchu zdieľanej ekonomiky.“
KC Aktivity už niekoľko rokov požičiava rôzne športové či
kancelárske potreby svojim spolupracovníkom, neziskovým organizáciám či stálym návštevníkom centra. Zbierkou vecí,
vyhlásenou v lete, sa im tento
sortiment podarilo rozšíriť aj
o iné zaujímavé predmety, ako
napríklad detský turistický nosič, závesné lôžko, sušičku ovocia i elektrickú brúsku na nože
a nožnice.
„Sme veľmi radi, že sa nám
podarilo zhmotniť myšlienku,
ktorú viacerí z nás nosili v hlave už dlhší čas,“ hovorí Zuzana Vakošová zo Zero Waste Trenčín. „Stretli sme sa dve

generácie trenčianskych zero
waste nadšencov.“
Knižnica vecí je podľa jej
slov otvorený projekt. Je stále
otvorená prijať veci, ktoré môžu
slúžiť všetkým a je otvorená aj
iným aktivitám, podporujúcim
uvedomelý vzťah k životnému
prostrediu.
Otváracie hodiny prispôsobia otvorenosti kultúrneho
centra. Pripravujú on-line katalóg na fcb, sekciu na webstránke KC Aktivity a katalógy, ktoré
nájdete v bezobalových obchodíkoch, v Centre pre rodinu
a KC Aktivity.
„Nemusíme vlastniť všetky
veci, stačí si ich raz za čas požičať. Veríme, že sa Knižnica vecí
v Trenčíne udomácni a len čas
ukáže, či je trenčianska spoločnosť pripravená prijať takýto
komunitný projekt,“ hovorí S.
Rajnincová a dopĺňa – „veľké
poďakovanie patrí Mestu Trenčín a firme Adient. Mládež získala podporu cez grantový systém mesta, firma podporila
projekt finančne a brigádnicky.“
Otvorenie knižnice pre verejnosť plánujú 18. 10. 2019.
Kontakt na otázky a prípadné
rezervácie vecí: kniznicaveci@
kcaktivity.sk


(E. M.)

BUDÚ PREDNÁŠAŤ MLADŠÍM
SPOLUŽIAKOM
Deti zo žiackych školských
rád základných škôl v Trenčíne
sa 19. septembra stretli s cieľom naučiť sa viac o triedení odpadov. Na mestskom úrade si
vypočuli zaujímavú prednášku
od jeho pracovníkov ale aj riaditeľa spoločnosti Marius Pedersen v Trenčíne. Hovorili o tom,
ako odpad vzniká, ako ho treba triediť a čo sa deje pri jeho
recyklácii. Potom si spoločne
pripravili vlastnú prednášku,
ktorú budú prezentovať deťom
z prvého stupňa základných
škôl. Stretnutie je súčasťou

projektu Separovanie na školách, podporeného grantovým
environmentálnym programom
Zelené oči, ktorý tvorí súčasť
projektu Zelená župa Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Informovala
koordinátorka
práce s mládežou MsÚ Trenčín


VERONIKA SUČANSKÁ.



FOTO: P. S.

UPRACÚ SMETISKÁ,
NAVŠTÍVIA BEZDOMOVCOV
A DOMOVY DÔCHODCOV
Do Trenčína príde počas piatich dní 9. – 13. septembra
150 dobrovoľníkov z Trenčína, Nového Mesta nad Váhom, Bánoviec, Topoľčian a širšieho okolia.

Od skorých ranných
hodín budú upratovať
na sídlisku Juh. „Neporiadok v okolí smetných
nádob a stojísk polopodzemných
kontajnerov
spôsobuje najmä nedôslednosť občanov pri triedení odpadu. Vo veľa prípadoch by stačilo plastové
fľaše stláčať a papierové
krabice trhať a rozumne
ukladať. Som nadšený
z iniciatívy mladých dobrovoľníkov. Ich ochota
a nasadenie môžu byť pre
Trenčanov príkladom a inšpiráciou,“ hovorí predseda výboru mestskej časti Juh Dominik Gabriel.
Dobrovoľníci navštívia aj všetky domovy dôchodcov, detský domov a nezabudnú ani na tých, ktorí domov
nemajú. Kultúrny program pre
seniorov a deti je len časťou ich
pomoci. „Rozprávať sa, vziať
staručkých na prechádzku alebo
si len vypočuť ich životné príbehy. Na to, aby sme ľuďom okolo
nás spríjemnili deň, stačí naozaj
málo,“ vysvetľuje Marek Čulaga, dobrovoľník a poslanec obce
Rybany.
„Uvedomujeme si, že je čas
konať a nielen hovoriť o dobrých
skutkoch. Preto dávame svoj čas,
svoju energiu, dary a talenty
do služby ľuďom, ktorí to potrebujú,“ dopĺňa mladá dobrovoľníčka Gréta Kováčová.

Pre základné a stredné školy pripravujú výchovné koncerty, umelecké vernisáže a výstavy. Vyvrcholením 5-dňového
programu bude koncert v mestskej športovej hale.
Podujatie s názvom Žatva –
Laické ľudové misie organizujú
mládežnícke organizácie z regiónu Považie. Iniciatíva nadväzuje na dlhoročnú činnosť organizácií v oblasti výchovy detí
a mládeže, podpory rodín a rozvoja kultúrnych hodnôt v regióne. Podujatie sa uskutoční pod
záštitou primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka, s podporou Mesta Trenčín a TSK.


EDUARD FILO,



KOORDINÁTOR PODUJATIA

Pri výsadbe cibuľovín
môžete pomôcť
Mestské
hospodárstvo
a správa lesov (MHSL) plánuje v druhej polovici októbra
zasadiť v parku pod Juhom
a v lesoparku Brezina 10 tisíc
rastliniek. „Pôjde o naturalizované cibuľoviny, čo znamená, že
na mieste výsadby zostanú celý
život, sami sa rozmnožujú a netreba ich dosádzať,“ hovorí Peter Kadák z MHSL. V parku pod
Juhom by tak malo pribudnúť

spolu 6 tisíc snežienok, žltých
iskerníkov a modroviek v ružovej a fialovej farebnej kombinácii. „Na Brezine budeme sadiť
v Čerešňovom sade a pod hotelom v blízkosti drevenej plastiky včely spolu 4 tisíc cibuliek
medvedieho cesnaku a veternice hájnej,“ dopĺňa P. Kadák. Ak
máte záujem a chuť pomôcť pri
výsadbe, napíšte na peter.kadak@trencin.sk.(RED)
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Jesenné upratovanie pokračuje

Po prvých dvoch sobotách, kedy sa upratovalo na sídlisku Juh, prichádzajú v októbri na rad ďalšie mestské časti. Pripomíname termíny, v ktorých budú na stanovištiach pristavené veľkoobjemové kontajnery na odkladanie odpadu.
Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

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

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

–
–
–
–
–
–

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 munálnych odpadov, a preto ich
elektroodpad, vyradené batérie počas upratovania nie je možné
a akumulátory, žiarivky, železný odovzdávať. Občania ich môžu
šrot ani iné nebezpečné odpa- odovzdať bezplatne u distribútoPredchádzajme
vzniku
a šíreniu
ochorení.
rov aprenosných
v pneuservisoch.
Aj počas
dy.
Môžete ich vyložiť
ku kontajnerom, odvoz zabezpečí spoloč- upratovania sú otvorené tri
úrad a.s.
verejného zberné
deratizáciu
priestranstiev
verejdvory
– na Zlatovskej,
nosť Regionálny
Marius Pedersen,
zdravotníctva
so
sídlom
v
Trennej
zelene
v
rozsahu
cca
110
ha
Pneumatiky podľa zákona na Soblahovskej a na ulici K závydal výzvu
vykonanie
vrátane stojísk
nádob
kde je smetných
možné odovzdať
očíne
odpadoch
nie sú na
súčasťou
ko- braniu,
regulácie živočíšnych škod- nachádzajúcich sa na verejnej
cov v termíne od 14. 10. 2019 zeleni a niektorých objektoch
do 31. 10. 2019. Mesto Trenčín, v majetku mesta. V termíne
fyzické osoby – občania, fyzic- od 14. do 31. októbra 2019 tieto
ké osoby – podnikatelia a práv- práce vykoná firma Pavol Beták
nické osoby na území mesta – ASANA, s. r. o. Pôjde o lokaTrenčín sú povinní zabezpečiť lity: sídlisko Kvetná, Zámostie
plnenie opatrenia podľa záko- – Nové Zlatovce, Zlatovce, Zána o ochrane, podpore a rozvo- mostie – pred železnicou, JUH,
ji verejného zdravia. Táto vý- Centrum – Dolné mesto, bytovzva je uverejnená na webovej ky pri Leoni, Noviny, Sihoť I,
stránke úradu www. ruvztn.sk, II, III, IV, Pod Sokolice, Kubrá,
i na stránke mesta www.tren- Kubrica a Opatová.
cin.sk.
 DERATIZÁCIA VEREJNEJ
KANALIZÁCIE
 VEREJNÚ ZELEŇ
DERATIZUJE MESTO
Od 14. do 31. októbra 2019
Mesto Trenčín zabezpečí vykoná deratizáciu verejnej

DERATIZÁCIA V MESTE TRENČÍN

druhy odpadu podľa platného
Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
kanalizácie,
ktorú má na
v správe
stavebnými odpadmi
území
aj
spoločnosť
s., prosmesta
Trenčín,TVK,
ktoré a.
je uverejnetredníctvom
firmy Pavol Beták
né na www.trencin.sk.
– ASANA.
Prosíme občanov, aby dodržiavali označenie kontajne DAJTE POZOR
NA DOMÁCICH
MILÁČIKOV
Upozorňujeme
majiteľov domácich a spoločenských
zvierat, aby v čase vykonávania
deratizácie zvýšili kontrolu ich
pohybu na verejných priestranstvách zelene a zabránili kontaktu zvierat s návnadami.

 POVINNOSŤ AJ PRE

PODNIKY A BYTOVÉ
DRUŽSTVÁ

Útvar stavebný a životného
prostredia zároveň odporúča
všetkým bytovým družstvám,

rov a ukladali do nich len určený odpad a aby nevykladali
odpad po odvezení kontajnerov. Na disciplinovanosť pri
bytovým
ukladaníspoodpadu budú dohliločenstvám,
adať pracovníci Marius Pederpsen,
o ľ na.s.,
o h oasMestskej
polície.
podárskym
družstvám, podnikom, prevádzkam podnikania a organizáciám, ktoré spravujú objekty
na území mesta Trenčín, ako
aj vlastníkom bytových domov
a objektov, užívateľom nehnuteľností a pozemkov, aby si splnili povinnosť v zmysle zákona
o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a zabezpečili
vykonanie deratizácie svojich
objektov, ich okolia a prípojok
kanalizácie pred objektmi. Vyzývame občanov, ak zaevidovali
zvýšený výskyt hlodavcov na verejných pozemkoch, aby to nahlásili na útvar stavebný a životného prostredia.
(ÚSAŽP)
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Prvá detská prechádzka
na výbornú
Na detskú prechádzku
mestom so sprievodcom
s témou „Výprava do starej školy“ prišlo v sobotu
7. septembra 2019 takmer
20 detí.

Navštívili priestory niekdajšieho jezuitského, dnes Piaristického gymnázia J. Braneckého, v ktorom sa žiaci učili už
koncom 17. storočia. Dozvedeli
sa viac o tom, aké predmety sa
kedysi deti učili, prečo chodili
do školy len chlapci a odkedy
začali chodiť do školy aj dievčatá, či vedeli rytieri čítať a písať
a prečo kedysi školský poriadok
zakazoval sánkovanie a kúpanie v potoku.
„Detské prechádzky sú určené pre deti vo veku 7 až 10
rokov,“ hovorí Alena Chrenková z Kultúrno-informačného centra (KIC) Trenčín. „Trvajú približne 45 až 60 minút.
Na prechádzku môžete ísť spolu

s dieťaťom, ale ak je samostatné,
nemusíte sa báť ho nechať počas
prechádzky so sprievodkyňou.“
Prechádzky mestom so
sprievodcom pripravuje KIC
Trenčín od roku 2015 približne každú prvú sobotu v mesiaci. Doteraz ich bolo viac ako
55. Obľúbili si ich mnohí Trenčania. „Práve záujem o ne nás
inšpiroval vyskúšať niečo podobné aj pre deti,“ hovorí A.
Chrenková. Ďalšiu detskú prechádzku mestom pripravujú
na december.


(E. M.) FOTO: A. CH.

PÄŤDESIATKU SI
PRIPOMÍNA „V KOCKE“

V súčasnosti sa v zbierkovom fonde Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne nachádza približne 4900
diel a počas päťdesiatich rokov
svojho fungovania pripravila
zhruba 1400 výstav. Patrí medzi popredné umelecké galérie na Slovensku. Počas svojej

existencie pripravila množstvo
unikátnych výstavných projektov a prešla viacerými vývojovými fázami. Prierez históriou
galérie a jej všetkými činnosťami s využitím archívnych dokumentov, fotografií, filmov,
plagátov a pozvánok ponúka
výstava „V kocke“, ktorú v galérii otvorili 12. septembra.
Histórii sa podrobne venuje podkrovie galérie, na 1. poschodí je interaktívna časť výstavy s množstvom inštalácií,
skrytých symbolov a zaujímavých aktivít. Výstava trvá do 24.
novembra 2019.


(RED) FOTO: P. S.

Psia agility dráha pod Juhom
Novú dráhu pre psíkov
v Trenčíne môžete vyskúšať.
Areál s rozlohou 800 m² pri
kruhovom objazde pod sídliskom Juh je oplotený, prvé prekážky rozmiestnené. Ďakujeme
každej pomocnej ruke, ktorá sa
pridala k Zelenej hliadke Trenčín a občianskemu združeniu
Vieme to lepšie, ktoré má pozemok od mesta vo výpožičke.



FOTO: Z. G.

BLAHOŽELÁME!
 Detský folklórny súbor
KORNIČKA oslavuje 20. narodeniny. Na jeseň roku 1999
sa niekoľko tanečníkov a muzikantov z trenčianskych i netrenčianskych súborov zamýšľalo nad tým, ako vyplniť dlhé
jesenné a zimné večery sebe,
svojim manželkám a kŕdliku
svojich detičiek. Novému súboru vybrali meno Kornička.
V rodnej obci jedného z vedúcich, v Soblahove, tak volali
dievčenský zapletaný vrkôčik.
Pri príležitosti výročia založenia súboru pripravili slávnostný program s názvom O troch
pramienkoch II. Uskutoční sa
25. a 26. októbra 2019. Viac
na www.kornicka.sk.

 Detský folklórny súbor RADOSŤ si pripomína 45 rokov
od svojho založenia. Za ten
čas sa pretancoval medzi popredné detské folklórne kolektívy, vychoval veľa tanečníkov, spevákov a hudobníkov,
ktorí spoločne reprezentovali
a reprezentujú mesto Trenčín

i Slovensko. Deti zo súboru doteraz účinkovali v 16 štátoch
Európy, ale i v USA, Kanade,
či na Taiwane. Slávnostný narodeninový program pripravili
na 18. a 19. októbra 2019.

 Vzácne jubileum oslávil 20.
a 21. septembra slávnostným
predstavením aj folklórny súbor TRENČAN. Pracuje pri
Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne
nepretržite od svojho vzniku
v roku 1949. Patrí medzi najstaršie a najvyspelejšie súbory na Slovensku. V súbore sa
doteraz vystriedalo viac ako
1400 členov, mnohí pokračovali vo vysokoškolských folklórnych súboroch. Vytvorených bolo 110 choreografií,
z ktorých približne 20 tvorí
súčasný tanečný repertoár súboru. Za 70 rokov svojej činnosti absolvoval viac ako 2400
predstavení doma i v zahraničí, tlieskali mu diváci v 31 krajinách Európy, Ameriky, Ázie
a Afriky.

Pantomíma z Trenčína
v Šanghaji
V čínskom Šanghaji sa konal 12. – 19. septembra 2019
medzinárodný festival komikov, ktorého cieľom je priniesť
radosť a smiech deťom i dospelým. Súčasťou programu bol

aj slovenský umelec Vladimír
Kulišek. Počas svojho pobytu
v Šanghaji rozveselil nielen početné čínske publikum, ale aj
detičky v nemocnici.


ZDROJ: MZV.SK

1. október 2019

Bude to jubilujúci festival?
V roku 1973
vznikol v Trenčíne Kruh priateľov vážnej hudby pri Mestskom
dome
osvety.
Ten zorganizoval koncom 80.
rokov prvý festival Trenčianska hudobná jar
a vzápätí aj Trenčianska hudobná jeseň. Neexistujú celkom
presné záznamy
o týchto festivaloch, ale keďže
sa organizovali každoročne, je
veľmi pravdepodobné, že sa tohto roku uskutoční jubilejný 40.
ročník festivalu Trenčianska hudobná jeseň.
Žezlo v ich organizovaní prevzal od roku 1998 novovzniknutý Klub priateľov vážnej hudby
v Trenčíne, ktorý aj na aktuálny ročník pripravil mimoriadne
zaujímavý program. Otvárací koncert sa uskutoční 6. 10.
v evanjelickom kostole. Jeho
návštevníci budú mať nezvyčajnú možnosť vidieť nastupujúcu
generáciu slovenských interpretov na jednom mieste. Predstaví sa Komorný orchester so
Ženským speváckym zborom
Vysokej školy múzických umení
v Bratislave.
O týždeň neskôr budú mať
milovníci hudby možnosť oceniť
komornejšiu atmosféru dvoch

INFO | 9

kultúra

FA R M Á R S K Y

JARMOK

TO ROKU
POSLEDNÝ V TOM

5. október 2019

8.00 – 14.00 | Mierové námestie
gitár. Vynikajúce české Duo Manera zahrá tangá svetových autorov v Galérii Vážka. Atraktívny
zahraničný hosť sa predstaví aj
v ďalšom koncerte. Vietnamský
umelec Anh Nguyen Le Viet rozozvučí klavír 20. 10. v koncertnej sále ZUŠ Karola Pádivého.
Záverečné dva koncerty privíta
refektár piaristického gymnázia. Najskôr sa 27. 10. predstaví skvelý slovenský trubkár
Stanislav Masaryk. Sprevádzať
ho bude na klavíri Trenčianka
Barbora
Gajdošová-Tolarová
(na fotografii). Bodku za celým
festivalom urobia 3. 11. speváci
– sopranistka Stanislava Maggioni a barytonista Dávid Harant. Všetky koncerty budú začínať tradične o 18.00 hodine.
Viac informácií na www.kpvh.
sk.


VLADIMÍR KULÍŠEK,



KLUB PRIATEĽOV VÁŽNEJ HUDBY

 farmárske produkty a výrobky z blízkych
regiónov (syry, mäsové výrobky, vína,
pekárenské výrobky...)
 kvety, priesady, zelenina, ovocie, bylinky
 prezentácia a predaj dobrého jedla a špecialít
Program na pódiu:

9.30 | NADŠENCI

– tradično-netradičný program
trenčianskych folklórnych nadšencov

11.00 | LOJZO – tepláková párty s pesničkami, ktoré si
zaspievate aj vy

12.30 | THE ROCKIN‘ BALLS – na záver originálny
a svieži rokenrol

Sprievodné podujatia pre deti:
10.00 – 12.00 | EKO workshop – s kartónmi a MAKEDO
stavebnicou si deti vyrobia úžasné výtvory
10.00 – 14.00 | Živé zvieratká z farmy
Vstup voľný.

visit.trencin.sk • fb.me/kic.trencin

Farmárske jarmoky organizuje mesto

Na túto prechádzku si
zoberte občiansky

Prečítajte si v
archívnom okienku
 Trenčianski Sokoli si v tomto roku pripomínajú storočnicu. Zaujíma vás, kedy začali
vznikať sokolské jednoty na Slovensku? Akú úlohu zohrávali?
Čo mal spoločné prvý starosta
trenčianskeho Sokola s Ľudovítom Štúrom? Odpovede nájdete
v príspevku pod názvom Sto rokov od príletu Sokola do Trenčína, kde je zverejnená aj Správa
o ustanovujúcom valnom zhromaždení Sokola v Trenčíne i žiadosť Sokolskej jednoty o povolenie sadenia líp na námestí.
 Chceli by ste vedieť, kedy
po prvýkrát v histórii počet obyvateľov Trenčína presiahol hranicu desaťtisíc? Prečo bolo dôležité mimoriadne sčítanie ľudu
po vzniku Československej

republiky? Príspevok s názvom
Desaťtisícový Trenčín sa venuje aj jednej z prvých humanitárnych akcií na území nového
štátu, počas ktorej si malo každé anglické mesto „vziať na starosť“ jedno slovenské.
Archívne okienko nájdete
na
www.trencin.sk/archivne-okienko. Raz do mesiaca v ňom
pribúdajú zaujímavé informácie
z histórie a prezentácie vzácnych
dokumentov, ktoré sú uložené
v
trenčianskom archíve. Ide o spoločný projekt
Mesta Trenčín a Štátneho archívu
archívne okienk
v Trenčíne.
o

Bez občianskeho preukazu vás na miesto októbrovej Prechádzky mestom so sprievodcom nepustia. Uskutoční sa
v sobotu 5. 10. 2019 na vojenskom cintoríne v Trenčíne –
Zábraní.

Cintorín nie je bežne pre
verejnosť dostupný. Minuloročná prechádzka na ňom bola
rekordná, prišlo 241 ľudí. Príležitosť navštíviť toto výnimočné miesto je tu opäť. Popri
tom sa dozviete, čo bolo príčinou vzniku cintorína v Kubrej,
prečo sú niektoré hroby orientované na východ i to, aký bol
názor trenčianskych politikov
na možnosť vzniku vojny tesne

pred jej vypuknutím. Prvá svetová vojna nazývaná aj Veľká vojna znamenala pre Trenčín mnoho materiálnych škôd, utrpenia
a obetí, hoci cez mesto priamo
neprechádzal front. Ak vás téma
prechádzky „Prvá svetová vojna a vojenský cintorín“ zaujíma,
stretnutie bude o 14.00 hodine
na vojenskom cintoríne v Trenčíne – Zábraní. Vstup je voľný.
(KIC)
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Hľadajú domov

Zviditeľnite svoj športový klub

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

Priateľský 1,5-ročný Ron je
hravý, vhodný k deťom alebo
k aktívnym ľuďom, ktorí sa mu
budú venovať. Môže mať búdu
v záhrade so vstupom dnu alebo pelech v byte. Má rád dlhšie
prechádzky.

číslo 10 | ročník XXI

Dajte o sebe vedieť prostredníctvom mestskej webstránky www.trencin.sk.

Naše mesto je rodiskom
mnohých športovcov svetového
mena a sídlom úspešných športových klubov. Vychovávajú reprezentantov v rôznych športových disciplínach.
O hokejovej Dukle Trenčín, či futbalovom klube AS
vie snáď každý. Sú tu ale ďalšie
skvelé športové kluby, o ktorých
je dobré vedieť viac. Mesto preto znovu prichádza s ponukou
pre všetky športové kluby na ich
prezentáciu.
Na mestskej webstránke

na klubový
web, priebežne posielajte inf o r m á c i e zoskenuj QR kód
o náboroch
nových členov, o významných
úspechoch, prípadne i pozvánky
na zápasy, individuálne športové podujatia či turnaje.
„Radi vám pomôžeme s propagáciou,“ hovorí M. Sádecký a predstaviteľom športových
klubov odkazuje – „samozrejme,
budeme vďační za všetky návrhy
a nápady na zlepšenie fungovania v oblasti športu v našom meste.“(RED)

www.trencin.sk nájdete v sekcii Pre občanov heslo Šport.
Pod ním sú mestom prevádzkované športoviská a tiež priestor
na zviditeľnenie pre trenčianske
športové kluby. Preto ak ste zástupca športového klubu a máte
záujem, aby bol váš klub zaradený do tejto sekcie, kontaktujte e-mailom referenta pre šport
Mestského úradu Trenčín Miroslava Sádeckého na miroslav.sadecky@trencin.sk.
Napíšte
základné
údaje o športovom klube, kontakt

ZO ŽIVOTA ŠKÔL A ŠKÔLOK
 V prvý septembrový týždeň zasadlo do školských lavíc
mestských základných škôl 504
prvákov. Mestské materské školy navštevuje v školskom roku
2019/2020 spolu 1 493 detí.
V ZUŠ Karola Pádivého svoj talent rozvíja 1118 detí.
 Peter Minárech z 9.B ZŠ, Novomeského získal v celoslovenskej výtvarnej súťaži vyhlásenej

metodickým centrom ministerstva školstva k 100. výročiu tragickej smrti generála M. R. Štefánika v kategórii základné školy
krásne druhé miesto za kolekciu
keramických medailí.
 Novú učebňu dopravnej výchovy má ZŠ na Východnej ulici. Vybudovali ju s dotačným príspevkom Mesta Trenčín. 

Ročný kríženec s dalmatíncom White je učenlivý a prítulný. Vhodný je do rodiny s deťmi a k aktívnym ľuďom, do bytu
s častými prechádzkami alebo
na dvor.

Sestry Sisa (biela pod krkom) a Nika sú 4-mesačné krížence. V dospelosti budú asi
stredného vzrastu. Potrebujú
niekoho, kto s nimi bude mať
trpezlivosť a naučí ich poslušnosti. Vhodné sú do bytu alebo
domu s prístupom dnu.
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

FOTO: MS-STONOZKA.WEBNODE.SK

 Na dvore MŠ, Kubranská
mali 17. 9. deti rozprávkové popoludnie s rodičmi. Piekli tortu z piesku pre psíka a mačičku, pomáhali im vešať bielizeň,
prešli cestu plnú prekážok k medovníkovému domčeku, zdobili
medovníky, odpovedali na otázky z rozprávky o Snehulienke
a pomáhali Snehulienke polievať záhradu plnú kvetov. Projekt Z rozprávky do rozprávky
bol podporený z rozpočtu Mesta
Trenčín.

FOTO: ZSVYCHODNATN.EDUPAGE.ORG

BLAHOŽELÁME!
 Futbalový tím AS Trenčín do deväť rokov sa koncom
augusta stal víťazom turnaja
Moravskoslezský Cup 2019
v Kvavařoch neďaleko Opavy.
Družstvo triumfovalo v konkurencii dvadsiatich tímov zo štyroch krajín.
 Mladí florbalisti 1. FBC
Trenčín otvorili sezónu ziskom

bronzu. Mladší žiaci priviezli
v septembri z turnaja FATR
Dubňany Cup 2019 v Čechách
bronzové medaily. Podľa slov
trénera Branislava Šajbana
bol turnaj súčasťou prípravy
na majstrovskú súťaž.
 Tímy AS Trenčín do deväť
rokov a do jedenásť rokov triumfovali na turnaji Spartak

Cup 2019, ktorý odohrali na začiatku septembra v Šurovciach.
Uspeli aj individuálne. V mladšej kategórii sa Benjamin Benca stal najlepším strelcom turnaja a v staršom ročníku bol
Boris Kováč vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja.


ZDROJ: ASTRENCIN.SK
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Akadémia tretieho veku
otvorila magický ročník

Družobné stretnutie seniorov

Slávnostným otvorením školského roka 2019/2020
vstúpila 11. 9. Akadémia tretieho veku (ATV) v Trenčíne
do magického 33. ročníka s účasťou 144 poslucháčov.

Predsedníčka Rady ATV
Janka Gugová sa v príhovore
venovala aj zakladateľke vzdelávania v Trenčíne Rúth Kratinovej, jej pokračovateľke Terézii
Drobnej a Jozefovi Miklošovi,
ktorý bol neoddeliteľnou súčasťou a dušou ATV. Poďakovala všetkým, ktorí roky nezištne
pracujú v prospech akadémie.
Celoživotné vzdelávanie sa
i v tomto ročníku organizuje
pod záštitou primátora mesta
Richarda Rybníčka a predsedu
TSK Jaroslava Bašku. Primátor ocenil seniorov i ich aktivity. „Čím vzdelanejšie je mesto,
tým sa lepšie v ňom žije,“ povedal. Úspešný školský rok, veľa
zdravia a nových poznatkov
zaželali poslucháčom ATV aj
rektor TnUAD v Trenčíne Jozef
Habánik, riaditeľka Strednej

zdravotníckej školy Celestíny Šimurkovej v Trenčíne Eva
Červeňanová i zástupkyňa Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Trenčíne Lucia Mičíková. Uplynulý ročník
zhodnotila Anna Pinďáková,
1. podpredsedníčka Rady ATV,
a zároveň predstavila program
na nový školský rok, predstavila
nových lektorov a témy prednášok. Najbližší seminár sa uskutoční 9. 10. v KC Stred na Dlhých Honoch. Prednášať bude
očná lekárka Gabriela Činčalová o vekom podmienenej makulárnej degenerácii a otázku,
či sme vo vesmíre sami, bude
riešiť stredoškolská profesorka
Zdenka Baxová. Seminár sa začne o 13.30 hodine.


(RED) FOTO: P. S.

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.
2. 10. – 31. 10.

Prierez tvorbou 2010 – 2019 Jaroslav Matejček
– výstava fotografií s vernisážou 10. 10. o 16.00

24. 10., 14.00 „Čo vieš o Slovensku“ – súťažný kvíz pre seniorov
31. 10., 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 9.00 – 10.00, Diabetes
konzultácie STR 15.00 – 17.00, 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.

Už 32 rokov trvá priateľstvo
a radosť zo stretnutí členov družobných klubov dôchodcov I.
Mestského klubu, Mierové námestie Trenčín s klubom z Kolárova. Tohtoročné stretnutie
sa uskutočnilo 12. septembra.
Pri vydarenom počasí hostia
najskôr v Parku miniatúr v Podolí obdivovali modely hradov, zámkov a kostolov z doby
ich najväčšej slávy. Na pekne

zrekonštruovanom Mierovom
námestí v Trenčíne ich zaujala
„zlatá fontána Marca Aurelia“
a zosúladenie starého s novým.
Zvyšok dňa sme spoločne prežili v Kultúrnom dome v Zlatov
ciach. Po príhovoroch zástupcov mesta a klubov nastal čas
na priateľské rozhovory a zábavu so spevom a tancom.


TEXT A FOTO: (M. K.)

Všetko najlepšie!

Pri príležitosti životného jubilea prijal 21. augusta
2019 popredného slovenského psychiatra a psychoterapeuta Prof. MUDr. Jozefa Hašta,
PhD. primátor mesta Richard
Rybníček. Bývalý dlhoročný
prednosta psychiatrickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne, vysokoškolský pedagóg,

autor odborných kníh, Osobnosť mesta Trenčín v oblasti
zdravotníctvo (2000), držiteľ
ocenenia Biela vrana (2009),
cien Ligy za duševné zdravie,
Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, sa narodil 8.
mája 1949 v Banskej Štiavnici.


FOTO: P. S.

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO
Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred
8. 10.

MUDr. Marián Kaščák – Sanita: minulosť – prítomnosť – budúcnosť

14. 10.

Jubilanti – slávnostné zasadnutie

21. 10.

František Macka – Svätojakubská púť

28. 10.

Martin Šalamon – Ruženec – zmysel modlitby

Iné akcie:
1. 10.

Športové hry v Pruskom

15. 10.

Štátny archív v Trenčíne – Trenčín na Štefánika
nezabúda

21. 10.

Carmen – SND Bratislava
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otázky a odpovede

číslo 10 | ročník XXI

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 Kedy sa bude opravovať

a nezrozumiteľné.
PETER
Ivana Strelcová, hovorkyňa
SAD Trenčín:
Pripravujeme nanovo nahratie všetkých zastávok a aj ďalších
hlásení.



 Prečo ZŠ na Východnej uli-

povrch Inoveckej ulice? Malo
to byť v tomto roku, tak ako
aj výstavba okružnej križovatky Zlatovská – Brnianska
a zastávky MHD Gymnázium.
Zatiaľ sa nič z toho nezačalo.
MARTIN K.

Ján Korienek, vedúci útvaru
investícií:
Začiatok výstavby okružnej
križovatky Zlatovská – Brnianska je naplánovaný na polovicu
októbra 2019, opravy zastávok
MHD pri gymnáziu a na Inoveckej ulici budú v návrhu mestského rozpočtu pre rok 2020.

 Na Sihoti IV. bolo vysa-

dených 15 stromov, ktoré
pri zhotovovaní nových parkovacích miest presadili bližšie
k hrádzi, kde onedlho vyschli.
Kto je za to zodpovedný?


OĽGA M.

Peter Kadák, Mestské hospodárstvo a správa lesov:
Stromy vyhynuli, pretože
trpeli chorobou chalara fraxinea. Nahradíme ich odolnejšími
druhmi.

ci odmietla výhru celoročného
zásobovania ovocím a zeleninou zadarmo? Načo sa potom
vôbec do súťaže Čerstvé hlavičky (Kaufland) prihlásili?

RODIČ

Tatiana Hribová, riaditeľka ZŠ,
Východná:
Výhra celoročného zásobovania ovocím a zeleninou bola
odmietnutá z dôvodu, že v zásobovaní nebola zahrnutá preprava tovaru do školy. Vzhľadom
na to, že škola nedisponuje dodávkou, pri prepočítaní nákladov na externého dopravcu bola
zmluva pre školu nevýhodná.

 Prednedávnom bol polože-

ciou vnútrobloku Východná
ulica, Trenčín – JUH?

ný nový asfalt na Partizánskej
ulici. Smerom od obchodu Tulák k Židovskému cintorínu je
v miestach uzáverov inžinierskych sietí značne poklesnutá
vozovka, čo sa bude prejazdom áut zhoršovať. Plánuje sa
vzniknutú situáciu riešiť?





 Kedy sa začne s revitalizáRÓBERT M.

Ivana Latkóczyová, kancelária
prednostu:
Momentálne máme na ministerstve na kontrole verejné
obstarávanie, realizáciu plánujeme v budúcom roku.

 Plánuje mesto meniť

okná v ZŠ, Kubranská? Majú
takmer 60 rokov. 
ONDREJ B.
Darina Drusová, útvar školstva:
Základná škola, Kubranská
ako samostatný právny subjekt
počíta v rozpočte na rok 2020
so sumou 180 tisíc eur na výmenu okien.

 Plánuje sa úprava hlásenia zastávok v autobusoch
MHD? Nahrávky sú tiché

LENKA Z.

Zdenka
Pepelová,
hovorkyňa Trenčianskych vodární
a kanalizácií:
Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie vie o stave
komunikácie na Partizánskej
ulici. Momentálne už je v riešení
reklamácia prác v záručnej dobe
u zhotoviteľa.

 Bývam na Hviezdoslavovej

ulici a platím ročné parkovanie, ale neviem, prečo mám
platiť, keď v sobotu a nedeľu je
tu parkovanie zdarma? Keď sa
vrátim, tak do 22.00 h nemám
kde zaparkovať – hlavne, že
platím. Všetky okolité platené
parkoviská sú obsadené iba
na 30 percent. 
JÁN H.

 ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred

14. 10. 2019 o 16.00 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 23. 10. 2019 o 14.00 vo veľkej zasadačke MsÚ
VMČ Juh

7. 10. 2019 o 17.30 v ZŠ, Novomeského

VMČ Sever

3. 10. 2019 o 16.00 v KS Kubrá

Ľuboslava Sedláková, útvar
mobility:
Od 15. 4. 2020 nadobudne
účinnosť VZN č. 26/2019, podľa ktorého upravíme aj v pásme
B (kde patrí aj Hviezdoslavova
ulica) prevádzkovú dobu. Parkovanie bude regulované v pracovných dňoch od 0.00 do 24.00
h (namiesto od 8.00 do 18.00
h) a počas víkendov a sviatkov od 0.00 do 8.00 a od 19.00
do 24.00. Denné víkendové parkovanie zostane, kvôli rodinným návštevám, bez úhrady.
Týmto opatrením by malo byť
dostatok miest na parkovanie
pre domácich. Pripomíname,
že karta do pásma B platí nielen na Hviezdoslavovej ulici, ale
v celom pásme, kde je aj podľa monitorovania dostatok voľných parkovacích miest.

 Mám otázku k starému že-

lezničnému mostu. Nemohli
by ste upraviť príjazd pre cyklistov a kočíky na most smerom od hrádze za mostami?
Sú tam veľké kamene, nebolo
by možné tam upraviť terén
asfaltom? 
RADOSLAVA P.
Róbert Hartmann, vedúci
útvaru mobility:
Áno, riešime to. Keďže je
však pozemok stále vedený ako
železničná trať, je potrebný súhlas Železníc SR a ministerstva
dopravy. Zatiaľ ho nemáme.

 Už dlhšiu dobu sledujem

výstavbu chodníka v Zamostí,
časť Záblatie. Žiadam o vysvetlenie, prečo dom, ktorého
majiteľa som nikdy nevidel,
nemá pred vchodom chodník,
ktorý v prípade ostatných obyvateľov bol mestom odkúpený,
pripadne vyvlastnený. Akým
právom bol spomínaný majiteľ
z výstavby vyňatý. Nie je to fér
voči ostatným. MATTY
Lucia Zaťková, útvar právny:
Nakoľko s vlastníkom, ktorého sa otázka týka, nedošlo
k dohode o vysporiadaní práv
k pozemku pod chodníkom,
Mesto Trenčín v záujme urýchlenia realizácie investičnej akcie o pravdepodobne niekoľko
mesiacov, žiadalo o vydanie stavebného povolenia mimo dotknutej parcely. Zároveň Mesto
Trenčín bude vykonávať ďalšie
kroky tak, aby bolo možné dobudovať chodník aj pred týmto

rodinným domom, čo však predpokladá doriešenie majetkovo-právnych vzťahov. Ako príslušný cestný správny orgán – Mesto
Trenčín – zároveň rieši problém
s parkovaním pred touto nehnuteľnosťou tak, aby chodci nemuseli pri využívaní novovybudovaného chodníka obchádzať
zaparkované vozidlá po ceste.

 Dokedy budeme po Sihoti

chodiť autami po rozkopaných
cestách kvôli ťahaniu optiky?


PATRIK A.

Slavomíra Gáborová, útvar
mobility:
Rozkopávka ciest a chodníkov za účelom výstavby optickej siete na Sihoti I je povolená
do 15. 11. 2019 vzhľadom na to,
že ide o rozsiahlu výstavbu.
Na základe informácie od vedúceho stavby, práce ukončia v predstihu. Odporúčame
jazdu autom prispôsobiť stavu
vozovky.

 Keď ste zjednosmernili

Braneckého ulicu a musím
ísť domov na Soblahovskú
cez ulicu K dolnej stanici, dúfam, že ju dáte zrekonštruovať. 
IRENA B.
Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
Rekonštrukciu cesty na ulici K dolnej stanici chceme zaradiť do návrhu budúcoročného
rozpočtu.

 Rada by som sa opýtala,

či aj druhá strana podchodu pod železničným mostom
(smer na Sihoť) bude vynovená a skrášlená mozaikou.
Chcem vyjadriť úctu a obdiv
pánovi, ktorý toto dielo tvorí.
Prechod týmto podchodom už
nie je taký deprimujúci, radosť
tadiaľ ísť. Celé to pôsobí príjemne a kultivovane. ALENA
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Mozaikou bude vynovený
podchod len na strane pri parku, ktorý je ľuďmi oveľa viac
využívaný.

trencin.sk/oao

Toto je výbe
r
otázok a
odpovedí
z rovnomen
nej
rubriky na
mestskom
webe.
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október 2019
5. 10. | 8.00 – 14.00 | Farmársky jarmok

 DIVADLO
4. 10. | 19.00 | Pavol Seriš & Filip
Teller: Čecháčci a Čoboláci

Inscenácia na pomedzí stand-up comedy a divadla, autobiografické
výpovede sa striedajú s etudami, ktoré
humorne rozoberajú vzťahy Čechov a Slovákov.
KLUB LÚČ |

5. 10. | 20.00 | Okthober Fest

Hrajú Bad Breeding, Pivnica,
Wilderness, Risposta, Ahoj.
KLUB LÚČ

|

6. 10. | 18.00 | Koncert
komorného orchestra
a speváckeho zboru

19. 10. | 20.00 | Walter
Schnitzelsson, Papyllon +
Uzavretá spoločnosť

Slovenská skupina Walter
Schnitzelsson prichádza s novým albumom.
KLUB LÚČ

|

EVANJELICKÝ KOSTOL | Koncert Komorného orchestra VŠMU Bratislava a Ženského
speváckeho zboru VŠMU Bratislava, ktorý
je súčasťou Trenčianskej hudobnej jesene.

20. 10. | 18.00 | Klavírny recitál

9. 10. | 19.00 | Erbetes Q & Iveta
Lišková

25. 10. | 20.00 | Galakoncert
Dalibor Janda a kapela
Prototyp

GALÉRIA VÁŽKA | Jazzový koncert v rámci
26. ročníka Trenčianskeho jazzového festivalu Jazz pod hradom.

ZUŠ K. PÁDIVÉHO | Účinkuje Anh Nguyen Le
Viet z Vietnamu. Koncert je súčasťou Trenčianskej hudobnej jesene.

PIANO CLUB | Hosťom koncertu bude Jiřina
Anna Jandová.

9. 10. | 20.00 | Jazz Hostages &
Dáša Libiaková

6. 10. | 18.00 | Mangalice

GALÉRIA VÁŽKA | Jazzový koncert v rámci
26. ročníka Trenčianskeho jazzového festivalu Jazz pod hradom.

26. 10. | 14.00, 18.00 | O Troch
pramienkoch II

10. 10. | 18.30 | N.V.Gogoľ:Ženba

9. 10. | 21.00 | Bajky Nebajky,
Petr Kořínek

26. 10. | 20.00 | Jimmy Pé: Drop

KD OPATOVÁ | Komédia v podaní divadelného súboru Hugo.

Alebo ako oženiť starých
mládencov. Absolútna klasika svetovej
dramatiky a komédie.
KINO HVIEZDA

|

13. 10. | 18.00 | Takmer Intímne
Príbehy
KINO HVIEZDA

|

Normálka.

Hrá trenčianske Divadlo

21. 10. | 19.00 |

Mazel
a Sakumprásk

Jazzový koncert v rámci
26. ročníka Trenčianskeho jazzového festivalu Jazz pod hradom.
GALÉRIA VÁŽKA |

11. 10. | 17.30 | No filter needed

11. 10. | 20.00 | Desmod

25. 10. | 18.30 | Nikto nie je
dokonalý alebo Pobozkaj tetu
Myrtle

12. 10. | 20.00 | Genuine Jacks,
Darjeeling

Bláznivá situačná komédia o nesmelom rozvedenom Leonardovi,
ktorý žije so svojou pubertálnou dcérou
a vždy dobre naladeným otcom.
KINO HVIEZDA

|

 KONCERTY
3. 10. | 20.00 – 21.30 | Beny M:
Tour, čo má Ideu

KLUB LÚČ | Nový projekt Beneho z hudob-

nej skupiny Modré Hory.

4. 10. | 19.00 | ABBA Mania Tour
2019

POSÁDKOVÝ KLUB | Show plná hitov v po-

daní ABBA STARS s kapelou a sláčikovým
kvartetom.
4. 10. | 20.00 | Katapult On tour
2019

Koncert známej českej hardrockovej skupiny v Trenčíne.
PIANO CLUB |

5. 10. | 17.00 | Roky v tanci
a piesni

Slávnostný program k 20.
výročiu založenia FS Seniorklub Družba.
KINO HVIEZDA |

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

27. 10. | 14.30 | Okolo Trenčína
VOJENSKÝ CINTORÍN, TRENČÍN – ZÁBRANIE |

PIANO CLUB | Špeciálny klubový koncert
obľúbenej nitrianskej kapely.

KLUB LÚČ | Nemeckí psych-popový Darjeeling predstavia novú dosku Hokus Pokus
a zahrajú si spolu so slovenskou garáž-punk kapelou Genuine Jacks.

MIEROVÉ NÁMESTIE | Posledný tohtoročný farmársky jarmok ponúkne farmárske produkty z blízkych regiónov.
Program: 9.30 Nadšenci – tradično-netradičný program trenčianskych
folklórnych nadšencov; 11.00 Lojzo –
tepláková párty s pesničkami, 12.30
The Rockin´ Balls – originálny a svieži
rokenrol na záver.

KLUB LÚČ | Nová akcia hudobného producenta Jimmyho Pé prvýkrát zavíta do Trenčína.

|

KLUB LÚČ | Experimentálne autorské predstavenie inšpirované spoločenskou a politickou situáciou v Českej republike.

5. 10. | 8.00 – 14.00 |
Farmársky jarmok

KINO HVIEZDA | Slávnostný program pri
príležitosti 20. výročia založenia DFS Kornička.

Originálne hudobno-tanečné prvky, kvalitná videoprodukcia
aj vystúpenia známych interpretov – skupiny LCH live, raperov Ego a Martina Augustína Dvornického. Vstup voľný.
ŠPORTOVÁ HALA

 NEDAJTE SI UJSŤ

POSÁDKOVÝ KLUB | Festival dychových hu-

dieb.

27. 10. | 16.00 | Hanička a Murko

1. svetová vojna znamenala pre Trenčín
mnoho materiálnych škôd, utrpenia
a obetí, hoci front priamo cez mesto
neprechádzal. Čo bolo príčinou vzniku
cintorína v Kubrej? Prečo sú niektoré
hroby na vojenskom cintoríne orientované na východ? Viac sa dozviete
na prechádzke mestom. Prineste si so
sebou občiansky preukaz, bez neho nebude možný vstup na cintorín.
19. 10. | 16.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom:
Vojtech Zamarovský

13. 10. | 18.00 | Gitarový koncert

GALÉRIA VÁŽKA | Účinkuje české gitarové
Duo Manera – Soňa Vimrová & Miroslav
Žára. Koncert je súčasťou Trenčianskej hudobnej jesene.

18. 10. | 18.00 | 45. výročie DFS
Radosť

KINO HVIEZDA | Slávnostný program pre
rodičov detí a verejnosť.

18. 10. | 19.00 | Koncert Eniesy

Eniesa – San Urbančíková – slovenská muzikantka, ktorá okrem
vlastných skladieb, vytvára aj hudbu pre
divadelné, tanečné a multižánrové predstavenia.
SAVANNA CAFÉ |

19. 10. | 16.00 | 45. výročie DFS
Radosť

KINO HVIEZDA | Slávnostný program pre
bývalých členov so spoločenským posedením.

KINO HVIEZDA | Jesenné koncertné turné
k novému CD Pesničky pre škôlkarov 2.

27. 10. | 18.00 | Trúbkový recitál

REFEKTÁR PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA | Účin-

kujú Stanislav Masaryk a Barbora Gajdošová-Tolarová. Koncert je súčasťou Trenčianskej hudobnej jesene.
31. 10. | 20.00 | Horkýže Slíže

PIANO CLUB | Koncert slovenskej punk rockovej hudobnej skupiny.

3. 11. | 18.00 | Vokálny recitál

REFEKTÁR PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA | Účinkujú Stanislava Maggioni, Dávid Harant,
Jana Nagy Juhász. Koncert je súčasťou
Trenčianskej hudobnej jesene.

KIC | Prechádzka mestom pri príležitosti 100. výročia narodenia významného
spisovateľa Vojtecha Zamarovského.
Svojimi početnými dielami pútavo približoval históriu a archeológiu. K jeho
najobľúbenejším dielam patria knihy Za siedmimi divmi sveta a Bohovia
a hrdinovia antických bájí, ktorá sa využívala ako učebnica aj v samotnom
Grécku. Kde a ako trávil Vojtech Zamarovský prázdniny? Čo bolo záľubou
mladého Zamarovského? Príďte na prechádzku mestom a dozviete sa viac.

2 | KAM

 FILM
od 3. 10. | Joker

Americká krimi, dráma. Skrachovaný
komediant Arthur Fleck sa dlho pohybuje na tenkej hranici medzi realitou
a šialenstvom. V jeden deň sa potuluje vo svojom obleku klauna po uliciach
a dostáva sa do konfliktu s brutálnymi zlodejmi. Pomaly sa roztáča špirála udalostí, ktorá vyústi do hrozivých
rozmerov.
od 3. 10. | Vieš udržať
tajomstvo?

Americká romantická komédia. V láske
nič neutajíš. Každý má hlboko vo svojom vnútri zamknuté tajomstvá, ktoré
neprezradí ani tej najlepšej kamarátke.
Hrdinka komédie Emma však v návale paniky z turbulencií a pod vplyvom
alkoholu vyklopí všetky svoje tajnosti
a intímne pocity neznámemu mužovi
na vedľajšom sedadle v lietadle. Z cudzinca sa však vykľuje očakávaný Jack
Harper, nový najvyšší šéf v práci.
od 10. 10. | Zlatokopky

Americká dráma podľa skutočného príbehu. Jennifer Lopez v novom filme
ako bývalá striptérka, ktorú už nebavilo tvrdo makať pri tyči, sa so svojimi
kolegyňami rozhodne okrádať zbohatlíkov z Wall Street.
od 17. 10. | Pražské orgie

Česká dráma, komédia. Príbeh filmu
vás zavedie do Prahy v polovici 70. rokov, kam prichádza slávny americký
spisovateľ Nathan Zuckerman – často
využívané spisovateľovo alter ego –
aby odniesol rukopis napísaný v jazyku jidiš do Ameriky. Autor textu bol
zavraždený nacistami. Pre Zuckermana
je pražská návšteva bizarným stretom
totalitou ovládaným národom a podivuhodným zoskupením režimom umlčovaných umelcov.
od 17. 10. | Vládkyňa zla 2

kam v trenčíne

 VÝSTAVY

pondelok – štvrtok | Hups
do vodičky...

1. 10. – 31. 10. | Šikana v knihách

pondelok – piatok | 9.00 – 12.00
| Rána pre maminy

VKMR JASELSKÁ | Výstavka tematických
dokumentov venovaná spisovateľom R.
Dobiášovi a V. Zamarovskému.

Tematická výstavka kníh pre deti
a mládež.
VKMR

|

1. 10. – 31. 10. | Tajomná
enkaustika

SAVANNA CAFÉ | Výstava diel Magdalény
Horváthovej, ktoré sú maľované technikou
starou 2500 až 3000 rokov.

1. 10. – 30. 11. | Trenčín a okolie
na poštových dokladoch
a dobových pohľadniciach

0904 927 161.

8. 10. | 10.00 | Havkáči z našej
ulice

KC AKTIVITY

|

Ľudové tance, spev. Info:

pondelok, utorok, štvrtok |
16.30 – 18.00 | Karate klub
Ekonóm

Jaroslava Matejčeka.

MC SRDIEČKO – KC STRED | Deti s rodičmi
spievajú a hrajú sa v anglickom jazyku.

3. 10. – 20. 11. | Herbár ľudu
Váhu – Herbarium Populi Vagi

utorok | 15.30 – 17.00 | Klub
malých keramikárov

TRENČIANSKY HRAD | Výstava spájajúca et-

nografiu ľudového odevu Považia s umeleckou fotografiou M. Zahornackého.
3. – 30. 10. | Vznik 1.
československého armádneho
zboru

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-

skej histórie protifašistického odboja.
do 8. 10. | Súhry 2019

MESTSKÁ VEŽA | Výstava prác študentov
a pedagógov odboru fotografický dizajn.

9. – 18. 10. | Polia sú už biele
na žatvu

Výtvarné práce mladých umelcov Považia.
POSÁDKOVÝ KLUB

|

TRENČIANSKY HRAD | Výstava pri príležitos-

ti 100. výročia narodenia V. Zamarovského.
11. 10. – 13. 11. | Maľba, textil,
voľná tvorba, socha
MESTSKÁ VEŽA

|

do 15. 10. | Filatelistické
výstavy ZSF 1969 – 2019

Pripravuje Miroslav
Ňaršík a Klub filatelistov.
POSÁDKOVÝ KLUB

|

do 23. 10. | Keď lúky rozkvitnú

GALÉRIA VÁŽKA | Výstava diel Ivany Kotýn-

kovej.

23. 10. – 13. 11. | Celorezortné
súťažné prehliadky FotoAtak
2019 a GalériaMIL 2019

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje PK a Oddelenie výchovných a kultúrnych činností.

do 1. 11. | The things that won‘t
let me sleep are usually so
sweet

Premiéra zdigitalizovaného
krátkeho filmu Bazovský z roku 1964.
Dokumentárny film o významnom slovenskom maliarovi a národnom umelcovi Milošovi Bazovskom.

TRENČIANSKY HRAD | Kúzelník, tvorivé
dielne, vyrezávanie tekvíc, púšťanie šarkanov aj piknik.

utorok | 15.00 – 16.00 |
Spievaná angličtina

Výstava autorov: Juraj
Krajčo, Eva Kulhánková, Peter Lehocký
a Igor Mosný. Vernisáž: 11. 10. o 17.00.

|

pondelok, streda | 10.00 – 11.00
| Folklórny klubík Drobci

2. – 31. 10. | Prierez tvorbou
2010 – 2019

od 17. 10. | Ovečka Shaun vo
filme: Farmageddon

GMAB

KREATIVO | Deti predškolského veku
pri hre s kockami LEGO DUPLO®. Info:
0915 863 688.

KC AKTIVITY | Pre deti a mládež od 5 do 20
rokov. Info: 0911 603 068.

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Výstava fotografií

KC AKTIVITY | Keramický krúžok pre deti
od 5 rokov. Info: 0908 211 131.

utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 |
Korzo dance

SZUŠ NOVOMESKÉHO | Tanečná škola moderného tanca. Info: 0903 793 557.

streda | 10.00 | Mommie‘s
English Club

Mamy sa rozprávajú po anglicky a deti sa pri nich hrajú.
MC SRDIEČKO |

KC AKTIVITY | Tanečné skupiny moderného tanca pre deti od 3 do 14 rokov. Info:
www.neonity.sk, 0915 101 051

streda, štvrtok | 15.50 – 16.50
| piatok | 17.00 – 18.00 |
Folklórny súbor Drobci

KC AKTIVITY | Folklórny súbor pre deti od 3
do 6 rokov. Info: 0904 927 161.

streda | 17.30 | Ameerah

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Orientálny tanec pre deti od 6 do 12 rokov. Info:
www.anidestudio.sk.

štvrtok | 16.50 – 17.50 |
Folklórny súbor Drobci

KC AKTIVITY | Folklórny súbor pre deti od 7

do 10 rokov. Info: 0904 927 161.
piatok | 10.00 – 11.00 |
Keramické patlámo

KC AKTIVITY | Pre deti od 2 rokov v sprievo-

de jedného z rodičov. Info: 0918 561 320.

piatok | 16.00 – 19.00 | Skauting
na juhu

KC AKTIVITY | Schôdzky detí a mládeže 32.
skautského zboru. Info: 0908 683 393.

piatok | 16.30 | Habibti

piatok | 18.00 | Džamál junior

Výstava ponúka prierez históriou Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
a všetkými jej činnosťami „v kocke“.

KC AKTIVITY | Tvorivo zábavný workshop
pre rodičov s deťmi. Info: 0918 561 320.

10., 24. 10. | 9.30 – 11.30 |
Galerkovo

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

10., 31. 10. | 16.30 – 18.00 |
Hráme sa s farbičkou a hudbou

MC SRDIEČKO – KC STRED | Zaujímavá aktivita pre deti vo veku 3 – 6 rokov.

18. 10. | 17.00 | Dorotka
z Fidorkova – minidisco

KC AKTIVITY | Podujatie pre deti.

20. 10. | 16.00 | Detský
divadelný klub: Spútaný
trávou

pondelok, streda | od 15.45 |
Neonity Dance

do 17. 11. | V kocke
|

9. 10. | 9.30 – 12.00 | Gombíkové
šialenstvo

KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného
tanca. Info: 0908 731 125.

ho umelca Ondřeja Kotrča.
GMAB

VKMR | Beseda žiakov ZŠ s autorkou poviedok pre deti Ivanou Havranovou.

streda | 15.30 – 17.00 | piatok |
15.00 – 16.30 | Tanečná škola
Aura dance

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Orientálne tance pre deti od 4 do 6 rokov. Info:
www.anidestudio.sk.

NOVÁ VLNA | Výstava diel súčasného české-

5. 10. | 10.00 – 17.00 | Jeseň
na hrade

HUPS BABY CLUB BISKUPICE | Kurzy plávania detí od 4 mesiacov. Info: www.hups.sk.

POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.

10. 10. – 10. 1. | Cestovateľ
stáročiami – 100 rokov
Vojtecha Zamarovského

24. 10. | 17.00 | Film Bazovský

 DETI

1. 10. – 31. 10. | Trenčianske
legendy literatúry (faktu)

Fantasy, akčný, dobrodružný film. Prešlo päť rokov. Kráľovná čiernej mágie
žije spokojne a jej krstná dcéra Aurora
pomaly dospieva. Nenávisť medzi ľuďmi a kúzelnými bytosťami sa úplne vytratila. Svadba medzi princom Filipom
a Aurorou je dôvod k radosti a mnohí
dúfajú v spojenectvo.
Animovaný rodinný film. Čudesné svetlá nad pokojným mestečkom
Mossingham oznamujú príchod záhadného návštevníka zo vzdialenej
galaxie… Na neďalekej farme Mossy
Bottom Farm zatiaľ Ovečka Sahun nič
netuší, pretože má plné ruky práce
s geniálnymi nápadmi, ako si znova
vystreliť z farmára a rozhnevať Bitzera.

číslo 10 | ročník XXI

Orientálny tanec pre deti od 12 rokov. Kontakt:
www.anidestudio.sk.
TANEČNÉ

ŠTÚDIO

ANIDE

|

KLUB LÚČ | Pútavé rozprávanie nahého
mnícha, cisára, generála a slona o živote,
smrti a drobnom hmyze. Pre deti od 5 r.

21. 10. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku
VKMR | Čítanie rozprávok.

25. 10. | 18.00 | Papučová noc
s Barborou Kardošovou

VKMR | Večerné podujatie so spisovateľkou. Info: 032/746 07 15.

25. 10. | 18.30 | Halloweenska
noc v KreaTivO

KREATIVO | Pre deti od 6 – 12 rokov. Celovečerný LEGO® program + prespávačka.

27. 10. | 15.30 | Tvorivé dielne
s jesennou tematikou

CENTRUM PRE RODINU | Vytvorte si spolu
s deťmi krásne jesenné dekorácie.

 SENIORI
streda | 8.00 | Babi, pošli mi to
mejlom

VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž na zvládnutie základov PC. Info:
032/770 83 14.

1., 15., 29. 10. | 14.30 – 15.30 |
Cvičenie pre seniorov

KC AKTIVITY | Program v rámci klubovej činnosti Jednoty dôchodcov. Info:
0905 982 132.

1. október 2019
4. 10. | 14.30 – 19.30 | Deň úcty
k starším

8. 10. | 18.00 – 20.00 |
Na vlastných nohách 7

Komunitné podujatie pre
členov seniorských klubov.
KC AKTIVITY

|

7., 21. 10. | 16.00 – 18.00
| Ovládanie mobilných
telefónov

KC AKTIVITY |Info: 0905 982 132.

8., 22. 10. | 9.00 – 11.30 | Ateliér
pre seniorov
GMAB | Tvorivé

dielne nielen pre seniorov
na rôzne témy a techniky.
9. 10. | 13.30 | Otvorenie XXXIII.
ročníka Akadémie tretieho
veku

Program: Vekom podmienená
makulárna degenerácia – MUDr. Gabriela Činčalová; Sme vo vesmíre sami? –
RNDr. Zdenka Baxová; Mesiac úcty k starším ľuďom – príhovor, kultúrny program.
KC STRED

|

10., 24. 10. | 15.30 – 17.30 | Klub
JDS č. 30

KC AKTIVITY | Klubová činnosť Jednoty dôchodcov. Info: 0905 982 132.

17. 10. | 15.00 |

Mesiac úcty
k starším – spoločenské
stretnutie seniorov

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-

ských veteránov.

Zaujímavé podu-

jatie o Slovensku.

streda | 15.00 | DIA mapa
|

9. 10. | 15.00 | Môj životopis
pilota vojenského letectva

POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša mjr. v. v.Fran-

tišek Sekereš.

13. 10. | 16.00 | Spoznaj
Bazovského

GMAB | Komentovaná prehliadka novej
stálej expozície M. A. Bazovského.

14. 10. | 16.00 | Zber ovocia
a zeleniny a ich správne
uskladnenie
POSÁDKOVÝ KLUB

Dr. Peter Zelizňák.

|

Prednáša pplk. v. v.

15. 10. | 16.30 | Počiatky
priemyslu v strede Trenčína

VKMR | Interaktívna beseda s Vojtechom
Brabencom na témy: mestský pivovar; tlačiarne; Kachliareň P. Lonský a iné.

KC AKTIVITY Seminár vychádza z poznania, že spev lieči, prináša celkové uvoľnenie a umožňuje dostať sa bližšie k sebe.
|

16. 10. | 18.00 | Cestovateľ
stáročiami

 PREDNÁŠKY
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ

GALÉRIA VÁŽKA | Séria podujatí o tom, ako
všelijako ľudia realizujú svoje nápady a robia to, čo ich baví. Hostia: Simona Čechová,
Tomáš Halász, Michal Lašán, Katka Mečiarová a Jakub Ptačin.

16. 10. | 17.30 – 19.30 | Skrytá
sila hlasu

24. 10. | 14.00 | Čo vieš
o Slovensku
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ |

Pravidelné

stretnutie.
streda | 18.00 – 21.00 |
Hvezdáreň v Trenčíne
ASTRONOMICKÁ POZOROVATEĽŇA A. CVACHA | Pozorovanie objektov jesennej oblo-

hy spojené s prednáškou a diskusiou. Info:
www.hvezdaren.tnuni.sk.
1. 10. | 16.00 | Zdravotná
problematika včelstiev (liečivá
a ošetrenie)

Prednáška Júliasa Brunu
venovaná storočnici V. Zamarovského.
SAVANNA CAFÉ |

17. 10. | 16.00 | Keď je svet
rozpoltený

VKMR | Diskusia s odborníkmi na podporu

duševného zdravia. Téma: Čo je schizofrénia a ako žiť so schizofréniou?

26. 10. | 13.15 – 18.00 | Dni
Maximilána Hella 2019

TRENČIANSKA UNIVERZITA A. DUBČEKA

 FILM
|

Súbor populárnych prednášok z astronómie a súčasnej fyziky. Trojica vedeckých
pracovníkov, medzi ktorými nebude chýbať známy popularizátor astronómie J.
Grygar, oboznámi záujemcov o dosiahnutých úspechoch vo výskume planéty
Mars, hľadaní odpovede na otázku: Sme
vo vesmíre sami? a s pohľadom na čierne diery a vesmír, súvisiacim so vzájomným prienikom medzi Einsteinovou teóriou gravitácie a kvantovou fyzikou. Viac
na www.tnuni.sk.
30. 10. | 17.30 | Komentovaná
prehliadka aktuálnej výstavy
V kocke

GMAB | Komentovaná prehliadka aktuálnej výstavy.

31. 10. | 16.00 | Pôvodný
Brančíkov fond

TRENČIANSKE MÚZEUM | Prednáška z cyklu

Čo ukrýva depozitár.

2. 11. | 16.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom:
Poslední majitelia
Trenčianskeho hradu

KIC | Ifigénia de Castris d´Harcourt venovala chátrajúci hrad mestu Trenčín. Čo bolo
príčinou jej nešťastného prvého manželstva a prečo musela rozpredávať rozsiahle
majetky?

 KURZY
pondelok, utorok | 17.00 – 20.00
| Klub keramikárov – dospelí
KC AKTIVITY | Info: 0908 211 131.

pondelok | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk – pokročilí I.
skupina

KC AKTIVITY | Kurz s Madame Smejkalovou. Info: smejkal@mail.t-com.sk.

pondelok – streda | 18.00, 19.15 |
Tancuj, zabávaj sa, hýb sa ako
hviezda s University Dance
Center!

17. 10. | 16.00 | 100. výročie
narodenia Vojtecha
Zamarovského

HANGÁR KLUB | Tanečné a pohybové kurzy.

Info: www.unidc.sk/mesto/trencin.

pondelok | 19.00 – 20.00 |
Francúzsky jazyk – začiatočníci

3. 10. | 16.00 | Vojenské

utorok | 17.30 – 19.00 |

|

Prednáša plk. v. v.

7. 10. | 16.00 | Storočie Vojtecha
Zamarovského

Život a dielo trenč. rodáka V. Zamarovského očami architekta, zakladateľa
Klubu V. Zamarovského Júliusa Brunu.
VKMR

|

8. 10. | 16.00 | Ivana Havranová
v trenčianskej knižnici

Beseda s autorkou románov, televíznych scenárov, rozhovorov, či reportáží.
VKMR |

KC AKTIVITY |

GMAB | Prejdite sa výstavou spolu s bývalými zamestnancami galérie.

21. 10. | 17.00 | Povedz mi, čo
čítaš... Lukáš Latinák

VKMR | Talkšou trenčianskej herečky Zuzany Mišákovej. Hosť: Lukáš Latinák.

22. 10. | 19.00 – 22.00 |
Whiskyho cestovateľské kino :
Juhozápad USA

KLUB LÚČ | Spevák kapely Slobodná Európa

po rokoch cestovania zdieľa svoje zážitky
a fotografie.

od 24. 10. | Posledná
aristokratka

Česká komédia. Film sa odohráva v jeseni v roku 1996 – 1997, kedy je Františkovi Kostkovi, vďaka svojim šľachtickým predkom, navrátený zámok
Kostka, ktorý bol v reštitúcii. Rodený Newyorčan Frank s dcérou Máriou
a temperamentnou, ale srdečnou ženou Vivien, podniknú na tento novonadobudnutý zámok Kostka výlet.
od 31. 10. | Terminátor:
Temný osud

Americký sci-fi, akčný. Po dni zúčtovania prichádza nový deň. Linda Hamilton a Arnold Schwarzenegger sa vracajú vo svojich ikonických úlohách.

 ZÁPASY
6. 10. | 9.15 | 1. FBC Florbal
Trenčín – Nitra

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, dorast, regi-

onálne kolo.

6. 10. | 14.15 | 1. FBC Florbal
Trenčín – Levice

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, dorast, regi-

onálne kolo.

12. 10. | 16.00 | 1. FBC Florbal
Trenčín – ATU Košice

ŠPORTOVÁ HALA, DUBNICA NAD VÁHOM

šoférom a trenčianskym rodákom.

Ing. Ján Dibala.

Americký dobrodružný, animovaný
film. Chcete zažiť parádne dobrodružstvo ? Ak áno, tak sa choďte pozrieť
na strechu vášho domu. Možno sa tam
skrýva stratený a vydesený yetti, ktorý
nevie, ako sa vrátiť späť k rodičom.

| Florbalová extraliga, muži.

Kurzy s Madame Smejkalovou. Info: smejkal@mail.t-com.sk.

školy
v Československu 1920 – 1989

od 24. 10. | Snežný chlapec

12. 10. | 18.30 | 1. FBC Florbal
Trenčín – FBO Nižná

17. 10. | 16.30 | Prehliadka so
zamestnancami

VKMR | Beseda s najvtipnejším slovenským

Americká akčná komédia, horor. Kvarteto zabijakov zombie sa po desiatich
rokoch vracia do boja! Herecké hviezdy
Woody Harrelson, Emma Stone, Jesse
Eisenberg a Abigail Breslin sa v pokračovaní kultovej hororovej komédie vydávajú na cestu naprieč postapokalyptickou Amerikou.

ŠPORTOVÁ HALA, DUBNICA NAD VÁHOM

POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ing. arch. Jú-

1. 10. | 16.30 | Ondrej Sokol: Ako
som vozil Nórov

od 24. 10. | Zombieland:
Rana istoty

| Florbalová extraliga, juniori.

lius Bruna.

POSÁDKOVÝ KLUB | Plk. v. v. Ing. V. Pelech.

POSÁDKOVÝ KLUB

KAM | 3

kam v trenčíne

Francúzsky jazyk – pokročilí II.
skupina

KC AKTIVITY |Info: smejkal@mail.t-com.sk.

utorok | 18.00 – 19.15 | Kurz
hormonálnej jogy

GEMINI CENTRUM | Info: 0944 548 885.

utorok | 19.00 – 20.00 |
Francúzsky jazyk – III. ročník
KC AKTIVITY

sk.

|

Info: smejkal@mail.t-com.

štvrtok | 17.00 – 19.00 | Kurz
šitia
KC AKTIVITY | Info: 0944 212 392.

13. 10. |/ 10.00 | 1. FBC Florbal
Trenčín – FLORKO Košice

ŠPORTOVÁ HALA | Florbalová extraliga,

juniori.

13. 10. | 12.40 | 1. FBC Florbal
Trenčín – SEREĎ

ŠPORTOVÁ HALA | Regionálne kolo star-

ší žiaci.

13. 10. | 16.40 | 1. FBC Florbal
Trenčín – FBC Trnava „B“

ŠPORTOVÁ HALA | Regionálne kolo star-

ší žiaci.

20. 10. | 10.00 | HK AS Trenčín
– Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA

dorastenky.

|

Hádzaná, mladšie

20. 10. | 12.00 | HK AS Trenčín
– Bratislava

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie do-

rastenky.

4 | KAM

kam v trenčíne

štvrtok | 17.00 | Kurz Kundalini
joga

20. 10. | 15.30 | Kurz
prirodzených metód
plánovaného rodičovstva

YOGA SHALA | Info: 0904 363 312.

číslo 10 | ročník XXI

CENTRUM PRE RODINU |

piatok | 17.30 | Kurz keramiky
a točenie na kruhu

26. 10. | 8.30 | Škola intuície

piatok | 19.00 | Kurz havajských
tancov – pokročilé

26. 10. | 17.00 | Vyrezávanie
tekvíc

www.anidestudio.sk.

na tel. 0944 940 670.

KC AKTIVITY | Info: 0918 561 320.

TANEČNÉ

ŠTÚDIO

ANIDE

|

Info:

1., 15. 10. | 16.00 | Večerný
ateliér pre dospelých II.
GMAB | Tvorivý ateliér.

5. 10. | 9.30 |Stojky AJ na rukách
YOGA SHALA | Info: www.yogashala.sk.

KC AKTIVITY | Info: www.intuicia.eu.

KAVIARNIČKA NA CESTE

|

Prihlasovanie

 ŠPORT
pondelok – piatok | YOGA
s Monikou

YOGA STUDIO TRENČÍN | Rozvrh cvičení náj-

8., 22. 10. | 16.00 | Večerný
ateliér pre dospelých I.

dete na www.yogastudio-tn.sk.

16. 10. | 19.15 | Kurz relaxácie
a meditácie pre začiatočníkov

KC AKTIVITY | Info: 0905 705 431.

GMAB | Tvorivý ateliér.

GEMINI CENTRUM | Info: 0944 548 885.

17. 10. | 17.00 – 18.00 | Kurz
Power joga pre začiatočníkov
GEMINI

CENTRUM

www.kvantovacesta.cz.

|

Rezervácie:

19. 10. | 14.30 | Farby jesene

pondelok | 17.15 – 19.15 | SM
Systém
pondelok | 17.45 – 18.45 | streda
| 17.00 – 18.00 | Zumba
KS OPATOVÁ | Info: 0903 949 966.

pondelok | 18.15 – 19.15 |
Kruhový tréning s Monikou
KC AKTIVITY | Info: 0907 673 887.

KC AKTIVITY | Workshop. Info: 0918561320.

KONTAKTY
ASTRONOMICKÁ POZOROVATEĽ- Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne, Ulica 1. mája č. 2,
ŇA PROF. ALOJZA CVACHA
032/743 44 22
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
Trenčianska univerzita A.Dubčeka Študentská 2, 911 50 Trenčín, 032/ 740 01 08
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
YOGA STUDIO TRENČÍN
Jesenského 3175, yogastudio.tn@gmail.com

pondelok, streda | 18.30 |
Jumping Interval

FITNESS LION CENTER | Info: 0917 483 921.

pondelok, streda | 18.45 – 20.00
| piatok | 17.00 – 18.15 | Joga pre
začiatočníkov
GEMINI CENTRUM | Info: 0944 548 885.

pondelok | 19.00 – 20.00 |
štvrtok | 17.45 – 18.45 | Strong
by Zumba
KD OPATOVÁ | Info: 0903 949 966.

pondelok | 19.30 – 20.30 |
streda, piatok | 19.00 – 20.00 |
Cvičenie pre ženy s Vladom
KC AKTIVITY | Info: 0903 793 557.

utorok | 8.30 – 9.30 | Joga pre
mamičky

MC SRDIEČKO – KC STRED | Vhodná už 6 týž-

dňov po pôrode.

utorok | 17.50 – 18.50 | štvrtok |
18.00 – 19.00 | Cvičenie pilates
pokročilí
KC AKTIVITY | Info: 0905 705 431.

utorok | 18.30 – 19.30 | štvrtok |
16.30 – 17.30 | Joga začiatočníci
s Yoga Mirka
KC AKTIVITY | Info: 0944 707 631.

utorok, štvrtok | 19.15 | Body
work a kruhový tréning pre
ženy
streda | 17.30 – 18.30 | Jemné
cvičenie s relaxáciou

KC AKTIVITY | Info: peterbiras@gmail.com.

2. 9. – 31. 10. | Miniburza kníh

VKMR JASELSKÁ | Vyradená literatúra
za symbolický poplatok.

2. 10. | 17.30 | Aktívna mapa

GMAB | Kde sa nachádzajú tie najznámejšie galérie na Slovensku?

streda | 18.00 – 19.00 | Tabata
KC AKTIVITY | Info: 0907 673 887.

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

GEMINI CENTRUM | Info: 0944 548 885.
|

Info:

nedeľa | 18.30 – 19.45 | Jogalates
HOTEL ELIZABETH | nikafit.sk@gmail.com.

11., 25. 10. | 17.00 – 20.00 |
Mohendžodáro – tantrajoga
pre ženy
KC AKTIVITY | Info: 0948 609 701.

12. 10. | 10.00 | Para plavecké
preteky Trenčín

MESTSKÁ PLAVÁREŇ | Veľká cena primátora
Mesta Trenčín zdravotne znevýhodnenej
mládeže.

14. – 19. 10. | od 6.30 | Mysore
týždeň so Sonjou Radvila
YOGA SHALA | Týždeň Ashtanga jogy.

 TANEC
streda | 17.45 – 18.45 | Tance pre
radosť
SOKOLOVŇA | Info: 0910 196 456.

KD ZLATOVCE | Info: 0910 196 456.

PRI ŽELEZNIČNOM MOSTE | Exkurzia.

5. 10. | 11.00 – 15.00 | Akú cenu
majú obrazy, ktoré máte
doma?
GMAB |Hodnotia

léria.

odborníci z TOTO! je ga-

MIEROVÉ NÁMESTIE | Predajná výstava
handmade výrobkov, kultúrny program
a program pre deti.

GMAB | Komentované prehliadky, kreatívne aktivity a Nedeľné výtvorky o 14.00.

14., 28. 10. | 10.00 | Podporná
skupina nosenia detí

MC SRDIEČKO | Vedú lektorky nosenia
Zuzana Čižmárová a Ivana Kubáňová.

15. 10. | 18.00 – 19.30 | Oflajn 7

piatok | 18.00 | Power joga
nedeľa | 8.30 | Hatha joga

5. 10. | 10.00 – 13.00 | Vtáky
od Váhu majú odvahu

13. 10. | 11.00 – 17.00 | Veľký deň
v galérii

SOKOLOVŇA | Info: 0910 196 456.

Bal Folk

utorok | 17.00 – 20.15 | Klub
spoločenských hier

11. – 12. 10. | Creativa

FITNESS LION CENTER | Info: 0917 483 921.

26. 10. | 18.00 |

MC SRDIEČKO – KC STRED |

TSK | Vernisáž výstavy Bernadetty Stepieň
z Krakowa. O 15.30 Slovensko-poľský kultúrny program v Dome armády.

KC AKTIVITY | Info: 0903 271 444.

ANIDE

utorok | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení

5. 10. | 14.00 | Priateľstvo bez
hraníc

utorok | 19.00 – 20.15 | Joga
s Alenou Spurnou

ŠTÚDIO

 INÉ...

VKMR | Stretnutie s Rudolfom Dobiášom.

KC AKTIVITY | Info: 0905 705 431.

TANEČNÉ

KLUB LÚČ | Hrajú FALLGRAPP s dj setom, Dj
Ya, Naklad, Emmita a ďalší.

3. 10. | 16.00 | Literárny klub
s jubilantom R. Dobiášom

utorok | 16.45 – 17.45 |
Zdravotný pilates

www.anidestudio.sk.

31. 10. | 21.00 | Face2bass
Halloween Carnival

GALÉRIA VÁŽKA | Mestský kvíz o Trenčíne.

17. 10. | 16.00 – 18.00 | Burza
barefoot obuvi
MC SRDIEČKO – KC STRED |

26. 10. | 15.00 – 18.00 |
Haloweenská párty

OC LAUGARICIO | Haloween program.

27. 10. | 9.00 – 12.00 | Výmenné
stretnutie zberateľov pivných
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

29. 10. | 17.00 | Máme radi
umenie

VKMR | Prezentujú žiaci SZUŠ Trenčín.

29. 10. | 18.00 | Literárne soirée
KLUB LÚČ | Zábavno-umelecký večer.

29. 10. | 18.00 – 19.30 | Rozum
a viera v bláznivej dobe

GALÉRIA VÁŽKA | Ako porozumieť nerozumnému svetu? Rozhovor o kritickom
myslení a osobnej viere s Mirom Kocúrom
a Jánom Markošom.

30. 10. | 15.00 | Študentský kvíz

CENTRUM PRE RODINU | Kvíz pre študentov.

31. 10. | 15.00 | Skleróza
multiplex

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Klub Trenčín.

