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NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
Ľudia v Trenčíne prišli 17. októbra 2019 na Štúrovo námestie podporiť odmietavé stanovisko vedenia mesta k prezentácii a šíreniu politiky nenávisti a xenofóbie. Mierovým námestím počas dňa zneli mená obetí holokaustu a umučených i zavraždených na Brezine
počas 2. sv. vojny. 
FOTO: P. S.

Reklamácie roznosu hláste,
prosím, do pondelka
4. novembra 2019 najneskôr
do 14.00 hodiny na číslo
032/6504 287.

Trenčín v pohybe – príďte diskutovať o doprave
Prvé verejné stretnutie so spracovateľmi Plánu udržateľnej mestskej mobility (PUMM) sa uskutoční v pondelok
25. novembra 2019 od 17.30 vo Hviezde. Prijmite pozvanie a prispejte svojimi názormi a podnetmi k zlepšeniu
dopravy a zvýšeniu kvality života v meste.

Cieľom strategického do
kumentu PUMM je na základe
dôkladnej analýzy dopravnej si
tuácie a dopravného správania
obyvateľov vytvoriť pre Trenčín
na mieru šitú koncepciu mobi
lity. Mala by zodpovedať náro
kom na život v modernom mes
te 21. storočia. Čo to znamená?
Napríklad automobily majú veľa
nesporných výhod a uľahčujú
mnoho situácií, nie vždy je však
jazda autom po meste tým naj
rýchlejším, najekonomickejším
a najpohodlnejším riešením. Čas
strávený v premávke by sa dal

využiť aj príjemnejšie. Napriek
tomu nám často nenapadne, že
mnoho ciest po meste by sme
zvládli rýchlejšie na bicykli, lac
nom a bezemisnom dopravnom
prostriedku. Alebo, že hľadanie
parkovacieho miesta v centre
nám môže zabrať rovnaký čas,
ako keby sme išli pešo či využili
MHD. Plán udržateľnej mobility
sa zameriava práve na vybalan
sovanie všetkých druhov dopra
vy tak, aby bolo pohodlné a pre
všetkých bezpečné jazdiť na bi
cykli, užívať si cestu peši, na dlh
šiu vzdialenosť využiť hromadnú

dopravu, a ak je to nutné, ísť au
tom. Podpora udržateľných fo
riem dopravy navyše vedie k čis
tejšiemu ovzdušiu, zníženiu
hluku a skvalitneniu verejného
priestoru. Tam, kde je upoko
jená doprava, darí sa lepšie aj
drobným živnostníkom. Mobili
ta je však komplexná téma a ne
týka sa len motorovej dopravy.
Rieši množstvo ďalších vecí ako
napr. bezbariérovosť alebo život
né prostredie. Preto je podstatné
pre dobrý plán udržateľnej mo
bility získať čo najviac názorov
od obyvateľov. Ich osobné skú
senosti sú v celom procese rov
nako dôležité ako znalosti zapo
jených odborníkov. Na prvom
zo stretnutí s verejnosťou chce
spracovateľ plánu, brnianske
Centrum dopravního výzkumu,

získať pohľad na Trenčín a pod
nety k problematickým témam
priamo od jeho obyvateľov. Dis
kutovať budete môcť na štyri
témy podľa toho, či vás zaujíma
automobilová doprava, citylo
gistika a zdieľaná mobilita, ne
motorová doprava a verejné
priestory alebo verejná hromad
ná doprava. Príďte a zapojte sa
so svojím názorom. Ďakujeme,
že nie ste ľahostajní k prostre
diu, v ktorom spolu žijeme.
(RED)
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Pre vjazd do pešej zóny si vybavte povolenie

 EDITORIÁL
Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
predkladáme vám nové vydanie
mestských novín s informáciami, ktoré je dobré vedieť. Čaká
nás veľa podujatí, verejná diskusia k doprave, koncoročné
stretnutie s primátorom, 30.
výročie Nežnej revolúcie, ale aj
pietna spomienka na ukončenie 1. svetovej vojny a posvätenie obnovenej juhoslovanskej
kaplnky (8. 11. 2019 o 10.30 h)
na hlavnom cintoríne. Prajeme
vám november plný inšpiratívnych stretnutí. Najbližšie Info
vyjde 3. 12. 2019.
Vaša redakcia

PREČO OBEDY
ZADARMO NIE
SÚ ZADARMO
So začiatkom školského
roka vstúpili do reality tak
zvané obedy zadarmo. To, že
zadarmo nebudú, bolo jasné
od začiatku všetkým mestám
a obciam, ktorých sa to týka.
Rodičia škôlkarov a školákov
zbystrili pozornosť, keď sa do
zvedeli, že budú musieť za obe
dy platiť. Síce menej, ale pred
sa. Prečo?
Doteraz to fungovalo tak,
že všetky režijné náklady pla
tilo mesto z rozpočtu. Obedy
zadarmo však zvýšili režijné
náklady natoľko, že mesto vy
užilo možnosť, ktorú mu po
núka školský zákon už 2 roky.
Pristúpilo k tomu až teraz. Vše
obecne záväzným nariadením
určilo príspevok zákonného
zástupcu dieťaťa na čiastoč
nú úhradu režijných nákladov.
Tým si len čiastočne zníži stra
tu, ktorú poskytovanie tejto
služby prináša.

 ČO SÚ REŽIJNÉ
NÁKLADY?

Nákup nových zariadení
do kuchýň, prijatie nových ku
chárok a s tým spojené navý
šenie peňazí na mzdy a odvo
dy. Viac peňazí ide na čistiace
a hygienické potrieby, na opra
vy, údržbu, energie, pranie pra
covných odevov. ciachovanie
váh. Keďže bude viac odpadu,
tak i jeho odvoz a likvidácia sú
drahšie ako doteraz.
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(E. S.)

Požiadať o povolenie vjazdu
do pešej zóny v prípade
svadby alebo krstu je potrebné 10 dní pred samotným vjazdom.

Do pešej zóny môžu bez po
volenia vojsť vozidlá a účast
níci cestnej premávky, ktorí sú
uvedení na dopravnom značení
v danej pešej zóne.
Na Hviezdovej ulici a Štúro
vom námestí, v úseku Hviezdo
slavovej ulice od Sládkovičovej
po Jaselskú, na Jaselskej uli
ci, Sládkovičovej i Vajanského,
na Mierovom námestí, Matúšo
vej ulici, Mariánskom námestí,
na Farskej ulici a na Ulici 1. mája
môžu do pešej zóny vojsť obyva
telia, užívatelia garáží a vyhra
dených parkovacích miest, ďalej
vývoz odpadu a havarijné služ
by, v prípade svadby aj vozidlo
novomanželov a vozidlá s po
volením mesta Trenčín. V pra
covných dňoch od 5.00 do 9.30
hodiny aj vozidlá zásobovania
s hmotnosťou maximálne 6 ton.
V pešej zóne na Hviezdosla
vovej ulici v úseku od Branecké
ho po Jaselskú ulicu sa môže po
hybovať vývoz odpadu a takisto
len vozidlá s povolením mesta.

 SVADBA, KRST,

PODUJATIE, STAVBA?

 Ak

pripravujete

svadbu

a máte záujem o vjazd iného vo
zidla, je potrebné vybaviť si po
volenie. Vyplnené tlačivo žiados
ti, ktoré nájdete na www.trencin.
sk v časti AKO VYBAVIŤ/TLA
ČIVÁ/DOPRAVA, treba zaslať
alebo doniesť na mestský úrad
do podateľne alebo na útvar mo
bility minimálne 10 pracovných
dní pred samotným vjazdom
do pešej zóny. Mesto Trenčín,
ako cestný správny orgán, môže
povoliť vjazd osobného moto
rového vozidla v odôvodnených
prípadoch. Pre ostatných účast
níkov svadobného obradu sú
parkoviská na najbližších uli
ciach Palackého, Mládežníckej
a pod. Autobus je možné zapar
kovať na maximálne 15 minút
na Palackého ulici, dlhodobo po
tom môže parkovať na Mládež
níckej ulici pri krytej plavárni.

 V prípade krstu dieťaťa môže
Mesto Trenčín povoliť vjazd
osobných motorových vozidiel
pre rodičov dieťaťa a osobám
s obmedzeným pohybom. O po
volenie treba rovnako požiadať
10 dní vopred. Tlačivo žiadosti
je rovnaké.
 K požiadavke na vjazd do pe
šej zóny počas verejných a kul
túrnych akcií a rovnako aj pri
zabezpečení stavebných úprav
na nehnuteľnostiach v pešej
zóne bude útvar mobility pristu
povať vždy osobitne a individu
álne so žiadateľom. Aj v tomto
prípade treba však najprv vy
plniť a doručiť tlačivo žiadosti
vopred.
Viac informácií získate
na útvare mobility. Kontakt:
032/6504 421 alebo milos.mi
narech@trencin.sk . FOTO: P. S.

Braneckého zostane v súčasnom režime
Po viacnásobnom monitorovaní dopravy na uliciach
Električná, Legionárska, K dolnej stanici, Hasičská
a Kniežaťa Pribinu je dnes isté, že dopravný režim na Braneckého ulici sa nezmení.

„Monitorovanie ulíc v septembri ukázalo, že kolóny sa
krátkodobo tvorili v križovatke Električná – K dolnej stanici v čase vývozu odpadu na ulici
K dolnej stanici. Išlo o zdržanie
120 – 300 sekúnd. Preto sme sa
dohodli so spoločnosťou Marius
Pedersen na skoršom vývoze odpadu, ešte pred rannou dopravnou špičkou. Dnes vozidlá stíhajú
opúšťať križovatku na jeden cyklus zelenej do 120 sekúnd, kedy
ich daným miestom prejde od 10

VEREJNÉ
ZASADNUTIE
ZASTUPITEĽSTVA

do 37,“ uviedol vedúci Útvaru
mobility MsÚ Trenčín, Róbert
Hartmann.
Zjednosmernením Branec
kého ulice sa zvýšila bezpečnosť
najzraniteľnejších účastníkov
dopravy – chodcov a cyklistov
na Braneckého ulici a na Nám.
sv. Anny. Zjednodušilo sa vychá
dzanie na hlavnú cestu obyvate
ľom Dolného mesta z Hviezdo
slavovej ulice, Horného Šianca
a Súdnej ulice. Úpravou do
pravných tokov prestali vznikať

takmer kilometrové kolóny
v smere zo Soblahovskej ulice
do centra mesta. „To všetko sú
opodstatnené dôvody, prečo ponecháme Braneckého ulicu v aktuálnom režime,“ skonštatoval
R. Hartmann.
K zjednosmerneniu Bra
neckého ulice od Námestia sv.
Anny (križovatka s Ul. Horný
Šianec) smerom ku križovatke
ulíc Rozmarínová, Vajanského
a Braneckého (pri gymnáziu)
došlo 1. júla 2019. V opačnom
smere je odvtedy povolená jazda
vozidlám záchranných zložiek
a ďalej iba autobusom MHD,
cyklistom a taxíkom, ktoré pat
ria k verejnej doprave. 
(E. S.)

20. 11. 2019 o 9.30 hodine
Pozývame občanov na novembrové 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.

29. október 2019

Primátor rokoval s premiérom
Slovenský premiér Peter
Pellegrini sľúbil pomoc pri
prevode starého železničného mosta do majetku
mesta a aj pri príprave
preložky štátnej cesty, ktorá pretína centrum mesta
v úseku od starého cestného mosta cez Hasičskú
a Štefánikovu ulicu.

„Mestu Trenčín chceme vyjsť
v ústrety tým, aby Železnice SR
našli spôsob, ako bezodplatne
alebo symbolicky za 1 euro previesť do majetku mesta starý železničný most. Dnes je nevyužívaný a mesto chce z neho urobiť tzv.
zelený most pre peších a cyklistov. Primátor Trenčína intenzívne obhajoval aj potrebu preložky
cesty I/61, ktorá pretína centrum mesta a spôsobuje značné
dopravné problémy. Ak sa javí,
že by bolo naozaj lepšie dať tú
cestu bližšie k železničnej trati, nesmieme byť my tou brzdou.
Ako prvý krok je potrebné uzavrieť diskusiu o zmene územného
plánu pre túto lokalitu, aby tam
bolo zakreslené budúce trasovanie cesty a potom môžeme hovoriť
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 STRUČNE

Ľ

udia so zdravotným postih
nutím majú možnosť obrátiť
sa pri ochrane svojich práv
na špecializovaný úrad, vedený
komisárkou Zuzanou Stavrov
skou. Vo štvrtok 14. novembra
navštívi Trenčín. V programe
dňa komisárky budú aj indivi
duálne konzultácie pre obča
nov. Ak máte podnet, môžete
prísť osobne v čase od 15.00
do 17.00 hodiny do sobášnej
siene mestského úradu.

N

a Mierovom námestí pri
Lipe slobody je od 4. 10.
2019 osadená bronzová doska.
Upozorňuje na pamätné
udalosti pred 51 rokmi, kedy
bol strom zasadený ako
protest proti augustovej
okupácii Československa
vojskami Varšavskej zmluvy.

ďalej o pomoci pri vypracovaní
dokumentácie. Následne príde
čas, kedy sa budeme rozhodovať o spustení investičnej akcie,“
uviedol premiér.
Primátor Richard Rybníček
zdôraznil, že spomínané do
pravné riešenie sa týka aj sta
rého cestného mosta, ktorý je
v katastrofálnom stave. „Aj ten
bude súčasťou projektovej dokumentácie. Ide o bezpečnosť ľudí,“

povedal.
Výjazdové zasadnutie pre
miéra Petra Pellegriniho a vy
braných ministrov Vlády SR sa
uskutočnilo v piatok 11. októbra
2019 v Trenčíne. Zúčastnili sa
na ňom predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja Jaroslav
Baška, primátor Trenčína Ri
chard Rybníček a predstavitelia
viacerých miest a obcí z regiónu.


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

S

trecha nad Farskými
schodmi už nezateká. Sta
ré drevené trámy, poškodené
vodou, boli nahradené, krytina
zaizolovaná.

Trenčín požiada o eurofondy na Hviezdu V
Mesto túto jeseň predloží žiadosť o nenávratný finančný
príspevok na Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu
Hviezda. V prípade schválenia europeňazí, bude Hviezda
zrekonštruovaná a vybavená modernou technikou. Zámeru dalo zelenú i mestské zastupiteľstvo.

Mesto využilo výzvu Minis
terstva kultúry SR a v najbliž
šom čase podá žiadosť o ne
návratný finančný príspevok
v predpokladanej výške opráv
nených výdavkov max. 8 milió
nov eur. Mesto bude spolufinan
covať projekt maximálne do 400
tisíc eur. V novom priestore
Hviezdy sa plánuje poskytovanie
aspoň troch špecifických služieb
kreatívneho centra. Napríklad
Otvorená pracovná dielňa, kde
sa môžu rozvíjať odvetvia kre
atívneho priemyslu ako dizajn,
architektúra, reklama. V Otvo
renom inovačnom ateliéri pôjde
o rozvoj kultúrneho dedičstva,
vizuálneho, scénického umenia,
ale aj umeleckého vzdelávania.
Počíta sa i s podporou kre
atívnej tvorby, a to cez rôzne
propagačné aktivity, či už vý
stavno-prezentačné činnosti ne
komerčného charakteru alebo

konferencie, workshopy, pre
hliadky a pod.
Kreatívne centrum bude mať
viaceré typy priestorov s vyba
vením. Tie si budú môcť prena
jímať rôzne subjekty na svoje

aktivity i široká verejnosť. Ak
Mesto so žiadosťou uspeje a prí
pravný proces pôjde bez prob
lémov, práce by sa mohli začať
v septembri 2020. V tom prípade
by mali byť ukončené v auguste
2022. Hviezda je jedinečným
kultúrnym stánkom v Trenčíne.
Jej prevádzka sa začala v roku
1940. V roku 2009 sa stala ná
rodnou kultúrnou pamiatkou.


(E. S.)

Pozývame Vás na

tradičnú koncoročnú diskusiu s primátorom

Richardom Rybníčkom
4. 12. 2019 o 17.30 h
Mestská športová hala Trenčín

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

súvislosti so snahou znížiť
tvorbu plastového odpadu
zaviazalo Mesto Trenčín pre
vádzky na Zimnom štadióne
P. Demitru, aby počas hokejo
vých zápasov v tejto hokejovej
sezóne zabezpečili čapovanie
nápojov do vratných zálohova
teľných pohárov. Toto opatre
nie znížilo množstvo odpadu
približne desaťnásobne. Kým
v minulej sezóne sa po zápase
odvážalo priemerne 30 vriec,
po zavedení vratných pohárov
sú to len dve až tri vrecia ko
munálneho odpadu.

D

o Vianoc 2019 bude lepšie
osvetlené Mariánske ná
mestie a s ním aj Farský kostol.
Zvýši sa tým nielen bezpeč
nosť v týchto miestach, ale aj
atraktívny pohľad na kultúrnu
pamiatku, ktorú bude vidno
už z diaľky. Práce má na sta
rosti Mestské hospodárstvo
a správa lesov. Na rekonštruk
ciu osvetlenia mesto vyčlenilo
11850 eur.

Poruchu na verejnom
osvetlení môžete
nahlásiť nonstop na
0905 316 690
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Mestské investičné akcie Budovu vedľa Hviezdy zbúrajú
Búracie práce zrealizujú už pravdepodobne v prvej
polovici novembra. Spolu s budovou odstránia i garáž.
Povrch pozemku napokon zarovnajú a upravia.

Škôlka na Kubranskej ulici je kompletne obnovená. Má zateplený obvodový i strešný plášť, nové okná, zmodernizované vykurovanie, osvetlenie a vzduchotechniku. Na tieto
práce získalo mesto peniaze z eurofondov a prispelo i zo
svojho rozpočtu. Išlo o investíciu vyše milión 130 tisíc eur.
Pre problémy s parkovaním vozidiel MHD pri konečnej zastávke na Opatovskej ulici mesto vybudovalo miesto na otáčanie i záchytné parkovisko pre
autobusy. Upozorňujeme, že na mieste pre otáčanie autobusov nesmú parkovať iné automobily.

Štyri základné školy na uliciach Veľkomoravská (foto),
Novomeského, Dlhé Hony a Hodžova majú nové odborné
učebne za peniaze z eurofondov. Mesto čaká na rozhodnutie o pridelení financií aj na odborné učebne v ďalších školách (Bezručova, Na dolinách, Kubranská).

Výstavba parkovísk vo vnútroblokoch na Inoveckej pokračuje. Vo vnútrobloku 16-26 pribudlo 26 nových parkovacích miest. Okrem toho sú tu zrekonštruované i priľahlé
komunikácie. Práce sa presunuli do ďalších dvoch vnútroblokov. Vo štvrtom sa bude pracovať v budúcom roku.

národná kultúrna pamiatka
a ani sa nenachádza v Mestskej
pamiatkovej rezervácii Trenčín,“ potvrdila Lucia Pavolková
z Krajského pamiatkového úra
du v Trenčíne.
Búranie stavby nesúvisí so
žiadnou konkrétnou výstav
bou na tomto mieste, ide len
o odstránenie spustnutej stav
Suterén budovy na Uli
ci kniežaťa Pribinu (vedľa
Hviezdy) bol kedysi využívaný
na sklady a archív, v minulosti
tu bola i práčovňa. Ostatné po
schodia slúžili ako kancelárske
priestory. To však bolo už dávno.
Dnes je dom, ktorý je vo vlast
níctve mesta, i vďaka „návštevám“ rôznych ľudí v dezolátnom
stave. I keď Mesto viackrát za
debnilo prístupy do vnútra, väč
šinou si poradili a násilím sa do
stali dnu, kde potom mnohokrát
zasahovala mestská polícia.
Kým vedľajšia budova býva
lého kina Hviezda je národnou
kultúrnou pamiatkou, v tom
to prípade ide o stavbu bez pa
miatkovej hodnoty. „Objekt nie
je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako

by a úpravu okolia. V spracová
vaných zmenách a doplnkoch
Územného plánu mesta Trenčín
je okolo Hviezdy navrhnutý blok
kultúry. „Konkrétne v priestore, kde je objekt na zbúranie, sa
do budúcna počíta s klubom s kaviarňou a malou scénou na koncerty, divadlo a podobne,“ po
vedal hlavný architekt mesta
Martin Beďatš. (E. S.) FOTO: P. S.

Cintoríny sú otvorené dlhšie
S blížiacim sa dušičkovým obdobím správca mestských
cintorínov, Pohrebníctvo Dvonč, sprístupnilo cintoríny
od 7.00 do 20.00 h. Dlhšie budú otvorené až do 4. novembra 2019.

Pre návštevníkov a nájom
cov hrobových miest bude Kan
celária správy pohrebísk so
sídlom v Dome smútku Tren
čín – Juh na Saratovskej ulici
otvorená do 4. 11. 2019 od 9.00
do 18.00 h. Na 1. novembra
2019 je zabezpečená mimo
riadna linka 32 z autobusovej
stanice na Saratovskú ulicu,
kde je jeden zo vstupov na hlav
ný mestský cintorín. Autobus
bude jazdiť i v opačnom smere.
O jeho zastávkach informujeme
na mestskom webe.

 KDE ZAPARKOVAŤ
Mesto upravilo dopravnú
situáciu na Soblahovskej ulici
pri cintoríne tak, aby tu dočas
ne pribudli možnosti parkova
nia. Zmena dopravného režimu
bude platiť až do pondelka 4.

novembra 2019 dopoludnia.
Dovtedy je možné bez úhrady
parkovať na časti Cintorínskej
ulice, ktorá je zjednosmerne
ná od križovatky so Soblahov
skou po križovatku s Tatranskou
ulicou. Autá sa späť na Sobla
hovskú dostanú cez ulice Tat
ranská a Krátka. Zdarma v spo
mínanom období zaparkujete aj
na parkovisku na Cintorínskej
ulici a na Strojárenskej pri vjaz
de do škôlky. Parkovať je možné
aj v uličke od kaplnky smerom
k parku pod Juhom. Po dohode
so spoločnosťou Lidl je sprístup
nené parkovisko pri supermar
kete do 3. novembra 2019 aj pre
návštevníkov cintorína.
Na ostatných parkoviskách
v tejto lokalite platí bežný režim.
Na Juhu nie je ešte parkova
nie zregulované, a tak tu vodiči
za parkovanie neplatia.
(E. S.)

29. október 2019
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Na Sihoti pribudnú nové jednosmerky
Mesto pripravuje zmeny dopravného značenia na štyroch uliciach sídliska Sihoť –
na Brigádnickej, Pod Skalkou, Pri Tepličke
a na Považskej ulici. Výsledkom by mali byť
prehľadnejšie cesty, väčšia bezpečnosť i parkovanie vyznačené v súlade s legislatívou SR.

 ZMENY
 ulice Brigádnická, Pri Tep
ličke časť Pod Skalkou sa stanú
jednosmernými
 na Považskej ulici v úse
ku medzi rodinnými domami,
od križovatky so Žilinskou až
po križovatku s Brigádnickou,
bude vytvorená Obytná zóna
 na časti ulice Pod Skalkou ne
bude možné parkovať
Smerovanie dopravy bude
zo Žilinskej na Brigádnickú,
z Považskej – Pri Tepličke s vý
jazdom na Opatovskú. Bezpeč
nejšie budú vjazdy aj výjazdy
z ulíc na hlavnú cestu. Tým, že
autá budú jazdiť po jednej stra
ne, na druhej môžu byť vyznače
né parkovacie miesta. Časť ulice
Brigádnická medzi križovatka
mi s Opatovskou a Považskou
bude obojsmerná, rovnako ako

ulica Pod Skalkou
v úseku od križo
vatky s Opatov
skou,
smerom
k novovybudova
nému parkovis
ku pri bytovom
dome č. 644/1.
Pri nastavení
dopravných tokov
bol problematic
ký úsek ulice Pod
Skalkou od Opa
tovskej po naj
bližšiu križovat
ku pred bytovkou
č. 661/2 a 659/4.
Aby mohla byť
na ulici zachova
ná obojsmerná premávka, nebu
dú na nej môcť stáť vozidlá ako
doteraz, často aj po oboch stra
nách. Šírkové parametre ulice
nevyhovujú predpísanej norme
a bezpečnosti vzhľadom na to,

že z ulice nie je výjazd a nemôže
byť ani zjednosmernená.
V tejto lokalite pribudlo tento
rok takmer 30 nových parkova
cích miest, na ulici Pod Skalkou
bolo vybudované parkovisko

s 22 stojiskami a na Žilinskej so
siedmimi. Zmeny sa pripravujú
v súvislosti so zavedením regu
lovaného parkovania 15. apríla
2020.

exekúcie predajom nehnuteľ
ností na dražbe, vrátane pozem
ku, na ktorom je ihrisko. Kon
com roka 2018 sa mesto snažilo
uspieť v dražbe, no neúspešne.
Išlo do nej so schválenými 40 ti
sícmi eur. Dokonca sa na dražbe
zúčastnila i Trenčianska parko
vacia spoločnosť so 100 tisíco
vou ponukou. Ak by parkovacia
spoločnosť, ktorej 100% vlastní
kom je Mesto Trenčín, pozemok
získala, nebol by problém, aby
sa dostal pod kontrolu a do ma
jetku mesta. Žiaľ, na dražbe us
pela s ponukou o 500 eur vyššou

iná fyzická osoba.
Napriek tomu, je tu ešte
možnosť dohodnúť sa s novým
majiteľom, či vôbec a za akých
podmienok by pozemok pod ih
riskom, vrátane herných prvkov
Mestu predal. Ihrisko je zatvo
rené na základe komunikácie
Mesta so Slovenskou obchod
nou inšpekciou. Mesto po upo
zorneniach od občanov žiadalo,
aby vzhľadom k nevyhovujúce
mu stavu herných prvkov usku
točnila opatrenia voči vlastníko
vi detského ihriska.



(Ľ. S.)

Prečo je ihrisko zatvorené?
Detské ihrisko na Beckovskej ulici bolo obľúbeným
priestorom rodičov a ich detí. Jeho majiteľ sa však oň
prestal starať, nekosil, nevyvážal smeti a neopravoval
čoraz viac poškodené herné prvky. Mesto sa ihrisko snažilo získať do svojho majetku. Získala ho však súkromná
osoba, ktorá sa o ihrisko tiež nestará a nezaujíma.

Pred časom sa na plote ihris
ka objavila informácia, že sa tam
má niečo stavať. Bol to veľmi ne
vydarený a zlý úmysel. „Územný
plán definuje tento pozemok ako
verejné parky a parkové úpravy, oddychovo-rekreačné plochy.
Novému majiteľovi tu nedovoľuje žiadnu výstavbu! To platí
a nič na tom nemienime zmeniť,“
hovorí hlavný architekt mesta
Martin Beďatš.
Detské ihrisko je v tejto lo
kalite potrebné a mesto malo
záujem získať ho do majetku,
obnoviť a prevádzkovať. Mest
ský parlament ešte v júli 2016
odsúhlasil odkúpenie pozem
ku ihriska, vrátane príslušen
stva od spoločnosti KUPAS
za 40 tisíc eur. Mesto malo už
pri predaji pozemku v roku 2006
zmluvne dohodnuté predkupné
právo. Spoločnosť KUPAS ho

však nikdy nepredávala, navy
še sa dostávala do čoraz väčších
dlhov. Napokon začali verite
lia, najmä daňový úrad a sociál
na poisťovňa, zriaďovať záložné
práva k tomuto pozemku.
Mesto ešte v roku 2016 s da
ňovým úradom vstúpilo do ro
kovaní v snahe kúpiť pozemok
nezaťažený záložnými právami.
Viackrát podalo i návrh na za
stavenie exekúcie vykonávanej
zriadením exekučného záložné
ho práva na pozemok. Medzitým
však vznikali ďalšie záložné prá
va zapísané na katastri. Hodnota
dlhov vtedy už prevyšovala 40 ti
síc eur, aj preto v decembri 2017
poslanci sumu 40 tisíc eur vyčle
nili výlučne na kúpu pozemku
a zvlášť schválili ešte 10 tisíc eur
na kúpu herných prvkov. Pre na
rastajúce dlhy jeden zo súdnych
exekútorov pristúpil k výkonu



(E. S.) FOTO: P. S.
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Dostali ste dotáciu?
Knižný projekt štartuje čoskoro
Nezabudnite na jej zúčtovanie
Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta v roku 2019 sú
žiadatelia povinní vyúčtovať. Lepšie je nenechať si to
na poslednú chvíľu.

Mesto Trenčín aj v tomto
roku podporilo aktivity v oblas
ti kultúry a záujmovej činnos
ti, v oblasti práce s mládežou,
v oblasti sociálnych vecí, v ob
lasti športu a telesnej kultúry,
aktivity v oblasti školstva, vý
chovy a vzdelávania a tiež v ob
lasti životného prostredia.
Dotačné kolá boli vyhlásené
v súlade so Všeobecne záväz
ným nariadením Mesta Trenčín
č.7/2012 „O poskytovaní dotácií
z rozpočtu Mesta Trenčín“, kto
ré v článku 8 hovorí aj o povin
nosti ich zúčtovania.
Zúčtovanie poskytnutej do
tácie je povinný vykonať žiada
teľ písomne na základe účtov
ných dokladov, a to do 60 dní
od uskutočnenia účelu dotácie,
najneskôr však do 5. 1. kalen
dárneho roka, ktorý nasleduje
po roku, v ktorom bola dotácia
poskytnutá.
Pri projektoch a jednora
zových akciách je potrebné vy
konať zúčtovanie dotácie do 60
dní od ukončenia dotovaného
projektu.Pri dotáciách na čin
nosť je možnosť zúčtovať dotá
ciu kedykoľvek po naplnení úče
lu dotácie najneskôr však do 5.
1. 2020. Včasným vyúčtovaním
dotácií sa vyhnete zbytočnej

nervozite a možným kompli
káciám, najmä ak chýbajú po
trebné podklady. Oneskorené
vyúčtovanie a oneskorené do
datočné opravné vyúčtovanie
je dôvodom k sankčným po
stihom. Zároveň je dôvodom
na vyradenie žiadateľa zo zo
znamu oprávnených žiadateľov
v budúcom roku.
Všetky podklady potrebné
na zúčtovanie poskytnutej do
tácie sú špecifikované v člán
ku 8 VZN č.7/2012 o poskyto
vaní dotácií z rozpočtu Mesta
Trenčín a v Zmluve o poskytnu
tí dotácie, ktorú ste uzatvorili
s Mestom Trenčín.
Zúčtovanie dotácie pred
kladá žiadateľ cez podateľňu
Mestského úradu v Trenčíne
na tlačive „Zúčtovanie dotácie
poskytnutej Mestom Trenčín“,
ktoré tvorí prílohu č. 7 tohto
VZN.
Pri jednorazových akciách
a projektoch žiadateľ predloží
aj tlačivo „Zhodnotenie realizovaného
projektu“,
ktoré tvo
rí prílohu
č. 8 tohto
VZN.

Od 16. novembra nájdete vo vybraných kníhkupectvách
v Trenčíne detské knižky označené ilustráciou projektu
Trenčianskej nadácie „Otvor srdce, daruj knihu“.

Určené sú deťom z mno
hodetných rodín, deťom osa
melých matiek alebo deťom,
ktorých rodina sa dočasne či dl
hodobo ocitla v núdzi. „Každoročne sa minimálne dvesto detí
teší z detskej knihy vo vianočnom
čase, darovanej neznámym návštevníkom kníhkupectva,“ hovo
rí správkyňa Trenčianskej na
dácie Alena Karasová. „A tak je
to dobre, pretože dobrým človekom môžeme byť, aj keď sa nikto
nedíva.“
Ak sa chcete k darcom pri
dať tentoraz aj vy, stačí niekto
rú z označených knižiek zaplatiť
a nechať v predajni. Adresátovi
bude odovzdaná prostredníc
tvom nadácie. Pätnásty ročník
projektu však bude výnimoč
ný. „K prvým sto zakúpeným
knihám sme pripravili darček,
ktorý je súčasťou celoročnej hry
Trenčianskej nadácie s názvom
Od novembra do novembra.

Oplatí sa starostlivo si ho uschovať. Jeho tajomstvo bude postupom času odhalené,“ vysvet
ľuje A. Karasová. Partnerské
predajne: Kníhkupectvo Panta
Rhei v ZOC Max, OC Laugari
cio a na Braneckého 7, Biopre
dajňa Malý princ, Mierové ná
mestie 29 a Knihy pre každého,
OD Prior.


(E. M.)

Podporte Psiu dráhu na Zongorke

VZN č. 7/2012

Knižnica vecí je otvorená

Tvorcovia
komunitného
projektu oficiálne prestrihli
pásku na Knižnici vecí 18.

októbra 2019. Police
sú plné vecí, ktoré si
môžete prísť požičať.
Za každý začatý týž
deň požičania sa platí
symbolický poplatok
1€. Bežná výpožič
ná doba je 1 týždeň.
Aby bolo zabezpečené
vrátenie vecí, za kaž
dú požičanú vec je
potrebné zložiť zálo
hu
(5€/10€/30€).
Knižnica má otvore
né v pondelok 17.00 –
19.00, v stredu 16.00 –
18.00 a v piatok 15.00
– 18.00. Už čoskoro
bude mať knižnica aj
online katalóg vecí,
ktorý bude slúžiť záro
veň ako na ich rezerváciu. Viac
na fb Knižnica vecí trenčín.

Psia dráha sa uchádza
o podporu ľudí na platforme
startlab.sk, ktorá pomáha rea
lizovať verejnoprospešné akti
vity. Prekážkovú dráhu pre psí
kov vybudovala Zelená hliadka
Trenčín s vyše 20 dobrovoľ
níkmi. Prístupná je zdarma
24 hodín denne. Chcú, aby sa
stala nielen centrom na cviče
nie psíkov, ale aj komunitným
miestom na stretnutia ľudí.

Radi
by
priestor
doplni
li o ďalšie
STARLAB.SK
prekážky,
ekologický psí pisoár, la
vičky, koše na odpad, informač
nú a náučnú tabuľu, kompostér
a keďže sa budú starať o celo
ročnú údržbu, tak aj o kosačku.
Viac informácií na www.start
lab.sk. Ďakujeme.

 ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred

11. 11. 2019 o 16.00 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 27. 11. 2019 o 16.30 v KD v Záblatí
VMČ Juh

4. 11. 2019 o 17.30 v KC Juh

VMČ Sever

7. 11. 2019 o 16.00 v Dennom centre na Sihoti

29. október 2019

Pozor na kúrenie tuhým palivom
S príchodom chladnejších dní začíname v objektoch
prevádzkovať zariadenia, spaľujúce tuhé palivo. Pri nesprávnom spôsobe kúrenia sa však do ovzdušia dostávajú látky, ktoré poškodzujú naše zdravie.

Ako môžeme prispieť k zníženiu množstva znečisťujúcich látok v ovzduší? Zásad je
niekoľko:
 používať len palivá (palivo
vé drevo, drevené brikety, dre
vené pelety a uhlie) uvedené
výrobcom zariadenia v návode
na obsluhu,
 v zariadeniach na spaľovanie
dreva spaľovať len čisté prírod
né drevo s vlhkosťou pod 20 %,
 v kotloch spaľujúcich uhlie
používať palivo s požadovanou
sírnatosťou,
 nespaľovať v kotloch a kr
boch mokré drevo, dre
votriesku, OSB dosky, rámy
okien, chemicky ošetrené drevo
a iný stavebný odpad,
 nespaľovať komunálny od
pad (plienky, plastové fľaše,
viacvrstvové obaly od nápojov,
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fólie, celofarebné letáky a časo
pisy, textil),
 dodržiavať správny postup
pri rozkurovaní a dodržia
vať podmienky pre dokonalé
spaľovanie,
 pravidelne čistiť vykurovacie
zariadenie a spalinovody (ko
mín, dymovod),
 udržiavať vykurovacie za
riadenie v dobrom technickom
stave,
 používať moderné vykurova
cie zariadenia.
Zdôrazňujeme, že vo vyku
rovacích zariadeniach v domác
nostiach je zakázané spaľovať
odpad.
Praktické informácie o kú
rení v domácnostiach sú zverej
nené na webovej stránke vyku
rovanie.enviroportal.sk
ÚSŽP

Budú mať voňavú záhradu
Materská škola
na Šafárikovej uli
ci 11 ďakuje mes
tu Trenčín za po
skytnutie
dotácie
z rozpočtu mesta
v oblasti životného
prostredia na vybu
dovanie VOŇAVEJ
ZÁHRADY v átriu
MŠ. Poďakovanie
patrí aj študentom
Strednej školy ume
leckého priemyslu v Trenčíne, ktorí sa spolupodieľali na tvorbe vi
zuálneho projektu.
(Z. MURÁRIKOVÁ, RIADITEĽKA MŠ)

Hrajte s Trenčianskou nadáciou –
Od novembra do novembra
Viete, koľko rokov má Trenčianska nadácia? Myslíte si,
že by ste mohli darovať aspoň jedno euro za jeden rok
života?

Ak je vaša odpoveď áno, po
tom ste ten pravý do hry „Od novembra do novembra“. Okrem
super ceny, o ktorú zabojujete
27. 11. 2020, celý rok oslavu
jete spoločne s nadáciou. Cie
ľom hry bude získať desať fa
rebných náramkov a poskladať
utajené SLOVO. Ku každému
náramku dostanete jednu indí
ciu. Náramok s indíciou získate

na akciách nadácie alebo jej
priateľov od novembra 2019
do novembra 2020. Prvá akti
vita s pätnásťročnou tradíciou
pod názvom Otvor srdce, daruj
knihu sa začína 16. novembra
2019. Všetky ďalšie informácie
sa včas dozviete. Prvá indícia je
zadarmo – utajené SLOVO sme
ani raz nepoužili v našom texte.


(TNN)

Zberné dvory budú
na Dušičky zatvorené
 Všetky tri zberné dvory
v Trenčíne (na Soblahovskej uli
ci, na Zlatovskej ulici a na uli
ci K zábraniu) budú vo Sviatok
všetkých svätých, v piatok 1. 11.
2019, a v sobotu 2. 11., v deň
Pamiatky zosnulých, zatvorené.
Obyvateľom budú k dispozícii
opäť v pondelok 4. 11. 2019.
 Vývoz komunálneho odpadu

aj triedeného zberu sa bude ro
biť bez zmeny.
 Zber objemného odpadu sa
z 1. 11. 2019 bude robiť o deň
skôr, už vo štvrtok 31. 10. 2019,
to znamená, že Juh a takisto
i Soblahovská, Noviny sa budú
upratovať vo štvrtok 31. 10.
2019.

DRUHÉ MIESTO ZA ORIGINALITU
Na 11. ročníku konferencie
Cyklistická doprava odovzdáva
la Slovenská agentúra životné
ho prostredia 22. októbra ceny
aktívnym mestám počas Európ
skeho týždňa mobility. V kategó
rii Originálna aktivita získal 2.
miesto Trenčín za aktivitu za
mestnancov mestského úradu.

Vyrobili kartičky s poďakovaním
obyvateľom, ktorí jazdia na bi
cykli. Spolu s taštičkou s drobný
mi darčekmi ich povešali na 135
bicyklov, ktoré pri obchôdzke
mestom stretli. Do ETM 2019 sa
na Slovensku so svojimi aktivita
mi a trvalými opatreniami zare
gistrovalo 58 samospráv. (E. M.)

Jesenné upratovanie je v záverečnej etape

Ešte dve soboty zostávajú do ukončenia organizovaného Jesenného upratovania 2019. Pripomíname, že na stanovištiach sú podľa harmonogramu vždy umiestnené dva veľkoobjemové kontajnery. Jeden na biologicky rozložiteľný
odpad (konáre a odpad zo záhrad, trávnikov a pod.) a druhý na iný odpad, okrem drobného stavebného odpadu.
Vykladať odpad po odvezení kontajnerov je prísne zakázané.

SOBOTA
9. 11.
2019
SOBOTA
16. 11.
2019

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

–– 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)
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Čaro Vianoc pod hradom
už má svoje kontúry
Z množstva
účinkujúcich
na vianočnom
festivale už dnes
môžeme
pre
zradiť niekoľko
hviezd. Po prvý
krát sa na Mie
rovom námestí
predstaví Katka
Knechtová so
svojou kapelou.
Vianočný kon
cert odspieva v Trenčíne pop
operné trio La Gioa. V špeci
álnom programe sa predstavia
vynikajúci umelci z jednej rodi
ny – herec Štefan Bučko, spe
váčka Adriena Bartošová a ich
dcéra Andrea Bučko s kapelou.
Na vianočný koncert sa domov,
do Trenčína, chystá Dušan Vitázek. Ženský pohľad na Via
noce ponúknu speváčky Veronika Rabada, Katka Koščová
a Mirka Miškechová. Vianoč
né melódie v originálnom po
daní prinesú muzikanti z Funny Fellows, či Vrbovské vŕby.
Na festivale nebudú chýbať

tradičné veľké folklórne progra
my, koledy zaznejú v podaní
detských folklórnych súborov
Kornička, Radosť, Kopaničia
rik, chlapov zo Škrupinky, či
speváčok zo Šafolky a Spjevulí
ze Skalice. Podrobný program
nájdete v budúcom, už decem
brovom vydaní novín INFO,
od polovice decembra na we
bovej stránke visit.trencin.sk
a v programových skladačkách
v Kultúrno-informačnom cen
tre na Mierovom námestí. Čaro
Vianoc pod hradom 2019 potr
vá od 5. do 22. decembra.
(RED)

Mestské divadlo Trenčín v Prahe

Zľava: M. Gavran, Diana Minarovičová, Štefan Richtárech, Zuzana Mišáková, Michaela Gallová, Simon Kopunec, herečka Mladena Gavran, zástupca veľvyslanca SR
v ČR Marek Bartko, umelecký producent Gavranfestu
František Karoch. 
FOTO: TOMISLAV HUBINKA
Na medzinárodnom festiva
le hier najhranejšieho chorvát
skeho autora Mira Gavrana
s názvom Gavranfest tento
rok reprezentovalo Sloven
sko Mestské divadlo Trenčín.
Na Malej scéne divadla STU
DIO DVA v Prahe uviedlo 8.
10. inscenáciu Shakespeare
a Alžbeta. Hra v réžii Michaely
Gallovej mala premiéru v Tren
číne 11. 10. 2018. Po inscená
ciách Všetko o ženách a Báb
ke, ide už o tretiu Gavranovu
hru v trenčianskom divadle.
V Prahe bol dramatik tvorcom

po predstavení osobne poďa
kovať. Odborná „gavranovská“
obec vysoko hodnotila najmä
herecké výkony a integrova
nie autentických Shakespea
rových sonetov do inscenácie.
Herci sa stretli so zástupca
mi slovenského veľvyslanectva
i s viacerými prekladateľmi Ga
vranových hier. Ak ste historic
kú drámu o láske a vlastnení,
slobode a moci či snahe ovládať
životy druhých ešte nevideli, di
vadlo ju najbližšie uvedie v rám
ci Noci divadiel 16. 11. o 18.00
hodine v Trenčíne.(RED)

KINO HVIEZDA TRENČÍN > DIVADELNÁ SÁLA

Noc divadiel
16—11—2019
10. ročník
Noci divadiel bude
v znamení Nežnej
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Divadlo Z kufra von (Bratislava):
Zlatá rybka – veselé divadelné predstavenie, v ktorom sa dozviete, ako

16.00 >

sa dá splniť dva a pol želania

www.nocdivadiel.sk

11 12 1
2
10
9
3
8
4
765

DETSKÉ DIVADLO >> VSTUP: ZDARMA

Mestské divadlo Trenčín:
Shakespeare a Alžbeta – fiktívny príbeh z obdobia renesancie

18.00 >

predstavuje slávne a významné postavy histórie, polemizuje o láske a vlastnení,
slobode a moci, o snahe ovládať životy druhých...

HISTORICKÁ DRÁMA >> VSTUP: ZDARMA

Pavol Seriš (Trenčín/Brno): Pozemšťan

21.00 >
– bláznivý príbeh mimozemšťana, ktorý sa túži stať pozemšťanom. Fyzický stand-up a komediálna pantomíma o tom, ako sa chováme a akí sme.

VSTUP: 8 EUR, PREDPREDAJ V KIC 6 EUR

KINO HVIEZDA TRENČÍN > ZRKADLOVÁ SÁLA

Splňme si svoj sen! – ako sa stať hercom, klau-

17.00 – 18.00 >
nom, akrobatkou s klaunmi Buwkom a Sniwkom

DETSKÝ WORKSHOP >> VSTUP: ZDARMA

17.00 – 19.00 >

Ponožkáči – výroba veselých ponožkových bábok

DETSKÝ WORKSHOP >> VSTUP: ZDARMA

Noc divadiel >> 16. 11. 2019
Kino Hviezda a GMAB
Podujatie organizuje:

Partneri podujatia:

KINO HVIEZDA TRENČÍN > FOYER

Divadelný kostým

>
– výstava študentov odboru Scénická kostýmová tvorba Školy umeleckého priemyslu Trenčín
VÝSTAVA >> VSTUP: ZDARMA

Galéria Miloša Alexandra Bazovského

Dogma divadlo (Trenčín): Lokál

18.00 >
– vernisáž/
happening, ktorý mapuje príbeh vzniku umeleckého diela, až po jeho slávnostné
odhalenie
VSTUP: ZDARMA

29. október 2019
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Oslavy 30. výročia Nežnej revolúcie
Na november '89 si prídu spolu s Trenčanmi zaspomínať Fedor Gál i výnimočný výber českých a slovenských
hudobníkov, ktorí zažili udalosti na vlastnej koži. Najväčším magnetom budú trenčianski Bez ladu a skladu.

Pamätník
obetiam
komunizmu
na Námestí sv. Anny
je dielom
akademického sochára Igora
Mosného.


FOTO: P. S.

V deň výročia, v nedeľu 17.
novembra, sa pri Pamätníku
obetiam totalitných režimov
na Námestí sv. Anny pred bu
dovou krajského súdu o 16.00
stretnú predstavitelia mesta
i verejnosti, aby si spomenuli
na tých, ktorých režim zavraždil

v šialených stalinských pro
cesoch, pri úteku cez hranice,
na ľudí, ktorým zničil životy pre
vieru, vymyslené obvinenia či
zopár neopatrných slov. Legen
dárnu pieseň Modlitba pro Mar
tu príde zaspievať jazzová spe
váčka Dáša Libiaková. O 18.00

poďakujeme za slobodu sláv
nostnou svätou omšou v Piaris
tickom kostole sv. Františka Xa
verského na Mierovom námestí.
Pondelok je netradičný deň
na koncerty, ale 18. november
sa oplatí rezervovať si až do ve
čera. Koncert na Mierovom ná
mestí so začiatkom o 17. hodine
a 11. minúte otvorí česká ka
pela Mňága a Žďorp. V 80. ro
koch zažila výsluchy na Štátnej
bezpečnosti i zrušené koncerty.
Zahrá nielen legendárne pies
ne Myslel jsem si, že je to láska,
Spaste svoje duše či Hodinový
hotel, ale aj skladby z úplne no
vého albumu. Potom sa už bude
spievať po slovensky. Z názvov
Píšte všetci modrým perom, Par
né valce či Udavač je jasný ďalší
hosť. Bez ladu a skladu zahrajú
na tomto námestí po dlhých 10
rokoch. Na Mierovom námestí
privítame aj jedného z lídrov
Nežnej Fedora Gála a prídu aj
Trenčania, ktorí pomohli zmene
režimu v našom meste.

Po koncertoch na námes
tí sa treba ísť zohriať do Kina
Hviezda a Klubu Lúč, kde bude
o 20.00 program pokračovať.
Zahrajú nestori trenčianskeho
undergroundu Chór vážskych
muzikantov, ktorí boli v 80. ro
koch vzorom partii okolo Mi
chala Kaščáka nielen v hudbe
a v slobode vyjadrovania, ale aj
v šatníku – práve CHVM začína
li s lookom, ktorý bol v tej dobe
šokom: čierne obleky, úzke kra
vaty a biele ponožky. Sekundo
vať im bude legenda z moravskej
strany hranice, skupina Ještě
jsme se nedohodli.
Jedinečným zážitkom bude
aj diskusia dvoch mužov No
vembra ´89 – Michaela Kocába
a Fedora Gála. Na záver si Mi
chael Kocáb zaspomína na časy
Pražského
výběru,
sklad
by z tých čias zahrá so skupi
nou Karpatské chrbáty. Vstup
na podujatia je voľný.


(J. S.)

HoryZonty ponúknu takmer dvadsať hodín filmov
Netradičné športy, prekonávanie výziev, cestovanie, život a pohyb v prírode – to sú hlavné témy festivalu, ktorý už po 14. rok prináša do Trenčína množstvo filmových
snímok a zaujímavých hostí. Festival dobrodružných
filmov HoryZonty sa uskutoční 7. – 9. novembra v Kine
Hviezda a klube Lúč.

„Aj tento rok sme sa snažili
zostaviť pestrý program a pozvať
inšpiratívnych hostí. Program by
mal byť rôznorodý, aby si v ňom
každý našiel to svoje,“ hovorí
riaditeľka festivalu Mária Dut
ková. Lákadlom prvého večera
bude známy vysokohorský nosič
a chatár z Rysov Viktor Beránek,

v piatok sa diváci môžu tešiť
na horolezkyňu Kláru Kolou
chovú, prvú Češku, ktorej sa
podarilo vystúpiť na tri najvyš
šie osemtisícovky. Priaznivcov
behu zaujme beseda s Jánom
Hazuchom, 76-ročným víťa
zom šiestich najprestížnejších
maratónov sveta. K ešte dlhším

V ARCHÍVNOM OKIENKU O GÉNIOVI,
KTORÝ MAL BYŤ ZABUDNUTÝ
Jeho budovy boli už vo svo
jej dobe považované za architek
tonické skvosty. Budovy tren
čianskej sporiteľne a obchodnej
akadémie sú dnes chránené
pamiatky.
Meno Ferdinand Silberste
in-Silvano malo byť v čase to
tality zabudnuté. Ako sa mu
podarilo prežiť obdobie holo
kaustu? Aké výhrady mali pa
miatkari voči vzhľadu novej

budovy sporiteľne? Prečítajte si
najnovší príspevok Archívne
ho okienka na www.trencin.sk.
Ide o spo
ločný pro
jekt
Mes
ta Trenčín
a Štátne
ho archívu
v Trenčíne.
archívne okienk

o

behom má blízko
Pavol Urbaník,
značkár pretekov
„Stefanik Trail“,
a jeho syn Mar
tin, organizátor
145 km dlhého ul
trabehu z mohyly
na Bradle do Bra
tislavy.
Film
„Značkár“ a be
sedu s jeho pro
tagonistami or
ganizátori zaradili do programu
v sobotu popoludní. Posledný
festivalový deň prijali pozvanie
aj Tomáš Šmátrala, trenčiansky
horolezec Gabriel Čmárik či ex
trémny biker Jan Kopka. Ten si
svoj prívlastok vyslúžil, okrem
iného, aj víťazstvom na prete
koch „Iditarod“ naprieč zimnou
Aljaškou, keď trasu psích zá
prahov absolvoval na snežnom
bicykli.
Súčasťou filmovej prehliad
ky budú súťažné neprofesio
nálne filmy i množstvo zahra
ničných snímok, medzi nimi
aj Oskarom ovenčený doku
ment „Free Solo“, zachytávajú
ci športový výkon svetoznáme
ho horolezca Alexa Honnolda.
Okrem filmov, prezentácií hostí

a besied sa diváci môžu tešiť aj
na workshopy, výstavy a sprie
vodné podujatia v centre mesta
a pri Zátoke pokoja naplánova
né na sobotu 9. novembra.
Už v nedeľu 3. novembra sa
bude konať špeciálne premieta
nie pod názvom „Retro v Metro“, v ktorom si diváci môžu za
spomínať na expedíciu Everest
87 a prostredníctvom filmu Pav
la Barabáša „Juzek“ aj na jedné
ho z dvoch Slovákov, ktorí ako
prví vystúpili na vrchol najvyššej
hory sveta, Jozefa Psotku.
Festival dobrodružných fil
mov HoryZonty sa uskutoční aj
vďaka podpore Mesta Trenčín,
Trenčianskeho samosprávneho
kraja a Audiovizuálneho fondu.


(J. L.) FOTO: ARCHÍV FESTIVALU
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Hľadajú domov
Plánujete si zadovážiť
zvieracieho spoločníka?
Možno vás oslovia práve
tieto psíky, ktoré túžia
po domove.

číslo 11 | ročník XXI

Medzinárodný úspech
Dračej Légie 2012

Asi 1,5-ročný kríženec
s jazvečíkom, hravý a aktívny
Dagy je vhodný k mladším ľu
ďom alebo deťom. Môže bývať
v byte alebo v dome so záhra
dou a trvalým vstupom dnu.

Športový klub Dračia Lé
gia 2012 Trenčín sa ako jediný
z Európy zúčastnil 12. – 13. ok
tóbra 2019 na medzinárodnom
festivale dračích lodí v hlavnom
meste Taiwanu Tai-Pei. Festival
usporiadala Čínsko-taiwanská
asociácia dračích lodí, ktorá po
zvala športový klub z Trenčína
ako jeden z najlepších na svete.
Na pretekoch sa zúčastnilo 9 po
sádok z USA, Canady, Malajzie,
Filipín a ďalších ázijských štátov.
Súťažili na tradičných dračích
lodiach, čo bola pre Trenčanov
prvá skúsenosť. Mestu Trenčín
a Slovensku však urobili dobré
meno a môžu byť na svoj výkon
hrdí – v silnej konkurencii veko
vo mladších súperov vybojova
li 2. miesto na trati dlhej 500 m
a 1. miesto na 5 tisíc m dlhej tra
ti. Blahoželáme!


Radosť u primátora
Zástupcov detského folklór
neho súboru RADOSŤ – vedúcu
súboru Emíliu Šteiningerovú,
pedagógov tanca Romana Šte
iningera, Petra Ježíka, Tomá
ša Žitňáka a Sáru Šteiningero
vú, spolu so súborovou mamou

Antóniou Gavendovou prijal
primátor mesta Richard Ryb
níček 18. októbra pri príležitos
ti 45. výročia založenia súboru.
Emílii Šteiningerovej zároveň
zablahoželal k životnému jubi
leu 80 rokov.
FOTO: P. S.

Ročný kríženec s dalmatín
com White je učenlivý a prítul
ný. Vhodný je do rodiny s deť
mi a k aktívnym ľuďom, do bytu
s častými prechádzkami alebo
na dvor.

Na osvojenie čakajú aj tri
šteniatka (2 psi a 1 fenka –
na foto), krížence slovenské
ho kopova a asi vlčiaka. V do
spelosti budú pravdepodobne
stredného vzrastu. Potrebujú
niekoho, kto s nimi bude mať
trpezlivosť a naučí ich po
slušnosti. Vhodné sú do bytu
i domu s prístupom dnu
v chladných dňoch.
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

ZAPOJILI SA DO TÝŽDŇA
MOBILITY I TÝŽDŇA ŠPORTU
Predškoláci MŠ, Šafárikova 11 a elokované
ho pracoviska na Východnej 9 sa počas Európ
skeho týždňa mobility zúčastnili v OC Južanka
na dopravnej výchove škôlkarov. Ďalej navštívi
li interaktívnu výstavu Moje telo, kde sa zážitko
vou formou oboznámili s ľudským organizmom.
Mesiac september ukončili zapojením sa do Eu
rópskeho týždňa športu, v rámci ktorého každý
deň organizovali športové dopoludnia.


ZLATA MURÁRIKOVÁ



RIADITEĽKA MŠ

FOTO: ARCHÍV KLUBU

BLAHOŽELÁME!
Z plaveckých pretekov
O pohár mesta Žilina (12. –
13. 10.) priviezol Trenčian
sky plavecký oddiel v ka
tegórii masters 8 pódiových
umiestnení.
Dvakrát zlato: Rudolf
Kochajda na 100 m voľný
spôsob a štafeta mužov na 4
x 50 m voľný spôsob – Jozef
Barborák, Stanislav Balaj,
Karol Gottschal a R. Kochajda. Päť strieborných me
dailí: Peter Bundala 50 m
voľný sp., Karol Gottschal
50 m voľný sp., Marta Csomová 100 m prsia, Rudolf
Kochajda 50 m voľný sp.
a 50 m prsia.
Bronz získala Marta Csomová na 50 m prsia. Na pre
tekoch sa zúčastnilo 53 klu
bov zo 6 krajín.

29. október 2019

VŠETKO NAJLEPŠIE!
Pri príležitosti 85.
narodenín prijal spisovateľa Rudolfa
Dobiáša primátor
mesta Richard Rybníček. Básnik, prozaik, dramatik, autor kníh pre deti
a mládež, rozhlasový publicista a redaktor sa narodil
29. 9. 1934 v Dobrej
neďaleko Trenčína.


Trenčania do kúpeľných
bazénov so zľavou
Od 2. do 23. decembra 2019 v pracovných dňoch a v novom
roku denne až do konca februára si môžete dopriať účinky
liečivej vody v Trenčianskych Tepliciach za polovicu.

FOTO: P. S.

Z KLUBU SENIOROV V OPATOVEJ
V októbri tradične vyjadru
jeme úctu našim starším spolu
občanom, snažíme sa pripome
núť spoločnosti, že aj seniori sú
stále jej aktívnymi členmi. Klub
seniorov v Opatovej usporiadal
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pre jubilantov posedenie v kul
túrnom dome, spestrené hu
dobnou
skupinou
EDEN
z Omšenia a miestnymi harmo
nikármi. Nálada bola výborná,
zaspievali si i zatancovali.(M. K.)

Zľava 50 percent bude platiť
pre vstup do všetkých termál
nych bazénov. Vo vonkajšom
bazéne Grand na kúpeľnom ná
mestí priamo v centre kúpeľné
ho mesta sa budete môcť okúpať
s 30-percentnou zľavou. Ide o 8.
ročník projektu „Kúpele v regióne“, ktorý sa minulý rok tešil re
kordnej návštevnosti.
Vstup do termálnych bazénov je
možný len pre osoby nad 18 ro
kov. Zľavy nie sú kumulovateľ
né, sú neprenosné a platia vždy

len pre jednu osobu po preuká
zaní sa občianskym preukazom
s trvalým pobytom v našom
meste.
Nakoľko je vstup do termál
nych bazénov podmienený ich
voľnou kapacitou, odporúčaná
je včasná rezervácia. Termál
ne bazény – predaj procedúr
(budova kaštieľ) denne, bazén
Grand v budove Rehabilitačné
ho bazéna tiež denne. Viac in
formácií na www.kupele-tepli
ce.sk.(RED)

KÚPELE V REGIÓNE

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO

zľava
50%a všetky

Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred
4. 11.

Mgr. Igor Cingeľ – Svetlo z Východu

11. 11.

Eva Struhárová, Patrik Čech – Poskytovanie sociálnych služieb v meste Trenčín

18. 11.

Anna Pisarčíková – Príprava jedál

25. 11.

Genpor. v.v. Ing. Pavel Honzek – Cintorín padlých v 1.
svetovej vojne Trenčín – Zábranie

n

y
azén

lne b

á
term

zľavnad
%
0
a
3
én Gr
z

na ba

Iné akcie:
11. 11.

Trenčín – Zábranie: 101. výročie ukončenia 1. svetovej vojny

28. 11.

SND Bratislava – O. Nedbal Poľská krv

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.
Slovenské výtvarné umenie na poštových
4. 11. – 29. 11. známkach – Ivo Veliký – výstava (výber a úprava
Karol Milan)

2.12. - 23.12.2019 v pracovné dni
2.1. - 29.2.2020 denne
aj pre občanov

NÁŠHO MESTA

vstup do termálnych bazénov je možný len pre osoby nad 18 rokov

Zľavy nie sú kumulovateľné, sú neprenosné a platia vždy pre 1 osobu po preukázaní sa občianskym preukazom
s trvalým pobytom v našom meste.
Vstup do bazénov je podmienený ich voľnou kapacitou (odporúčame včasnú rezerváciu termálnych bazénov).

Rezervácia a predaj procedúr:
Termálne bazény: Predaj procedúr (budova Kaštieľ) denne
Bazén Grand:
v budove Rehabilitačného bazéna denne

www.kupele-teplice.sk

28. 11., 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.

VÝZVA PRE LYŽIAROV –
STRETNUTIE PO ROKOCH
Lyžiari,
starí,
mladí,
priaznivci lyžovania, príďte
si zaspomínať na staré časy
na stretnutí v piatok 13. 12.
2019 o 15.30 do Posádko
vého klubu (Dom armády).

Prihlášky a viac informácií
získate na mailovej adrese ly
ziartts@gmail.com s preme
tom LYŽIARI alebo na tel. čísle
032/65 22 765, 0917 738 394
alebo 0907 555 941.
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KVÍZ K 100.
VÝROČIU
NARODENIA
VOJTECHA
ZAMAROVSKÉHO
1. Vojtech Zamarovský sa už
ako žiak základnej školy a študent trenčianskeho gymnázia
živo zaujímal o históriu a cudzie
jazyky. Rodová knižnica Zamarovských obsahovala 4200 vzácnych zväzkov, Vojtech sa zahĺbil
najmä do antických, filozofických a ekonomických diel. Rodisko bolo významným formovateľom budúceho spisovateľa.
Narodil sa 5. októbra 1919:
• v Zamarovciach
• v uličke pod
Trenčianskym hradom
• v Istebníku
2. Vyštudoval ekonómiu v Prahe a právo v Bratislave. Spočiatku pracoval v oblasti finančníctva a ekonomiky, neskôr zostal
na voľnej nohe a sústredil sa
na vlastnú literárnu tvorbu.
Napísal 15 kníh, jeho diela preložili do 14 jazykov a vyšli v celkovom náklade 2 milióny výtlačkov. Jeho prvá kniha vyšla v roku
1960. Tento historický cestopis
po najväčších výtvoroch ľudského umu a rúk má názov:
• Za siedmimi divmi sveta
• Návrat do staroveku
• Dejiny písané Rímom
3. V roku 1997 vznikol v Trenčíne Klub priateľov Vojtecha
Zamarovského. Množstvo entuziazmu, času i vlastných financií dlhé roky venuje odkazu
spisovateľa predseda tohto klubu, známy trenčiansky architekt, výtvarník a aktivista, ktorý
je dušou tohtoročných podujatí k nedožitej storočnici. Bol aj
hlavným organizátorom veľkej
výstavy na Trenčianskom hrade pod názvom „Cestovateľ stáročiami“, ktorú môžete navštíviť do 10. januára 2020. Jeho
meno je:
• Rudolf Dobiáš
• Ján Hubinský
• Július Bruna
Odpovede posielajte do 20. no
vembra 2019 na info@trencin.
sk. Oceníme troch výhercov.

otázky a odpovede
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Rubrika Otázky a odpovede
pomáha riešiť problémy v meste
 Kedy sa plánujú opraviť

chodníky na Juhu? Chodník
na Východnej ulici je samá
jama, na Ul. gen. Svobodu je
totálne rozbitý.
MILADA B.
Ján Korienek, vedúci útvaru
investícií:
V návrhu rozpočtu na rok
2020 sú financie na rekonštruk
ciu chodníkov na Juhu, ak budú
schválené mestským zastupiteľ
stvom, môžeme začať s rekon
štrukciou v jarných mesiacoch
2020.

 Bude sa na Palackého ulici

robiť pešia zóna? 
ANNA D.
Martin Beďatš, hlavný archi
tekt mesta:
Momentálne pripravujeme
jednoduchú úpravu Palackého
ulice tak, aby vznikli po oboch
stranách plnohodnotné cyk
lotrasy, čo prinesie aj čiastoč
né zníženie počtu parkovacích
miest. Ulicu chceme vylepšiť aj
pomocou väčších kvetináčov,
niekoľkých lavičiek a odpad
kových košov. Zároveň pripra
vujeme architektonickú štúdiu
na radikálnejšiu prestavbu Pa
lackého ulice tak, aby sa z par
koviska zmenila na príjemnú
ulicu s malým množstvom par
kovacích miest, hlavne pre krát
kodobé státie – systém kiss and
ride, taxi, imobilní a podobne.
Zároveň by mala ulica v bu
dúcnosti získať oveľa viac ze
lene a kvalitný mobiliár, nové
atraktívne osvetlenie, umelec
ké dielo a iné mestotvorné prv
ky. Tak by sa stala univerzálnej
šou, napríklad aj pre možnosti
organizovania pravidelných tr
hov v centre. Táto zásadnejšia
rekonštrukcia však bude vyža
dovať aj radikálnejšie usporia
danie inžinierskych sietí, hlav
ne kvôli výsadbe stromov. Celá
zmena ulice bude finančne ná
ročná a určite sa nebude reali
zovať skôr ako o tri roky. Mesto
totiž práve v týchto rokoch
čaká iná zásadná rekonštruk
cia. Tá sa bude týkať Hviezdo
slavovej ulice od Mestskej veže
až po Braneckého ulicu, vráta
ne Jaselskej a Vajanského uli
ce. Keďže ju chceme vo vyššom
štandarde, bude tiež finančne
náročná. Na toto práve prebieha

architektonická súťaž. Výsledky
budeme poznať začiatkom de
cembra 2019.

 Ako je to s parkovaním do-

dávok? Na sídlisku Juh parkujú na miestach pre osobné
autá a bránia pohybu chodcov, pretože zasahujú do polovice chodníka a prednou
časťou zasahujú cca 0,5 metra
do vozovky. Podľa môjho názoru majú dodávky parkovať
na pozemku ich majiteľa a nie
na pozemku mesta. 
JÁN F.
Ľuboslava Sedláková, útvar
mobility:
Firemné autá, dodávky pat
ria do firemných priestorov,
dvorov a nie na ulicu, medzi
obytné bloky. Zámerom mes
ta je „vytesniť“ dodávky zo síd
lisk, preto vo VZN o parkovaní
je stanovené, že vozidlá dlhšie
ako 5,3 metra nedostanú par
kovaciu kartu a zároveň vozidlo
môže parkovať iba na jednom
parkovacom mieste. Od 15.
apríla 2020 nebudú môcť
na sídlisku Juh tieto autá parko
vať na základe parkovacej karty.

 Priechod pre chodcov

na sídlisku Juh na Ulici
gen. Svobodu oproti Južanke
je nebezpečný. Ani blikajúce
svetielka na vozovke nebránia vodičom, aby prekračovali
rýchlosť. Na takéto frekventované priechody by patrili spomaľovače.
IVANA R.
Róbert Hartmann, vedúci
útvaru mobility:
Spomaľovače na tejto uli
ci neplánujeme umiestniť. Je
tu veľká frekvencia autobusov
a na také ulice spomaľovače
v zmysle platných dopravných
predpisov nepatria.

 Dá sa spraviť lavička

na zastávke na stanici, smer
Kubrá?
PAVOL Š.
Ľuboš Cvečka, Mestské hospo
dárstvo a správa lesov:
Lavičku na stanici – na za
stávke autobusov č. 1, 11
v smere Kubrá osadíme v no
vembri tohto roka.

 Je potrebné podať

ohlášku o udržiavacích

prácach, keď meníme okná
v byte?
JAROSLAVA M.
Beáta
Bredschneiderová,
útvar stavebný a životného
prostredia:
Pri oprave a výmene okien
nie je potrebné ohlásenie. Vý
menu môžete realizovať bez po
volenia stavebného úradu. Ak
pri výmene meníte rozmery,
tvar alebo členenie okien, je po
trebné výmenu vopred ohlásiť
stavebnému úradu.

 Kedy sa opraví chodník

na starom moste?
ĽUBOŠ K.
Róbert Hartmann, vedúci
útvaru mobility:
Chodníky na mostoch sú
v zmysle cestného zákona
vo vlastníctve a správe majite
ľa mosta – Slovenskej správy
ciest. Informovali sme ich.

 Každé ráno a popoludnie

doprava v Trenčíne kolabuje.
A semafory! Keď sa s kolónou
spoja dve križovatky a oproti
je prázdny smer, nám svieti
červená.
ANNA V.
Róbert Hartmann, vedúci
útvaru mobility:
V blízkej dobe plánujeme
urobiť niekoľko zmien v nasta
veniach svetelnej signalizácie.
V súčasnosti vpúšťa do centra
viac áut, ako z centra vypúšťa.

 Aký dom nám vlastne po-

stavia Pred poľom? Na povolení je písané nadstavba, ale
z výmeničky zostala len jama
v zemi. PETER
Adriana Mlynčeková, vedúca
útvaru územného plánovania:
V tejto lokalite postavia by
tový dom. Názov – nadstavba
výmeničky – má preto, že sta
vebník môže stavať len na pô
doryse pôvodnej výmeničky.
Ide totiž o stabilizovaný blok,
kde sa nemôže meniť pomer
zastavaných plôch vo vzťahu
k okoliu.

trencin.sk/oao

Toto je výbe
r
otázok a
odpovedí
z rovnomen
nej
rubriky na
mestskom
webe.
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16. 11. 2019 | 18.00 | Mestské divadlo Trenčín:
Shakespeare a Alžbeta

VSTUP ZDARMA, FOTO: R. STOKLASA

 DIVADLO
4. 11. | 19.00 | Zamilovaný
sukničkář

KINO HVIEZDA | Fraška s množstvom komediálnych situácií a prekvapivým koncom. Hrajú: Lukáš Vaculík, Adéla Gondíková, Martin Zounar, Mahulena Bočanová
a ďalší.

13. 11. | 19.00 | Dogma divadlo:
Konzervatívec

KLUB LÚČ | Hlavnou postavou je človek,
ktorý hľadí do vĺn míňajúcich sa za loďou.
Je to básnivý text o plynúcom čase.

13. 11. | 19.00 | Milenec

 KONCERTY
1. 11. | 21.00 | Secret Session +
Personal Spaces

2. 11. | 20.00 | Lyrik H sólo (1997
– 2019) + Roland Kánik
KLUB LÚČ | Koncert

3. 11. | 18.00 | Vokálny recitál

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

Koncert slovenského klavírneho virtuóza.
PIANO KLUB|

7. 11. | 17.00 | Hviezdy nad
Trenčínom Šláger TV

PIANO KLUB | Verejné nahrávanie Televízie

16. 11. | 18.00 | Miro Gavran:
Shakespeare a Alžbeta

KINO HVIEZDA | Historická dráma, ktorá
polemizuje o láske a vlastnení, slobode
a moci, o snahe ovládať životy druhých.
Predstavenie je súčasťou Noci divadiel
2019.

16. 11. | 21.00 | Pavol Seriš:
Pozemšťan

Bláznivý príbeh mimozemšťana, ktorý sa túži stať mimozemšťanom. Fyzický stand-up a komediálna
pantomíma o tom, ako sa správame a akí
sme. Predstavenie je súčasťou Noci divadiel 2019.
KINO HVIEZDA

|

17. 11. | 18.00 | Slabomyseľná

KD OPATOVÁ | Temná psychologická dráma

na motívy hry Patricka Hamiltona.
22. 11. | 17.00 | Perinbaba

KINO HVIEZDA | Rozprávkový muzikál v po-

daní Mestského divadla Trenčín.

24. 11. | 18.00 | „Ochotníci“
– derniéra

KINO HVIEZDA Posledná repríza jednej
z najúspešnejších autorských hier Divadla
Normálka.
|

29. 11. | 19.00 | Seriš a Hubinský:
Podivný FRK nehrdzavie/
Neandrtal Party

KLUB LÚČ
Predstavenie pozostávajúce
z výberu skečov autorského.
|

 NEDAJTE SI UJSŤ
9. 11. | 16.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom:
Poslední majitelia
Trenčianskeho hradu

KLUB LÚČ | Koncert pestrockovej kapely
a kapely, ktorá sa vo svojej tvorbe inšpiruje najmä psychedelickou hudbou.

6. 11. | 19.00 | Jozef Holly – Band
& String Quartet TOUR 2019

KINO HVIEZDA | Brilantná komédia o nástrahách, ktoré čakajú na muža po 22 ročnom manželstve. Hlavný hrdina, Martin
Mňahončák, sa dostáva do víru komických
aj pikantných situácií s atraktívnymi ženami (Karin Haydu, Mirka Partlová, Dominika Žiaranová).

28. 11. | 19.00 | Koncert Jána
Svetlana Majerčíka

Šláger.

8. 11. | 19.00 | Koncert Nanyho
Hudáka

Spevák, ktorý svojimi
piesňami a príbehmi inšpiruje poslucháčov po celom rodnom Československu.
SAVANNA CAFÉ

|

15. 11. | 21.00 – 0.00 | Tom
Holliston (NoMeansNo) + Selina
Martin

SAVANNA CAFÉ | Koncert rodofolkového
pesničkára a speváka z Východnej.

29. 11. | 19.00 | Nedvědovci

KINO HVIEZDA | Nezabudnuteľné hity legendárnych bratov, v podaní Františka
a Vojtu Nedvědovcov.

2. 12. | 19.00 | Szidi Tobias &
Band Vianočné turné 2019

PIANO KLUB | Vianočné turné charizmatickej speváčky, ktorá mení text a hudbu
na posolstvo a odkaz ľudom.

 VÝSTAVY
1. – 30. 11. | Slovensko v kresbe

POSÁDKOVÝ KLUB | Kresba ceruzkou – Mi-

chal Jambor.

1. – 30. 11. | Jozef Švikruha:
Výber z tvorby

16. 11. | 16.00 | Noc divadiel

Tom je samoučený muzikant
nezávislého rocku a textár. Selina Martinje mimoriadne uznávaná textárka a vokalistka.
KLUB LÚČ

|

16. 11. | 16.00 | 65. výročie
založenia súboru Družba

POSÁDKOVÝ KLUB | Slávnostný program
trenčianskeho folklórneho súboru Družba
pri príležitosti 65. výročia založenia.

16. 11. | 18.00 | Within
Destruction tour 2019

KLUB LÚČ | Nahum – death trash (Ostrava),
Innersphere – melodic death (Plzeň), Purnama – death black (Turnov).

16. 11. | 20.00 | Dymytry
PIANO KLUB |

19. 11. | 18.00 | Lenka Filipová

KINO HVIEZDA | Koncert českej speváčky,
gitaristky a hudobnej skladateľky.

23. 11. | 20.30 | Midi Lidi +
Ventolin

KLUB LÚČ | Kvalitný humor, insitné muzikanstvo a piesne s názvami.

24. 11. | 18.30 | Richard Müller:
Šansóny a iné piesne

PIANO KLUB | Koncertný program zo šansónových piesní z autorskej dielne Hapka/
Horáček. Hostia: M. Kocáb a O. Soukup.

KIC | Od dlhoročných vlastníkov Trenčianskeho hradu Ilešháziovcov hrad
a panstvo odkúpil bankár a obchodník Juraj Sina. Trenčianskemu hradu
síce Sinovci zabezpečili iba nevyhnuté
opravy, ale výrazne zmodernizovali kúpele v Trenčianskych Tepliciach. Sinova
vnučka, Ifigénia de Castris d´Harcourt,
známa finančná magnátka, mecenáška umenia a donátorka stavieb, venovala chátrajúci hrad mestu Trenčín.
Aký zásnubný dar venoval bohatý Juraj Sina cisárovi Františkovi Jozefovi?
Čo bolo príčinou nešťastného prvého
manželstva Ifigénie de Castris? Prečo
musela Ifigénia d Harcourt odpredávať
svoje rozsiahle majetky?

SAVANNA CAFÉ | Výtvarník a pedagóg, ktorý sa vo svojej tvorbe inšpiruje predovšetkým slovenskou krajinou a dedinou v jej
pôvodnej kráse, najčastejšie v jesennom
a zimnom období.

2. – 30. 11. | 30 rokov po Nežnej

VKMR JASELSKÁ | Výstavka tematických
dokumentov z fondu trenčianskej knižnice venovaná 30. výročiu Nežnej revolúcie.

2. – 30. 11. | Fantastický svet
Roalda Dahla

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

do 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.

do 4. 12. | Radove radovanie
GALÉRIA VÁŽKA

Jarábka.

|

Výstava diel Radoslava

KINO HVIEZDA | Noc divadiel ponúkne divadelné predstavenia, rozprávku,
výrobu veselých ponožkových bábok,
detský workshop aj výstavu prác študentov odboru Scénická kostýmová
tvorba ŠUP v Trenčíne. Program podujatia nájdete v novinách INFO na str.
11.

17. 11. | 16.00 | Kladenie
vencov
NÁM. SV. ANNY |

18. 11. | 17.00 | Spomienka
na november 1989

MIEROVÉ NÁMESTIE | Pripomeňme si
pamätné udalosti z novembra 1989.
Program:
17.00 – 18.00 Mňága a Žďorp
18.00 – 18.40 Fedor Gál + regionálni
lídri Nežnej revolúcie
18.45 – 19.30 Bez ladu a skladu
KLUB LÚČ + KINO HVIEZDA |

20.00 – 20.40 Chór vážskych muzikantov
21.00 – 21.40 Ještě jsme se nedohodli
21.45 – 22.25 Michael Kocáb + Fedor
Gál
22.30 – 23.30 Micheal Kocáb + Karpatské chrbáty

2 | KAM

kam v trenčíne

 FILM

4. – 29. 11. | Slovenské výtvarné
umenie na poštových
známkach – Ivo Veliký

Kino Metro
3. 11. | 18.30 | Retro v Metro

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Výstava poštových

Špeciálna sekcia
festivalu HoryZonty. Filmové návraty
k významným československým výstupom a expedíciám.

známok. Výber a úprava: Karol Milan.

6. 11. | 8.30 – 10.00 |
HoryZonty – dopoludňajšie
premietanie

KIC | Výber z tvorby: Silvia Mikolášková
a Matej Kovalčík. Vernisáž: 7. 11. o 16.00.

ARTKINO METRO

|

ARTKINO METRO | Pásmo vybraných fil-

6. 11. – 2. 12. | Hory a krajina

POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografií.

7. – 30. 11. | Dva pohľady
7. 11. – 11. 12. | 56. Méta

mov pre seniorov.

TSK | Výstava fotografií členov fotoskupiny
Méta. Vernisáž: 7. 11. o 17.00.

CINEMAX

11. 11. – 6. 12. | Príroda, životné
prostredie a deti

od 31. 10. | Sirota Brooklyn

Americká dráma. Skvelý Edward Norton, ktorý režíroval, napísal, ale aj produkoval film Sirota Brooklyn, si v ňom
zahrá aj hlavnú postavu – osamelého
súkromného detektíva s Tourettovým
syndrómom.
od 31. 10. | Amnestie

CINEMAX | Slovensko-česká dráma.
Film, ktorý sa okrem príbehu troch
rodín zasiahnutých komunistickou
perzekúciou, venuje aj vzbure väzňov
v Leopoldove.

ZUŠ K. PÁDIVÉHO | Výstava prác z regionálnej výtvarnej súťaže pre materské, základné a základné umelecké školy.

do 13. 11. | Celorezortné súťažné
prehliadky FotoAtak 2019
a GalériaMIL 2019
POSÁDKOVÝ KLUB |

14. 11. – 13. 12. | Eva Činčalová

od 7. 11. | Narušiteľ systému

do 17. 11. | V kocke

od 14. 11. | Charlieho anjeli

Americká akčná komédia. Najšarmantnejšie smrteľné agentky sú späť! Kristen Stewart, Naomi Scott a Ella Balinska sa predstavia v novom, ženskom
pohľade na kultových Charlieho anjelov pod taktovkou Elizabeth Banks.
od 21. 11. | Appka

CINEMAX | Americký horor. Partia kamarátov si zo zvedavosti nainštaluje
novú appku, ktorá vie vypočítať, koľko
času vám ostáva do smrti.

od 21. 11. | Pardon, nezastihli
sme vás

Dráma. Ricky a jeho rodina bojujú
s ťažkosťami kvôli dlhu od finančnej
krízy v roku 2008. Príležitosť opäť sa
postaviť na nohy a získať nezávislosť
sa objaví s lesklou novou dodávkou,
ktorá poskytne Rickymu šancu stať sa
samostatne zárobkovým šoférom. Je to

KREATIVO | Deti predškolského veku pri hre
s kockami LEGO DUPLO®. Je potrebné sa
vopred dohodnúť na tel. č. 0915 863 688.

pondelok, streda | 10.00 –11.00 |
Folklórny klubík Drobci
KC AKTIVITY

|

0904 927 161.

Ľudové tance, spev. Info:

pondelok – nedeľa | 14.00 –
18.00 | Voľná hra s kockami
LEGO

NOVÁ VLNA | Maliarska transformácia digi-

15. – 30. 11. | Trenčín a okolie
na poštových dokladoch
a dobových pohľadniciach

POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.

KC AKTIVITY | Pre deti a mládež od 5 do 20

rokov. Info: 0911 603 068.

utorok – štvrtok | 0.00 |
Kreatívno-vzdelávacie KURZY
pre deti s kockami LEGO®

KC AKTIVITY | Pre deti od 5 rokov. Info:
info@kcaktivity.sk, 0908 211 131.

utorok | 16.00 – 17.15 | Basketbal

Pre dievčatá vo veku 6 – 8
rokov. Info: 0918 859 811.
SOKOLOVŇA |

utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 |
Korzo dance

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

MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-

pondelok, streda | Neonity

do 30. 11. | Herbár ľudu Váhu –
Herbarium Populi Vagi

KC AKTIVITY | Tanečné skupiny moderného
tanca. Info: 0915 101 051.

do 30. 11. | Maľba, textil, voľná
tvorba, socha

MESTSKÁ VEŽA | Autoi: Krajčo, Eva Kulhán-

ková, Peter Lehocký a Igor Mosný.
do 30. 11. | Celorezortná
prehliadka záujmovej
a umeleckej tvorivosti
príslušníkov OS SR

Pripravuje Personálny
úrad OS SR a Posádkový klub.
POSÁDKOVÝ KLUB |

1. 12. – 24. 1. | Krása, moja
záľuba

POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava ručných prác.

TRENČIANSKY HRAD | Večerná prehliadka
hradu s čertovsky mrazivou atmosférou.

9. 11. | 13.00 – 17.00 | Hudobnospevné a tanečné tradície –
Deti deťom

10. 11. | 14.00 – 16.00 | Nedeľné
výtvorky

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

TRENČIANSKY HRAD | Výstava pri príležitosti 100. výročia narodenia V. Zamarovského.

2. 11. | 16.00 – 20.00 | Nebo,
peklo, Krampus...

MC SRDIEČKO – KC STRED | Pre deti od 2 r.

do 30. 11. | Trenčín a okolie
na poštových dokladoch
a dobových pohľadniciach

do 30. 11. | Cestovateľ
stáročiami – 100 rokov Vojtecha
Zamarovského

VKMR | Zážitkové čítanie.

utorok | 15.30 – 17.00 | Klub
malých keramikárov

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

TRENČIANSKY HRAD | Výstava spájajúca etnografiu ľudového odevu Považia s umeleckou fotografiou Michala Zahornackého.

7., 21. 11. | 9.30 – 11.30 |
Galerkovo

KC STRED | VIII. pokračovanie tanečných
dielničiek pre malé deti DFS Čakanka Nové
Mesto nad Váhom a DFS Kornička Trenčín.

Otvorenie výstavy
s prednáškou 19. 11. 2019 o 15.30.

POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.

VKMR | Na základe indícií spolu nájdeme rozprávku, ktorú vám rodiča prečítajú
v knižnici alebo doma.

1. 11. – 30. 11. | Králik
a medvedica

glicky a deti sa pri nich hrajú.

|

18. 11. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

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

19. – 30. 11. | 1. československý
armádny zbor v bojoch
za oslobodenie Československa
POSÁDKOVÝ KLUB

VKMR | Ponuka pre pedagógov na realizáciu vyučovania formou zážitkového čítania
či tvorivých dielní.

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

streda | 10.00 | Mommie‘s
English Club

|

do 30. 11. | Vitajte v knižnici

Deti od 4 – 11 rokov skladajú
LEGO® podľa vlastnej fantázie.

Výstava ponúka prierez históriou
galérie a jej činnosťami „v kocke“.
GMAB

medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne.

KREATIVO |

utorok | 15.00 – 16.00 |
Spievaná angličtina

tálneho obrazu. Vernisáž: 14. 11. o 19.00.
Hosť: jazzová zostava Tibor Feledi Trio.

Americký akčný historický film podľa skutočných udalostí. Krátko po japonskom útoku na Pearl Harbor počas
druhej setovej vojny nastáva ďalší zlomový moment v Tichomorí.

pondelok – piatok | 9.00 – 12.00
| Rána pre maminy

kov. Veľký inžinier – od 6 – 11 rokov.

Americký horor. Film nadväzuje na príbeh filmu Osvietenie, ktorý popisuje
hrôzostrašné udalosti, ku ktorým došlo
pred 40 rokmi v hoteli Overlook. Teraz
už dospelý Dan Torrance (Ewan McGregor) sa usilovne snaží vyrovnať so
svojím hrôzostrašným zážitkom z hotela a nájsť pokoj v duši. Všetko sa ale
zmení vo chvíli, keď sa stretne s Abrou,
odvážnym mladým dievčaťom, ktoré je
obdarené mimoriadnymi schopnosťami označovanými ako „žiarenie“.

od 14. 11. | Bitka o Midway

 DETI

KREATIVO | Malý konštruktér – od 4 – 5 ro-

od 7. 11. | Doktor Spánok

Nemecká dráma. Bernadette je dievča s tvárou anjela, no plné nespútanej
energie. Je ‘narušiteľom systému’. Tento termín sa používa pre problémové
deti, ktoré porušujú každé jedno pravidlo; deti, ktoré odmietajú prijať akýkoľvek druh štruktúry a ktoré postupne
prepadnú cez trhliny detských zariadení sociálnej starostlivosti.

číslo 11 | ročník XXI

Dance

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

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

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 | 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.

do 30. 11. | Pasovanie prvákov
v knižnici
VKMR | Slávnostný zápis do knižnice.

do 30. 11. | Čítajme všetci,
čítanie je super

VKMR | Vyhlásenie jubilejného 56. ročníka

GMAB | Prehliadka výstav spojená s tvorením pre deti od 6 rokov a ich rodičov.

16. 11. | 9.30 – 11.30 | Tvorivá
sobota

KC AKTIVITY | Výroba vianočných darčekov.
Info: mirka@kcaktivity.sk, 0918 561 320.

17. 11. | 16.00 – 17.00 | Detský
divadelný klub: Vlk na mesiaci

KLUB LÚČ | Hlavný (anti)hrdina – Vlk, je
posadnutý túžbou dostať sa na Mesiac.

22. 11. | 10.00 | Stanislav
Repaský: Natálkine
dobrodružstvá

VKMR | Beseda žiakov ZŠ so spisovateľom.
Kontakt: 032/746 07 15.

 SENIORI
streda | 8.00 | Babi, pošli mi to
mejlom
VKMR JASELSKÁ | Info: 032/770 83 14.

7., 21. 11. | 15.30 – 17.30 | 8. 11. |
15.00 – 19.30 | Klub JDS č. 30
KC AKTIVITY | Info: 0905 982 132.

5., 9., 19. 11. | 9.00 – 11.30 |
Ateliér pre seniorov

GMAB | Tvorivé dielne nielen pre seniorov
na rôzne témy a techniky.

11., 25. 11. | 16.00 – 18.00 |
Ovládanie mobilných telefónov

KC AKTIVITY | Prednáška.Info: 0905982132.

12., 26. 11. | 14.30 – 15.30 |
Cvičenie pre seniorov

KC AKTIVITY | Info: 0905 982 132.

12. 11. | 15.00 | Stretnutie
jubilantov

POSÁDKOVÝ KLUB | Spoloč. posedenie.

13. 11. | 13.30 | Seminár XXXIII.
ročníka Akadémie tretieho veku

KC STRED | Program: Kardiovaskulárne
ochorenia a hypertenzia ako rizikový faktor. Osobnosti Trenčína: J. Branecký. Počujete dobre? Poruchy sluchu u seniorov.

29. október 2019
21. 11. | 15.00 | Jesenné
spoločenské stretnutie
seniorov

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-

ských veteránov.

22. 11. | 16.00 – 18.00 | Tvoríme
adventné vence a ikebany

KC AKTIVITY | Tvorivý workshop vo vianočnom duchu. Info: 0918 561 320.

 PREDNÁŠKY
streda | 15.00 | DIA mapa
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ |

2. 11. | 15.00 | Potulky po Rusku,
aneb ako som sa skoro stal
agentom

KAVIARNIČKA NA CESTE | O potulkách Ruskom porozpráva MUDr. Šimon Žďársky.

5. 11. | 16.00 | Najnovšie romány
Kataríny Machovej

VKMR JASELSKÁ | Beseda s autorkou úspešných románov pre ženy.

6. 11. | 19.00 | Galéria včera
a dnes?

GMAB | Diskusia o úlohach našich galérií.

7. 11. | 16.00 | Čo ukrýva
depozitár: Život a dielo Karola
Brančíka
TRENČIANSKE

MÚZEUM

|

Mgr. Martin Štefánik.

Prednáša

7. 11. | 17.00 | Interaktívna
prednáška Génové kľúče

Odomkni svoj potenciál ukrytý v DNA. Rezervácie
na kreativotn@gmail.com.
KREATIVO

|

8. 11. | 17.00 | Svetový deň boja
proti Detskej obrne

Prednáška prim.
MUDr. Pavol Šimůrka, Ph. D.
KAVIARNIČKA NA CESTE

|

10. 11. | 16.00 | Spoznaj
Bazovského

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

|

11. 11. | 16.00 | Invázne rastliny
v našich záhradách
POSÁDKOVÝ KLUB

Dr. Peter Zelizňák.

|

Prednáša pplk.v.v.

13. 11. | 15.30 | Slovenskí letci v 2.
svetovej vojne
POSÁDKOVÝ KLUB |

án Hrodegh.

Prednáša MUDr. Mari-

13. 11. | 17.00 | Povedz mi, čo
čítaš... Peter Trník

Talkšou Zuzany Mišákovej nielen
o literatúre.
VKMR

|

15. 11. | 10.00 | Kolokvium
k nežnej revolúcii 1989
v Trenčíne

Kolokvium
za účasti pamätníkov a historikov.
TRENČIANSKE

MÚZEUM

KAM | 3

kam v trenčíne

|

15. 11. | 17.00 | Pregnancy
networking – podpora žien
v tehotenstve

20. 11. | 17.30 | Komentovaná
prehliadka aktuálnej výstavy

5., 19. 11. | 16.00 – 18.30 |
Večerný ateliér pre dospelých I.

21. 11. | 16.00 | 100 rokov vzniku
pyrotechniky v ČSR

9., 23. 11. | 14.00 – 17.00 | Tak
sme sa odievali

GMAB | Prehliadka výstavy V kocke.

POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ing. I. Chyla.

21. 11. | 16.00 | Mám poruchu
osobnosti?

TRENČIANSKY HRAD |

Herbár ľudu Váhu.

Workshop k výstave

VKMR | Pravidelná diskusia s odborníkmi.

12. 11. | 16.00 – 18.30 | Večerný
ateliér pre dospelých II.

23. 11. | 15.00 | Liečivé bylinky
na liečbu ochorení dýchacích
ciest

16. 11. | 10.00 – 18.00 | ŠTYRI
ŽIVLY – Škola sebapoznania I.

KAVIARNIČKA NA CESTE | Prednáša Ing. An-

ton Blahuš, PhD.

27. 11. | 9.00 | Stop násiliu
na ženách

Preventívna aktivita. Účasť treba
vopred nahlásiť. Kontakt: 032/746 07 15.
VKMR

|

28. 11. | 17.00 | Igor Bukovský:
(Za)chráňte svoje črevo

VKMR | Beseda s lekárom a spisovateľom.

30. 11. | 9.00 – 17.00 | Očista
a harmonizácia pľúc a hrubého
čreva

Seminár zameraný na očistu podľa ročného biorytmu. Rezervácia:
0907 493 654.
KC AKTIVITY |

 KURZY

GMAB | Rôzne témy a techniky.

Nahliadni do svojho vnútra
a odhaľ svoj potenciál. Info: 0907 493 654
KC AKTIVITY |

16. 11. | 14.30 – 17.30 | Tvorivá
sobota pre dospelých

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

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

Aktuálny rozvrh
na https://www.unidc.sk/mesto/trencin/.
HANGÁR

KLUB

|

pondelok | 19.00 – 20.00 |
Francúzsky jazyk – začiatočníci

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

utorok | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk – pokročilí II.

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

 ZÁPASY
2.11. | 13.00 | HK AS TRENČÍN
– Vranov nad Topľou
ŠPORTOVÁ HALA

|

dorastenky.

Hádzaná, mladšie

rastenky.

GEMINI CENTRUM | Ako si udržať pevné zdravie v chladnom počasí? Info:
info@herbariumprojekt.sk.

23. 11. | 10.00 | Hudobnospevné a tanečné tradícieZaspievajme si

KC STRED | Metodický spevácky workshop.

27. 11. | 17.00 – 20.00 | Klub
Patchwork Trenčín
KC AKTIVITY | Stretnutie členov.

30. 11. | 10.30 – 13.30 | Kundalini
joga – Čakry

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

Krátko po oslave 85. narodenín renomovaného spisovateľa Harlana, nájde
rodina v ich sídle oslávenca mŕtveho.
Na scénu je privolaný detektív Blanc
(D. Craig), aby záhadnú vraždu vyriešil.

16. 11. | 16.00 – 19.00 |
Herbárium workshop

pondelok | 17.00 | Joga pre
vitálne tehotenstvo
YOGA SHALA | Info: 0949 374 331

od 28. 11. | Na nože

2. 11. | 15.00 | HK AS TRENČÍN
– VRANOV NAD TOPĽOU

pondelok, utorok | 17.00–20.00|
Klub keramikárov – dospelí

KC AKTIVITY | Prihlasovanie: 0908 211 131.

ťažká práca, rovnako ako aj práca jeho
ženy, ktorá je opatrovateľkou.

KC AKTIVITY | Výroba vianočných darčekov.
Info: mirka@kcaktivity.sk, 0918 561 320.

30. 11. | 9.00 – 12.00 | Adventné
tvorenie

CENTRUM

0944 548 885

|

2. 11. | 18.00 | 1. FBC FLORBAL
TRENČÍN – AS TRENČÍN

ŠPORTOVÁ HALA | Florbalová extraliga,

muži, 7. kolo.

3. 11. | 09.55 | 1. FBC
FLORBAL TRENČÍN – FBK
PARTIZÁNSKE
ŠPORTOVÁ HALA

|

mladší žiaci.

Rezervácie:

30. 11. | 11.00 | Hudobnospevné a tanečné tradície –
Zatancujme si

KC STRED | Tanečno-hudobný workshop.

30. 11. | 15.00 – 18.00 | Vianočné
dielničky
OC LAUGARICIO |

 ŠPORT
pondelok – piatok | YOGA
s Monikou

YOGA STUDIO TRENČÍN | Info: 0907 507 808.

pondelok, streda, piatok | 6.30 |
Ashtanga yoga – Mysore lekcie

Regionálna liga,

3. 11. | 12.40 | 1. FBC FLORBAL
TRENČÍN – FBK LEVICE
ŠPORTOVÁ HALA

|

mladší žiaci.

MC SRDIEČKO – KC STRED |

GEMINI

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie do-

Regionálna liga,

7. 11. | 17.50 | 1. FBC FLORBAL
TRENČÍN – AS TRENČÍN
ŠPORTOVÁ HALA

|

starší žiaci.

Regionálna liga,

9. 11. | 09.00 | HK AS TRENČÍN
– TURNAJ MINIHÁDZANÁ
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka.

13. 11. | 10.00 | KRAJSKÉ KOLO
AEROBIK

ŠPORTOVÁ HALA | Krajské centrum voľ-

ného času.

16. 11. | 12.30 | HK AS TRENČÍN
– HK BYTČA
ŠPORTOVÁ HALA

|

dorastenky.

Hádzaná, mladšie

16. 11. | 14.30 | HK AS
TRENČÍN – HK BYTČA

ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie do-

rastenky.

pondelok | 17.15 | SM Systém

16. 11. | 17.00 | 1. FBC
FLORBAL TRENČÍN – PÁV
PIEŠŤANY

štvrtok | 17.00 – 18.30 | Kurz
Kundalini joga

pondelok | 17.30 | Wheel Yoga

juniori.

YOGA SHALA | Info: 0904 363 312.

GEMINI CENTRUM | Cvičenie s kruhovou jogovou pomôckou. Info: 0944 548 885.

štvrtok | 17.00 – 19.00 | Kurz
šitia

pondelok |17.45 | streda | 17.00|
Zumba

ŠPORTOVÁ HALA | Kvalifikačný turnaj.

KC AKTIVITY | Info: 0944 212 392.

KS OPATOVÁ | Info: 0903 949 966.

piatok | 17.30 – 20.30 | Kurz
keramiky a točenie na kruhu

pondelok | 18.15 – 19.15 |
Kruhový tréning s Monikou

utorok | 18.00 – 19.15 | Kurz
hormonálnej jogy

GEMINI CENTRUM | Info: 0944 548 885.

KC AKTIVITY | Info: 0918 561 320.

piatok | 19.00 – 20.00 | Kurz
havajských tancov – pokročilé

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Ladné vlnenie
bokmi, príjemná hudba, exotika a relax.

YOGA SHALA | Séria cvičení a prednášok.
Homeopatia v tehotenstve.

GMAB | Rôzne témy a techniky.

 FILM

9. 11. | 16.00 – 18.00 | Sound
healing workshop

GEMINI CENTRUM | Zvuková terapia pomocou tibetských misiek. Rezervácie:
0944 548 885.

YOGA SHALA |Aj pre úplných začiatočníkov.
KC AKTIVITY | Info: 0905 705 431.

KC AKTIVITY | Info: 0907 673 887.

pondelok, streda | 18.30 – 21.30
| Volejbal
SOKOLOVŇA | Info: 0918 859 811.

pondelok, štvrtok | 18.30 |
Zdravotná gymnastika
SOKOLOVŇA | Info: 0918 859 811.

pondelok | 18.30 – 19.30 |
Kruhový tréning

SOKOLOVŇA | Cvičenie zamerané na rozvoj

ŠPORTOVÁ HALA | Florbalová extraliga,

17. 11. | 08.00 | KVALIFIKAČNÝ
TURNAJ ŽIAKOV – OBFZ TN
22. 11. | 19.00 | 1. FBC
FLORBAL TRENČÍN –
TSUNAMI ZÁHORSKÁ
BYSTRICA

ŠPORTOVÁ HALA | Florbalová extraliga,

muži, 9. kolo.

23. 11. | 18.00 | LCC FIGHT
NIGHT 2019
ŠPORTOVÁ HALA | Akcia – MMA.

24. 11. | 09.00 | HK AS
TRENČÍN – TURNAJ STARŠIE
ŽIAČKY
ŠPORTOVÁ HALA

žiačky.

|

Hádzaná, staršie

4 | KAM

kam v trenčíne

kondície, spevnenie svalstva, formovanie
postavy. Info: 0918 859 811.

utorok | 8.30 – 9.30 | Joga pre
mamičky

pondelok, streda | 18.30 |
Jumping Interval

dňov po pôrode.

číslo 11 | ročník XXI

MC SRDIEČKO – KC STRED | Vhodná už 6 týž-

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

prostredie a minimalizácia tvorby odpadov.

FITNESS LION CENTER | Dynamický tréning
na profi trampolínkach. Info 0917 483 921.

utorok | 16.30 – 17.45 | Joga –
zdravý chrbát

streda | 16.30 – 17.30 | Jemné
cvičenie s relaxáciou

KLUB LÚČ | Večná téma diskusií o sociálnom umení.

pondelok, streda | 18.45 – 20.00
| piatok | 17.00 – 18.15 | piatok |
16.30 – 17.45 | piatok | Klasická
joga so sound therapy

utorok | 16.45 – 17.45 |
Zdravotný pilates

streda | 17.00 | Cvičenie pre
tehotné – profylaxia

GEMINI CENTRUM | Info: 0944 548 885.

KC AKTIVITY | Info: 0905 705 431.

GEMINI CENTRUM | Jemné cvičenie, vhodné aj pre začiatočníkov. Info 0944 548 885.

utorok | 17.30 – 19.00 | Joga

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

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

KD OPATOVÁ | Silový tréning s váhou vlastného tela. Info: 0903 949 966.

pondelok, streda | 19.00 |
Kalanetika

Cvičenia zamerané na všetky svalové partie tela. Info: 0918 859 811.
SOKOLOVŇA |

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

SOKOLOVŇA | Info: 0918 859 811.

KC AKTIVITY | Zostava cvikov natiahne
skrátené a posilní oslabené svaly. Info:
0905 705 431.

utorok | 18.30 – 19.30 | štvrtok |
16.30 – 17.30 | Joga začiatočníci

FITNESS LION CENTER | Info 0917 483 921.

SOKOLOVŇA | Info: 0910 196 456.

Vedie pôrodná
asistentka Veronika Repková.
MC SRDIEČKO – KC STRED

|

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

štvrtok | 17.30 – 18.30 | Pilates
SOKOLOVŇA | Info: 0918 859 811.

štvrtok | 18.30 – 19.30 | Aerobik
SOKOLOVŇA | Info: 0918 859 811.

s Yoga Mirka

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

utorok | 19.00 – 20.15 | Joga
s Alenou Spurnou

štvrtok | 19.30 – 20.30 |
Basketbal

KC AKTIVITY | Info : 0944 707 631.

KC AKTIVITY | Info: 0903 271 444.

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

KC AKTIVITY | Info: 0905 705 431.

SOKOLOVŇA | Info: 0918 859 811.

8., 15., 22., 29. 11. | 17.00 – 20.00 |
Mohendžodáro – tantrajoga
pre ženy

KC AKTIVITY | Posvätné tantrické cvičenie.
Info: 0948 609 701.STIVALY

 FESTIVALY
7. – 9. 11. | Festival
dobrodružných filmov
HoryZonty 2019

6. 11. | 19.00 – 21.00 | Joseph
Beuys: „Neporaziteľný“, 1963
7. 11. | 16.00 | Literárny klub
Omega
VKMR

|

tvorby.

Diskusia a prezentácia vlastnej

8. 11. | 10.30 | „Vernosť
za vernosť – Trenčín
a Kragujevac“

MESTSKÝ CINTORÍN JUH | Pietna spomienka
ku dňu ukončenia 1. svetovej vojny a posvätenie rekonštruovanej juhoslovanskej
kaplnky.

8. 11. | 17.00 | Aktívne ženy

CENTRUM PRE RODINU | Inšpiratívne
stretnutie žien. Info: 0910 686 078.

9. 11. | Objavte talent svojho
dieťaťa

KREATIVO | Individuálna konzultácia rodiča a dieťaťa s certifikovavnou poradkyňou.
Rezervácie: kreativotn@gmail.com.

11., 25. 11. | 10.00 | Podporná
skupina nosenia detí

MC SRDIEČKO | Vedie Zuzana Čižmárová.

14. 11. | 16.00 – 18.00 | Barefoot
topánky pre deti + LEGO®
šantenie

KREATIVO | Meranie nožičiek a možnosť vyskúšania barefootovej obuvi pre deti + predaj. Rezervácie na kreativotn@gmail.com.

16. 11. | 8.30 – 16.30 | Športový
deň nepočujúcich
ŠPORTOVÁ HALA | 13. ročník

16. 11. | 11.00 – 15.00 | Akú cenu
majú obrazy, ktoré máte doma?

GMAB | Konzultácia s odborníkmi z TOTO!
je galéria.

19. 11. | 17.00 | Ochutnávka V.

KINO HVIEZDA | 14. ročník filmového festivalu HoryZonty vo svojom programe ponúkne 52 filmov z outdoorového prostredia, 7
prezentácií hostí, výstavy, súťaže a bohaté
sprievodné podujatia v centre mesta.

 TANEC
Kolektívne a párové tance
z rôznych kútov sveta. Info: 0910 196 456.
|

30. 11. | 19.00 | Mikulášska
tancovačka

KLUB LÚČ | 25 rokov Čadu, 19 rokov Deadnation, 13 rokov Psej krvi a ďalší.

utorok | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení

MC SRDIEČKO – KC STRED | Vhodné aj pre tehotné ako príprava na dojčenie.

utorok | 17.00 – 20.15 | Klub
spoločenských hier

KC AKTIVITY | Info: peterbiras@gmail.com.

5. 11. | 8.30 – 13.00 | Vedecká
čajovňa

Podujatie venované otázkam
európskej demokratickej kultúry určené
pre učiteľov a žiakov Trenčianskeho kraja.
|

6. 11. | 15.00 | Študentský kvíz
CENTRUM PRE RODINU

matikov.

24. 11. | 9.00 – 12.00 | Výmenné
stretnutie zberateľov pivných
kuriozít

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub zberateľov pivných kuriozít.

26. 11. | 17.00 | Máme radi
umenie

VKMR | Prezentácia umeleckej činnosti žiakov SZUŠ Trenčín (Ul. L. Novomeského).

 INÉ...

KLUB LÚČ

23. 11. | 7.00 – 14.00 |
Celoslovenské stretnutie
numizmatikov s burzou
a aukciou numizmatického
materiálu

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub numiz-

streda | 17.45 | Tance pre radosť
SOKOLOVŇA

GMAB | Degustácia vína, na ktorej je celé
umelecké dielo založené. Samotné umelecké dielo pozostáva z happeningu klasickej degustácie vína.

|

Téma: Životné

28. 11. | 15.00 | Skleróza
multiplex

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Klub Trenčín.

29. 11. | 10.00 | Literárna súťaž
Jozefa Braneckého
VKMR | Slávnostné vyhodnotenie.

do 30. 11. | Miniburza kníh
VKMR JASELSKÁ |

1. 12. | 11.00 – 15.00 | LEGO®
a hračko Burzoblšák

KREATIVO | Predávajúci sa môžu hlásiť
mailom na kreativotn@gmail.com. Počas
akcie zábavný 2 hod. program pre deti
v LEGO® centre.

