noviny pre občanov mesta Topoľčany
občasník

III. číslo, október 2018

zadarmo

JESENNÉ UPRATOVANIE
V DŇOCH OD 1.10. – 28.10.2018
V jednotlivých častiach mesta budú podľa harmonogramu pristavené veľkoobjemové kontajnery, ktoré budú
slúžiť občanom mesta na vyhodenie objemového odpadu z domácností. Ide o veci, ktoré majú väčšie
rozmery a nedajú sa umiestniť do 110 l zberných nádob ( domová zástavba ) a do 1100 l zberných nádob
na sídliskách. Sú to veci ako napríklad: posteľ, kreslo, okno, nábytok, záchodová misa, radiátor a podobne.
Kontajnery neslúžia na zber bioodpadov v domovej zástavbe. Ak by ste predsa mali bioodpad, prosím
nevkladajte ho do kontajnera. Väčšie konáre zviažte do zväzkov a menšie kusy zeleného bioodpadu dajte do vriec
a tieto uložte vedľa kontajnera. Jesenné upratovanie sa nevzťahuje na likvidáciu nebezpečného odpadu,
ako napr. neónové trubice, chladničky, televízory, autobatérie a pod. Nebezpečný odpad je možné odovzdať
bezplatne po celý rok v priestoroch dotrieďovacieho dvora na ul. Pivovarníckej. Žiadame Vás, aby ste využili vytvorené podmienky zo
strany mestského úradu. Akékoľvek požiadavky a pripomienky nahláste na Mestský úrad Topoľčany, odbor správy majetku a služieb
p. Novotnému na tel. č. 038/5340142, alebo na e-mail: ladislav. novotny@topolcany. sk

Harmonogram pristavenia a vývozu kontajnerov:
1. 10. 2018 – 7. 10. 2018
Mestský výbor č. 4 - ohraničený ulicami: Pod Kalváriou,
Odbojárov, Tovarnícka

8. 10. 2018 – 14. 10. 2018
Mestský výbor č. 5 - ohraničený ulicami: Tovarnícka, Brezová,
Malinová, A. Hlinku, Jilemnického

15. 10. 2018 – 21. 10. 2018
Mestský výbor č. 6 – Malé Bedzany, Veľké Bedzany

22. 10. 2018 – 28. 10. 2018
Mestské výbory č. 1,2,3, t. j. sídliská Juh, Východ, Stred I. a II. ,
sídl. F, IBV pri nemocnici: Stummerova, Záhradnícka, Pavlovova,
Fraňa Kráľa, Mieru

Stanovištia kontajnerov:
1) ul. Inovecká - 2 ks kontajnerov, ktoré budú po 1 ks na každom konci ulice
a budú sa každý deň k sebe približovať
ul. Jaselská - 2 ks kontajnerov, ktoré budú po 1 ks na každom konci ulice
a budú sa každý deň k sebe približovať
ul. Budovateľská - 2 ks kontajnerov, ktoré budú po 1 ks na každom konci ulice

a budú sa každý deň k sebe približovať
ul. Družby - zástavka MHD
ul. Topoľova - roh s ul. A. Grznára
2) ul. Sedmikráskova - oproti obchodu pri trafostanici
ul. Rastislavova - na rohu s ul. Sládkovičovou
ul. Malinová - na rohu s ul. Brezovou
ul. Nezábudkova - pri tenisových kurtoch
ul. Mojmírova - 2 ks kontajnerov pri garážach na rohu s ul. Rastislavovou
3) Malé Bedzany - pod cintorínom
- parčík
- za mostom
Veľké Bedzany - požiarna zbrojnica
- ul. Čerešňová – Kubrická
- ul. Broskyňová – otoč autobusu
4) Sídl. JUH - ul. M. Benku - pri novinovom stánku
- ul. Fullu - vedľa ZŠ pred činž. 2699
Sídl. Východ - ul. P. O. Hviezdoslava – pri hokejbalovom ihrisku
- ul. J. Matušku – stanovište smetných nádob vedľa činž. 2178
Sídl. Stred I. a II. - ul. Palárikova na rohu s ul. J. Bottu
- ul. Bernolákova – pri činž. 2037
Sídl. F - ul. Gogoľova – pred garážami
- ul. Podjavorinskej – pri činž 1942
IBV pri nemocnici: Stummerova, Záhradnícka, Pavlovova, Fraňa Kráľa, Mieru,
Dr. Adámiho, Športovcov

ZBER STARÉHO NÁBYTKU
sobota 13.10.2018 od 8ºº - 11ºº hod.

Ak sa chcete zbaviť starého a nepotrebného nábytku, Mesto Topoľčany pre Vás pripravilo túto možnosť.

Ako na to?
1. Zatelefonujte na Mestský úrad Topoľčany na tel. číslo 038/5340142 alebo pošlite e-mail na ladislav.novotny@topolcany.sk
a nahláste nasledovné údaje: druh a počet nábytku, vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a telefonický kontakt.
Vaše údaje nám môžete nahlasovať do 11.10.2018 a to počas úradných hodín Mestského úradu,
e-mailom kedykoľvek do tohto termínu.
2. Nábytok musí byť vyložený pred domom v sobotu 13.10.2018 v čase od 8ºº - 11ºº hod.
V určený deň odoberieme z vašej adresy vyložený nábytok. Z časových a logistických dôvodov nevynášame nábytok
z bytov, pivníc a povál. Nepotrebný nábytok je možné odovzdať bezplatne po celý rok v priestoroch kompostárne
Mesta Topoľčany na ul. Pivovarníckej.

KONFERENCIA

VÝSLEDKY HLASOVANIA O PARTICIPATÍVNOM
ROZPOČTE MESTA TOPOĽČANY NA ROK 2019
Participatívny rozpočet začalo mesto Topoľčany uplatňovať
pri tvorbe rozpočtu pre rok 2018. V tomto roku od marca do
31. augusta 2018 prebiehalo hlasovanie za projekty participatívneho rozpočtu pre rok 2019. Občania mohli hlasovať prostredníctvom internetu, SMS správ a hlasovacím lístkom z Radničných
zvestí. Za toto obdobie celkový počet odovzdaných hlasov za
všetky projekty predstavoval 855 platných hlasov, čo je o 309
hlasov viac ako v minulom roku. Najväčší záujem bol o hlasovanie prostredníctvom hlasovacieho lístka z Radničných zvestí
(441 hlasov). Najnižší záujem o hlasovanie prostredníctvom SMS
správ (129 hlasov). Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Interdisciplinárny prístup
k ochrane kultúrneho
a prírodného dedičstva
na príklade Areálu „starej“
nemocnice v Topoľčanoch

dňa 12.októbra 2018

Oblasť č. 1: Doprava, komunikácie a občianska vybavenosť
Vybudovanie spevnenej plochy Ul. chmeľová /za cintorínom/ ..21
Rekonštrukcia spevnenej plochy na Ul. sv. Cyrila
a Metoda /za el. Krajčík/ ..................................................................................... 1
Nový cintorín – oprava dvoch prístupových chodníkov
ku hrobom .................................................................................................................. 8
Oprava chodníka Ul. Krušovská od 1645 po „Smrťku“ ....................17
LK – vybudovanie nového nohejbalového ihriska a výmena
umelej trávy na jestvujúcom nohejbalovom ihrisku ...........198

Oblasť č. 2: Obnova objektov a budov

Mestský úrad Topoľčany

Plaváreň- výmena dlažby v saune, dverí na tribúnu, výmena
svetelných zdrojov za LED, výmena výmenníkov tepla .......143

Projekt sa zameriava na komplexnú prípravu podkladov v zmysle
interdisciplinárneho riešenia, identiﬁkáciu, vyhodnotenie kultúrno – historických, prírodných a technických hodnôt, na návrhy
spôsobu ochrany a obnovy – regenerácie a kultivácie Areálu
„starej“ nemocnice v Topoľčanoch, ako aj k väzbám na širšie okolie mesta a región.
Areál pozostávajúci z piatich pamiatkovo chránených objektov
predstavuje na Slovensku ojedinelý urbanistický komplex historického zdravotníckeho zariadenia s veľkým perspektívnym
potenciálom. Popri vlastných hodnotách i vzhľadom k ďalšej
kvalitnej architektúre pavilónu (epidemiológie), vybudovanej
v duchu funkcionalizmu.
Cieľom projektu je i tvorba nových, inovačných postupov vo
vysokoškolskom vzdelávaní. Využitie Areálu „starej“ nemocnice
v Topoľčanoch ako príkladu, ozrejmujúceho predstaviteľom samosprávy, odborníkom rôzneho zamerania, že uvedené pamiatky
predstavujú významné kultúrne a spoločenské kapacity, ktoré
môžu byť efektívne zapojené do lokálnych a regionálnych plánov
hospodárskeho, kultúrneho a sociálneho rozvoja. Je potrebné
vytvárať a zachovať hodnoty určené v prospech súčasných
a budúcich generácií.

Futbalový štadión - oprava rehabilitačnej časti ..................................... 5
Kultúrny dom Veľké Bedzany - prístavba - oprava fasády
a odizolovanie .........................................................................................................50
Zimný štadión – oprava WC verejnosť pri ľadovej ploche ............86

Oblasť č. 3: Sociálne služby
Sociálny taxík................................................................................75
Stredisko osobnej hygieny a práčovňa ......................................................14
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
– služba SOS senior .............................................................................................48
Rozšírenie poskytovania príspevkov na riešenie
zložitých sociálnych situácií ............................................................................18
Vzdelávanie pre seniorov..................................................................................10

Oblasť č. 4: Kultúra
Filmové predstavenie pre deti a seniorov................................................14
Festival škandinávskeho filmu .......................................................................13
Kurz spoločenského tanca..........................................................74

VÝSTAVA KU KONFERENCII
GALÉRIA MESTA TOPOĽČANY
NÁM. M.R. ŠTEFÁNIKA 1/1
OD 12.10.2018 – 19.10.2018
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Cyklus prednášok - nájdi silu a pokoj ........................................................14
Rozlúčka s letom na Margarétke pre deti a rodičov ..........................46
Projekty, ktoré získali v jednotlivých oblastiach najviac hlasov,
budú zaradené do návrhu programového rozpočtu mesta pre rok
2019.

ZAHÁJENIE STAVEBNÝCH PRÁC V LOKALITE „JAMA“ – INFORMÁCIA

Po zahájení stavebných prác v lokalite „Jama“ na sídlisku Juh
v Topoľčanoch zaznamenalo mesto Topoľčany – Mestský
úrad v Topoľčanoch viacero reakcií obyvateľov vychádzajúcich
z presvedčenia, že k odpredaju pozemku došlo v tomto období,
t. j. že o odpredaji rozhodlo súčasné vedenie mesta. K uvedenej
záležitosti uvádzame nasledovné:
Pozemok parc. reg. „C“ č. 5447/104 tzv. Jama je v súkromnom vlastníctve. O jeho odpredaji rozhodlo MsZ v Topoľčanoch uznesením
č. 20/2004/6./B. zo dňa 16.12.2004, t. j. o jeho odpredaji rozhodlo
mestské zastupiteľstvo vo volebnom období rokov 2002-2006.
Predmetné uznesenie možno nájsť na webovej stránke mesta
v časti Samospráva/Mestské zastupiteľstvo/Zasadnutia mestského
zastupiteľstva. Zámerom kupujúceho bola výstavba obchodného
centra. Podľa územného plánu mesta Topoľčany bol predmetný

pozemok vždy určený na výstavbu objektov občianskej vybavenosti, obchod, služby. Výsledkom 1. etapy projektu bola
realizácia čerpacej stanice, ktorej výstavba bola povolená stavebným povolením zo dňa 05.10.2006.
Mesto Topoľčany venuje veľkú pozornosť ochrane zelene. V súlade
s platnou legislatívou bola investorovi uložená povinnosť náhradnej
výsadby v počte 34 kusov vzrastlých stromov s koreňovým balom
s korunou zapestovanou vo výške 250 cm.
Podotýkame, že rovnakom volebnom období MsZ rozhodlo aj
o odpredaji pozemku pre účely realizáciu predajne LIDL, ktorej
výstavba bola povolená stavebným povolením zo dňa 29.11.2004.
Mgr. Zuzana Valášková
vedúca právneho oddelenia

ROZŠÍRENIE A INTENZIFIKÁCIA PREVÁDZKY KOMPOSTÁRNE BIOODPADOV MESTA TOPOĽČANY
Na základe výzvy Ministerstva životného prostredia SR na predkladanie žiadostí
o nenávratný ﬁnančný príspevok (NFP) Mesto Topoľčany podalo v mesiaci júl 2016
Žiadosť o NFP na realizáciu projektu „Rozšírenie a intenziﬁkácia prevádzky kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany“. Predmetom projektu je dobudovanie areálu
jestvujúcej kompostárne biologicky rozložitelných odpadov, za účelom jej rozšírenia
a intenziﬁkácie zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste
Topoľčany.
Hlavnými aktivitami projektu sú stavebné úpravy, respektíve zmena stavebnej časti
kompostárne a modernizácia strojov a mechanizmov. Úpravou a doplnením stavebnej časti kompostárne sa má dosiahnuť zlepšenie podmienok predmetnej prevádzky
a zároveň zabezpečenie optimalizácie podmienok kompostovania so zvýšením kapacity a zabezpečením komplexnosti kompostovania BRO z komunálnej sféry.
Podstatou činnosti kompostárne po intenziﬁkácii zariadenia je zabezpečiť povinnosť
mesta o zhodnocovanie všetkých druhov BRO v spádovom území v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov :
• biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom
je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania, ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“,
• jedlých olejov a tukov z domácností
• biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov
Po schválení NFP prebehli verejné obstarávania na výber dodávateľov technológii
a dodávateľa stavebných prác a následná kontrola verejných obstarávaní. V mesiaci
09/2018 mesto zahájilo samotnú realizáciu projektu.

Identiﬁkácia projektu
Rozšírenie a intenziﬁkácia prevádky kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany
Kód ITMS 2014+: 310011C210 Operačný program: Operačný program Kvalita
životného prostredia
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom
splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské
štáty špeciﬁkovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek
Špeciﬁcký cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich
prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Miesto realizácie projektu: Mesto Topoľčany
Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01
Topoľčany
Poskytovateľ NFP: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Riadiaci orgán: Slovenská agentúra životného prostredia
Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 1 294 929,55 €
Celková výška nenávratného ﬁnančného príspevku: 1 230 183,07 €
Celková výška spoluﬁnancovania mestom Topoľčany: 64 746,48 €
Podpis zmluvy o NFP: 04/2017
Dodatok č. 1 k zmluve o NFP: 06/2017
Dodatok č. 2 k zmluve o NFP: 01/2018
Dodatok č. 3 k zmluve o NFP: 05/2018
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12. október 2018 o 14.00 hod.

EKOTOPFILM

SPOLOČENSKÝ DOM TOPOĽČANY / PROGRAM:

Mesto Topoľčany v zastúpení primátora Ing. Petra Baláža pripravuje
v rámci podujatia EKOTOPFILM 2018 podujatie zamerané na podporu environmentálneho povedomia seniorov, ktoré sa bude konať
dňa 12.10.2018 o 14.00 hod v Spoločenskom dome v Topoľčanoch.
Návštevníkov festivalu čaká bohatý program v oblasti životného
prostredia
16:00 🐻 MEDVEDE Z KAMČATKY. ZROD ŽIVOTA
17:00 🍌 PO ZÁRUKE
18:00 🎤 MIMO PLÁTNA:
19:00 🐘 PYTLIACKE PODSVETIE
19:50 🍹 SLAMKY
20:30 ☕ BIELE ŠÁLKY UŽ NETREBA

16. október 2018
13. október 2018

MESIAC
ÚCTY
K STARŠÍM

STRETNUTIE
OSAMELÝCH

Dom kultúry (17.00 hod.)

Dom kultúry
(19.00 – 04.00 hod.)

vystúpi

Robo Kazík
realizované
s finančnou podporou
Nitrianskeho
samosprávneho kraja

s podporou

VIII. ročník

19. október 2018
od 15:00 do 03:00 hod. v Dome kultúry Topoľčany

17. október 2018
divadelné predstavenie

Rudy Goga

„PREDSTAVÍM ŤA
OTECKOVI“

Súťaže pre deti aj dospelých

saxofón

Predpredaj vstupeniek
a viac informácií nájdete na

www.vineria.sk

Spoločenský dom Topoľčany
(16.30 hod. a 19.30 hod.)
vstupné v predpredaji 17€, v deň predstavenia 20€
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TÝŽDEŇ HUDOBNÉHO FILMU

07. 11. 2018 – 11. 11. 2018 – (19.00 HOD., KINO SPOLOČENSKÝ DOM)

07. 11. 2018

10. 11. 2018

MammaMia!

Bohemian
Rhapsody

Here we go again

STRETNUTIE
OSAMELÝCH

08. 11. 2018

Eric Clapton:

dňa 10. 11. 2018

Life in 12 bars

(19.00 – 04.00 hod.)
v Dome kultúry Topoľčany
Vstupné: 5 €

Mesto Topoľčany v zastúpení primátorom Ing. Petrom Balážom,
Mládežnícky parlament mesta Topoľčany
a Mestské kultúrne stredisko Topoľčany

vý
Lamdpsivó. Mnoartina

Vás pozývajú na

09. 11. 2018

sprievo

Whitney
Dňa

11. novembra 2018

LAMPIÓNOVÝ
SPRIEVOD
SV. MARTINA

o 16,30 hod.

Stretnutie je pred Galériou mesta Topoľčany
a sprievod pôjde z Námestia M. R. Štefánika
k zábavnému parku Margarétka (sídl. JUH),
kde spoločne vypustíme balóny šťastia.

11. 11. 2018

PRIPRAVENÁ JE AJ OHŇOVÁ SHOW

Nám. M. R. Štefánika/ 16.30 hod.

SEPARUJME SPOLU!
Mesto Topoľčany v zastúpení primátorom Ing. Petrom Balážom
uviedlo do praxe projekt pre materské školy pod názvom: Separujme spolu! Ako prezrádza samotný názov projektu, jedná sa
o podporu environmentálnej výchovy, ktorá je zameraná na pochopenie vzťahu človeka k životnému prostrediu. Máme za sebou

úspešné pôsobenie v materských školách v meste Topoľčany, ako aj
v mestskej časti Veľké Bedzany a MŠ Horné Obdokovce.
Cieľom projektu je hravou formou deťom priblížiť problematiku
triedenia odpadu a následnej recyklácie. Je veľmi dôležité vytvárať
a rozvíjať u nich kladný vzťah k životnému prostrediu.
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NOC DIVADIEL 2018
17. 11. 2018

11.00 hod.
Knižná beseda pre deti
ale aj dospelých, ktorí majú stále
v srdci dieťa

s Braňom Jobusom
(Galéria mesta Topoľčany)

17.00 hod.
Koncert skupiny

WEBERS

19.00 hod.

Relatívne
relatívny
poriadok
Divadlo
SemTam
Spoločenský dom Topoľčany

(Koncertná sieň pod radnicou)

05. 12. 2018 Nám. M. R. Štefánika (16.00 hod.)

VÍTANIE SV. MIKULÁŠA
11. 12. 2018 Dom kultúry (17.00 hod.)

Seniorské Vianoce
16. 12. 2018 Spoločenský dom (14.00 hod.)
23. november 2018

TRI GRÁCIE Z UMAKARTU
DIVADELNÉ PREDSTAVENIE ŠTÚDIA L+S
SPOLOČENSKÝ DOM TOPOĽČANY

STRETNUTIE
OSAMELÝCH
dňa 01.12. 2018
(19.00 – 04.00 hod.)
v Dome kultúry Topoľčany

Daruj radosť kamošovi
Charitatívne podujatie pre deti z detských domovov

31. 12. 2018 Dom kultúry (17.00 – 19.00 hod.)

DETSKÁ SILVESTROVSKÁ

DISKOTÉKA
31. 12. 2018 za kúpaliskom (19.30 hod.)

SILVESTROVSKÝ
OHŇOSTROJ
31. 12. 2018 (20.00 hod.)

NESKORO VEČER

SILVESTER

dňa 03.12. 2018

NA NÁM. M. R. ŠTEFÁNIKA

(18.00 hod.)
Spoločenský dom Topoľčany

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu,
miesta alebo času.
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Digitalizáciu kina Spoločenský dom Topoľčany
ﬁnančne podporil
a Mesto Topoľčany

3D KINO SPOLOČENSKÝ DOM • OKTÓBER 2018
5., 6., 7. X. – piatok, sobota, nedeľa o 17,00 h.

13., 14. X. – sobota, nedeľa o 17,00 h.

Slovensko – poľská animovaná komédia.
Slovenská verzia. 63 min.

Ruská animovaná rodinná komédia.
Slovenský dabing. 75 min.

WEBSTEROVCI

PRINCEZNÁ A DRÁČIK

Vstupné: 4.-€
vhodné pre všetky vekové skupiny

Slovenská premiéra
Vstupné: 5.-€
vhodné pre všetky vekové skupiny

5. X. – piatok o 19,00 h.
Slovensko – česká – ruská dráma.
Slovenská verzia. 114 min.

PIVNICA
Vstupné: 5.-€
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

6. X. – sobota o 19,00 h. v 2D 7. X.
nedeľa o 19,00 h. v 3D
Americký akčný sci-ﬁ thriller. Slovenské
titulky. 105 min.

VENOM
Slovenská premiéra
Vstupné: 5.-€ - 2D 6.-€ - 3D
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

9. X. – utorok o 19,00 h.
Český romantický thriller.
Česká verzia. 100 min.

13., 14. X. – sobota, nedeľa o 19,00 h.
Americký thriller. Slovenské titulky.

ZLÉ ČASY V EL ROYALE

27., 28. X. – sobota, nedeľa o 17,00 h.
30. X. – utorok o 17,00 h.

Slovenská premiéra
Vstupné: 5.-€
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Americký horor. Slovenské titulky. 109 min.

KEĎ DRAKA BOLÍ HLAVA

HALLOWEEN

30., 31. X. – utorok, streda o 19,00 h.

Slovenská premiéra
Vstupné: 5.-€
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

Anglická kriminálna dráma.
České titulky. 108 min.

19., 20., 21. X. – piatok, sobota, nedeľa o 17,00 h.

Vstupné: 5.-€
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Americký rodinný, fantasy. Český dabing.
104 min.

TAJOMSTVO DOMU S HODINAMI

20., 21. X. – sobota, nedeľa o 19,30 h.

Vstupné: 5.-€
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

Slovenská premiéra
Vstupné: 5.-€
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

18. X. – štvrtok o 19,00 h.
19. X. – piatok o 19,30 h.

Vstupné: 5.-€
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

PIVNICA

JOHNNY ENGLISH
ZNOVA ZASAHUJE

Česká hudobná rozprávka. Česká verzia.

HASTRMAN

10. X. – streda o 19,00 h.

Americká komédia. Český dabing. 88 min.

Slovenská premiéra Vstupné: 5.-€
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

Vstupné: 5.-€
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Slovensko – česká – ruská dráma.
Slovenská verzia. 114 min.

26. X. – piatok o 19,30 h. 27., 28. X. – sobota,
nedeľa o 19,00 h.

Americký mysteriózny thriller.
České titulky. 106 min.

SERENITY:
TICHO PRED BÚRKOU
Slovenská premiéra
Vstupné: 5.-€
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

11. X. – štvrtok o 19,00 h.

24., 25. X. – streda, štvrtok o 19,00 h.

Americká hudobná dráma. Slovenské
titulky. 136 min.

Česko – slovenská historická dráma.
Česká verzia. 145 min.

ZRODILA SA HVIEZDA

TOMAN

Vstupné: 5.-€
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

Vstupné: 5.-€
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

KRÁLI ZLODEJOV

31. X. – streda o 17,00 h.
Americká animovaná rodinná komédia.
Slovenský dabing. 96 min.

PIADINÔŽKA
Vstupné: 5.-€
vhodné pre všetky vekové skupiny

OZNAM:
POKLADŇA KINA BUDE
V DŇOCH 1. A 2. 11. 2018
ZATVORENÁ

PRIPRAVUJEME NA MESIAC
NOVEMBER 2018
LUSKÁČIK A ŠTYRI KRÁĽOVSTVA
BOHEMIAN RHAPSODY
GRINCH
FANTASTICKÉ ZVERY:
GRINDELWALDOVE ZLOČINY
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