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 Z OBSAHUMost už reálne stavajú

Upratovali aj ľudia bez prístrešia

 Dokázať, že nie sú všetci bez-
domovci takí, ako sa o nich hovo-
rí, chceli dvanásti ľudia bez prí-
strešia, ktorí sa prihlásili, že chcú 
pri upratovaní mesta pomôcť. 
„Chodia na etapy, včera boli šty-
ria, dnes štyria, každý chce neja-
ko ruku pridať k dielu a prejaviť 
vďaku mestu za poskytnutie prí-
strešia,“ povedal zamestnanec 
nocľahárne Miloš Topiarz.
 Jozef (44) a Stanislav (40) 
čistili od odpadkov sídlisko Juh. 
„Ja robím, akurát nemám kde 
bývať, ale to sa zmení,“ povedal 
odhodlane Jozef, ktorý na brigá-
du využil voľno v práci. „A čo by 

som inak robil, behal po meste? 
Lepšie čosi robiť ako sa fl ákať.“
 Stanislav je momentálne bez 
práce a tri mesiace i bez domova. 
„Opýtali sa ma, či mám čas. A že 
je to zadarmo? To mi nevadí, som 
spokojnejší, že som niečo urobil. 
V živote by som neveril, že takto 
dopadnem, ale stalo sa a som 
rád, keď môžem takto pomôcť,“ 
povedal. Mesto pre týchto ľudí 
zabezpečilo občerstvenie. 
 Na upratovanie verejných 
priestorov využilo aj šestnás-
tich verejnoprospešných pra-
covníkov z úradu práce. Okolo 
svojich panelákov si začali oby-

vatelia upratovať sami. „Ide Veľ-
ká noc, raší tráva, tak nech má 
voľný priestor,“ povedala Emília 
Sedláčková. Spolu so susedkami 
z paneláka 25/18 na Západnej 
ulici 11 vyhrabávali trávnik a za-
metali. Ako povedali, chcú mať 
okolie čisté a pekné. Upratova-

lo sa aj v ďalších častiach mes-
ta. Ľudia využili príjemné poča-
sie a vyšli s hrabľami a metlami 
pred svoje domy. Organizované 
upratovanie počas sobôt potrvá 
v Trenčíne do mája. Jeho harmo-
nogram nájdete na strane 7. 
 FOTO (JČ), TEXT (EV)

Územný plán 
je živý organizmus

 STR. 4

Z činnosti Mestskej polície 
v roku 2011 

 STR. 5

Nová rubrika – 
Upozornili ste nás

 STR. 10

Trenčania už takmer prestali veriť, že sa niekedy nový cestný most cez Váh stane 
skutočnosťou. V týchto dňoch je na jeho mieste čulý stavebný ruch a to pre ľudí 
znamená výnimočnú historickú udalosť. Prejsť po ňom by sa mali v roku 2014. 
 VIAC SA DOČÍTATE NA STRANE 3

Do jarného upratovania Trenčína sa už od polovice marca 
pustili obyvatelia niektorých sídlisk. Čistiť mesto pomáhali 
aj ľudia, ktorí využívali trenčiansku nocľaháreň. 
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Čo zaujíma Trenčanov – 
výsledky dotazníka

 STR. 8

Trenčín ako slobodné 
kráľovské mesto

 STR. 9

Zomrel profesor 
Komorovský

 STR. 10
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ktoré plní napríklad účel deko-
račného osvetlenia na Galérii M. 
A. Bazovského alebo na Marián-
skom námestí, alebo také osvet-
lenie, ktoré z väčšej miery osvet-
ľuje súkromné pozemky.“ Úspory 

by malo priniesť aj obmedzenie 
verejného osvetlenia na hrádzi 
v čase od 24.00 do 5.00 hod. 
 Skúšobná mesačná prevádz-
ka zmien vo verejnom osvetlení 
sa začala 1. apríla. „Počas nej bu-
deme vylaďovať celý systém osvet-
lenia v meste,“ povedal energe-
tik. Mesto takto plánuje ušetriť 
viac ako 23 tisíc eur ročne. Po 
zlepšení fi nančnej situácie mes-
ta budú niektoré vypnuté lokali-
ty opätovne funkčné. 
 Trenčín svieti nízkonáklado-
vými svietidlami najnovšej ge-
nerácie. Celú sústavu verejného 
osvetlenia za šetriace svietidlá 
vymenil ešte v roku 2007.
 Mesto neplánuje verej-
né osvetlenie len obmedzovať, 
v blízkej dobe príde v záujme 
zvýšenia bezpečnosti chodcov aj 
k pribúdaniu verejného osvetle-
nia v miestach vybraných prie-
chodov pre chodcov. (EV)

 Z dôvodu dosiahnutia úspor 
nákladov na verejnom osvetlení 
sa vo vybraných lokalitách do-
časne nebude svietiť. Informoval 
o tom energetik Roman Sabad-
ka z útvaru interných služieb.
 „Vypneme verejné osvetle-
nie tam, kde jeho prevádzka nie 
je bezpodmienečne nutná,“ po-
vedal, pričom zdôraznil, že ne-
pôjde o obytné zóny. Z celkové-
ho počtu 5 621 svietidiel bude 
vypnutých približne dvesto, čo 
sú necelé štyri percentá. „Obme-
dzovať sa bude také osvetlenie, 

Mesto obmedzilo verejné osvetlenie EDITORIÁL

 POZVÁNKA

 VOĽBY V TRENČÍNE

„Neuverím, až keď neuvidím.“

 Asi tak by sa dali charak-
terizovať nálady Trenčanov pri 
téme výstavby nového cestného 
mosta. Neverili, ani keď vládni 
predstavitelia v septembri mi-
nulého roka klepali základný 
kameň, ktorý teraz leží u zho-
toviteľa mosta a čaká na opä-
tovné osadenie po jeho dostavbe 
v roku 2014. 
 Mesto Trenčín má viac tém, 
ktoré ho trápia. Most je témou 
číslo 1. Aspoň podľa priesku-
mu, ktorý sme robili prostred-
níctvom mestských novín INFO 
a mestského webu. Viac o jeho 
výsledkoch sa dočítate na ďal-
ších stranách.
 Dlhodobou témou je zeleň 
a čistota mesta. V marci sa za-
čalo jarné upratovanie. Veľko-
objemové kontajnery mesto pre-
miérovo rozváža počas sobôt, 
aby sa mohlo zapojiť čo najviac 
obyvateľov. Už prvý víkend na 
sídlisku Juh ukázal, že o upra-
tovanie je obrovský záujem. 
A neupratuje len mesto, verej-
noprospešní pracovníci a oby-
vatelia. Z vlastnej vôle začali 
upratovať aj bezdomovci z tren-
čianskej nocľahárne ako prejav 
vďaky za pomoc v najtuhších 
mrazoch.
 V aktuálnom čísle vám pri-
nášame aj zhodnotenie činnos-
ti mestskej polície za minulý 
rok. Mestská polícia dohliada 
na zákony, mesto niektoré zá-
kony tvorí. Za základný zákon 
mesta sa dá považovať územ-
ný plán. Pripravili sme pre vás 
celostranový materiál o novom 
územnom pláne mesta, ktorým 
sa budú poslanci mestského za-
stupiteľstva zaoberať už na naj-
bližšom zasadnutí 19. apríla. 
Ale ešte predtým nás čaká je-
den z najvýznamnejších kres-
ťanských sviatkov. Želáme Vám 
slnečnú Veľkú noc, veselú šibač-
ku a pohodové chvíle s najbližší-
mi. Nech Vám jarné dni prinesú 
veľa radosti.
 Vaša redakcia

Najbližšie verejné zasad-
nutie mestského zastupi-
teľstva sa bude konať vo 
štvrtok 19. apríla o 10.00 
hodine. Jeho program nájde-
te na www.trencin.sk – samo-
správa – mestské zastupiteľ-
stvo. (R)

Trenčín nebude svietiť tam, kde svetlá nie sú bezpodmie-
nečne nutné. Verejné osvetlenie obmedzí zatiaľ skúšob-
ne na jeden mesiac.

 V parlamentných voľ-
bách 10. marca odovzdalo 
svoj hlas 28 246 Trenčanov. 
Najväčšiu podporu vyjadri-
li strane SMER-SD, druhý 
najväčší počet hlasov získa-
li Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti a treťou politickou 
stranou, ktorej trenčianski 
voliči vyjadrili svoje sympa-
tie je KDH. Do Národnej rady 
SR sa z Trenčína dostali len 
traja kandidáti, ktorí ale už 
s prácou v parlamente majú 
skúsenosti: Magda Košútová 
(SMER-SD), Marián Kvas-
nička (KDH) a Anna Vitteko-
vá (SMER-SD). (ES)

Učitelia si prevzali ocenenia

Obetavosť, úsilie a trpezlivosť pedagógov trenčianskych 
základných a materských škôl je aj v týchto ťažkých 
časoch obdivuhodná. Výsledkom ich každodennej práce 
sú úspechy ich žiakov, ktoré sú zároveň aj pozitívnym 
zviditeľnením nášho mesta. Aj preto primátor Richard 
Rybníček vyjadril poďakovanie i úctu trenčianskym uči-
teľom. Stalo sa tak presne v Deň učiteľov 28. marca.

 V obradnej sieni mestského 
úradu si 12 pedagógov prevzalo 
z rúk primátora kvety, pamätné 
listy a drobné darčeky z chráne-
nej dielne. „Venujete sa niečomu, 
čo je popri zdraviu vysokou hod-
notou. Vaša práca má zmysel. 
Naša spoločnosť a naše mesto 
potrebuje vzdelaných ľudí,“ pri-
hovoril sa oceneným učiteľom 
R. Rybníček.
Ocenení pedagógovia: 
Daniela Babálová – ZŠ, Vý-
chodná 9, Pavol Bratranec – 
ZŠ, Hodžova 37, Jana Fabia-

nová – ZŠ, Na dolinách 27, 
Daniela Ježíková – MŠ, Stro-
mová 3, Alena Kadáková – MŠ, 
Šafárikova 11, Miroslava Kop-
rivňanská – ZŠ, Bezručova 66, 
Jarmila Mahríková – ZŠ, Kub-
ranská 80, Eva Pavlíková – MŠ, 
Šmidkeho 12, Erika Podsku-
bová – ZŠ, Dlhé Hony 1, Ale-
na Rumanovská – ZŠ, Ul. L. 
Novomeského 11, Jozefa Teh-
láriková – ZŠ, Veľkomoravská 
12 a Ľubica Zajacová – ZUŠ K. 
Pádivého.
 FOTO (JČ), TEXT (ES)
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 Trenčania sa po trinástich ro-
koch konečne dočkali. Približne 
dva kilometre južne od súčasného 
cestného mosta je už čulý stavebný 
ruch. Združenie ZIPP-Strabag tam 
začalo stavať nový cestný most. Ide 
o jednu z najväčších investícií Slo-
venskej správy ciest v histórii.

Možno ho  
dokončia na jar
 „Trenčín s Prešovom sú dve 
mestá, ktoré majú najhoršiu do-
pravnú situáciu na Slovensku,“ 
povedal generálny riaditeľ Slo-
venskej správy ciest, a.s. Pavol 
Pavlásek. „Aj preto sme veľmi 
radi, že sa v Trenčíne začali sta-
vebné práce. Investícia pozostá-
va z viacerých mostných objektov 
a mimoúrovňových križovatiek.“ 
Stáť bude zhruba 36 miliónov eur, 
pričom 85 percent peňazí príde 
z eurofondov, ostatné zo štátneho 
rozpočtu. Predpokladaný termín 
ukončenia je na jeseň 2014, v prí-
pade priaznivých podmienok to 
však podľa Pavláska môže byť aj 
o pol roka skôr.

Samotný most má  
iba pol kilometra
 Zhotoviteľom stavby je Zdru-
ženie ZIPP-Strabag. Medzi sub-
dodávateľmi sú aj trenčianske 
fi rmy, ktoré zabezpečili geodetic-
ké práce, pripravili stavenisko, 
sú dodávateľmi betónu a násypo-
vého materiálu. Celá stavba má 
dĺžku zhruba 2,5 kilometra. „Od 
ukončenia diaľničného privádzača 
až po vyústenie na cestu II/507 me-
dzi čerpacou stanicou Agip a OC 
Laugaricio,“ informovala Jarmila 
Maslová z útvaru dopravy MsÚ. 
„Samotný most je z toho približ-
ne pol kilometra, k tomu je 0,7 km 
preložka miestnej komunikácie 
Ulice Ľ. Stárka, 0,3 km výstavba 
komunikácie v priemyselnom par-
ku a 0,5 km výstavba novej komu-
nikácie k leteckému učilišťu.“ 

Pre peších i cyklistov 
 Na moste sú naplánované 
obojstranné chodníky, pričom je-
den bude prispôsobený pre cyk-
lodopravu a druhý pre peších. Na 
častiach mosta v blízkosti domov 
sú navrhnuté protihlukové steny. 

Most sa stane aj diaľničným privá-
dzačom na najväčšie trenčianske 
sídlisko Juh, povedie do rozširu-
júcej sa nákupnej zóny na výpa-
dovke smerom na Prievidzu alebo 
Brno. Bude zároveň 1. etapou ju-
hovýchodného obchvatu mesta.

Ľudia už neverili 
 Podľa primátora Richarda 
Rybníčka je začiatok stavby histo-
rickým momentom pre všetkých 
Trenčanov. „Keď sme poklepáva-
li kameň, mnohí to považovali za 
marketingový ťah. Ale dnes je vý-
stavba realitou,“ povedal. Pod-
ľa nezávislého poslanca Dušana 
Pašku sa Trenčín konečne dočkal 
toho, po čom túžil. „Je to fantas-
tická vec a historická chvíľa.“ 

Zmena vo vláde by  
ho nemala ovplyvniť
 „Vnímam to s nadšením. Most 
už mal dlhé roky stáť. Trenčínu 
veľmi pomôže,“ povedal predseda 
poslaneckého klubu SMER-SD 
v mestskom parlamente Daniel 
Beníček. Možnosť, že by zmena 

vládnych predstaviteľov investí-
ciu zastavila, nepripúšťa. Myslí 
si, že nová vláda stavbu cestného 
mosta podporí. Jej zastavenia sa 
podľa neho nikto nemusí obávať. 
„Táto vláda môže urobiť len to, že 
sa stavba urýchli.“ Presvedčenie, 
že zmena vo vláde túto stavbu 
žiadnym spôsobom neovplyvní, 
vyjadril aj trenčiansky primátor. 
„Toto nie je o politike, ale o verej-
nom záujme a o potrebách Sloven-
ska a obyvateľov mesta Trenčín.“ 

Na rad príde  
aj starý most
 Hneď ako bude postavený nový 
most, mal by sa začať renovovať sta-
rý cestný most. „Bude zrekonštruo-
vaný a odovzdaný samosprávnemu 
kraju v takom stave, aby vyhovoval 
všetkým technickým podmienkam. 
Dokončíme tento most a začne sa 
etapa modernizácie a rekonštruk-
cie starého mosta,“ povedal gene-
rálny riaditeľ SSC Pavlásek. Podľa 
jeho slov by mal byť potom do roka 
starý most zrekonštruovaný. 
 (EV)

V rámci zimnej údržby 
mesto prostredníctvom 

zmluvného partnera spoloč-
nosti Marius Pedersen spotre-
bovalo 900 ton kamennej drte 
a 365 ton soli. Na zimnú údrž-
bu vynaložilo 229 451,92 eur, 
čo je o 17 233,37 eur menej 
ako počas zimy 2010/2011. 

Medializované pokusy 
o únosy detí v hlavnom 

meste vyzývajú na zvýšenú 
opatrnosť. Riaditelia trenčian-
skych základných škôl môžu 
využiť preventistu mestskej 
polície na besedy a pred-
nášky. Školy upozorňujú na 
opatrnosť rodičov na tried-
nych schôdzkach, s deťmi sa 
prevencii venujú aj na etickej 
výchove a triednických hodi-
nách.

ZŠ Hodžova reagovala na 
správy o pokusoch o únos 

reláciou v školskom rozhla-
se, zvýšeným počtom hliadok 
mestskej polície v civile, rodi-
čom poslali písomné oznamy. 
Škola je zapojená do projektu 
„Správaj sa normálne“. Mest-
ská polícia hliadkuje v ranných 
hodinách pri príchode detí do 
škôl, kde dozerá na dopravnú 
bezpečnosť, monitoruje širšie 
okolie školy a prípadné podo-
zrivé osoby a vozidlá.

Na www.trencin.sk je od 23. 
marca doplnený zoznam 

daňových dlžníkov – fyzických 
osôb. Podľa zákona o správe 
daní a poplatkov môže správca 
dane zverejniť zoznam da-
ňových dlžníkov podľa stavu 
k 31. decembru predchádza-
júceho roka, u ktorých úhrnná 
výška daňových nedoplatkov 
presiahla u fyzickej osoby 160 
eur a u právnickej osoby 1 600 
eur. 

Ak využívate MHD Trenčín 
a máte pocit, že sa k vám 

vodič zle správa, alebo ste si 
všimli iný problém, môžete sa 
obrátiť priamo na SAD Tren-
čín, a.s. pripomienky@sadtn.
sk. Ak vodič nedodržiava ces-
tovný poriadok alebo predpí-
sanú trasu linky, kontaktujte 
mesto Trenčín jarmila.maslo-
va@trencin.sk 

Deň otvorených dverí u pri-
mátora Richarda Ryb-

níčka v pondelok 26. marca 
využilo 17 občanov. Najbližšia 
možnosť pre všetkých, ktorí 
majú záujem aktívne komuni-
kovať, vyjadriť svoje názory, 
pripomienky, sťažnosti a ná-
mety bude v pondelok 30. aprí-
la v čase od 14. do 18. hodiny.

Ide o historický moment pre Trenčín  STRUČNE

 Z HISTÓRIE:

Dopravnej situácii v Tren-
číne svitá na lepšie časy. 
V pondelok 12. marca sa 
začali stavebné práce na 
novom cestnom moste cez 
Váh. Hotový má byť na 
jeseň 2014.

Október 2005 – minister do-
pravy Pavol Prokopovič uvie-
dol, že druhý most cez rieku Váh 
začnú stavať pravdepodobne 
v septembri 2006. 
November 2007 – most sa stal 
súčasťou vládou schválených 
Priorít budovania ciest I. triedy 
na roky 2007 až 2010. Minis-
terstvo dopravy plánovalo začať 
stavbu v decembri 2007. 
Marec 2008 – stavebné povo-
lenie na most nadobudlo plat-
nosť. Minister dopravy Ľubomír 
Vážny predpokladal začiatok 
výstavby v októbri 2008.
August 2009 – štát chcel stav-
bu fi nancovať z peňazí Európ-
skej únie, no nepožiadal o ne. Mi-
nisterstvo chcelo žiadosť poslať 
v septembri. Výstavba mala začať 
v prvej polovici roka 2010. Petí-

ciu za urýchlenie výstavby druhé-
ho cestného mosta za necelý me-
siac podpísalo vyše 25-tisíc ľudí.
Máj 2010 – Úrad pre verej-
né obstarávanie nariadil zru-
šiť tender na výstavbu druhého 
cestného mosta, lebo Slovenská 
správa ciest porušila v súťaži zá-
kony o verejnom obstarávaní.
Apríl 2011 – Podpísané Memo-
randum o spolupráci na stav-
be mosta ministrom dopravy, 
výstavby a regionálneho roz-
voja SR Jánom Figeľom, riadi-
teľom Slovenskej správy ciest 
Pavlom Pavláskom, predsedom 
Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Pavlom Sedláčkom a pri-
mátorom Trenčína Richardom 
Rybníčkom. 
September 2011 – poklepanie 
základného kameňa

VIZUALIZÁCIA
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Poslancov čaká schvaľovanie 
„základného zákona mesta“

 Ten súčasný je ešte z roku 
1998, postavený na realite a ví-
ziách 90. rokov. Od tej prišlo 
k mnohým zmenám a je treba ho 
prispôsobiť súčasnosti. Naďa-
lej však ostáva otvorený vzhľad 
nábrežia, o ktorom bez ohľadu 
na nový územný plán, rozhod-
nú obyvatelia mesta v trojroč-
nej diskusii. Refl ektuje aj pláno-
vanú modernizáciu železničnej 
trate, jej osud a termín realizá-
cie zas má v rukách nová vláda. 
Končí sa päťročný proces tvorby 
nového územného plánu mes-
ta, po odobrení Krajským sta-
vebným úradom budú mať jeho 
schválenie v rukách mestskí po-
slanci, už na najbližšom zasad-
nutí mestského zastupiteľstva 
19. apríla. 

Limity zastavanosti 

 Veľmi dôležitou súčasťou 
nového územného plánu sú li-
mity a regulatívy zastavateľnos-
ti územia. V praxi to znamená, 
že určujú minimálny podiel ze-
lene a maximálnu mieru zasta-
vania v percentách. Tieto limi-
ty v starom územnom pláne nie 
sú, preto vznikala nová zástav-
ba s nedostatkom zelene. Od ro-
dinných domov až po komple-
xy s objektmi a parkoviskami. 
S novým územným plánom pri-

chádza aj možnosť zákonne po-
žadovať plochy zelene pri každej 
stavebnej investícii.

Prečo nestačilo upraviť  
pôvodný územný plán?

 Platný územný plán sa spra-
covával v 90. rokoch na základe 
inej legislatívy a počítal s tým, 
že Trenčín bude mať v dnešnej 
dobe o 20 tisíc obyvateľov viac, 
než má. Už vtedy s jeho podo-
bou nesúhlasili viaceré orgány 
štátnej správy. Chýba mu spomí-
naná možnosť regulovať podiely 
zelene a zastavanosti nad rámec 
stavebného zákona. 
 Plán tiež nepozná zánik Oze-
ty či Meriny. Taktiež nezohľad-
ňuje dopady na vznik priemy-
selného parku v Zámostí, s čím 
súvisí aj plánovaná výstavba 
bytov v danom území. Súčasný 
územný plán tiež umožňuje čias-
točne zastavať nábrežie v centre 
mesta, čo je v rozpore s deklaro-
vaným cieľom mesta zapojiť čo 
najviac verejnosť do riešenia da-
ného územia. Pre bežných obča-
nov mesta je najväčším problé-
mom to, že platný územný plán 
im neumožňuje výstavbu za úče-
lom bývania, pretože s ich úze-
mím sa v 90. rokoch nerátalo, že 
sa v budúcnosti využije napríklad 
na výstavbu rodinných domov. 

Čo ešte nový  
územný plán zahŕňa?

 V prvom rade bola do proce-
su tvorenia a schvaľovania nové-
ho územného plánu mesta zapo-
jená odborná aj laická verejnosť. 
Primátor Trenčína Richard Ryb-
níček po svojom vymenovaní 
na začiatku roka 2011 celý pro-
ces na pol roka stopol a vytvo-
ril 12-člennú odbornú skupinu. 
Skupina z radov zamestnancov 
mesta, stavebných inžinierov, 
architektov a občianskych a en-
vironmentálnych aktivistov, ale 
aj komisia z radov poslancov, 
mali za úlohu preveriť návrh 
územného plánu, ktorý sa začal 
pripravovať ešte v roku 2007. 
 Nový územný plán získal 
kladné stanoviská všetkých dot-
knutých orgánov štátnej správy. 
V podobe, ako je vypracovaný, je 
absolútne v súlade s Územným 
plánom Trenčianskeho samo-
správneho kraja, ktorý je tomu 
mestskému nadriadený. Plán 
mení a povoľuje výstavbu bytov 
v zaniknutých priemyselných 
zónach, ako napríklad v býva-
lej Ozete. Naopak, rešpektuje 
a chráni lesopark Brezina v jeho 
dnešnej podobe a rozsahu. Za-
pracováva tiež trasu juhový-
chodného obchvatu či vznik no-
vého cintorína. 

Ochrana nábrežia  
a zelene

 Nový územný plán prináša 
aj nový „fľak.“ Je ním regulatív, 
ktorý zakazuje zastavovať nábre-
žie až do ukončenia diskusií 
a vytvorenia zadania s verejnos-
ťou o jeho budúcnosti a vyhláse-
nia architektonicko-urbanistic-
kej súťaže. V minulých rokoch 
sa mesto stretávalo aj so sťaž-
nosťami na zahusťovanie sídlisk 
a zastavovanie zelených plôch 
v meste. Nový územný plán de-
fi nuje tzv. stabilizované územia, 
kde nie je možné budovať žiad-
ne novostavby. Týka sa to naprí-
klad Sihote alebo Soblahovskej 
ulice. Defi nitívne schválenie no-
vého územného plánu mesta ako 
strategického dokumentu samo-
správy, musí odsúhlasiť mestské 
zastupiteľstvo formou všeobec-
ne záväzného nariadenia. 

 RICHARD NEMEC

Územný plán mesta v skratke určuje, kde sa čo môže 
postaviť a kde nie. V grafickej podobe je to mapa plná 
farebných fľakov, v textovej časti stovky strán limitov 
a regulatívov. Hlavne však ide o základný zákon mesta.

 Platný územný plán mesta 
Trenčín je z roku 1998. Obyvate-
lia mesta v tých rokoch pri jeho 
schvaľovaní ešte nemali také 
povedomie o existencii a veľ-
kom význame územného plánu. 
Internet v plienkach ani nedo-
voľoval sa k jeho návrhu dopra-
covať inak ako priamou návšte-
vou mestského úradu. Po roku 
2000 sa začali množiť investície 
od rodinných domov cez bytové 
domy, až po developerské pro-
jekty a obchodné centrá. Začalo 
sa plánovanie budovania prie-
myselného parku v Zámostí. Tie-
to investície si vyžadovali zmeny 
a doplnky k územnému plánu. 
 V roku 2007 sa vtedajšie ve-
denie mesta rozhodlo pristúpiť 
k vypracovaniu nového územ-
ného plánu, ktorý bude zohľad-
ňovať zmeny v rozvoji mesta. 
Vďaka internetu a mediálnej po-
zornosti mal proces schvaľova-
nia aj ohlas u občanov mesta. To 
dokazujú stovky pripomienok ku 
konceptu a vyše 130 pripomie-
nok k návrhu územného plánu 
zo strany verejnosti, od občanov, 
či organizácii. Obyvatelia sa vy-
jadrovali najmä k častiam územ-
ného plánu, ktoré sa ich priamo 
dotýkajú, napríklad pri plánova-
nej výstavbe rodinného domu. 
Niekoľko pripomienok smero-
valo k celému mestu. Mesto tiež 
oslovilo 67 orgánov štátnej sprá-
vy a samosprávy a organizácií.
 Proces schvaľovania je 
omnoho bližšie k občanom, pre-
to aj trval dlhšie a vzrastá počet 
ľudí, ktorí čakajú na jeho defi ni-
tívne schválenie. Od veľkých zá-
merov až po mladé rodiny, ktoré 
si chcú postaviť rodinný dom. Aj 
keď proces trval dlhšie ako by 
niektorí možno čakali, výsled-
kom je omnoho širší konsenzus, 
otvorenejšia diskusia a väčšie 
zapojenie verejnosti.
 Proces územného plánova-
nia je samozrejme živým proce-
som, tak ako aj mesto je živým 
organizmom. Keďže mesto pod-
lieha urbanistickým zmenám, 
musí týmto zmenám podliehať aj 
územný plán. Preto sa aj naďalej 
bude môcť doň vstupovať zmena-
mi a doplnkami. S takouto zme-
nou sa ráta po ukončení proce-
su premeny nábrežia, prípadne 
skôr, ak nastane dôvod na takúto 
zmenu.  MARTIN BEĎATŠ, 
 ÚTVAR HL. ARCHITEKTA MESTA

Mesto je živý 
organizmus a taký 
je aj územný plán

FOTO (MB)
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Poskytovali prvú pomoc, hľadali stratené deti
V minulom roku sa trenčianskym mestským policajtom 
podarilo počas služby nájsť a odovzdať rodičom tri deti. 
V 38 prípadoch poskytli prvú pomoc. Na pokutách vybra-
li viac ako 62-tisíc eur.

 V roku 2011 mestskí policajti 
predviedli na políciu celkom 16 
osôb, s Policajným zborom SR 
spolupracovali na 26 prípadoch 
– pri identifi kácii páchateľov 
závažnej trestnej činnosti, do-
mových prehliadkach, doprav-
ných nehodách, na miestach 
trestných činov alebo pri zabez-
pečovaní verejného poriadku 
na veľkých podujatiach v mes-
te. Vyplýva to zo Správy o čin-
nosti Mestskej polície v Trenčí-
ne a o stave verejného poriadku 
v meste Trenčín za rok 2011. 

Verejný poriadok 
 Odstránili 56 reklamných ta-
búľ a pútačov umiestnených na 
zakázaných miestach. Pre po-

treby súdu doručili 551 zásielok. 
Chorým alebo zraneným oso-
bám poskytli prvú pomoc v 38 
prípadoch. Počas výkonu svo-
jej služby našli tri stratené deti, 
ktoré odovzdali rodičom. Zabez-
pečovali verejný poriadok na 38 
akciách obvodného a na 12 celo-
mestského charakteru. 

Psíčkari 
 Skontrolovali 944 majiteľov 
psov, riešili 251 prípadov, kedy 
majitelia neodstránili exkremen-
ty po svojich psoch alebo mali 
psa bez vôdzky na miestach, kde 
to nie je povolené. Odchytili 91 
zatúlaných psov. Našli a odo-
vzdali doklady a cennosti v 87 
prípadoch. Vykonali 1 718 kon-

Máte k dis- 
pozícii 40 po-
licajtov. Stačí 
to?
 Všeobecne 
sa hovorí, že 
na tisíc obyva-
teľov by mal byť jeden mestský 
policajt. Ide o úzus vychádzajúci 
z praxe. Oproti iným mestám je 
počet policajtov nízky. Naprí-
klad Martin s 57-tisíc obyvateľ-
mi má 61 policajtov, Prievidza 
s 50-tisíc obyvateľmi ich má 
42. Prijatie ďalších policajtov 
momentálna fi nančná situácia 
nedovoľuje.

Za uplynulý rok ste na  
pokutách vybrali viac ako 
62-tisíc eur. Kam idú tieto 
peniaze?
 Peniaze, ktoré sa vyberú na 
území mesta, idú do spoločnej 
mestskej kasy. Sú obce, kde časť 
z vybratých pokút ide do rozvo-
ja polície alebo na odmeny. My 
sme tento spôsob nevolili a mys-
lím si, že ani nie je správny.

Ako si vysvetľujete, že sa  
ľudia na mestskú políciu stále 
pozerajú cez prsty?
Sú dve skupiny ľudí. Človek, 
ktorý sa dopustil nejakého pro-
tispoločenského konania a bol 
za to potrestaný, má iný pohľad 
ako ten, ktorému policajti po-
mohli.

V pozícii náčelníka pô- 
sobíte tri roky. Zmenilo sa 
vnímanie Mestskej polície ob-
čanmi mesta?
 Myslím si, že áno. Keď som 
nastúpil, 90 percent mojej pra-
covnej činnosťi tvorili odpove-
de na sťažnosti a prijímanie 
opatrení. Denne to boli písom-
né, mailové alebo telefonické 
sťažnosti na činnosť policajtov. 
Teraz je to otázka možno jednej 
sťažnosti za mesiac. Sťažnosti 
rieši útvar hlavného kontrolóra, 
ktorý nevyhodnotil za minulý 
rok ani jednu z nich ako opod-
statnenú. V minulosti bola dô-
vera natoľko naštrbená, že ľu-
dia reagovali veľmi precitlivene 
na akúkoľvek činnosť Mestskej 
polície. Dnes je bežné, že dostá-
vam ďakovné listy. 

Ako postupujete pri rieše- 
ní priestupkov? 
 Pomer spôsobu ich riešenia 
napomenutím a pokutou bol za 
minulý rok takmer 1:1.
 Máme evidenciu priestup-
cov, podľa nej vieme, či už mal 
alebo nemal v minulosti podob-
ný alebo iný priestupok a ako 
sme ho vyriešili. Každý priestu-
pok je zaevidovaný, aj ten, ktorý 
je riešený napomenutím. Spôsob 
riešenia potom závisí aj od zá-
važnosti a povahy priestupku.
 (EV)

Poznáte svojho policajta?
 V súčasnosti má Mestská 
polícia celkom 42 príslušníkov, 
pričom jedna policajtka je na 
rodičovskej dovolenke. Pracujú 
v dvojzmennej nepretržitej pre-
vádzke. Denná služba je od 7. 
do 19. hodiny, nočná od 19. do 
7. hodiny. V piatok a v sobotu je 
v nočných zmenách zosilnený 
výkon služby. Celé územie mes-
ta Trenčín je rozdelené do 28 
okrskov. Každý okrsok má svoj-
ho mestského policajta. Jeho 
fotografi u aj s kontaktom nájdu 
občania na internetovej stránke 
mesta. Pre zlepšenie informo-
vanosti bude fotografi e okrs-
károv uverejňovať postupne aj 
mesačník INFO.

S a m o s t a t n ý 
inšpektor Mi-
chal Staňo 
má v obvode 
s číslom 1, do 
ktorého patrí 
Centrum mes-

ta, Dolné mesto, Sihoť, Opato-
vá, Kubrá a Kubrica na starosti 
dva okrsky. Ide o Námestie sv. 
Anny, Ulicu 1. mája, Horný Šia-
nec a ulice Kollárovu, Bernolá-
kovu, Súdnu, Piaristickú, K dol-
nej stanici a M. Nešpora. Do 
druhého okrsku patria Čerešňo-
vý sad, Trenčiansky hrad, Hor-
ný Šianec, Pod Brezinou, Parti-
zánska ulica, Nad tehelňou, J. B. 
Magina, D. Krmana, J. Lipské-

ho, MUDr. A. Churu, Židovský 
cintorín a Evanjelický cintorín.
Kontakt: 0902 911 027, msp@
trencin.sk

S a m o s t a t n ý 
inšpektor Bra-
nislav Ježík 
má v prvom 
obvode na sta-
rosti tretí okr-
sok. Patria tam 
Matúšova uli-

ca, Mierové námestie, Hviezdo-
slavova ulica, Palackého ulica, 
Jaselská ulica, Rozmarínová uli-
ca, Sládkovičova ulica, Štúrovo 
námestie, Hviezdová ulica, Ha-
sičská ulica, Farská ulica, Ulica 
Marka Aurélia, Ulica V. Zama-
rovského, Mariánske námestie 
a Ulica kniežaťa Pribinu.
Kontakt: 0902 911 027, msp@
trencin.sk

S a m o s t a t n ý 
inšpektor Mi-
chal Pšenka 
má v prvom 
obvode na 
starosti štvrtý 
okrsok a uli-
ce M. Rázusa, 

Hodžovu, Nábrežnú, Mládež-
nícku, Švermovu, Hurbanovu, 
Gen. Goliana, Smetanovu, Ko-
menského a Študentskú. Kon-
takt: 0902 911 027, msp@tren-
cin.sk (EV)

Rozhovor s náčelníkom Mestskej 
polície Stanislavom Berom

trol prevádzok zameraných na 
dodržiavanie zatváracích hodín, 
pričom porušenie zistili v 58 prí-
padoch.

Blokové pokuty 
 Za celý rok riešili 9 813 prie-
stupkov, z toho bez pokuty vy-
riešili viac ako polovicu. Zapla-

tiť však museli páchatelia 4 831 
priestupkov. Za jazdu na bicyk-
li po chodníku vybrali napríklad 
na pokutách 319 eur, za parko-
vanie na zeleni 2 715 eur. Suma, 
ktorú na pokutách za celý uply-
nulý rok vybrali, sa vyšplhala na 
62 366 eur.
 (EV), FOTO (JČ)



čisté mesto číslo 4 |  ročník XIV6 | INFO

 S príchodom jari sa spájajú 
aj početné výjazdy hasičov k po-
žiarom. Príkladom je päť dní od 
17. do 21. marca, počas ktorých 
museli hasiči v Trenčianskom 
kraji zasahovať pri 79 požia-
roch v prírodnom prostredí. Vo 
väčšine prípadov bolo príčinou 
ich vzniku zakázané vypaľova-
nie trávnatých porastov alebo 
ned banlivé konanie pri neo-
právnenom spaľovaní biologic-
kého odpadu, následkom čoho 
sa požiar vplyvom vetra rozšíril 
do okolia. Ako informoval kraj-
ský hovorca hasičov v Trenčíne 
Marián Petrík, verejnosť vznik 
takzvaných jarných požiarov 
stále podceňuje.
 Hasiči preto varujú pred ne-
bezpečenstvom jarného spaľo-
vania suchej trávy, lístia a vetví 
z poorezávaných stromov a od-

porúčajú k odstraňovaniu bio-
logického odpadu využívať rad-
šej organizované akcie, určené 
na zber a zvoz biologického od-
padu. 
 Spaľovanie lístia, trávy 
a ostatného odpadu zo záhrad 
na otvorenom ohnisku zakazu-
je aj Všeobecne záväzné naria-
denie mesta Trenčín. Mestská 
polícia má právo pri porušení 
tohto zákazu udeliť pokutu vo 
výške do 33,19 eur.
 Plošné vypaľovanie tráv 
a porastov zakazuje aj zákon 
o ochrane pred požiarmi, ktoré-
ho porušenie môže stáť občana 
do 331 eur. Ak by sa však také-
hoto priestupku dopustila práv-
nická osoba alebo fyzická osoba 
– podnikateľ, pokuta môže do-
siahnuť až výšku 16 596 eur.
 (EV)

Biologický odpad 
nepatrí na ohnisko
Pokutovať za spaľovanie lístia na otvorenom ohnisku 
môžu aj mestskí policajti. Plošné vypaľovanie trávy 
môže vyjsť na viac ako 300 eur.

Upratovalo sa aj v Zátoke pokoja

Deratizácia verejnej kanalizácie

Veľkým upratovaním sa v prvý jarný deň začala sezóna 
na nábreží v zátoke pri atletickom ovále pod cestným 
mostom. V apríli sa tam opäť začne vyučovanie v prírode.

Vylievanie zvyškov jedál do WC, potraviny na dvoroch 
a v pivniciach, skládky domového odpadu v spoločných 
priestoroch – to je niekoľko zaručených spôsobov, ako 
prilákať k ľudským obydliam potkany.

 Približne tri desiatky Tren-
čanov sa rozhodli prvý jarný deň 
venovať upratovaniu v Zátoke 
pokoja. Ako povedal Richard 
Medal za občiansku iniciatí-
vu Zátoka pokoja, na brigádu 
prišli aj celkom neznámi ľudia 
z verejnosti. „Tešíme sa, že zá-
toku objavili ďalší Trenčania. 
Chceme vyzbierať odpadky a vy-
kopať jamy na ukotvenie ďalších 
drevených prvkov.“ 
 Túto časť nábrežia minulý 
rok skupina nadšencov zrevi-
talizovala a vyhlásila za „Úze-

mie chránené občanmi“. Miesto 
upravili, osadili prírodné sede-
nie, hojdačky, ohnisko a mólo 
pri vode, pripravili netradičnú 
učebňu, v ktorej školám ponú-
kali výučbové programy. „Počí-
tame s tým, že od apríla tu budú 
znova fungovať až do konca škol-
ského roka,“ povedal Medal. 
 Pri príležitosti Dňa Zeme 
plánujú v zátoke osadiť veľkú 
lavičku v tvare vážky, na ktorú 
získali podporu Klubu darcov 
Trenčianskej nadácie.
 (EV)

 V termíne od 10. do 13. 
apríla bude v Trenčíne derati-
zácia verejnej kanalizácie. Ako 
informovala Zuzana Čachová 
z Útvaru stavebného, životného 
prostredia, dopravy a investícií, 
deratizovať bude Trenčianska 
vodohospodárska spoločnosť, 
a. s. 
 Minimálne raz ročne sú 
právnické osoby, fyzické osoby 
– podnikatelia a fyzické osoby 
– občania povinní vykonať de-
ratizáciu na svojich pozemkoch 
a vo vlastných objektoch. 
 „Na potláčanie výskytu ne-
žiaducich hlodavcov odporúča-
me občanom, aby neposkytovali 
zbytočne zdroje potravy potka-
nom vylievaním zvyškov jedál do 

WC, voľným skladovaním po-
travín na dvoroch, v pivniciach, 
balkónoch, vytváraním skládok 
domového odpadu v spoločných 
priestoroch, v okolí budov a kon-
tajnerov na smeti,“ povedala 
Čachová. Nedávať domácim 
zvieratám krmivo na voľných 
priestoroch v okolí obytných 
blokov, v pivniciach a suteré-
noch budov a nekŕmiť mestské 
holuby. Nevyhnutné je udržia-
vať poriadok a čistotu v okolí 
objektov.
 Naposledy bola deratizácia 
verejných plôch zelene v Tren-
číne v prvej polovici novembra 
2011. V tomto roku bude vyko-
naná opäť na jeseň. 
 (EV)

POZVÁNK A

Trenčín si TY

POZVÁNKA NA TVORIVÉ STRETNUTIE

Miesto: Kino Hviezda 

Dátum a čas: štvrtok 10. máj 2012, 16.30 h

Z nábrežia do parku

tvorivé popoludnie k téme zeleň pri rieke a v parku

Na ďalšom tvorivom stretnutí sa budeme zamýšľať nad 
vzťahom parku a nábrežia. Budeme hovoriť konkrétne 
o funkciách, aké očakávame od zelených zón v parku, na 
nábreží a v záplavových územiach Váhu. Sú vítaní všetci 
Trenčania bez rozdielu veku – prineste si so sebou len 
dobrú náladu a vlastnú fantáziu.

FOTO (JČ)

FOTO (JČ)
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Veľké upratovanie mesta sa začalo na Juhu

 V sobotu 24. marca sa zača-
lo v Trenčíne veľké upratovanie. 
Novinkou je, že sú veľkoobje-
mové kontajnery (VOK) prista-
vené na jednotlivých miestach 
len počas sobôt, aby ľudia mali 
možnosť čo najviac ich využiť. 
„Už prvý víkend na sídlisku Juh 
ukázal, že o jarné upratovanie 
je mimoriadny záujem. Úprimne 
ďakujeme všetkým obyvateľom za 
aktívnu pomoc pri čistení Tren-
čína,“ povedal Richard Nemec 
z kancelárie primátora. 
 Vývozy kontajnerov mu-
sela spoločnosť Marius Peder-
sen urobiť niekoľkokrát. Ľudia 
však ukladali odpad aj mimo 
kontajnerov, čo spôsobovalo 
značné problémy. „Na základe 
skúseností z Juhu prosíme, aby 

obyvatelia rešpektovali čas, kto-
rý je určený na zber a vývoz od-
padu a odpad dávali výhradne 
do kontajnerov na to určených,“ 
povedala referentka pre život-
né prostredie Zuzana Čachová. 
Zdôraznila, že vykladať odpad 
po odvezení kontajnera je prísne 
zakázané, pri porušení hrozí po-
kuta 166 eur.
 Jarné upratovanie bude po-

kračovať aj v apríli a v máji. Na 
vyhradených miestach sú vždy 
v sobotu pristavené dva rôzne 
veľkoobjemové kontajnery. Je-
den na biologicky rozložiteľný 
odpad ako konáre, lístie, od-
pad zo záhrad a trávnikov, dru-
hý na odkladanie iného odpadu. 
Je veľmi dôležité, aby ľudia dis-
ciplinovane dodržiavali označe-
nie a účel kontajnerov.

 Do VOK sa nesmú ukladať 
vyradené batérie a akumuláto-
ry, žiarivky, železný šrot a pneu-
matiky. Tento odpad môžu ľudia 
vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ 
odvoz zabezpečí spoločnosť Ma-
rius Pedersen. Aj počas uprato-
vania sú otvorené obidva zberné 
dvory na Zlatovskej i na Sobla-
hovskej ulici.
 (EV)

Obyvatelia Trenčína zare-
agovali pozitívne a do kon-
tajnerov nanosili množstvo 
odpadu. Už prvý týždeň 
jarného upratovania uká-
zal, že im nie je jedno, ako 
ich mesto vyzerá.

SOBOTA

14. 4. 

2012

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Belá – za plotom TESCO (oproti RD č. 9/1959)
– Nozdrkovce (otoč autobusu oproti domu č. 21/1934)
– Ul. J. Zemana (2 – 4/2394 – nádoba na sklo 7998)
– Zahumenská ul. (autobusová zástavka – OTOČ)
– Karpatská – Stromová ul. (pred detské ihrisko) 

– Karpatská – Rybárska ul. (pred garáže – trafostanica) 
– Nad tehelňou (oproti garáže nádoba na sklo č. 7097)
– Nad tehelňou – Pod Brezinou (oproti RD č. 64 – nádoba na sklo 
č. 18326)
– Električná ul. – Horný Šianec (oproti RD č. 79)
– Jilemnického ul. – oproti RD č. 16 (elektrorozvodňa) 

SOBOTA

21. 4. 

2012

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Mlynská ul. (pri RD č. 40)
– Opatovská ul. (okolo č. 90 – 95)
– Sibírska ul. (bytovka 12/696)
– Niva (nádoba na papier č. 16807)
– Potočná ul. (okolo domu č. 139) 

– Potočná ul. (okolo domu č. 50 – 58)
– Horeblatie (oproti domu č. 617)
– Clementisova ul. (detské ihrisko – nádoba na sklo č. 18907)
– Žilinská ul. (stanovisko nádob, oproti zber. surovín) 
– Ul. odbojárov (oproti RD 21 – 23)

SOBOTA

28. 4. 

2012

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Jasná ul. (pri RD č. 14 – pri železnici)
– Pádivého ul. (pred bytovkou 5/686 – oproti 679)
– Považská ul. (bytovka 1708, oproti Garážam 99 – 101)
– Hodžova ul. (bezbarierová bytovka – vedľa telef. búdky)
– Hurbanova ul. (bytovka č. 32 – 38)

– Ul. M. Turkovej (bytovka č. 36 – oproti škôlke)
– Ul. gen. Goliana – kpt. Nálepku (oproti zim. štadiónu) 
– Nábrežná – Študenská ul. (bytovka č. 12)
– Ul. kpt. Nálepku (pri dome 1675)
– Holubyho nám. (oproti RD 1692)

SOBOTA

5. 5. 

2012 

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Kukučínova ul. – horná časť pod Brezinou (nádoba na sklo č. 
18246 – zákruta)
– Pred poľom (za QUEENS PUB)
– K výstavisku (pri SOU obchodné)
– Pod Sokolice
– Kubrá – námestie (oproti RD 116, pri telef. búdke)

– Kubranská ul. (okolo č. 1 – 6 – Súvoz – oproti RD č. 36)
– Kubrica – námestie (otoč autobusu)
– Kubranská ul. (pri Kyselke)
– Kubra – Pažítky (pri RD č. 59)
– Kubra pri Kríži (pri RD č. 249)

SOBOTA

12. 5. 

2012 

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Ul. M. Kišša (oproti trafostanici)
– Ul. Ľ Stárka – Piešťanská (pred zákazovou značkou)
– Veľkomoravská ul. (oproti RD 2116/10)
– Školská ul. (oproti RD č. 50)
– Zlatovská – Továrenská ul. (križovatka oproti SBD 2182)

– Kvetná ul. (pri nádobách na druh. suroviny 13590, 13594)
– Bavlnárska – Obchodná ul. (pri nádobe na KO)
– Kožušnícka ul. (oproti RD č. 40)
– Hlavná ul. (pri domoch č. 90 – 100)
– Hanzlíkovská ul. – ul. J. Psotného (pri nádobe na sklo 18416)

SOBOTA

19. 5. 

2012 

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Okružná ul. (RD č. 37/V. 672)
– Detské mestečko (v objekte DM – zadná brána) 
– Záblatská – Poľnohospodárska ul. (oproti RD 100/A)
– Dolné Pažite – Ul. Rybáre (most – RD 172/4)
– Pri parku (zmena nie oproti vchodu do parku – posun o ulicu)

– Majerská ul. (oproti domu č. 9)
– Kasárenská ul. (oproti domu č. 3 za rampami do ľava)
– Orechové Kaplnka (zákruta – zrkadlo)
– Horné Orechové (nádoba na sklo č. 7749)
– Súhrady – Široká ul.

FOTO (JČ)
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Čo zaujíma Trenčanov

Nový most, plaváreň  
bez vody, jama

 To sú tri hlavné témy, ktoré 
podľa prieskumov zaujíma osem 
z desiatich Trenčanov. „Pod-
ľa očakávania Trenčanov zaují-
ma najviac osud nového mosta, 
pretože dopravný kolaps v meste 
zažívame všetci každý deň. Na-
šťastie, odpoveď je jasná, už sa 
stavia. Tiež ma neprekvapilo, 
že sa občania zaujímajú o osud 

jamy pri bývalom Dome armá-
dy,“ povedal trenčiansky primá-
tor Richard Rybníček. 
 Druhú priečku, prekvapu-
júco, obsadila nová letná plavá-
reň bez vody na Ostrove. „To, čo 
nás všetkých trápi a traumatizu-
je, je nová plaváreň, ktorá je de-
dičstvom nedomyslenej investície 
z minulosti. Ľudia ale chcú ve-
dieť, čo s ňou bude. Chcú počuť 
odpovede,“ pokračoval. 

V marcovom čísle mesačníka INFO a prostredníctvom 
mestskej webovej stránky www.trencin.sk sme vás oslo-
vili so žiadosťou o vyplnenie dotazníka o informovanosti 
občanov o meste Trenčín. Či už poštou, priamo na klient-
ske centrum ako aj elektronicky sme od Vás obdržali 
množstvo pripomienok a námetov, za čo vám ďakujeme.
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11. Tvoríme Trenčín - diskusia o 
nábreží

10. Valorizácia daní

9. Spor mesta s Duklou

8. Zdanenie predaja majetku 
štátom

7. Množstvový zber

6. Cestovné poriadky

5. Hrozba nútenej správy

4. Zníženie dlhu mesta

3. Súd o jame pred ODA

2. Plaváreň bez vody

1. Výstavba nového mosta

Zaujali ma

Veľmi ma 
zaujali

Najzaujímavejšie témy pre Trenčanov

Úroveň mesačníka INFO v porovnaní s minulosťou

Zdroje informácií o meste

Zaujalo aj znižovanie  
dlhu mesta

 V tesnom závese naj tren-
čianskych tém je zníženie dlhu 
mesta. Teda téma, o ktorej sa 
v minulosti nehovorilo. „Oby-
vatelia nášho mesta pochopili 
vážnosť situácie a to, že žiadna 
mestská kasa nie je bezodná. Za-
znamenali sme aj množstvo otá-
zok, ako môžu ľudia sami pomôcť 
mestu, za čo im úprimne ďaku-
jem,“ dodal trenčiansky primá-
tor.
 Na posledných priečkach sa 
usadil vlaňajší spor medzi mes-
tom a Duklou Trenčín a valo-
rizácia daní. Potešujúce je, že 
občania zaregistrovali aj snahu 
mesta zapojiť ich do diskusie 
o budúcnosti nábrežia. 

Odkiaľ čerpáme  
informácie 

 Najsledovanejšími média-
mi sú podľa očakávaní televízie, 
za nimi nasledujú celoslovenské 
denníky, inzertné a regionálne 
noviny. Pre mladých ľudí sa ne-
odmysliteľným zdrojom infor-
mácií stáva sociálna sieť Facebo-
ok. 

Ktoré rubriky  
by ste si želali?
 
 Marcové číslo mesačníka 
INFO prešlo grafi ckou zmenou 
a jeho súčasťou sa stalo aj Kam 
v Trenčíne s aktuálnymi pozván-
kami do kina, divadla, na vý-
stavy, koncerty a voľnočasové 
aktivity. Túto zmenu občania po-
strehli a skoro 33 % vníma jeho 
kvalitu ako lepšiu. 
 Pravidelne budeme zverejňo-
vať „zelené témy,“ pretože čisto-
ta mesta a starostlivosť o verejné 
priestory sú dôležitými témami 
mesta. Na samotnej tvári me-
sačníka INFO a jej obsahu však 
naďalej pracujeme, preto sme 
privítali množstvo podnetov od 
obyvateľov.
 Právna poradňa, reportáže 
z kultúrnych a športových po-
dujatí, hlasovania poslancov, 
pravidelné rozhovory s primáto-
rom a poslancami, zverejňovanie 
aktivít neziskových organizácií 
a škôl v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta, „Čo nové v Trenčí-
ne?,“ Či pravidelné zverejňova-
nie plánovaných rozvojových 
projektov. To je časť z vašich ti-
pov, ktoré nám prišli do redakcie 
a ktoré nám pomôžu v ďalšom 
rozvoji mesačníka INFO. 
 RICHARD NEMEC

FOTO (JČ)



2. apríl 2012 trenčín kráľovské mesto INFO | 9

Hábl, aj pred tým mal Trenčín 
určité mestské práva. Ako však 
odhalili súčasní archivári a his-
torici, listiny, ktoré tieto výsady 
spomínajú, sú falzifi káty. „Ne-
znamená to, že by výsady nee-
xistovali. Pôvodné listiny mohli 
zhorieť a tak si ich mešťania sfal-
šovali. Robilo sa to bežne, aj keď 
to bolo tvrdo trestané. Neexisto-
vali dejiny, učebnice ani internet, 
kde by si overili, odkedy dokedy 
panovník, na ktorého sa odvolá-
vajú, panovníkom bol. A tak sa 
stalo, že sa pomýlili. Mohli mať 
z toho veľké problémy.“ Od Žig-
munda Luxemburského získali 
nielen viac práv, ale mali ich aj 
legálne na papieri. 

Začiatok  
mestských hradieb
 Kráľovských výsad bolo viac. 
Mali predovšetkým význam pre 
hospodársky rozvoj mesta, jeho 
obranu a správu. Keďže jed-
nou z nich bolo právo ohradiť 
sa mestskými hradbami, práve 

vtedy začali vznikať trenčianske 
hradby, ako ich poznáme dnes. 
„Nevieme presne, ako predtým 
hradby vyzerali. Boli zrejme pa-
lisádové alebo drevozemné,“ ho-
vorí historik. Po udelení výsad 
mal Trenčín právo slobodne vo-
liť richtára a udeľovať trest smr-
ti. „Odvtedy mohlo mesto mať 
svojho kata a mohlo napríklad 
odsúdiť a popraviť aj šľachtica.“

Oslobodení od cla 
 Z hospodárskych výsad sa 
tešili najmä obchodníci a reme-
selníci. Nemuseli už platiť clo 
na väčšine uhorských colných 
miest, právo skladu zastavilo 
cudzích obchodníkov v meste 

 V roku 1412 sa mesto Tren-
čín zaradilo medzi významné 
mestá Uhorského kráľovstva. 
Kráľ Žigmund Luxemburský 
mu udelil štatút slobodného krá-
ľovského mesta s výsadami, aké 
mali Budín či Stoličný Belehrad. 
Išlo napríklad o právo meča, 

ktoré povoľovalo trestať smr-
ťou, právo na ohradenie mesta 
hradbami alebo o právo uspora-
dúvať výročné trhy.

Zbavil ich bremena 
 Ako hovorí historik Tren-
čianskeho múzea Vlastimil 

Pred 600 rokmi sa Trenčín stal 
slobodným kráľovským mestom
Získal právo slobodnej voľby richtára, právo trestať smr-
ťou i právo ohradiť sa kamennými hradbami. Stúpla jeho 
vážnosť medzi ostatnými uhorskými mestami.

o INFOOOOOO  | 9
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Udelenie výsad si Trenčín 
pripomenie viacerými podujatiami
Žigmundov deň, jarmok, divadlo, súťaže a výstavy so 
spoločnou témou pripravuje mesto Trenčín na nasle-
dujúcu letnú sezónu.

 Cyklus podujatí sa začne 
už v máji na Deň múzeí a ga-
lérií. „Na 19. mája pripravuje-
me v spolupráci s Trenčianskym 
múzeom a Galériou M. A. Ba-
zovského pútavý program v his-
torickom centre mesta,“ infor-
movala Hana Gallová z Útvaru 
kultúrno-informačných slu-
žieb Mestského úradu. Žiaci 
základných škôl a stredoškolá-
ci sa budú môcť prejaviť vo vý-
tvarnej, literárnej a multime-
diálnej súťaži s názvom Keby 
som bol kráľom. V Posádko-
vom klube bude pre milovní-
kov histórie pripravená výsta-
va 600 rokov povýšenia mesta 
Trenčín na slobodné kráľovské 
mesto, zostavená z numizma-
tických a fi latelistických expo-
nátov. Nebudú chýbať kópie 

archívnych dokumentov, kto-
ré zachytávajú túto významnú 
historickú udalosť. „Žigmunda 
Luxemburského a jeho dobu si 
pripomenieme i v rámci letných 
Trenčianskych historických 
slávností počas posledného jú-
lového týždňa. Vyvrcholením 
osláv bude v septembri podu-
jatie Kráľovské dni Pri tren-
čianskej bráne s vystúpeniami 
folklórnych súborov a hudob-
ných skupín, s tvorivými diel-
ňami pre deti či pochôdzkovým 
divadlom. Súčasťou poduja-
tia bude aj Žigmundov jarmok 
so sprievodným jarmočným 
programom,“ vysvetlila Gallo-
vá. Všetky podujatia venované 
výročiu budú označené logom, 
ktorého autorom je výtvarník 
Jozef Vydrnák.  (R)

na niekoľko dní a tí museli svoj 
tovar vyložiť a ponúknuť ho na 
odkúpenie Trenčanom, výsady 
povoľovali zakladanie cechov. 
Mesto získalo nezávislosť od 
šľachty a stúpla jeho vážnosť me-
dzi ostatnými uhorskými mesta-
mi.

Za výsady zaplatili 
 Podľa historika bolo udele-
nie výsad Trenčínu aj v panovní-
kovom záujme. „Mestá boli v tej 
dobe pomerne bohaté a o Žig-
mundovi bolo známe, že peniaze 
stále potreboval. Okrem fi nanč-
ných prostriedkov mohol z miest 
čerpať aj značné vojenské posily. 
Keď mu Trenčania zaplatili, ne-
mal dôvod im mestské výsady ne-
udeliť, hoci sa tým mohol dostať 
do sporu s niektorými vysoký-
mi šľachticmi. Mesto totiž spolu 
s výsadami získalo aj nezávislosť 
od šľachty, čo sa samozrejme ne-
páčilo hradným pánom,“ vysvet-
ľuje V. Hábl.
 (EV)

FOTO (JČ)
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DOTÁCIE NA AKTIVITY 
V OBLASTI ŠPORTU
Mesto Trenčín vyhlásilo grantové kolo na aktivity 
v oblasti športu a telesnej kultúry na rok 2012. 

Medzi žiadateľov bude rozdelená čiastka 25 000 eur, 
z toho:
a) na činnosť 20 000 eur
b) na reprezentáciu a výnimočné akcie 5 000 eur 

 Mesto môže poskytnúť dotáciu právnickým osobám, kto-
rých zriaďovateľom nie je mesto a fyzickým osobám – podni-
kateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta 
a ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo 
poskytujú služby obyvateľom mesta Trenčín. 
 Dotácie budú poskytnuté oprávneným subjektom len na 
základe predloženej žiadosti spolu s povinnými prílohami a za 
predpokladu, že žiadateľ má vysporiadané záväzky voči mestu. 
 Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotá-
cií, tlačivá žiadostí o dotáciu z dotačného programu mesta 
Trenčín, povinné prílohy spolu s informáciami o ich vyplne-
ní, možnosťami ich použitia a zúčtovania nájdete na webovej 
stránke www.trencin.sk – občan – tlačivá – kultúra, šport 
a cestovný ruch, vo VZN č. 3/2009 alebo na Útvare školstva 
MsÚ v Trenčíne – tel. č. 6504208. 
 V grantovom kole budú podporené iba projekty, ktoré 
budú zrealizované v roku 2012. 
 Uzávierka prijímania žiadostí je 30. 4. 2012.

Zomrel profesor Komorovský
Prof. PhDr. Ján  

Komorovský, CSc. 
(2. 6. 1924 – 20. 3. 2012)
 V zmysle výroku starogréc-
keho fi lozofa Herakleita, že 
„podstata vecí sa rada skrýva“, je 
pred širšou verejnosťou skrytý aj 
význam diela Prof. Jána Komo-
rovského. Človek, ktorý si získal 
uznanie mnohých európskych 
univerzít, zostal celý život verný 
Trenčínu. Tu napísal svoje vý-
znamné práce i pripravoval kon-
cepciu nezaujatého vedeckého 
skúmania náboženských systé-
mov. Stal sa zakladateľom a prie-
kopníkom religionistiky na Slo-
vensku, vedného odboru, ktorý 
dovtedy nemal u nás tradíciu ani 
zázemie na akademickej úrovni.
 Ján Komorovský bol na svo-
jej profesionálnej dráhe per-
zekuovaný každou totalitnou 
mocou a kvôli svojim pevným 
morálnym zásadám musel nie-
koľkokrát opustiť akademickú 
pôdu. Idealista s nezlomným 
charakterom nezatrpkol počas 
14 rokov trvajúceho vedeckého 
exilu (1975 – 1989) a teoretické 
základy nového vedného odboru 
pripravoval v súkromí popri prá-
ci v hospodárskych podnikoch 
– v ZŤS v Dubnici nad Váhom 
a v Odeve Trenčín.
 Nikdy neprestal veriť vo ví-
ťazstvo slobody myslenia a pád 

totalitného režimu v roku 1989 
ho zastihol plne pripraveného 
na spoločenské zmeny a koncep-
ciu nového študijného odboru – 
religionistiky – pre Filozofi ckú 
fakultu Univerzity Komenské-
ho, mal kompletne spracovanú. 
Okrem položenia základov ve-
deckého skúmania náboženstiev, 
vniesol Ján Komorovský do slo-
venskej kultúry veľmi cenný prí-
klad morálnej nezlomnosti, čest-
nosti a prísnej profesionality.
 Profesor Komorovský bol 
nesporne jednou z najväčších 
kultúrnych, vedeckých a morál-
nych autorít nielen Trenčína, 
Trenčianskeho kraja, ale celého 
Slovenska. Jeho život bol zápa-
som za ideály slobody myslenia 
a nezávislosť vedy od politických 
a ideologických vplyvov, napriek 
všetkým prekážkam, osobným 
i spoločenským.
 IGOR ZMETÁK

 PRE ORGANIZÁTOROV PODUJATÍ

 UPOZORNILI STE NÁS

Chystáte sa organizovať verejné kultúrne, športové lebo turistické 
podujatie na území mesta? Nemali by ste zabudnúť na povinnosť 
oznámiť svoj zámer písomne na útvar kultúrno-informačných 
služieb alebo školstva, a to najneskôr 7 dní pred uskutočnením 
podujatia. Za nesplnenie tejto povinnosti môže mesto uložiť 
usporiadateľovi pokutu až do výšky 995,81 eur. Oznámenie sa 
podáva na predpísanom tlačive, ktoré aj s podrobnými informá-
ciami nájdete na www.trencin.sk – občan – ako vybaviť – kultúra, 
šport a cestovný ruch.

Vytancovali si účasť na svetovom šampionáte

Aktívny 90-tnik

Zlato zo Svetového pohára v karate

 Róbert Pavlík a Simona Brecíková (na fotografi i vľavo) v ka-
tegórii dospelých a Martin Šramka s Luciou Centárovou v kate-
górii mládež z Tanečného klubu Dukla Trenčín budú reprezen-
tovať Slovensko na Majstrovstvách sveta 2012 v štandardných 
tancoch. Postup na šampionát si vytancovali v marci na Maj-
strovstvách SR v Trnave. Blahoželáme!

 V mladšom veku bol majstrom SR vo volejbale, majstrom Ži-
linského kraja v tenise a šachy hral v Slovenskej lige na 1. šachov-
nici. Na vlaňajšom celoslovenskom turnaji veteránov v stolnom 
tenise získal tretie miesto. Ako nás informoval kolektív oddielu 
Kubran Keraming, stále aktívny stolný tenista Vincent Gondžúr 
oslávil 27. marca 90-tiny. Veľa zdravia a elánu!

 Simonka Prpičová z tren-
čianskeho klubu ŠK Real 
Team na „8th HARASUTO 
WORLD CUP CENTRAL 
EUROPEAN KARATE LE-
AGUE“ v Poľsku začiatkom 
marca vybojovala prvenstvo 
v kategórii Kata U12. V kon-
kurencii 38 pretekárok naj-
prv vyradila Ukrajinky, po-
razila poľskú reprezentantku 
a v súboji o postup do fi nále 
aj Slovenku Dominiku Bo-
gárovú. Vo fi nále porazila 
ďalšiu vynikajúcu pretekár-
ku Gabiku Maruniakovú. Na 
turnaji sa zúčastnilo 1103 
pretekárov zo 17-tich krajín 
Európy a reprezentanti Ma-
lajzie. Blahoželáme! 
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Hľadajú domov
V trenčianskej karantén-
nej stanici sú opäť noví 
obyvatelia. Ak si plánu-
jete zadovážiť psieho 
spoločníka, možno vás 
oslovia práve tieto psíky 
bez domova.

 Rex je asi ročný nemecký 
ovčiak. Našli ho 8. marca na 
križovatke Soblahovskej ulice 
a Ulice 28. októbra. S ostatný-
mi psíkmi sa znesie bez problé-
mov. Vo vzťahu k ľuďom je veľ-
mi priateľský. Ovláda základné 
povely, vie chodiť na vôdzke aj 
popri nohe človeka. 

 Asi trojročný kríženec lab-
radora Hery bol priviazaný 
o bránu útulku. Je vychudnutý 
a trochu kríva na zadnú nohu. 
S ostatnými obyvateľmi útul-
ku sa dobre znáša. Je prítulný 
a trochu žiarlivý, ale neagresív-
ny. Je vhodný na dvor.

 Brenda je ešte šteniatko – 
kríženec labradora vo veku asi 
deväť mesiacov. Bola nájdená 
bez obojka, ale na vôdzke cho-
diť vie a ovláda základné pove-
ly. Je priateľská, poslušná, hra-
vá a nekonfl iktná. Vhodná je 
k deťom, na dvor i do bytu.

 V prípade záujmu možno 
stanicu navštíviť osobne ale-
bo využiť telefonický kontakt 
0915 785 007. Podľa naria-
denia, ktoré platí v Trenčíne 
od 1. januára, ľudia, ktorí si 
osvoja psíka z karanténnej 
stanice, budú oslobodení od 
dane za psa. (EV)

 POZÝVAME VÁS NA ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 16. 4. 2012 o 15.30 hod., vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 25. 4. 2012 o 16.00 hod., v KS Istebník

VMČ Juh 2. 4. 2012 o 18.00 hod., KC Aktivity

VMČ Sever 11. 4. 2012 o 16.00 hod., KS Kubra

Skalničkári pozývajú na jubilejnú výstavu
Skalničky, okrasné dreviny, bonsaje a sukulenty vystaví 
na obdiv Klub skalničkárov v Kultúrnom dome Zlatovce 
27. a 28. apríla.

 Klub skalničkárov je ob-
čianske združenie, ktoré vznik-
lo v mestskej časti Zlatovce, kde 
má dodnes svoje zázemie. Za-
ložili ho nadšenci v roku 2003, 
ktorí v skalničkárstve vidia hlav-
ne kontakt s prírodou. V súčas-
nosti má klub približne štyri de-
siatky členov z Trenčína a okolia 
s vekovým priemerom 63 rokov. 
Ako za klub povedal Ivan Šinko, 
veľmi radi privítajú medzi sebou 
ďalších záujemcov o túto po-
vznášajúcu disciplínu. 
 „Našou klubovou náplňou 
je výmena informácií, poraden-
stvo, organizovanie výstav a výle-
tov a zájazdov so skalničkárskou 
tematikou. Spolupracujeme so 
slovenskými a českými skalnič-
kárskymi klubmi formou každo-

ročných medzinárodných stret-
nutí v Čechách i na Slovensku,“ 
informoval Šinko.
 Na koniec apríla pripravili 
svoju jubilejnú 10. výstavu skal-

Zmena účtu
 Mesto Trenčín oznamu-
je všetkým nájomcom by-
tov, ktoré sú vo vlastníctve 
mesta Trenčín, že účet v Pri-
ma banka Slovensko, a. s., 
pobočka Trenčín, číslo účtu 
0600537012/5600 bol k 1. 4. 
2012 zrušený.
 Platby, ktoré budete uhrá-
dzať od apríla 2012, je po-
trebné realizovať na nový účet 
otvorený v ČSOB, a. s., Kor-
porátna pobočka Trenčín, čís-
lo účtu 25820873/7500.

Zmena účtu
 Mesto Trenčín oznamu-
je všetkým vlastníkom by-
tov a nebytových priestorov, 
ktorí ešte realizujú úhrady 
za splátky týkajúce sa kúpnej 
ceny bytu alebo vykazujú ne-
doplatok na týchto splátkach, 
že účet v Prima banka Sloven-
sko, a. s., pobočka Trenčín, 
číslo účtu 0600530005/5600 
bol k 1. 4. 2012 zrušený.
 Platby, ktoré budete uhrá-
dzať od apríla 2012, je po-
trebné realizovať na nový účet 
otvorený v ČSOB, a. s., Kor-
porátna pobočka Trenčín, čís-
lo účtu 25581243/7500.

ničiek. Otvorená bude od 9. do 
18. hodiny v piatok 27. a v sobo-
tu 28. apríla v Kultúrnom dome 
Zlatovce. Súčasťou výstavy bude 
aj burza dopestovaných skalni-
čiek, drevín a sukulentov. (EV)
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Aká je možnosť umiestniť  
do škôlky dieťa s potravinovou 
alergiou? V prípade, že škôlka 
neposkytuje takúto stravu, je 
možné priniesť dieťaťu vlast-
nú?  Daniela Vallová
Danica Lorencová, Školské za-
riadenia mesta Trenčín, m. r. o.:
 V MŠ Opatovská poskytuje-
me stravovanie pre takéto deti 
s tým, že dieťa odoberá stravu 
z MŠ, ale rodičia si nosia chlieb, 
pečivo a múku na zahustenie. 
Kuchárka prispôsobuje stra-
vu dieťaťu. Povinnosťou rodi-
ča je priniesť potvrdenie od le-
kára v žiadosti o prijatie alebo 
zvlášť. Ak máte záujem, prosím 
prihláste sa čím skôr u riaditeľky 
MŠ Opatovská.

Všimol som si, že je  
opláštená iba polovica vonkaj-
šieho plášťa štadióna, plánuje 
sa nejaké dokončenie zvyš-
ných dvoch častí v dohľadnej 
dobe?
 Jaroslav Gábriš
Robert Buchel, Mestské hospo-
dárstvo a správa lesov, m. r. o.:
 O danom probléme vieme. 
Všetko je otázka fi nancií. Mo-
mentálne je na ZŠ P. Demitru 
dokončenie opláštenia jedným 
z najmenších problémov. Prvo-
radá je rekonštrukcia chlade-
nia a následne môže prísť na rad 
opláštenie a iné.

Prečo bola volebná miest- 
nosť z Gymnázia Ľ. Štúra 
v parlamentných voľbách 
2012 premiestnená do DSS na 
Piaristickú ulicu? Ešte nikdy 
som nevolil v tak nedôstojnom 
prostredí... Ján Bunčák 
Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
 Volebný okrsok č. 2 bol daný 
do Domu opatrovateľských slu-
žieb, nakoľko z Gymnázia Ľ. 
Štúra počas trvania volieb v roku 
2010 zmizli pomerne hodnotné 
veci a riaditeľ gymnázia už nemal 
záujem poskytnúť nám priestory. 
Na základe toho sme mali jedinú 
možnosť, a síce zriadiť volebnú 
miestnosť v našom zariadení na 
území tohto okrsku. Iné priesto-
ry sme nenašli, len tie, ktoré boli 
na druhom poschodí. Občania 
mali možnosť využiť dva výťahy. 
Sme si vedomí toho, že stiesne-
né podmienky vyžadovali trochu 
zhovievosti a tolerancie, za čo 
občanom ďakujeme. 

Kde by som sa mohla do- 
stať k žltým vreciam na plas-
ty? Bývame na Potočnej ulici. 
Stáva sa mi dosť často, že 
nachystáme plné vrecia v deň 
vývozu pri smetnú nádobu, 
ale nové vrecia si nenájdeme. 
Potom musíme pri najbližšom 
vývoze striehnuť na smetia-
rov a prosiť ich, aby nám dali 
aspoň jedno vrece. Pri ďalšom 
vývoze nachystáme plné vrece 
a znova sa situácia zopakuje. 
 Eva Dobiašová
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný, životného prostredia, dopra-
vy a investícií:
 Pri vývoze plastov z mest-
ských častí, kde je zavedený vre-
cový zber, by posádka Marius 
Pedersen, a.s. mala vždy nechať 
taký počet nových žltých vriec, 
koľko je vyložených plných. Ak 
sa náhodou stane, že si žlté vre-
cia nenájdete, v Klientskom cen-
tre na Mestskom úrade v Trenčí-
ne, resp. na útvare stavebnom, 
životného prostredia, dopravy 
a investícií na Farskej ulici vám 
nové žlté vrecia vydáme. 

Ktorá fi rma vyhrala kon- 
kurz na optimalizáciu MHD 
a odkedy bude možné, aby ob-
čania pripomienkovali návrh, 
ktorý, ako uvádzate, má v dru-
hej polovici roka vstúpiť do 
platnosti. Druhá otázka, prečo 
ráno po siedmej na jednotke 
ide z Juhu krátke vozidlo, keď 
doteraz jazdilo dlhé?
 Milan Hladký 
Jarmila Maslová, útvar staveb-
ný, životného prostredia, dopra-
vy a investícií:
 Optimalizácia MHD nebu-
de vykonaná prostredníctvom 
externej mimotrenčianskej fi r-
my, ale úprava trás a cestovného 
poriadku bude plne v réžii SAD 
Trenčín, a. s. a Mesta Trenčín. 
To, či cestovný poriadok bude 
po jeho prehodnotení daný ve-
rejnosti na pripomienkovanie, 
ešte nie je rozhodnuté.
 Na ranný spoj linky č. 1, kto-
rý odchádza z Ul. gen. Svobodu 
o 7.05 h bol nasadený krátky voz 
s kapacitou 108 osôb z dôvodu, 
že priemerná obsaditeľnosť uve-
deného spoja na celej jeho dĺžke 
je 70 cestujúcich a nasadzovať 
kĺbový autobus je pri uvedenej 
obsaditeľnosti neefektívne.

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
Dokedy bude parkovisko  

na Hviezdoslavovej ul. v ta-
kom dezolátnom stave?
 Eva Mikušova
Beáta Tichá, útvar stavebný, 
životného prostredia, dopravy 
a investícií:
 Parkoviská a komunikáciu na 
Hviezdoslavovej ulici podľa plat-
ného stavebného povolenia má 
rekonštruovať stavebník Drevo-
kov Krupina, s.r.o. V rámci re-
konštrukcie budú vybudované 
parkovacie miesta a aj komuni-
kácia. Realizácia rekonštrukcie 
by mala byť zrealizovaná v jar-
ných mesiacoch tohto roku.

Koľko stojí mesačný nájom  
v nájomnej garsónke od mesta 
Trenčín? A koľko je mesačné 
nájomné v takomto jednoizbo-
vom byte? Ak by som dostala 
pridelený byt, môžem si tam 
zapísaťt trvalý, prípadne as-
poň prechodný pobyt? Som 
Trenčianka. 
 Monika Gavendová
Andrea Fraňová, útvar majetku 
mesta:
 Nájomné v garsónke alebo 
menšom 1-izbovom byte sa po-
hybuje v náväznosti na počet 
bývajúcich od 100 do 130 € a vo 
väčšom 1-izbovom byte od 120 
do 160 €. V prípade pridelenia 
sociálneho bytu je možnosť aj 
zmeny trvalého alebo prechod-

ného pobytu. Tieto byty však nie 
sú pridelované na dobu neurči-
tú, ale len na dobu určitú max. 
na 3 roky s možnosťou predĺže-
nia, ak sú splnené podmienky 
v zmysle zákona 443/2010 Z. z. 
o dotáciach a sociálnom bývaní.

Kto a podľa čoho stanovil  
poplatok za odvoz smetí? Sme 
starší manželia žijúci v rodin-
nom dome v okrajovej časti 
mesta. Vyprodukovaný odpad 
nám stačí vyniesť 1x mesačne.
 rodina C.
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný, životného prostredia, dopra-
vy a investícií:
 Výška poplatku za komu-
nálny odpad a drobný stavebný 
odpad vychádza z reálnych ná-
kladov vynaložených na zabez-
pečovanie činností odpadového 
hospodárstva. Sú to náklady na 
zber, prepravu a uloženie odpa-
du na skládku, na zabezpečo-
vanie separovaného zberu, na 
jarné a jesenné upratovanie, na 
prevádzku zberných dvorov, na 
odstraňovanie nelegálnych sklá-
dok, na spracovanie bioodpadu 
v kompostárni, na vývoz poulič-
ných smetných kastlíkov. 
 Vývoz minimálne 1-krát za 
14 dní je stanovený Všeobecne 
záväzným nariadením č. 4/2004 
O odpadoch a je tak určený z hy-
gienických predpisov.
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1. 4. | 16.00 |  Niko a cesta ku 
hviezdam

Dobrodružný animovaný fi lm pre celú 
rodinu o malom sobíkovi Nikovi. Niko verí, 
že otec, ktorého nikdy nepoznal, je jed-
ným zo svetoznámej letky Santa Klausa. 
Jeho najväčším snom je naučiť sa lietať 
rovnako dobre ako jeho otec. 

1. 4. | 19.00 |  Lidice

Nie každý vie, že udalosť, ktorá otriasla 
celým svetom, začala ako príbeh obyčaj-
ného sukničkára. Václav Fiala sa zamiluje 
do Aničky zo Sudetov, doma ho však čaká 
tehotná žena. List, v ktorom Aničku lživo 
informuje, že niečo podnikol a musí odísť 
do ústrania, poslúži krátko po atentáte na 
Reinharda Heydricha ako zámienka k vy-
hladeniu Lidíc…

4. – 6. 4. | 19.00 |  Lóve

Maťo žije bezstarostný život bez pravidiel. 
Spolu so svojím kamarátom z detstva 
Tomášom kradnú autá pre autoservis. 
Jeho život sa radikálne zmení, keď spozná 
Veroniku, do ktorej sa zamiluje. Veronika 
žije slušný život študentky vysokej školy. 
Je z detského domova, býva na internáte, 
ktorý jej platí škola. Stále sa snaží skon-
taktovať so svojou mamou, ktorú nikdy 
nevidela. Maťo jej o sebe nehovorí celú 
pravdu, radšej chce kvôli nej zmeniť svoj 
doterajší život. 

5. 4. | 15.30 |  Ozveny festivalu 
študentských filmov 
15.30 |  Blok animovaných fi lmov 
16.30 |  Blok dokumentárnych fi lmov
17.30 |  Blok hraných fi lmov

10. – 11. 4. | 19.00 |  Jack sa 
chystá vyplávať
Jack, šofér limuzíny, sníva o práci 
v newyorskej hromadnej doprave. Miluje 
reggae. Väčšinu voľného času trávi so svo-
jím spolupracovníkom a najlepším kama-
rátom Clydom a jeho ženou Lucy. Vďaka 
nim sa zoznámi s Connie, ktorá pracuje 
v brooklynskom pohrebnom ústave. Jack 
sa zrazu učí variť a dokonca plávať, aby 
mohol v lete vziať Connie na jej vysnívané 
člnkovanie. Kým sa Jack a Connie pomaly 
oddávajú rodiacej sa láske, manželstvo 
Clyda a Lucy sa otriasa v základoch. Oba 
páry sa musia vyrovnať s nevyhnutným 
osudom svojich vzťahov.

12. 4. | 19.00 |  Control

Debut úspešného autora videoklipov An-
tona Corbijna rozpráva príbeh posledných 
siedmich rokov života Iana Curtisa, spe-
váka legendárnych britských Joy Division, 
ktorí na konci sedemdesiatych rokov spolu 
s ostatnými kapelami z Manchesteru 
defi novali nový smer populárnej hudby. 
Čiernobiela kamera sleduje Curtisa od 
jeho prvých experimentov s drogami cez 
založenie Joy Division až po jeho samo-
vraždu v máji 1980.

13. 4. | 16.30 |  Filmový klub 
mladých: Anime play
Projekcia japonských animovaných fi lmov 
spojená s krátkou prednáškou na tému 
japonská animovaná tvorba.

13. – 15. 4. | 19.00 |  
Nevestinec
Obdobie veľkých sociálnych zmien na 
prelome devätnásteho a dvadsiateho 
storočia postihlo aj slávne parížske neves-
tince. Svetu, v ktorom sa na jednej strane 
ponúkala krása a potešenie, zároveň však 
ukrýval bolesť a poníženie, hrozil zrazu 
zákaz existencie. Nevestinec je súcitný 
fi lm nielen voči utrpeniu, útlaku, trpkosti 
a zneužívaniu, ktoré sú také typické pre 
prostredie nevestincov, ale najmä voči 
dievčenskosti žien, ktoré v nich žijú, voči 
ich sexualite, kamarátstvu, ženskosti 
a umelej predstieranej láske, ktorú pre-
žívajú.

15. 4. | 16.00 |  Lovci drakov
Pripravte sa na prieskum ostrovov, kde 

nebezpečenstvo číha za každým rohom, 
na zoznámenie sa s najstatočnejšími 
hrdinami sveta a na najrýchlejší beh 
svojho života – ten budete nevyhnutne 
potrebovať, keď sa na vás pohrnú draci 
z oboch strán Veľkej západnej steny. Títo 
draci môžu byť väčší než ostrov alebo 
úplne maličkí – chrlia alebo prskajú oheň, 
lietajú alebo sa plazia, sú skrátka všade 
a každý je iný. 

18. – 22. 4. |  Febiofest 
18. 4. | 17.00 |  Lollipop Monster
18. 4. | 19.15 |  Rozchod Nadera a Simin
19. 4. | 17.00 |  Win Win
19. 4. | 19.15 |  Lono
20. 4. | 17.00 |  Happy, Happy 
20. 4. | 19.15 |  Volám sa Oliver Tate
21. 4. | 17.00 |  Gajdoš Antalík
21. 4. | 17.20 |  Neha
21. 4. | 19.15 |  Poupata
22. 4. | 17.00 |  Poupata 
22. 4. | 19.15 |  Zabriskie Point

24. 4. | 19.00 |  Svetlá 
v súmraku
Príbeh osamelého nočného strážnika 
bezpečnostnej agentúry v Helsinkách. Ten 
si žije svoj tichý, nenápadný a nudný súk-
romný život, ktorý neosviežuje ani rutinná 
práca, kde ho navyše rôznym spôsobom 
ponižujú. Ale náš hrdina je skromný 
a čestný človek, presvedčený o tom, že 
osud je už raz taký a nedá sa zmeniť. Jeho 
každodennosť však odrazu naruší krásna 
chladná blondína Mirja, do ktorej sa za-
miluje. Lenže Mirja ho vtiahne do sveta 
zločinu, z ktorého niet úniku. 

25. 4. | 19.00 |  Juha
Juhani Aho patrí medzi najvýznamnej-
ších fínskych a všeobecne škandinávskych 
spisovateľov prvej polovice 20. storočia. 
Vo svojom diele vychádzal z folklóru 
a špecifík života fínskej spoločnosti. Ro-
mán Juha (1911) patrí k jeho najslávnej-
ším dielam. Filmová adaptácia v podaní 
Aki Kaurismäkiho je v mnohom ojedinelá. 
V časoch vyspelej fi lmovej technológie – 
88 rokov po prvom vydaní románu – sa 
Kaurismäki rozhodol nakrútiť fi lm o Juho-
vi ako nemý. 

26. 4. | 19.00 |  Muž bez 
minulosti
Neznámy muž je trojicou násilníkov 
takmer ubitý v parku pred helsinskou 
vlakovou stanicou. Prežije vlastnú smrť 
a preberá sa v kolónii bezdomovcov a chu-
dákov na periférii, pri morskom brehu. Tu 
začína nový život bez minulosti, z ktorej 

si nič nepamätá. Zoznámi sa s osamelou 
členkou Armády spásy Irmou a spolu pre-
žívajú šťastné chvíle. Keď sa nakrátko nato 
stane rukojemníkom dobráckeho banko-
vého lupiča a potom sa ocitne v opatere 
byrokratickej polície, vyjde jeho minulosť 
najavo...

27. 4. | 16.30 |  Filmový klub 
mladých: Anime play 
Projekcia japonských animovaných fi lmov 
spojená s krátkou prednáškou na tému 
japonská animovaná tvorba.

27. – 29. 4. | 19.00 |  Le Havre

Najnovší fi lm fínskeho režiséra Akiho Kau-
rismäkiho je plný irónie a čierneho, ale 
jemného humoru. Príbeh sympatického 
čističa topánok Marcela Marxa sa odo-
hráva vo francúzskom prístavnom meste 
Le Havre. Marcel žije šťastne s milovanou 
ženou Arlettou a trávi čas v obľúbenom 
bare. Do života mu však náhle vpadne 
trinásťročný africký chlapec na úteku. 
Marcel sa chce zachovať ako správny muž 
a rozhodne sa chlapca ochrániť pred polí-
ciou a deportáciou. 

29. 4. | 16.00 |  Šmolkovia
Malí, milí modrí hrdinovia, ktorí sprevá-
dzali detstvo mnohých z nás sa opäť vra-
cajú, tentoraz priamo na plátna kín a to 
v 3D podobe. Príbeh sa začína v animova-
nej dedinke Šmolkov, kde prebieha večná 
naháňačka a naťahovanie sa so zlým ča-
rodejníkom Gargamelom a jeho ryšavým 
kocúrom Azraelom.

 DIVADLO

POSÁDKOVÝ KLUB POSÁDKOVÝ KLUB 
(bývalý Dom armády)(bývalý Dom armády)
Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815 

16. 4. | 19.00 |  Divadlo 
v Řeznické, Praha: Ředitelská 
lóže

Divadlo v Řeznické... Veľké divadlo na ma-
lej scéne, prichádza z Prahy do Trenčína, 

kino
divadlo
výstavy
koncert y
pre deti
voľný čas
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aby nám predstavilo české herecké legen-
dy, Stanislava Zindulku a Aloisa Švehlíka 
v čiernej komédii o chlapskom priateľstve, 
rivalite i láske. Klauni, starí komedianti, 
Learovia a Hamleti, čo všetko prežili, po 
čom túžili, čo sa s nimi dialo naozaj a ako 
to všetko dopadlo. Čo je vlastne riaditeľ-
ská lóža? Kto v nej sedí? Vynikajúci he-
recký výkon v podaní Stanislava Zindulku 
a Aloisa Švehlíka. 

25. 4. | 19.00 |  Bengt Ahlfors – 
Iluzionisti
Stretnutie dvoch odlišných ľudí: mladej, 
energickej, mierne idealistickej začínajú-
cej spisovateľky a starnúceho, zatrpknu-
tého, skeptického až cynického herca 
vytvára dobré zázemie pre vtipné situácie 
a dialógy.

29. 4. | 19.00 |  Lúčnica
Pri príležitosti životného jubilea Štefa-
na Nosáľa sa súbor Lúčnica predstaví 
s programom Lúčnica môj život.

KLUB LÚČKLUB LÚČ
Ul. kniežaťa Pribinu 2, 
tel.: 0903 027 910, www.klubluc.sk

4. 4. | 19.00 |  Silné reči – 
Stand up comedy
Silné reči je zoskupenie stand-up komi-
kov pod vedením Jána Gorduliča. Život 
každého z nich je plný výrazných bojov 
a frustrácií a všetci sú príliš lakomí na to, 
aby si zaplatili poriadneho psychiatra. Tie-
to frustrácie si už dva roky liečia pravidel-
nými, pre každého, okrem nich samých, 
vtipnými komediálnymi monológmi 
v stand-up comedy show.

23. 4. | 19.00 |  Tri tvorivé 
tvory 
Večer divadelnej improvizácie.

KINO HVIEZDAKINO HVIEZDA
Ul. kniežaťa Pribinu 2

14. 4. | 18.30 |  Trenčianske 
Hradné Divadlo – Matka

Mimoriadne príťažlivo spracovaná sloven-
ská klasika Júliusa Barča – Ivana nezaprie 
pečať mladosti režiséra. Výborné herecké 
výkony skúsených hercov vás presvedčia. 
Odporúčame maturantom, hra je súčasťou 
maturitných otázok.

22. 4. | 18.00 |  Divadlo 
Normálka – Ochotníci

Ochotníci sú činoherným predstavením, 
ktoré ponúkne humor, zamyslenie a oži-
venie vo forme pôvodných piesní so živou 
aj reprodukovanou hudbou. Príbeh sa 
odohráva v dedinskom hostinci. Hlavnou 

dejovou líniou je nácvik divadla v podaní 
dedinského ochotníckeho súboru pod 
vedením nedoštudovaného, ale o to am-
bicióznejšieho režiséra.

27. 4. | 20.00 |  Chutilo vám, 
páni?

Najnovšia autorská divadelná hra Pavla 
Seriša. Ide o predstavenie jedného herca 
z podivného sveta reštaurácií a čašníkov. 
Herec odohrá viac ako 20 rôznych charak-
terov, používa minimum rekvizít a počíta 
s aktívnou predstavivosťou diváka. Ko-
média je zmesou divadla, pantomímy, 
absurdity a tanca a snaží sa využívať 
charakterovú, situačnú, slovnú i pohybovú 
komiku.

ZOC MAX ZOC MAX 
Ul. gen. M. R. Štefánika 426, 
www.ocmax.sk/trencin

2. 4. | 16.00, 18.00 |  Partička
Zábavná show.

 VÝSTAVY

GALÉRIA M. A. GALÉRIA M. A. 
BAZOVSKÉHOBAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743 68 58, 
www.gmab.sk

 Miloš Alexander Bazovský – 
stála expozícia
Dielo Miloša Alexandra Bazovského je 
dominantou zbierkového fondu galérie 
a patrí ku skvostom slovenského výtvar-
ného umenia. Inovovanú expozíciu Miloša 
Alexandra Bazovského pripravenú pri prí-
ležitosti 40. výročia založenia galérie tvorí 
52 malieb a 18 kresieb.

1. 4. – 20. 5. |  Indefinite 
Scenery
Výstava predstaví najnovšiu tvorbu 
šiestich mladých slovenských maliarov 
Dávida Baffi  ho, Michala Czinegeho, Eriky 
Miklóšovej, Moniky Mikyškovej, Kristíny 
Šimekovej a Lucie Tallovej. 

1. 4. – 20. 5. |  Oleg 
Denysenko: Antiquitas Nova
Oleg Denysenko je jedným z mála ukrajin-

ských grafi kov, ktorí zaujali medzinárodné 
publikum. Jeho diela sa nachádzajú v pre-
stížnych múzeách mnohých krajín Európy 
i v Amerike. Denysenko zaujal spracova-
ním tém a inklináciou ku klasickej techni-
ke leptu. Okrem grafi ky sa venuje kresbe, 
maľbe a plastike.

MESTSKÁ VEŽAMESTSKÁ VEŽA
Sládkovičova ul., tel.: 032/650 42 10

1. – 30. 4. |  Cesty a návraty

Výstava fotografi í Jana Tluku z obdobia 
2001 – 2011. Vernisáž sa uskutoční 30. 3. 
o 17.00 hod. Od 1. 4. je veža otvorená 
denne od 10.00 do 20.00 hod. Súčasťou 
výstavy sú fotografi e, ktoré si môžete 
pozrieť v Mestskej klubovni (KIC, Mierové 
nám.)

OBVODNÝ ÚRAD TRENČÍNOBVODNÝ ÚRAD TRENČÍN
10. – 20. 4. |  Prečo som na 
svete rád, rada
17. ročník celoštátnej putovnej výstavy 
s protidrogovým zameraním.

VÝSTAVISKO EXPO VÝSTAVISKO EXPO 
CENTER, a. s.CENTER, a. s.
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk

11. – 14. 4. |  Poľovníctvo
5. ročník výstavy poľovníckych potrieb.

11. – 14. 4. |  Záhradkár
18. ročník veľtrhu potrieb pre záhrad-
károv.

11. – 14. 4. |  Včelár
16. ročník výstavy včelárskych potrieb 
a včelích produktov.

POSÁDKOVÝ KLUB POSÁDKOVÝ KLUB 
(bývalý Dom armády)(bývalý Dom armády)
Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815 

1. – 24. 4. |  Sviatky jari
Výstavka ručných prác s veľkonočnou 
tematikou.

1. – 30. 4. |  Aktivity 
panoráma
Fotovýstava zachytávajúca priebeh široko 
ladených dobrovoľníckych činností našich 
dobrovoľníkov a sympatizantov, mladých 
ľudí nielen z Trenčína, ktorí navštevujú 
aktivity, centrá alebo inak spolupracujú 
s neformálnou skupinou dobrovoľníkov. 

2. – 24. 4. |  NaŠa natÁlka
Výstavka výtvarných prác žiačky s Downo-
vým syndrómom.

KULTÚRNE CENTRUM KULTÚRNE CENTRUM 
AKTIVITYAKTIVITY
Kyjevská 3183, tel.: 032/658 26 08, 
www.kcaktivity.sk

1. – 30. 4. |  Keramická tvorba 
Denisa Žuchu
Výstava kreatívnych keramických výrob-
kov 15 ročného Denisa Žuchu.

1. – 30. 4. |  Neporiadok v nás
Fotovýstava zachytávajúca obraz správa-
nia sa človeka – pána tvorstva k prírode. 
Autormi fotografi í sú dobrovoľníci, akti-
visti a ochrancovia prírody okolo nás. 

VEREJNÁ KNIŽNICA M. VEREJNÁ KNIŽNICA M. 
REŠETKU V TRENČÍNEREŠETKU V TRENČÍNE
Hasičská 1, 1. posch.

2. – 30. 4. |  Trenčín – slobodné 
kráľovské mesto

Výstavky literatúry pri príležitosti 600. vý-
ročia udelenia výsad Slobodného kráľov-
ského mesta Žigmundom Luxemburským.

VEREJNÁ KNIŽNICA M. VEREJNÁ KNIŽNICA M. 
REŠETKU V TRENČÍNEREŠETKU V TRENČÍNE
Nám. SNP č. 2.

2. – 30. 4. |  Trenčín – slobodné 
kráľovské mesto
Výstavky literatúry pri príležitosti 600. vý-
ročia udelenia výsad Slobodného kráľov-
ského mesta Žigmundom Luxemburským.

KULTÚRNY DOM KULTÚRNY DOM 
ZLATOVCEZLATOVCE
Hlavná ulica

27., 28. 4. | 9.00 – 18.00 |  
Výstava skalničiek, 
sukulentov a bonsají
Výstava spojená s ponukou výpestkov 
skalničiek, konifér, kaktusov a sukulentov.

 KONCERTY

PIANO KLUBPIANO KLUB
Pod Sokolicami 16, tel.: 032/744 50 81, 
www.pianoclub.sk

5. 4. | 20.00 |  HEX 

Koncert.

8. 4. | 19.00 |  Veľký Nočný 
Rock
Electric Lady (Led Zeppelin revival), Expe-
riment (TN), Simplify (TN) a ďalší.

13. 4. | 18.00 |  Kapely starnú, 
...nech žije zmena.
Happening starých kapiel Trenčianskeho 
kraja, ich priateľov, fanúšikov a rodinných 
príslušníkov. Ako hosť vystúpi Janko Le-
hotský (Modus).

17. 4. | 19.00 |  Fragile

Slovenská hudobná formácia zložená 
z populárnych osobností, známych z rôz-
nych televíznych seriálov, divadelných, 
muzikálových produkcií či TV show. Bez 
použitia hudobných nástrojov, teda a cap-
pella, skupina interpretuje známe rock – 
pop – jazzové hity svetových umelcov.

20. 4. | 18.00 |  KVASfest – 
absolution
Voľné pokračovanie KVASfestu. Táto mu-
tácia je však zameraná na mladú generá-
ciu. Predstavia sa najpopulárnejšie mladé 
klubové kapely: Zoči Voči, The Paranoid, 
Vandali, Before the zero day, Brainscan.
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27. 4. | 19.00 |  AYA-20 rokov 
v zayati + hostia tour 2012
Koncert.

28. 4. | 21.00 |  Narodeniny 
Radio Go DeeJay 

Go DJS, Kristína, DJ P.M.C., Marco van 
Polo, Martin Bieber a Papajam.

30. 4. | 20.00 |  Majk Spirit 
Ďalej účinkujú Grimaso a LiveBand.

KLUB LÚČKLUB LÚČ
Ul. kniežaťa Pribinu 2, 
tel.: 0903 027 910, www.klubluc.sk

6. 4. | 22.00 |  Reggae night 
live
Účinkujú: U-Ceee + Damalistik + Dj Bas-
s(t)art.

7. 4. | 20.00 |  Gride + Sheeva 
Yoga 
Live fastcore koncert kapiel z Čiech.

11. 4. | 20.00 |  The canyon 
observer
Koncert.

13. 4. | 21.00 |  Korben Dallas + 
Jess Klein (USA)

Kapela Korben Dallas vydala pred pár týž-
dňami debutový album Pekné cesty.

14. 4. | 20.00 |  Houba + Punk 
Floid + Buried day burned
Punk rock koncert.

19. 4. | 20.00 |  Davová 
psychóza
Po dlhšej koncertnej prestávke zapríčine-
nej dlhodobým pobytom speváka Davovej 
psychózy Jana Kassu v ďalekej Austrálii 
sa v polovici marca vracia na nejaký čas 
na Slovensko, aby spolu s kapelou odpálil 
mesačné turné po Slovensku a Českej re-
publike v mesiaci apríl. Davová psychóza 
tento rok oslavuje zároveň už aj svoje 
25-te výročie!

20. 4. | 22.00 |  Breaking 
soundz 48
Rioteer (HOL), Wychitawacs, Face2bass 
crew. Dnb event.

21. 4. | 20.00 |  Live koncert & 
live act
Dead janitor, I like you hysteric (INDIE-
POP), The bright eye (INDIE).

27. 4. | 21.00 |  Hafner & Beyuz 
feat. ZetuZeta
Dj event.

28. 4. | 20.00 |  Noplus + Bod 
omylu
Live koncert

EVANJELICKÝ KOSTOLEVANJELICKÝ KOSTOL
Rozmarínová ulica

21. 4. | 18.00 |  Ruská Veľká 
noc

Koncert Veľkého zboru donských kozákov.

PIARISTICKÝ KOSTOL SV. PIARISTICKÝ KOSTOL SV. 
FRANTIŠKA XAVERSKÉHOFRANTIŠKA XAVERSKÉHO
Mierové námestie

28. 4. | 19.00 |  Festivia chorus 
– komorný spevácky zbor 
Velká Lhota u Dačic
Duchovné a capella skladby ôsmich 
storočí (stredovek, renesancia, barok, 
romantizmus, 20. storočie, populáry 
a spirituály).

GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHOGALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743 68 58, 
www.gmab.sk

15. 4. | 18.00 |  
Klavírny recitál – 
Jan Jiraský
Koncert v rámci festivalu Trenčianska 
hudobná jar. 

22. 4. | 18.00 |  Komorný 
koncert
Jozef Podhoranský (violonče-
lo), Mária Heinzová (klavír). 
Koncert v rámci festivalu 
Trenčianska hudobná jar.

TRENČIANSKE MÚZEUMTRENČIANSKE MÚZEUM
Mierové námestie 46, tel.: 
032/743 44 31, www.muzeumtn.sk

29. 4. | 18.00 |  
Komorný koncert
Silvia Stašková, Adriana 
Antalová (fl auta – harfa). Koncert v rámci 
festivalu Trenčianska hudobná jar.

POSÁDKOVÝ KLUB POSÁDKOVÝ KLUB 
(bývalý Dom armády)(bývalý Dom armády)
Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815 

17. 4. | 19.00 |  Naďa 
Urbánková v programe 
Rande s Naďou
Legenda československej populárnej 
hudby, 5-násobný Zlatý slávik, dlhoročná 
členka kultového divadla SEMAFOR, stála 
spolupracovníčka Suchého, Šlitra, Gros-
smanna, Šimeka, Hegerovej, Pilarovej, 
Voborníkovej... 

25. 4. | 17.00 |  Hrajú nám pre 
radosť
Koncert detí Základnej umeleckej školy.

 PRE DETI

VEREJNÁ KNIŽNICA M. VEREJNÁ KNIŽNICA M. 
REŠETKU V TRENČÍNEREŠETKU V TRENČÍNE
23. 4. | 10.00 |  Hľadáme 
stratenú rozprávku
Čítanie rozprávok pre najmenšie deti a ich 
rodičov s MC Srdiečko. Miesta konania: 
Hasičská ul. č. 1, 1. posch. a pobočka Juh 
(v KC Aktivity), pobočka Dlhé Hony.

24. 4. | 10.00 |  Hľadáme 
stratenú rozprávku
Miesto konania: pobočka Kubra (v Kultúr-
nom centre Kubra).

VEREJNÁ KNIŽNICA M. VEREJNÁ KNIŽNICA M. 
REŠETKU V TRENČÍNEREŠETKU V TRENČÍNE
Hasičská 1, 1. posch.

1. – 30. 4. |  Čítame 
s Osmijankom, pridaj sa aj ty!
Osmijanko, n. o. vyhlasuje pre žiakov 
vo veku 8 – 12 rokov literárno–spolo-
čenskú súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť 
prostredníctvom knižnice. Súťažné zošity 
sú k dispozícii v odd. pre deti a mládež na 
Hasičskej ul. 1.

1. – 30. 4. |  Trenčín – slobodné 
kráľovské mesto
Pri príležitosti 600. výročia udelenia krá-
ľovských výsad mestu Trenčín pozývame 
žiakov a pedagógov ZŠ dozvedieť sa viac 
o histórii svojho mesta hravou formou. 
Bližšie informácie a termíny treba do-
hodnúť na tel. čísle: 032/746 07 15 alebo 
e-mailom na: deti@vkmr.sk.

KLUB LÚČKLUB LÚČ
Ul. kniežaťa Pribinu 2, 
tel.: 0903 027 910, www.klubluc.sk

1. 4. | 16.00 |  Detský 
divadelný klub: Divadlo 
Koráb: Kocúr v čižmách
15. 4. | 15.00 |  Detský 
divadelný klub: Divadlo 
Buchty a loutky: Zlatá husa
29. 4. | 16.00 |  Detský 
divadelný klub: Divadlo 
Kolomaž: Červená čiapočka

GALÉRIA M. A. GALÉRIA M. A. 
BAZOVSKÉHOBAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743 68 58, 
www.gmab.sk

4., 18. 4. | 9.30 – 11.30 |  
Galerkovo 
Veselé tvorivé stretnutie pre deti do 6 
rokov a ich rodičov. Deti sa hravým a zá-
bavným spôsobom oboznamujú s výtvar-
ným umením. Učia sa pracovať s farbou, 
tvarom a rôznymi materiálmi.

MATERSKÉ CENTRUM MATERSKÉ CENTRUM 
SRDIEČKOSRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, tel.: 032/743 04 32, 
www.mcsrdiecko.sk

3., 10., 17., 24. 4. | 9.00 – 
9.45 |  Joga pre mamičky
Vhodné v období po pôrode, po šestone-
delí, môžete prísť s dieťatkom. V pobočke 
MC Srdiečko v KC Stred.

3., 17. 4. | 10.00 – 12.00 |  
Riekankovo
Deti a mamy sa spoločne hrajú pri riekan-
kách v pobočke MC v KC Stred.

3., 10., 17., 24. 4. | 17.00 |  
Cvičenie rodičia s deťmi
V telocvični ZŠ Dlhé Hony.

4., 11., 18., 25. | 17.00 |  
Cvičenie rodičia s deťmi
V Sokolovni na Sihoti.

22. 4. | 16.30 |  Bábkové 
divadlo pre deti a rodičov: 
Nepatríme na smetisko
Spoločne sa naučíme, že smeti a staré 

spotrebiče nepatria do prírody, že prírodu 
treba chrániť a starať sa o ňu. V KC Stred.

KULTÚRNE CENTRUM KULTÚRNE CENTRUM 
AKTIVITYAKTIVITY
Kyjevská 3183, tel.: 032/658 26 08, 
www.kcaktivity.sk

1. – 30. 4. |  Tancujúce tigríky 
– tanečné jasličky
Prvé tanečné jasličky pre deti od 1,5 roka 
s rodičom pod vedením skúsenej lektorky 
Petry Pevnej. Informácie na 0903 783 724 
alebo tancujuce.tigriky@gmail.com.

3., 10., 17., 24. 4. | 15.00 – 
17.00 |  Klub malých 
keramikárov

Tvorivé dielne pre deti od 6 – 14 rokov 
s výučbou základnej práce s hlinou a gla-
zúrou a inými netradičnými materiálmi. 
Do klubu je možné sa prihlásiť aj počas 
školského roka. 

4., 11., 18., 25. 4. | 16.00 – 
18.00 |  Tvorenie s potešením 
s tetou Aničkou 
Tvorivé popoludnie pre deti od 3 rokov 
v sprievode rodičov. Teta Anička pripravu-
je pre deti netradičné výtvarné techniky 
so zameraním na rozvíjanie jemnej mo-
toriky rúk a tvorivého myslenia. Kapacita 
kurzu je obmedzená. Prihlásiť sa je možné 
každý týždeň do utorka 19.00 hod. u lek-
torky Aničky na tel. č. 0915 764 866.
4. 4. |  Sypané obrázky z farebného 
piesku
11. 4. |  Výroba z hliny
18. 4. |  Rámiky zo špachtlí
25. 4. |  Postavičky z črepníka

4., 11., 18., 25. 4. | 17.00 – 
18.00 |  Habibti
Orientálna tanečná skupina pre deti od 4 
do 8 rokov. Brušné tance cez rozprávky pre 
chlapcov aj dievčatá.   

6., 13., 20., 27. 4. | 15.00 – 
16.00 |  Aj my máme šikovné 
pršteky 
Tvorivé a keramické workshopy pre deti so 
zdravotným postihnutím.

6., 13., 20., 27. 4. | 16.30 – 
18.00 |  Džamal junior 
Orientálna tanečná skupina pre deti od 9 
do 13 rokov. 

 VOĽNÝ ČAS

VÝSTAVISKO EXPO VÝSTAVISKO EXPO 
CENTER a.s.CENTER a.s.
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk

28. 4. | 8.00 – 12.00 |  Burza 
starožitností 

POSÁDKOVÝ KLUB POSÁDKOVÝ KLUB 
(BÝVALÝ DOM ARMÁDY)(BÝVALÝ DOM ARMÁDY)
Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815

3. 4. | 16.00 |  Prehliadky 
včelstiev
Prednáša Ivan Štefánek.
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5. 4. | 16.00 |  Oslobodenie 
Trenčína
Prednáša npráp. v. v. Jozef Korený.

9. 4. | 16.00 |  Všeobecné 
zásady rezu a tvarovanie 
ovocných drevín 
Prednáša plk. v. v. Ing. Cyril Boldiš.

15. 4. | 9.00 – 12.00 |  
Celoslovenská burza 
zberateľov pivných kuriozít 
19. 4. | 15.00 |  Privítanie jari
Spoločenské stretnutie seniorov pripravu-
je Klub vojenských veteránov.

19. 4. | 16.00 |  Mincovné 
reformy za vlády Františka 
Jozefa I. 1848 – 1916
Prednáša Ing. Ján Dibala.

KLUB LÚČKLUB LÚČ
Ul. kniežaťa Pribinu 2, 
tel.: 0903 027 910, www.klubluc.sk

18. 4. | 19.00 |  Whiskyho 
cestovateľské kino: Južná 
Amerika
Spevák kapely Slobodná Európa Whisky, 
sa po dlhých rokoch cestovania po odľah-
lých kútoch piatich kontinentov rozhodol 
vytiahnuť na svetlo sveta svoje mnohé 
zážitky a fotografi e zo svojich výprav.

30. 4. | 19.00 |  Fascinujúci 
svet mimoriadnych 
videoklipov
Máte radi výnimočnú hudbu a jej fi lmové 
obrazy? Tak určite nezabudnite na večer 
najlepších videoklipov so šéfredaktorom 
portálu kinema.sk P. Konečným.

MATERSKÉ CENTRUM MATERSKÉ CENTRUM 
SRDIEČKOSRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, tel.: 032/743 04 32, 
www.mcsrdiecko.sk

3., 10., 17., 24. 4. | 17.30 – 
18.40 |  Joga v tehotenstve
Vhodný pohyb v období tehotenstva pre 
rozhýbanie a uvoľnenie celého tela. V po-
bočke MC Srdiečko v KC Stred.

4., 11., 18. 4. | 10.30 |  
Mommies English Club
Mamy sa rozprávajú po anglicky.

4., 11., 18., 25. 4. | 17.00 |  
Cvičenie pre tehotné
V pobočke MC v KC Stred vedie pôrodná 
asistentka Zuzana Duncová.

5., 12., 19., 26. 4. | 10.30 |  
Mami spricht Deutsch
Mamičky sa rozprávajú po nemecky.

10., 24. 4. | 10.00 |  Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
V pobočke MC v KC Stred vedie laktačná 
poradkyňa Milka Hromníková.

12. 4. | 16.30 |  Aké hračky sú 
vhodné pre moje dieťa...
Naučíme sa vyberať správne hračky v po-
bočke MC Srdiečko v KC Stred.

19. 4. | 16.30 |  Workshop – 
učíme sa viazať babyšatky 
Určené všetkým, ktorí chcú svojmu dieťat-
ku dopriať láskavú náruč.

21. 4. | 9.00 – 18.00 |  
Rodičovský kurz
Kurz vhodný pre budúcich rodičov, ktorí 
hľadajú odborné odpovede na otázky 
týkajúce sa starostlivosti o bábätko, o doj-
čení, o nových prístupoch vo výchove. 

Stretneme sa s pediatrom, laktačnou po-
radkyňou, právničkou a psychologičkou. 
Je potrebná rezervácia vopred.

26. 4. | 16.30 |  Baby signs
Kurz určený pre rodičov, ktorí chcú svojmu 
batoľaťu porozumieť. Je potrebné sa vo-
pred prihlásiť.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
Hasičská 1, 2. posch., 
tel.: 032/743 55 50, www.vkmr.sk

5. 4. | 16.00 |  Literárny klub 
Omega
Pozvánka pre členov a priaznivcov lite-
ratúry na diskusiu i význame recenzie 
a literárnej kritiky a na čítačky vlastnej 
literárnej tvorby.

19. 4. | 16.00 |  Prvé tri roky 
života
Ako formujú vplyv ranej detskej skúsenos-
ti vo vzťahu s matkou na zdravý vývin die-
ťaťa. Diskutujú MUDr. D. Ralaus a MUDr. B. 
Birešová.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
Nám. SNP č. 2, 1. posch.

4., 11., 18., 25. 4. | 8.00 
– 9.30 |  Babi, pošli mi to 
mejlom
Inštruktáž na zvládnutie základov PC 
a komunikácie prostredníctvom e-mailu 
pre seniorov. Kontakt na prihlásenie: 
032/743 42 67, kl. 3.

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
2. – 4. 4. |  Veľkonočný jarmok 
Predaj tradičných veľkonočných ľudovo-
umeleckých výrobkov.

KULTÚRNE CENTRUM KULTÚRNE CENTRUM 
AKTIVITYAKTIVITY
Kyjevská 3183, tel.: 032/658 26 08, 
www.kcaktivity.sk

1. – 30. 4. |  Cvičenie pre ženy 
Cvičenie pre ženy zamerané na posilňova-
cie cviky v intervalovom cvičení s fázami 
odpočinku, ktorého výhodou je vysoký 
energetický výdaj, výsledkom je zlepše-
nie ohybnosti a schopnosti koordinácie, 
spevnené partie bokov, brucha, stehen-
ných a sedacích svalov. Viac informácií na 
www.kcaktivity.sk.

1. – 30. 4. |  Cvičenie Pilates 
Cvičenie Pilates je zamerané na hlboký 
svalový systém, podporu krížovej chrbtice 
a laterálne hrudné dýchanie. Zostava cvi-
kov natiahne skrátené a posilní oslabené 
svaly. Bližšie informácie a prihlasovanie 
na tel. č. 0905 705 431.

1. – 30. 4. |  Fitness aerobic 
Rytmický fi tness aerobic pre ženy v kaž-
dom veku. Na cvičenie nie je potrebné sa 
dopredu telefonicky nahlasovať.

1. – 30. 4. |  Jumping 
Novinka v cvičení. Jumping je skupinové 
cvičenie na patentových trampolínach, 
ktoré vedú vyškolení inštruktori. Jumping 
zlepšuje fyzickú a psychickú kondíciu 
jednoduchým a zábavným spôsobom. Pri-
hlášky a informácie sa na www.vigi.sk.

2., 9., 16., 23., 30. 4. | 17.30 
– 19.00 |  Klub Francúzskej 
konverzácie
Stretnutie obdivovateľov francúzskeho 

jazyka s Madame Smejkalovou. Trojme-
sačný konverzačný klub je vhodný pre 
stredne pokročilých.

2., 9., 16., 23., 30. 4. | 19.00 
– 20.00 |  Raks shakri – 
choreografia 
Kurz orientálnych brušných tancov je za-
meraný na kombinácie prvkov a tanečné 
kombinácie pre pokročilé tanečnice. 

2., 9., 16., 23., 30. 4. | 20.00 – 
21.00 |  Orientálne tance pre 
začiatočníkov
Prostredníctvom orientálneho brušného 
tanca môže žena objavovať svoje telo, 
dokáže ním vyjadriť svoju povahu a dušu 
a stelesniť rôzne odtiene ženskosti. 

3., 10., 17., 24. 4. | 16.45 – 
17.45 |  Zdravotný Pilates
Vhodný pre začiatočníkov a ľudí s boles-
ťami chrbta.

3., 10., 17., 24. 4. | 17.30 – 
19.00 |  Francúzsky jazyk 
začiatočníci
Trojmesačný kurz francúzskeho jazyka 
pre začiatočníkov s Madame Smejkalo-
vou. V prípade záujmu pokračovať v kurze 
je možná príprava na francúzske skúšky 
DELF.

3., 10., 17., 24. 4. | 19.45 – 
20.45 |  Dance fitnes aerobic
Rytmický dance aerobic pre ženy v kaž-
dom veku. Na cvičenie nie je potrebné sa 
dopredu telefonicky nahlasovať.

4., 11., 18., 25. 4. | 17.00 
– 18.00 |  Klub anglickej 
konverzácie s rodenými 
hovoriacimi z USA
Klub anglickej konverzácie vedený dob-
rovoľníkmi z Chicaga. Klub je určený pre 
mladých ľudí vo veku 13 – 30 rokov so zá-
ujmom o novú kultúru a konverzáciu.

4., 11., 18., 25. 4. | 18.30 
– 20.00 |  Kurz angličtiny 
pre mierne pokročilých 
a pokročilých 
Kurz vedie Mgr. Daniela Hájková a je mož-
né stále sa prihlásiť.

8., 15., 22., 29. 4. | 10.00 – 
11.00 |  Baletná príprava 
dospelí
Baletná príprava je základom dobrého 
zvládnutia tanca a najlepšou prípravou na 
tanec samotný. Tanečník ňou získa taneč-
né pozície, držanie tela, techniku točiek 
a výskokov, ohybnosť tela a naučí sa izolo-
vať pohyby jednotlivých častí tela.

8., 15., 22., 29. 4. | 11.00 – 
12.00 |  Baletná príprava deti
Kurz je určený deťom od 6 rokov. Je vede-
ný profesionálnou tanečnicou a pedago-
gičkou Nikol Quardovou, ktorá sa špeciál-
ne venuje baletnej príprave detí. 

10. 4. | 17.00 |  Anjelské 
stretnutie s Jozefom Frtúsom
Prednáška spojená s anjelským meditač-
ným stretnutím.

11. 4. | 16.30 – 20.00 |  Cuisine 
francaise – špeciality 
francúzskej kuchyne 
Špeciality francúzskej kuchyne s Elenou Se-
gura a jej rodičmi. Príďte – naučíme sa variť 
národné jedlá Francúzska, porozprávame sa 
po francúzsky. Čo si navaríme, to si aj zjeme. 

25. 10. | 18.00 – 20.30 |  Klub 
Patchwork ručne šitý 
Stretnutie priaznivcov klubu, ktorých spája 
netradičná technika – patchwork. V rámci 

klubu budú ženám k dispozícii všetky zá-
kladné pomôcky (šablóny, rezák, pravítka, 
nožnice, ihly, aj predpripravené látky). 

OC LAUGARICIOOC LAUGARICIO
Belá 7271, tel.: 032/658 53 94, 
www.laugaricio.com

28. 4. | 15.00 – 18.00 |  
Potešme svoje mamičky 
a babičky 
Tvorivé dielničky pre všetky detičky 
s množstvom milých nápadov, ako potešiť 
na Deň matiek svoju mamičku a babičky. 
Venovať sa vám bude tím animátorov.

CENTRUM SENIOROV CENTRUM SENIOROV 
MESTA TRENČÍNMESTA TRENČÍN
Osvienčimská č. 3, tel.: 032/743 45 35

16. 4. | 15.00 |  Ako sa robí 
kniha
Beseda s Jozefom Lehockým o zbieraní 
materiálu na spevníky Trenčianskeho regi-
ónu. Spolu si i zaspievame.

TRENČIANSKA TRENČIANSKA 
ASTRONOMICKÁ ASTRONOMICKÁ 
SPOLOČNOSŤSPOLOČNOSŤ
Opatovská 206

21. – 22. 4. |  Meteorická 
expedícia Lyridy 2012
Expedícia sa uskutoční v lokalite Čierna-
chovské lúky v katastri obce Soblahov 
v blízkosti chaty pod Ostrým vrchom. 
Pozorovanie bude od 23.00 a potrvá 2 – 
3 hodiny. Výsledky budú organizátorom 
spracované pre vedecké účely. Zraz účast-
níkov je o 19.00 na mieste pozorovania. 

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
30. 4. | 16.00 |  Stavanie 
mája, viazanie stužiek – DFS 
Radosť 
30. 4. | 16.30 |  Koncert 
dychovej hudby Opatovanka
1. 5. | 9.30 – 16.00 |  Otvorená 
európa – otvorené mesto

9.30 |  Koncert detskej dychovej hudby 
Rudolfa Hečku z Dolnej Súče
10.30 |  Divadlo Maska – Kto druhému 
jamu kope... a iné Ezopove bájky
11.30 |  Detský folklórny súbor Radosť
13.00 |  Tanečné skupiny Aura, Goonies 
a Country tanečná skupina Maryland
15.30 |  Detský tanečný súbor Milagro, 
vokálna skupina Svetlana-show a víťazi 
súťaže Šanca mladým z Rigy

MESTSKÁ PLAVÁREŇMESTSKÁ PLAVÁREŇ
Mládežnícka 4

6., 13., 20., 27. 4. | 16.00 – 
17.00 |  Liečebná telesná 
výchova a rehabilitačné 
plávanie
Cvičenie pre deti trpiace skoliózami 
a deformáciami chrbtice. Sprievod rodiča 
nutný.
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