
INFORMAČNÉ NOVINY SAMOSPRÁVY MESTA TRENČÍN

 Z OBSAHUSoblahovská ulica opäť rozkvitla

Projekt TRENČÍN si TY 
sa dostáva do povedomia

 Niektoré námety, prichádza-
júce prostredníctvom projektu 
TRENČÍN si TY, ako olympij-
ská veža, botanická záhrada, či 
eko-knižnica na brehu rieky, by 
potrebovali bohatého sponzora. 
No nájdu sa aj nízkonákladové – 
drevené móla, lavičky z poreza-
ných stromov. Zatiaľ najostrej-
šiu diskusiu vyvolal návrh na 
golfové ihrisko. 
 Rybári vyzbierali pri Váhu 
takmer plný kontajner odpad-
kov. Ku stránke sa tiež pridala 
súkromná iniciatíva obyvateľov 
Krajší Trenčín. „Ide nám presne 

o to. Chceli by sme zobudiť pasív-
nych a aktívnym dať priestor. Kto 
si raz vlastnoručne pozametá 
svoj kúsok mesta, už si ho špiniť 
nikdy nebude. Chceme obnoviť 
aj výzvu Pekný Trenčín a mesto 
čistiť s dobrovoľníkmi,“ hovorí 
koordinátorka projektu Renata 
Kaščáková. 
 V máji bude pokračovať aj 
cyklus tvorivých stretnutí v kine 
Hviezda. Prvé stretnutie bude 
10. mája na tému zeleň pri rie-
ke a v parku. Ďalšie, na tému 
voda, je v pláne 24. mája. „Za-
meriame sa na mestský park 

a na tému vody,“ hovorí ďalší 
člen tímu TRENČÍN si TY, hlav-
ný architekt mesta Martin Be-
ďatš. Pozvánky i prepisy z týchto 
stretnutí budú opäť na stránke 
TRENČÍN si TY.
 Na sociálnej sieti facebook 

si ju doteraz pridalo medzi svoje 
obľúbené stránky 84 užívateľov. 
Projekt komunikácie mesta s ve-
rejnosťou o tom, aké funkcie by 
v budúcnosti malo mať nábre-
žie a centrum, zaujíma podľa 
prieskumu 51% občanov. (R)
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Dlh je nižší, 
ale stále je 

 STR. 3

Čo trápi ľudí 
v Zámostí 

 STR. 6

Dobré správy
 STR. 7

Japonské čerešne lemujú ulicu z oboch strán. Okrasný strom pochádza z vý-
chodnej Ázie. V Japonsku ho volajú sakura a patrí k najvýznamnejším národným 
symbolom.

Diskusia o budúcnosti nábrežia sa rozrastá. Na www.tren-
cinsity.sk pribúdajú takmer denne nové námety a komentá-
re. Pridávajú sa súkromné iniciatívy a občianske združenia. 
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Novým viceprimátorom 
je Rastislav Kudla

 STR. 2

Noc múzeí a galérií
 STR. 6

Ako ste spokojní 
s mestskou políciou? 

 STR. 9 – 10
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 Vzhľadom na veľmi tuhé 
mrazy počas tohtoročnej zimy 
bol v nocľahárni na Nešporovej 
ulici upravený prevádzkový čas. 
Otvorená bola od 16. do 10. ho-
diny. Ako informovala Zdenka 
Tvrdá, vedúca útvaru sociálnych 
vecí, v čase najtuhších mrazov 
nocľaháreň prichýlila v prieme-
re 30 až 35 ľudí denne. „Prijímali 
sme iba ľudí bez známok alkoho-
lu,“ povedala. Žiadne konfl ik-
ty v zariadení nezaznamenali. 
Problémom bolo to, že útočisko 
v zariadení hľadali choré osoby, 
často s horúčkou. „Prichádzali 
hladní, prepustení z nemocnice 
a podobne. Žiadny bezdomovec 
však túto zimu v meste Trenčín 
nezomrel. Vďaka patrí našim šty-
rom pracovníkom, ktorí bezchyb-
ne zvládajú prácu s bezdomov-
cami a tiež Zboru dobrovoľníkov 
Maltézskeho rádu, ktorí nám po-
máhajú pri zabezpečovaní stravy 
a hlavne pri resocializácii našich 
klientov,“ vysvetlila.
 O ďalšom fungovaní nocľa-
hárne sa hovorilo aj na aprílo-

vom mestskom zastupiteľstve. 
„Urobím všetko preto, aby nocľa-
háreň v Trenčíne zostala. A chcel 
by som, aby to bola celoročná pre-
vádzka, ale je to veľmi fi nančne 
náročné a bez pomoci sponzorov 
a grantov to možno fi nančne ne-
utiahneme,“ povedal primátor 
Richard Rybníček, ktorý si mys-
lí, že ľudia by mali dostať šancu 
nielen tam prespať, ale aj mož-
nosť nájsť si novú cestu vo svo-
jom živote. 
 S pomocou Zboru dobrovoľ-
níkov Maltézskeho rádu si už 
piati ľudia bez prístrešia, ktorí 
nocľaháreň využívali, našli prá-

cu. „Rokujeme o tom, aby z nocľa-
hárne mohol byť denný stacionár, 
ktorý by týmto ľuďom organizo-
val pracovnú terapiu, aby mali 
využitých 24 hodín,“ povedal Pa-
vol Juríček zo zboru dobrovoľ-
níkov. Rokovaniam o myšlienke 
denného stacionára sa nebráni 
ani najsilnejší poslanecký klub 
v mestskom parlamente Smer-
SD, ktorý sa slovami jeho pred-
sedu Daniela Beníčka vyjadril, 
že nocľaháreň by mala pokra-
čovať. Nocľaháreň od 1. januá-
ra tohto roka spravujú Sociálne 
služby mesta Trenčín, m. r. o.
 (EV)

2011. Ako nominan-
ta na post prvého vi-
ceprimátora mesta 
Trenčín ho novinárom 
predstavil 19. apríla 
predseda poslanecké-
ho klubu SMER-SD 
Daniel Beníček. „Sme 
radi, že po peripeti-
ách sme konečne našli 
spoločného kandidáta 
a navrhli ho primáto-
rovi Richardovi Ryb-
níčkovi.“ Ako ďalej 
povedal, návrh s ním 
vopred konzultovali. 
„Nemám s tým žiaden 
problém a rešpektujem 
to,“ vyjadril sa Rybní-
ček. 

 Druhým viceprimátorom zo-
stáva Renata Kaščáková (SaS). 
Na jeseň minulého roka sa síce 
primátor vyjadril, že ak po mar-
cových voľbách strana SaS pre-
stane byť členom vládnej koalí-

cie, viceprimátorku odvolá, svoj 
názor však zmenil. 
 „Máme veľmi vážny projekt 
Trenčín si TY – nábrežie. Mala 
by vzniknúť najväčšia architek-
tonicko-urbanistická štúdia, na 
základe ktorej chceme vyhlásiť 
medzinárodnú súťaž. Viceprimá-
torka Kaščáková od začiatku celý 
tento proces riadi. Je to jej kľúčo-
vá kompetencia. Preto ide o čisto 
profesionálne rozhodnutie. Do-
mnievam sa, že keď bude projekt 
hotový, nebude mať na Slovensku 
obdobu,“ odôvodnil zmenu po-
stoja primátor.
 Nový viceprimátor Rastislav 
Kudla je pripravený zaujať aj ne-
súhlasné stanovisko. „Myslím si, 
že bude potrebné podporovať pri-
mátora, ale niekedy mu navrhnúť 
aj iné riešenie,“ povedal. Po de-
siatich mesiacoch bude mať teda 
Trenčín opäť dvoch viceprimáto-
rov.
 (EV), FOTO (JČ)

 Absolvent Paneurópskej vy-
sokej školy práva Rastislav Ku-
dla (33) pracoval do mája ako 
advokátsky koncipient. Poslan-
com mestského zastupiteľstva 
za stranu SMER-SD je od roku 

Mesto má opäť dvoch viceprimátorov

Nocľaháreň by mala fungovať celoročne

 EDITORIÁL

 Európska únia vyhlásila rok 
2012 za Európsky rok aktívne-
ho starnutia a solidarity medzi 
generáciami. V znamení spá-
jania generácií sa uskutoční aj 
najväčšia oslava Dňa matiek na 
Slovensku. Míľu pre mamu or-
ganizuje už po 9-krát Únia ma-
terských centier. Uskutoční sa 
v sobotu 12. mája v 41 mestách 
a obciach na Slovensku. A znova 
aj v Trenčíne, kde sa stala jed-
ným z najobľúbenejších a naj-
nav števovanejších podujatí. 
 Už v starovekom Grécku celé 
tri dni oslavovali ženu ako dar-
kyňu života. Dnešný Deň matiek 
sa dostal do povedomia na pre-
lome 19. a 20. storočia, a to vďa-
ka Američanke Anne Marie Jar-
visovej. Po tom, ako v roku 1907 
zomrela jej matka, začala viesť 
kampaň za vyhlásenie dňa veno-
vaného matkám. 8. mája 1914 
Kongres USA vyhlásil druhú 
májovú nedeľu za Deň matiek. 
 V predvečer tohto sviatku 
vyjadruje verejnosť na celom 
svete, vrátane Slovenska, úctu 
všetkým mamám prejdením 
symbolickej míle. Dá sa pred-
pokladať, že 12. mája sa pred 
trenčianskym Materským cen-
trom Srdiečko stretne množstvo 
ľudí, aby sa aktívne zúčastni-
lo Míle pre mamu. Zaregistro-
vať sa môže každý od 10.00 do 
12.00 hod. Podujatie odštartuje 
o 11.00 hod. Záštitu nad Míľou 
pre mamu prevzal primátor Ri-
chard Rybníček.
 „Veľmi rád podporím toto 
milé podujatie. Myslím, že vy-
jadriť vďaku, úctu a lásku svojej 
mame je to najmenej, čo môže-
me urobiť. A nielen pri tejto prí-
ležitosti, ale kedykoľvek. Úloha 
matky nie je v našej spoločnos-
ti dostatočne docenená, hoci ja 
si myslím, že vychovať z malé-
ho, možno i trucovitého dieťa-
ťa slušného, samostatného člo-
veka je výkon hodný obrovského 
uznania.“

Rastislav Kudla (Smer-SD) je od 1. 
mája prvým viceprimátorom Trenčí-
na. Druhou viceprimátorkou ostáva 
Renata Kaščáková (SaS).

Počas najtuhších zimných 
mrazov bolo v nocľahárni 
na Nešporovej ulici v prie-
mere tridsať až tridsaťpäť 
ľudí. Mesto má záujem ľu-
ďom bez prístrešia pomá-
hať celý rok.

FOTO (JČ)
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 O fi nančnej situácii k 29. 
februáru 2012 informoval pri-
mátor Richard Rybníček na 
zasadnutí Mestského zastupi-
teľstva vo štvrtok 19. apríla. Zní-
žiť dlh sa podarilo radikálnymi 
úspornými opatreniami, orga-
nizačnými zmenami, naplnením 
rozpočtu kapitálových príjmov, 
zvýšením miestnych daní s účin-
nosťou od 1. 1. 2012 a s pomo-
cou občanov a sponzorov.
 „Ja si myslím, že na Sloven-
sku nie je také mesto, ktoré by to 
dokázalo,“ povedal novinárom 
predseda poslaneckého klubu 
Smer-SD Daniel Beníček. V sú-
časnosti je však ešte stále kaž-
dý Trenčan zadlžený sumou 515 
eur. Mesto stále hľadá možnosti, 
ako efektívnejšie a hospodárnej-
šie využívať verejné zdroje, kto-
ré získava od občanov a od štá-
tu. Naďalej musí splácať záväzky 
mesta. V roku 2012 sú splátky 

záväzkov rozpočtované vo výške 
cca 9,2 milióna eur, čo predsta-
vuje 32,5 percenta rozpočtu bež-
ných príjmov v roku 2012.
 Mesto pokračuje v šetre-
ní. Dočasne obmedzilo verejné 
osvetlenie na miestach, kde nie 
je nevyhnutné. Ročná úspora 

 Mestskí poslanci v Trenčí-
ne vlani schválili, že terasy pod-
nikov v centre môžu byť otvo-
rené do polnoci. Na základe 
podnetu prevádzkovateľov po-
hostinských zariadení sa po-
slanci k téme vrátili. Žiadali, aby 
mohli mať terasy otvorené podľa 
otváracích dôb. Mestské zastu-
piteľstvo im vyhovelo a zároveň 
schválilo prenájmy terás jednot-
livým prevádzkam. 

Mesto si s Duklou  
vyrovnalo dlhy
 Na základe Zmluvy o výpo-
žičke a prevádzkovaní zimného 
štadióna z roku 2009 sa oň sta-
ral HK Dukla Trenčín. Mesto ho 
ale vlani prevzalo do svojej sprá-
vy. S klubom sa dohodlo na pod-
mienkach nájmu. Obe strany 

však mali voči sebe nevyrovnané 
fi nančné záväzky. Znalec určil, 
že HK Dukla zhodnotil majetok 
mesta vybudovaním VIP boxov 
a ďalšími stavebnými úprava-
mi o 237 763 eur. Keďže Dukla 
naopak dlhovala mestu takmer 
totožnú sumu, obe strany sa do-
hodli na vzájomnom započítaní 
pohľadávok. 
 Poslanci zároveň na zákla-
de predošlých dohôd schválili 
HK Dukla refundáciu nákladov 
za prevádzku štadióna vo výške 
60 tisíc eur. Primátor Richard 
Rybníček k tomu poznamenal, 
že zmluvy o prenájme štadióna 
s Duklou vypršali koncom aprí-
la a momentálne rokujú o pod-
mienkach nových zmlúv o vyu-
žívaní Zimného štadióna Pavla 
Demitru. 

Dve nové ulice  
 Názvy nových ulíc, ktoré 
vznikli výstavbou, navrhli výbo-
ry mestských častí. V mestskej 
časti Sever v lokalite pri Kubran-
skej ulici pribudne Rovná ulica. 
V mestskej časti Západ bude mať 
nová ulica meno slovenského 
bojového pilota Jána Prháčka, 
rodáka zo Zlatoviec, ktorý zahy-
nul 24. marca 1939 v maďarsko-
slovenských vzdušných bojoch. 
In memoriam bol povýšený do 
hodnosti kapitána. Pripomína 
ho aj pamätná tabuľa na tamoj-
šom kultúrnom dome. Pre nové 
ulice sa menil aj Štatút mesta 
Trenčín, do ktorého bolo okrem 
spomínaných ulíc pridané aj Ná-
mestie svätej rodiny pred kosto-
lom na sídlisku Juh. Jeho názov 
schválili poslanci ešte vlani.
 (R)

Stránku www.trencinsity.sk 
za päť týždňov jej existen-

cie navštívilo 1334 ľudí spolu 
2266 krát. Zaregistrovalo sa 
50 z nich. Približne 20 sú ak-
tívni prispievatelia, ktorí pri-
dali aspoň jeden námet alebo 
komentár. 

V testovaní deviatakov do-
siahli trenčianski žiaci lep-

šie výsledky ako celoslovenský 
priemer. Priemer v matematike 
v rámci Slovenska bol 11,51 
bodov, úspešnosť 57,54 %. 
Trenčianske základné školy do-
siahli v priemere 12,65 bodov 
a 63,25 % úspešnosť, pričom 
najúspešnejší v matematike boli 
deviataci zo ZŠ na Ulici L. No-
vomeského so 73,7 percentnou 
úspešnosťou. Zo slovenského 
jazyka a literatúry bol celoslo-
venský priemer 13,62 bodov, 
úspešnosť 54,47 %. Trenčianski 
deviataci mali v priemere 15,37 
bodov a 61,28 % úspešnosť. 
Najlepší výkon v slovenskom 
jazyku (69,14 %) dosiahli v ZŠ 
Dlhé Hony.

Kolektívne vítanie detí do ži-
vota sa po roku opäť konalo 

21. apríla. V sobášnej sieni 
Mestského úradu do knihy za-
písali 11 detí, ktoré sa narodili 
v januári 2012. Ďalšie kolektív-
ne vítanie bude v júni. V minu-
lom roku sa kolektívne vítania 
detí do života uskutočnili len 
do mesiaca apríl, aby tak uzav-
reli rok narodenia detí 2010.

K 31. decembru 2011 malo 
mesto 55 533 obyvateľov. 

Najviac bolo občanov vo veku 
od 18 do 60 rokov (34 855). 
Druhú najpočetnejšiu skupinu 
tvorili seniori nad 60 rokov (12 
224). Najmladších obyvateľov 
do troch rokov bolo 1 603, detí 
od troch do šesť rokov 1 416. 
V poradí treťou najsilnejšou 
skupinou obyvateľstva boli 
deti vo veku od šesť do pätnásť 
rokov (3 930). Tínedžerov od 
15 do 18 rokov žilo v Trenčíne 
1 505. Celkovo počet obyva-
teľov klesol o 33. V minulom 
roku zomrelo v Trenčíne 505 
občanov a 61 sa odsťahovalo. 
Prisťahovali sa iba šiesti a na-
rodilo sa 527 nových občanov. 

Najbližší Deň otvorených 
dverí u primátora Richar-

da Rybníčka bude v pondelok 
14. mája v čase od 14. do 18. 
hodiny.
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Správy zo 
zastupiteľstva

Dlh je nižší, ale stále je

 STRUČNE

Mesto Trenčín znížilo svoj dlh o 11,1 milióna eur, čo je 
v prepočte na jedného obyvateľa o 199 eur. V šetrení 
musí ale pokračovať.

Vo štvrtok 19. apríla sa 
konalo zasadnutie mest-
ského parlamentu. V jeho 
programe bolo dvanásť bo-
dov. Poslanci sa zaoberali 
letnými terasami, vyspo-
riadaním dlhov s HK Dukla 
Trenčín, schválili názvy 
nových ulíc.

by tak mohla byť asi 23 000 eur. 
Úsporu 40 000 eur dosiahlo po-
čas tohtoročného výrubového 
obdobia, keď výruby zabezpe-
čovalo z väčšej časti vo vlastnej 
réžii prostredníctvom m. r. o. 
Mestské hospodárstvo a správa 
lesov. Obdobne bude postupo-
vať aj pri kosení verejnej zelene. 
Vo väčšej miere zapája verejno-
prospešných pracovníkov (16) 
do prác pri jarnom upratova-
ní, pričom na udržiavaní čistoty 
mesta sa budú podieľať celý rok.
 (EV)

FOTO (JČ)



čisté mesto číslo 5 |  ročník XIV4 | INFO

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.

Jarné upratovanie 
pokračuje aj v máji
Ešte tri májové soboty bude pokračovať organizované 
jarné upratovanie. Začalo sa v marci na sídlisku Juh a po-
kračovalo v ďalších častiach mesta.

 Počas pracovného týždňa 
zbierajú odpadky v danej loka-
lite verejno-prospešní pracov-
níci. V sobotu môžu obyvatelia 
upratovať okolie svojich domov 
a vynášať odpad do pristavených 
veľkoobjemových kontajnerov. 
O zhodnotenie prvých týždňov 
jarného upratovania sme požia-
dali vedúceho útvaru interných 
služieb Benjamína Lisáčka a re-
ferentku pre životné prostredie 
z útvaru stavebného, životného 
prostredia, dopravy a investícií 
Zuzanu Čachovú.

Benjamín Lisáček: „Doposiaľ 
sa v rámci jarného upratovania 
za pomoci šestnástich verejno-
prospešných pracovníkov a bez-
domovcov podarilo vyzbierať viac 
ako 320 vriec odpadkov. V porov-

naní s minulým rokom občania 
plnili kontajnery odpadom a bi-
oodpadom vo väčšom rozsahu. 
S doterajším priebehom jarného 
upratovania sme spokojní, po-
trebujeme ale upozorniť na fakt, 
ktorý sa žiaľ dosť často vyskytuje 
a tým je zhromažďovanie odpadu 
mimo kontajnerov. Tým sa míňa 
ich účinok a zaťažuje sa Mestské 
hospodárstvo, ktoré musí odpad 
dodatočne odstraňovať a je zdr-
žované pri výkone svojich primár-
nych funkcií.“ 

Zuzana Čachová: „Na zorgani-
zovanie upratovania počas sobôt 
zareagovali občania pozitívne. 
Väčšie problémy počas upratova-
nia boli na sídlisku Juh, kde obča-
nia nerešpektovali čas pristave-
nia veľkoobjemových kontajnerov 

a nosili odpad aj po ich odvezení. 
Upratovanie v časti Soblahov-
ská prebehlo bez väčších problé-
mov. Z týchto dvoch upratovaní 
boli vyzbierané 36,15 t odpadu, 
23,24 t bioodpadu a 0,585 t žia-
riviek, olovených akumulátorov 
a pneumatík.“

Pozor na pokutu 
 Na vyhradených miestach sú 
vždy v sobotu pristavené dva rôz-
ne veľkoobjemové kontajnery. 
Jeden na biologicky rozložiteľ-
ný odpad ako konáre, lístie, od-
pad zo záhrad a trávnikov, dru-
hý na odkladanie iného odpadu. 

Je dôležité dodržiavať označenie 
a účel kontajnerov.
 Vyradené batérie a akumu-
látory, žiarivky, železný šrot 
a pneumatiky sa do kontajnerov 
ukladať nesmú. Ľudia ich môžu 
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.
Vykladať odpad po odvezení 
kontajnerov sa prísne 
zakazuje, pri porušení hrozí 
pokuta 166 eur! 
 (EV)

 NIE, BÚRANIE KÚPALISKA SA NEZAČÍNA  NAŠLI SME V POŠTE
Stromy v areáli letnej plavárne sú vyrúbané. Ľudia sa 
pýtajú, či sa tým začína jej búranie.

 Stromy asanované v areáli 
letnej plavárne ohrozovali náv-
števníkov padaním suchých 
konárov, prípadne zlomením 
celého stromu v kmeni. Ako in-
formovala Patrícia Omachelo-
vá z útvaru interných služieb, 
väčšina stromov bola v kmeni 
napadnutá, čím bola znížená 
jeho pevnosť a hrozilo zlomenie 
v oslabenej zóne kmeňa.
 „Pád konára, prípadne celého 
stromu by spôsobil smrteľné zra-
nenia návštevníkov. Jeden z agá-

tov s obvodom kmeňa približne 
dva metre mal tak zhnitý kmeň, 
že držal na 20 centimetroch dreva 
celý strom. Bola to otázka najbliž-
šieho veterného počasia a strom 
by sa zlomil a celý padol do bazé-
na,“ vysvetlila. V podobnom sta-
ve bol podľa nej aj pagaštan pri 
šatniach. Väčšina stromov, pod 
ktorými nachádzali návštevníci 
v horúcich dňoch tieň, musela 
byť pre hrozbu nebezpečia vyrú-
baná. Kúpalisko však bude v lete 
naďalej fungovať. (EV)

 Dobrý deň, poprosím Vás 
o zverejnenie poďakovania 
Zuzane Čachovej z útvaru ži-
votného prostredia za vyna-
ložené maximálne úsilie pri 
organizácii jarného uprato-
vania na Soblahovskej ulici. 
Tak by mala vyzerať spolu-
práca medzi mestom a oby-
vateľmi vo všetkých smeroch. 
Za obyvateľov domu Sobla-
hovská 1104 jej patrí veľké 
ĎAKUJEM.
 PETER VIDRA 

FOTO (JČ)

FOTO (JČ)
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O množstvový zber prejavilo záujem 36 bytoviek
Obyvatelia Trenčína dostali v tomto roku možnosť 
vybrať si, či budú za odpad platiť paušálne, alebo podľa 
toho, aké množstvo komunálneho a drobného stavebné-
ho odpadu vyprodukujú. Nový systém je spravodlivejší, 
adresnejší a vedie ľudí k zodpovednosti za nadmernú 
tvorbu odpadov.

 Do množstvového zberu sa 
mohli ľudia prihlásiť do konca 
februára. Ako informovala re-
ferentka pre životné prostredie 
Zuzana Čachová z útvaru sta-
vebného, životného prostredia, 
dopravy a investícií, záujem 
prejavilo 36 bytových domov. 
V jednom bytovom dome mesto 
Trenčín množstvový zber nepo-
volilo. „Po obhliadke a preverení 
naplnenosti nádoby pri vývozoch 
komunálneho odpadu sme zisti-
li, že počet navrhovaných nádob 
nezodpovedá skutočnému množ-
stvu vyprodukovaného odpadu. 
V troch prípadoch ešte mesto po-
volenie množstvového zberu po-
sudzuje.“

Niektoré bytovky  
špekulovali
 Množstvový zber dáva oby-
vateľom možnosť ovplyvniť 
výšku poplatku za komunál-
ny a drobný stavebný odpad. 
Mohli si sami určiť počet nádob 
i frekvenciu vývozu, ktorá im 
stačí. „Schválenie veľkosti nádo-
by a frekvencie vývozu si vyžado-
vali náš citlivý prístup. Niektoré 
domy si určili oveľa menší počet 
nádob, ako reálne využívali do-
teraz. Mesto však nemôže ísť do 
rizika a povoliť množstvový zber 
s radikálnym znížením počtu ná-
dob. Následne by muselo riešiť 

nelegálne vytváranie skládok pri 
nádobách. „Pokiaľ bytový dom 
dôveryhodne preukáže, že mu na-
ozaj postačuje oveľa menšia ná-
doba ako má v súčasnosti, určite 
mu množstvový zber bude schvá-
lený,“ povedala Zuzana Čacho-
vá.

Poplatok pri  
množstvovom zbere 
je spravodlivejší
 Podľa špecialistu pre dane 
a poplatky Jána Margetína 
z ekonomického útvaru množ-
stvový zber by nemal byť len 
cieľom k formálnemu zníženiu 
počtu nádob a zníženiu poplat-

ku. Množstvový zber je adresný 
a tým aj spravodlivejší. To zna-
mená, že koľko odpadu vypro-
dukujeme, za toľko zaplatíme. 
„Poplatok je stanovený na zákla-
de veľkosti nádoby a frekvencie 
jej vývozu. Tento si spoločenstvo 
bytov rozpočíta medzi osoby, kto-
ré v danom bytovom dome reálne 
žijú. Aj tých, ktorí nie sú prihlá-
sení na trvalý alebo prechodný 
pobyt a poplatok v minulosti ne-
platili.“

Čo získa mesto? 
 Množstvový zber má význam 
z viacerých hľadísk. Núti ľudí, 

aby sa snažili vytvárať menej ko-
munálneho odpadu a viac sepa-
rovali. „Potešiteľné je, že sa na-
učili separovať aj podnikatelia,“ 
povedala Z. Čachová. „Ide hlav-
ne o papier, fólie a obaly, ktoré do 
komunálneho odpadu nepatria.“ 
Ak ľudia vyprodukujú menej od-
padu, mesto bude musieť menej 
zaplatiť za jeho vývoz i uloženie 
na skládke. Nový systém navyše 
u obyvateľov vzbudil väčšiu vší-
mavosť. „Bolo zaužívané, že keď 
platíme za odpad všetci rovnako 
a nádob je veľa, ktokoľvek mohol 
vyhadzovať smeti kde chcel, dnes 
to už ľudia sledujú a sťažujú sa, 
ak im do ich nádob nosia odpad 
z iných domov.“

Treba ešte  
„vychytať“ chyby
 Keďže ide o prvý rok, v kto-
rom mesto Trenčín realizuje 
novú možnosť výberu poplatku 
za odpad, chce mesto prehodno-
tiť všetky pripomienky a návrhy 
od občanov a správcov bytových 
domov, aby do ďalšieho spoplat-
ňovacieho obdobia, teda pre rok 
2013, vytvorilo čo možno najlep-
šie podmienky pre ľudí v uplat-
ňovaní systému množstvového 
zberu.

 (EV)

 ZAUJÍMAVOSŤ

 Za rok 2010 vyprodukoval priemerný Slovák 333 kg komu-
nálneho odpadu, 4 % odpadu sa recyklovali a 5 % spracovalo 
kompostovaním, 10 % skončilo v spaľovniach. Najvýkonnejšie 
členské štáty recyklujú až 70 % svojho odpadu a takmer nič ne-
končí na skládkach. V iných krajinách sa na skládky dostanú viac 
ako tri štvrtiny odpadu. V prípade Slovenska je to až 81 %. Týmito 
číslami sa Slovensko v rámci krajín EÚ umiestňuje v recyklovaní 
odpadu na posledných miestach. Recyklácia je najbežnejšia v Ne-
mecku (45 % spracovaného odpadu), Belgicku (40 %), Slovinsku 
(39 %), Švédsku (36 %), Írsku (35 %) a Holandsku (33 %). Člen-
ské štáty s najvyššími číslami kompostovania komunálneho od-
padu boli Rakúsko (40 %), Holandsko (28 %), Belgicko (22 %), 
Luxembursko (20 %), Dánsko (19 %) a Španielsko (18 %). 
 ZDROJ: EURÓPSKA KOMISIA

 V MÁJI MESTO ZAČNE S KOSENÍM

Tráva by nemala narásť do takej výšky ako pred ro-
kom. Kosiť bude spoločnosť Marius Pedersen aj Mest-
ské hospodárstvo a správa lesov.

 Minulý rok kosili Trenčania 
svojpomocne. Dôvodom bola 
prázdna kasa. Kosenie trávy si 
mesto objednalo u spoločnosti 
Marius Pedersen až v júli. „Na 
základe minuloročných skú-
seností chceme teraz vo väčšej 
miere využiť Mestské hospodár-

stvo, ktoré rozširuje stav svojho 
personálu a techniky. Minulý 
rok sme vlastnú techniku nema-
li. Veríme, že tohtoročné kose-
nie zvládneme lepšie,“ povedal 
vedúci útvaru interných slu-
žieb Benjamín Lisáček.
 (EV)

Májové stretnutia Trenčín si TY

Z nábrežia do parku
Kedy: štvrtok, 10. máj 2012 – 16.30

Kde: Kino Hviezda

Tvorivé popoludnie k téme zeleň pri rieke a v parku

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

Trenčín, mesto vody?
Kedy: štvrtok, 24. máj 2012 – 16.30 • Kde: Kino Hviezda

Ďalší diskusný večer, tentoraz na tému voda v meste

Lodenica, rybolov, potápanie, výletné plavby, člnkovanie, vodná záchran-
ná služba, súťažné vodné športy, relax na nábreží, bývanie nad riekou 
– houseboaty… Aké ešte ďalšie možnosti nám otvára téma vody v meste? 
Príďte diskutovať na ďalšiu z tém, ktoré úzko súvisia s plánovaním a roz-
vojom nášho mesta na rieke. Diskusia je otvorená širokej verejnosti. 

FOTO (JČ)
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 V synagóge, otvorenej od 11. 
do 22. hodiny, nájdu návštevníci 
prezentáciu umeleckých artefak-
tov trenčianskych výtvarníkov 
a výstavu maturitných prác Stred-
nej umeleckej školy v Trenčíne. 
Ďalšiu časť maturitných prác po-
núkne Mestská veža, otvorená od 
10. do 22. hodiny. V jej priesto-
roch bude hrať od 19.00 hod. hu-
dobná skupina 3DBAND.
 Mierové námestie ožije 
programom v historickom du-
chu o 15.30 hodine. Predstavia 
sa skupina historického šermu 

WAGUS, bábkové divadlo ANI-
MARE SILVA manželov Pilá-
tovcov uvedie predstavenie Ako 
sa Jano s drakom porátal, mód-
nu prehliadku historických kos-
týmov pripravuje Stredná ume-
lecká škola, hrať bude komorný 
súbor starej hudby MUSICA 
POETICA, svoj renesančný re-
pertoár ponúkne vokálna skupi-
na VOX. 
 Od 15. do 20. hodiny bude 
sprístupnená vyhliadková veža 
Piaristického gymnázia Jozefa 
Braneckého, pamätná izba pát-

ra Braneckého i refektár (baro-
ková sála zo 17. storočia). Večer 
od 19. do 20. hodiny budú môcť 
návštevníci využiť jedinečnú 
možnosť organizovaných pre-
hliadok Piaristického kostola sv. 
Františka Xaverského, bočného 
oratória a podzemnej krypty so 
sprievodcom. O 19.30 hodine sa 
začne v kostole koncert vokálnej 
skupiny VOX a komorného sú-
boru starej hudby MUSICA PO-
ETICA. 
 Trenčín sa stal slobodným 
kráľovským mestom v roku 
1412, kedy mu udelil kráľ Žig-
mund Luxemburský výsady, 
aké mali vtedy významné mestá 
Uhorského kráľovstva. Udelenie 
výsad si mesto pripomína počas 
tohto roka v cykle podujatí. Noc 

múzeí a galérií je jedným z nich. 
Od druhej polovice mája bude 
navyše v Mestskej klubovni na 
Mierovom námestí sprístupne-
ná výstava fotokópií archívnych 
dokumentov „Trenčín od naj-
starších čias“, pripravená v spo-
lupráci s trenčianskou pobočkou 
Štátneho archívu.
 (EV)

 Najnegatívnejší jav, ktorý 
ľudia zažívajú denne, je podľa 
neho doprava. „Autami necho-
dia, lebo po starom moste sa už 
pomaly nedá prejsť, v centre sa 
nedá zaparkovať. Navyše sme 
škrtli autobusové spoje. Nepo-
mohli sme ani ľuďom nad 70 ro-
kov, ktorí sa môžu voziť zadarmo. 
Síce sme im nedvihli cestovné, ale 
zrušili sme spoje, takže sa aj tak 
nevozia,“ hovorí. Okrajové časti 
mesta tento problém cítia oveľa 
viac ako Juh alebo Sihoť. Dopra-
va súvisí aj s komunikáciami. 
„Napriek tomu, že v minulých 
rokoch sa za mostami investo-
vali nemalé prostriedky do sú-
vislých opráv komunikácií, stále 
tu máme ulice v neskutočne zlom 
stave a nedôstojné krajského 
mesta ako Ružová alebo Matice 
slovenskej.“ 

Zabudnutí? 

 Niektorí obyvatelia si myslia, 
že na túto časť mesta sa zabúda. 
Sťažujú sa na slabú občiansku 
vybavenosť. „My, ako poslanci, 
veľmi ťažko môžeme ovplyvniť, 
či si tam napríklad banka dá au-
tomat. Nebýva nám vyhovené, čo 
sa ťažko ľuďom vysvetľuje, lebo 
ich prvotná požiadavka je opráv-
nená a logická.“ Podľa poslan-

ca majú ľudia čiastočne pravdu. 
Niekoľko desaťročí dozadu sa do 
tejto časti mesta neinvestova-
lo. Situácia sa zlepšila iba v po-
sledných dvoch volebných ob-
dobiach. „Dúfam, že tento trend 
bude zachovaný, lebo Trenčín je 
tejto mestskej časti dlžný. Dane 
sú tu rovnako vysoké ako v mest-
ských častiach, v ktorých sa žije 
ľahšie a s menšími problémami.“

Na kultúru majú nárok 

 Kultúra je ďalšou z otázok. 
Najmä starší ľudia sa za ňou do 
centra mesta dostanú len ťaž-
ko. Ak je do tejto časti doveze-
ná, musia platiť vstupné, čo po-
važujú za diskrimináciu, lebo 
v centre na námestí je zadarmo. 
„Ľudia tam kultúru chcú a aj ju 
majú dostať. Ide o to, akým spô-
sobom. My máme názor, že tak, 
ako to fungovalo v minulých ro-
koch. Ak si niekto myslí, že by sa 
mali kultúrne domy predať, my, 
ako poslanci, sme kategoricky 
proti. V mnohých prípadoch ich 
ľudia budovali sami, ide o veľmi 
citlivú vec. Som presvedčený, že 
mesto má povinnosť nájsť prime-
rané peniaze, aby tam tá kultúra 
mohla naďalej fungovať,“ pove-
dal poslanec.
 (EV)

Ľudí v mestskej časti Západ 
trápi hlavne doprava
O najčastejších otázkach obyvateľov z tejto časti Trenčí-
na sme hovorili s poslancom Martinom Barčákom (nez.).

 Z APRÍLOVÝCH ZÁPISNÍC VMČ

 Verejné zasadnutie Výboru mestskej časti Juh sa konalo 2. 
apríla. Zaoberalo sa žiadosťou o predaj pozemku pri záhradkár-
skej osade Bočkove sady pre rodinný dom, odpoveďami na otázky 
na požiadavky občanov z minulého zasadnutia a prítomní pred-
niesli opäť ďalšie požiadavky. Väčšina z nich sa týkala čistoty 
a poriadku v mestskej časti.

 Výbor mestskej časti Sever sa zišiel 11. apríla. Viaceré po-
žiadavky poslancov a občanov sa týkali neporiadku, nevyveze-
ných orezaných konárov stromov a kríkov, občania žiadali o do-
fi nancovanie kultúrneho strediska na rok 2012, opravu lavičiek 
na Kyselke, rozbitých vývesiek v Kubre, o hľadanie možnosti za-
bezpečenia opravy rozhlasu v Kubre v r. 2012 či o zabezpečenie 
nádob na psie exkrementy.

 Výbor mestskej časti Stred sa konal 16. apríla. Odporučil 
zrušiť zákazové dopravné značky umiestnené na verejne prístup-
ných komunikáciách pri bytových domoch, ktoré bránia vo vstu-
pe ostatným občanom. S výzvou o pomoc sa na poslancov obrátili 
občania zo Soblahovskej ulice, ktorí spravili zbierku na opravu 
detského ihriska. Výbor odporučil, aby sa občanom pomohlo 
z rozpočtu mesta.

Pri pohľade na napredujúcu stavbu mosta majú ľudia 
konečne pocit, že k zlepšeniu dopravnej situácie dôjde.

Trenčín sa pripojí k Noci múzeí a galérií
Program pre všetky vekové kategórie pripomenie, že 
Trenčín sa stal slobodným kráľovským mestom. K Tren-
čianskemu múzeu a Galérii Miloša Alexandra Bazovského 
sa 19. mája pripojí svojím celodenným programom aj 
Mestská veža a Art centrum synagóga.

é á á
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Naši florbalisti to dokázali!

Natálkin farebný svet

Novinárska cena pre 
trenčianskeho fotografa

Dejiny trenčianskeho zdravotníctva

Normálka odohrala sté predstavenie

KC Aktivity získalo prestížnu cenu

 Ako prví v histórii novodo-
bej éry fl orbalovej extraligy do-
kázali hráči ŠK 1. FBC Trenčín 
obhájiť titul Majstra Slovenska. 
Po tom, ako vyradili z bojov 
o majstrovský titul postupne 
FBC Mikuláš Prešov a neskôr 
v semifi nále Dragons Bratisla-
va, odohrali náročnú a zároveň 
vysoko kvalitnú fi nálovú sériu 

s Florkom Košice. Trenčianski 
fl orbalisti v nej boli úspešnejší 
na zápasy v pomere 3:1. A tak 
si v noci z 22. na 23. apríla pri-
viezli domov najcennejšiu ex-
traligovú trofej. Majstri svoje 
kvality ukážu najbližšie v hlav-
nej fáze Ligy majstrov v októbri 
v Košiciach. 
 (ES)

 Natália Šebová je 20-ročné 
dievča, ktoré sa narodilo s Dow-
novým syndrómom. Je žiačkou 
výtvarného odboru Súkrom-
nej základnej umeleckej ško-
ly v Trenčíne. Okrem kreslenia 
a maľovania, čo je jej najväčšou 
záľubou, rada 
m o d e l u j e , 
spieva a tancu-
je, pláva a hrá 
basketbal. Jej 
výtvarné prá-
ce sú preja-
vom jej citli-
vého vnímania 
sveta rozprá-
vok, obľúbe-
ných zviera-
tiek, motýľov, 
kvetov a fa-
rebných zátiší. 

Vo výtvarných súťažiach je vždy 
úspešná. Trenčanom sa v týchto 
dňoch predstavuje prostredníc-
tvom svojich výtvarných prác, 
ktoré sú vystavené za oknami 
Posádkového klubu Trenčín 
(bývalého ODA). (ES)

 Za dlhodobý prínos v ob-
lasti regionálneho a komunit-
ného rozvoja získala Nezisková 
organizácia Kultúrne centrum 
Aktivity Cenu Nadácie Orange 
2011. Uchádzalo sa o ňu 87 ne-
ziskových organizácií z celého 
Slovenska. „Som presvedčená, 
že sa podpora dostáva do tých 
správnych rúk. Ľudia z nezisko-
vých organizácií si zaslúžia, aby 
sa o nich ostatní dozvedeli,“ in-
formovala správkyňa nadácie 
Andrea Cocherová. KCA sa ve-
nuje podpore miestnej komuni-
ty v Trenčíne a dlhodobo vytvá-
ra priestor pre deti i dospelých. 

Ocenenie 18. apríla prevzali 
Světluše Rajnincová a Peter Šu-
rík. Blahoželáme! (EV)

 Novinársku cenu 2011 v ka-
tegórii Najlepšia fotografi cká 
aktualita získal Radovan Stok-
lasa z Trenčína za sériu fotogra-
fi í Stret fanúšikov futbalového 
klubu Spartak Trnava s polí-
ciou. Vznikli pre Tlačovú agen-
túru SR (TASR) počas úvod-
ného zápasu zimného turnaja 
Tipsport ligy, v ktorom sa stretli 
mužstvá Tescoma Zlín so Spar-
takom Trnava 8. januára 2011 
v Luhačoviciach. Fotograf pra-

cuje v súčasnosti aj pre svetovú 
spravodajskú agentúru REU-
TERS. Ako dobrovoľník spolu-
pracuje s Trenčianskou nadá-
ciou. Súťaž vyhlasuje Nadácia 
otvorenej spoločnosti. V ôs-
mom ročníku súťaže hodnotilo 
43 porotcov zo Slovenska a zo 
zahraničia 685 príspevkov od 
409 autorov. Nominovaných 
a víťazov jednotlivých kategórií 
vyhlásili 19. apríla v Bratislave. 
Blahoželáme! (EV)

 Z pôvodne samostatnej ka-
pitoly o zdravotníctve pre mo-
nografi u o Trenčíne je dnes jedi-
nečná publikácia. „Zašiel som aj 
do histórie rímskeho a gréckeho 
zdravotníctva. Dejiny zdravot-
níctva na Slovensku som zma-
poval od čias Rakúsko – Uhor-
ska až po dnešok. Podstatný 
priestor som však venoval tren-
čianskej nemocnici,“ povedal 
pri predstavovaní knihy jej au-
tor František Jaroš, ktorý je me-
dzinárodne uznávaným odbor-

níkom v toxikológii. „Teší ma, 
že som mohol napomôcť k vy-
daniu knihy, ktorá bude užitoč-
ná nielen pre zdravotníkov, ale 
aj pre ostatnú verejnosť,“ uvie-
dol riaditeľ FN Trenčín Rudolf 
Lintner. „Hlboko si vážim prá-
cu lekárov a vôbec zdravotníkov, 
aj preto som veľmi rád, že táto 
kniha nám nedá zabudnúť ani 
na najstaršiu generáciu, ktorej 
život bol spojený s trenčianskou 
nemocnicou,“ povedal primátor 
Richard Rybníček.  (ES)

 Trenčianske ochotnícke Di-
vadlo Normálka v nedeľu 22. 
apríla oslavovalo. Po stýkrát sa 
postavilo pred divákov a odo-
hralo najstaršie predstavenie 
zo svojho repertoáru s názvom 
Ochotníci. Divadlo existuje ne-
celých deväť rokov. Na divadel-
né dosky uviedlo deväť prevaž-
ne autorských predstavení. Na 
svojom konte má titul laureáta 
9. ročníka festivalu zábavného 
divadla – Divadelná jar Jána Ro-
háča, prvenstvo z krajskej pre-

hliadky amatérskych súborov 
Thália pod Bojnickým zámkom, 
druhé miesto zo súťaže pôvod-
ných scenárov v Trebišove na 
festivale divadiel s dedinskou 
tematikou. Na Trenčianskom 
hrade každoročne organizuje 
hudobno-divadelný NáHradný 
festival. Na ňom tento rok chys-
tá premiéru nového poviedko-
vého predstavenia Príbehy za 
dverami. Na koniec roka plánu-
je premiéru autorskej hry Sku-
pinová terapia.  (EV)

FOTO: DOMINIKA FÁRIKOVÁ

FOTO: ARCHÍV KCA

FOTO: ARCHÍV NŠ
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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.

 Ročnú bledohnedú fenku pit-
bulla Buffy našli na sídlisku Juh 
30. marca na ulici Mateja Bela. 
Na krku mala čierny obojok bez 
známky. Hľadá svojho pôvodné-
ho majiteľa alebo nový domov. Je 
vhodná do bytu i na dvor s celo-
ročným prístupom dnu, k deťom 
aj starším ľuďom. Má spoločen-
skú a pokojnú povahu.

 Miška je jeden a polročná 
fenka (kríženec špica). Našli ju 
na Bratislavskej ulici 24. marca. 
Hľadá pôvodného majiteľa ale-
bo nový domov. Je veľmi pria-
teľská, prítulná a nekonfl iktná, 
vhodná k deťom i starším ľuďom 
a len do bytu. Je malého vzrastu, 
vysoká len 30 centimetrov.

 Fenka Angie je kríženec 
jazvečíka vo veku približne 11 
mesiacov. Vhodná je do bytu, 
k deťom i starším ľuďom. Má 
priateľskú povahu, je aktívna, 
hravá a prítulná.

 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.

Poznáte svojho policajta?

Samostatný 
inšpektor 
Tomáš 
Omachel 
má na 
starosti 
okrsok 
s číslom 5. 
Patria do 

neho tieto časti a ulice 
mesta: Gen. M. R. Štefánika, 
Kukučínova, Železničná, 
Kragujevackých hrdinov, 
Park M. R. Štefánika a Sado-
vá ulica. 

K
O

N
T

A
K

T

Tel.: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 027
E-mail: msp@trencin.sk

Samostatný 
inšpektor 
Karol 
Olešák má 
na starosti 
okrsok 
s číslom 6. 
Patria do 
neho tieto 

časti a ulice mesta: M. 
Rázusa, Hodžova, Nábrežná, 
Kpt. Nálepku, Švermova, 
Hurbanova, Gen. Goliana, 
Vodárenská, 17. novembra, 
Holubyho námestie, 
Gen. Viesta, Jiráskova. 

K
O

N
T

A
K

T

Tel.: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 027
E-mail: msp@trencin.sk

Samostatný 
inšpektor 
Ľuboš Kosec 
má na 
starosti 
okrsky 7 a 8. 
Patria do 
nich tieto 
ulice a časti 

mesta: Považská, Hodžova, 
Šoltésovej, Osviečimská, 
Gagarinova, M. Turkovej, 
Považská, Žilinská, Brigádnická, 
Pri Tepličke, Pod Skalkou, 
Jasná, Tichá ulička, Opatovská 
cesta, Clementisova, Kraskova, 
Pádivého, Sibírska, Armádna, 
Pod čerešňami, Odbojárov.

K
O

N
T

A
K

T

Tel.: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 027
E-mail: msp@trencin.sk

 UPOZORNILI STE NÁS

Čistili okolie svojej škôlky

Trenčín je na pamätnej minci

 Deti z Materskej školy 28. októbra sa zapoji-
li pri príležitosti Dňa Zeme (22. apríla) do akcie 
„Vyčistime si Slovensko“. Informovala o tom ria-
diteľka MŠ Helena Drgová. „O to, aby bola naša 
Zem krásna a čistá, sa musia pričiniť všetci ľudia. 
Aj tí najmenší občiankovia mesta Trenčín.“ Vyčisti-
li okolie materskej školy a najbližšie detské ihris-
ká. „Deti sa s chuťou pustili do práce. Vo vreciach 
zmizli všetky odpadky, ktoré na trávnik nepatria. 
Bola to pre ne hra, zábava, ale i environmentálna 
aktivita, prostredníctvom ktorej sa učia chápať, 
ako je dôležité udržiavať svoje životné prostredie 
v čistote,“ povedala H. Drgová. (EV)

 Na druhej minci z cyklu „Pa-
miatkové rezervácie na Sloven-
sku“, ktoré vydáva Národná ban-
ka Slovenska (NBS) podľa svojho 
emisného plánu, je mesto Tren-
čín. Ako nás informoval Ján Di-
bala, vedúci Klubu numizmatikov 
pri Posádkovom klube v Trenčíne, 
ide o striebornú zberateľskú min-
cu v nominálnej hodnote 20 eur. 
Obrazový námet vyberala komisia 
z ôsmich návrhov. Na líci mince 
je podľa výtvarného návrhu Ka-
rola Lička zobrazený Trenčian-
sky hrad doplnený časťou rímske-
ho nápisu z trenčianskej hradnej 
skaly a siluetou hradieb. Na rube 
je pamiatková rezervácia Trenčín 

z nadhľadu, s cennými architek-
tonickými pamiatkami vrátane 
hradu a námestia. Autorom tohto 
návrhu je Miroslav Rónai. Na hra-
ne mince je po obvode nápis „Naj-
krajšie historické mestá“. Mincu 
si možno zabezpečiť v NBS ale-
bo v obmedzenom množstve cez 
Klub numizmatikov pri Posádko-
vom klube (tel. 0904 806 695). 
„Slovenská numizmatická spoloč-
nosť, pobočka Trenčín pripravu-
je pri príležitosti šesťstého výročia 
povýšenia Trenčína na slobodné 
kráľovské mesto vydanie pamätnej 
medaily, ktorá bude pripravená do 
konca mája 2012,“ upozornil Ján 
Dibala.  (EV), FOTO (NBS)

 Celé územie mesta Trenčín 
je rozdelené do 28 okrskov. Kaž-
dý okrsok má svojho mestské-
ho policajta. Jeho fotografi u aj 
s kontaktom nájdu občania na 

internetovej stránke mesta. Pre 
zlepšenie informovanosti foto-
grafi e okrskárov uverejňuje po-
stupne aj mesačník INFO.
 Do obvodu s číslom 1 patria 

Centrum mesta, Dolné mesto, 
Sihoť, Opatová, Kubrá a Kub-
rica. Prvých troch okrskárov 
z tohto obvodu sme predstavili 
v minulom vydaní. 

FOTO: ARCHÍV MŠ
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Dotazník o spokojnosti občanov s prácou Mestskej polície Trenčín
Vážení čitatelia, v marcovom čísle sme vám ponúkli možnosť vyjadriť sa k informovanosti občanov o meste prostred-
níctvom dotazníka. Keďže sme získali veľa zaujímavých podnetov, v zámere pýtať sa na vaše názory chceme pokra-
čovať. V tomto vydaní sa zameriavame na prácu mestskej polície. 

Stretávate sa vo vašom okolí s negatívnymi prejavmi?

Nestretávam 
sa 

Stretávam sa 
pravidelne

Stretávam sa 
veľmi často

Neporiadok   

Porušovanie pravidiel cestnej premávky vodičmi   

Porušovanie pravidiel cestnej premávky cyklistami   

Čierne skládky   

Parkovanie na priestranstvách, ktoré nie sú na to určené   

Nedodržiavanie záverečných hodín prevádzok   

Nedisciplinovanosť psíčkarov   

Krádeže a poškodzovanie majetku   
Inými priestupkami (uveďte prosím akými):

  

Pomáha vám Mestská polícia v tom, aby ste sa cítili v Trenčíne bezpečnejšie? 

Určite áno  Áno  Primerane  Nie  Určite nie 

Domnievate sa, že vidieť MsP v uliciach dostatočne?

Určite áno  Áno  Primerane  Nie  Určite nie 

Čo by mala Mestská polícia robiť dôslednejšie? 

Robí nedô-
sledne Robí dôsledne Robí až príliš 

dôsledne

Venovať sa priestupkom proti verejnému poriadku (výtržníctvo, bezpečnosť ob-
čanov)   

Venovať sa tzv. „čiernym skládkam“   

Dbať o to, aby sa v meste nepoškodzovala zeleň   

Zamerať sa na nedisciplinovaných psíčkarov   

Venovať sa preventívnym aktivitám (prednáškam na školách a pre seniorov)   
Riešiť porušovanie pravidiel cestnej premávky   

Máte návrh, čo by mala Mestská polícia zabezpečovať vo vašom okolí?

Máte osobnú skúsenosť s Mestskou políciou?

Áno  Nie 
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Stretli ste sa už s tým, že Mestská polícia pomohla občanom? (pomáhala starším ľudom, invalidom, cu-
dzincom, deťom, poskytla prvú pomoc)

Áno  Nie 
Ak áno, môžete prosím danú situáciu opísať?

Máte negatívnu skúsenosť s činnosťou Mestskej polície v neprospech občana? (napr. šikanovanie, ne-
primerané udelenie pokuty a pod.)

Áno  Nie 
Ak áno, môžete prosím danú situáciu opísať?

Kontaktovali ste niekedy Mestskú políciu?

Áno  Nie 

Poznáte svojho „okrskového“ mestského policajta?

Ak áno, uveďte prosím jeho meno:

Ak by ste mali hodnotiť prácu Mestskej polície teraz a v minulosti, hodnotili by ste ju ako:

Lepšiu  Rovnakú  Horšiu 

Akú celkovú známku by ste dali Mestskej polícii za jej prácu? (1-výborne, 5-nedostatočne) 

1  2  3  4  5 

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE: 
Tieto údaje slúžia na presnejšie určenie ktoré problémy s bezpečnosťou a poriadkom vnímate v jednotlivých mestských častiach.

Uveďte prosím, z ktorej mestskej časti pochádzate:

Stred: Biskupice  Nozdrkovce  Centrum  Dolné mesto  Dlhé Hony  Noviny 

Západ: Zámostie  Zlatovce  Istebník  Orechové 

Sever: Sihoť  Kubra  Kubrica  Opatová  Pred poľom 

Juh: Juh I  Juh II 

Vaša veková skupina: 

do 18 rokov  19 – 29  30 – 45  45 – 59  60 a viac 

Z dôvodu lepšej identifi kácie možných priestupkov môžete uviesť ulicu, na ktorej bývate:

Prosíme vás, aby ste vyplnený dotazník priniesli do Klientského centra alebo poslali na adresu Mestský úrad v Trenčíne, 

Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín do 18. mája. Dotazník v elektronickej podobe môžete vyplniť na mestskej webovej stránke 

www.trencin.sk. Ďakujeme.
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 POZÝVAME VÁS NA ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 21. 5. 2012 o 15.30 hod., vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 30. 5. 2012 o 16.00 hod., ZŠ Veľkomoravská

VMČ Juh 7. 5. 2012 o 18.00 hod., KC Aktivity

VMČ Sever 9. 5. 2012 o 16.00 hod., KS Kubrica

Čakajú na vás ukážky výroby predmetov z kovu, dreva, 
kože, keramiky a ďalších prírodných materiálov.  

Okrem ukážok umeleckej tvorby  
30 remeselníkov sa môžete tešiť tiež  

na hudobné vystúpenie ľudovej muziky.
Tešíme sa na vašu návštevu!  

Príďte poznávať tradičné  
ľudové remeslá  

z česko-slovenského pohraničia,  
zo Zlínskeho,  

Moravskosliezskeho,  
Juhomoravského,  
Trenčianskeho,  

Žilinského  
a Trnavského kraja.

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ 
SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY.

Pozývame vás na Májový jarmok  
remeselníkov na Trenčianskom hrade 

10. – 11. 5. 2012 
10:00 – 18:00

remesiel na Trencianskom hrade

 PRE ORGANIZÁTOROV PODUJATÍ

 Chystáte sa organizovať verejné kultúrne, športové alebo tu-
ristické podujatie na území mesta? Nemali by ste zabudnúť na 
povinnosť oznámiť svoj zámer písomne na útvar kultúrno-infor-
mačných služieb alebo školstva, a to najneskôr 7 dní pred usku-
točnením 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 infor-
máciami nájdete na www.trencin.sk – občan – ako vybaviť – kul-
túra, šport a cestovný ruch.

Kde je les, tam je život!

Mesto Trenčín v spolupráci 
s Lesným hospodárstvom Inovec, spol. s r. o., Selec,

Krajským lesným úradom v Trenčíne,
Obvodným lesným úradom v Trenčíne,
Obvodným lesným úradom v Prievidzi,

Lesmi SR, š. p., Odštepným závodom Trenčín,
Správou Chránenej krajinnej oblasti  Biele Karpaty

a Mestským hospodárstvom a správou lesov, m. r. o., Trenčín
Vás pozývajú na 

Lesnícky deň 
na Mierovom námestí  v Trenčíne

dňa 3. mája 2012 od 10.00 do 17.00 hod.

Čakajú na Vás lesníci, s ktorými môžete zažiť les priamo na ná-
mestí  spolu s ich pomocníkmi… drevom, dravcami, trubačom, 

medveďom, chrústami, stromčekmi, vôňami lesa…

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., 
Trenčín prijme do pracovného pomeru 
zamestnancov na obsadenie pracovných 
miest:

vodič, robotník
kvalifi kačné predpoklady: odbor vyučenia stolár, prax: 3 roky, 
iné požiadavky: vodičský preukaz skup. C, T

vodič, robotník
kvalifi kačné predpoklady: odbor vyučenia inštalatér, prax: 3 
roky, iné požiadavky: vodičský preukaz skup. C, T

robotník
kvalifi kačné predpoklady: odbor vyučenia záhradník, príp. iné, 
iné požiadavky: preukaz obsluhy reťaz. motorovej píly, vodičský 
preukaz skup. B 

K žiadosti o prijatie do pracovného pomeru priložte súhlas 
s evidovaním osobných údajov v databáze uchádzačov o zamest-
nanie a uveďte dobu trvania súhlasu.
Ďalšie informácie na č. tel. 032/6504 450, 0902 911 202, príp. 
osobne na adrese: MHSL, m. r. o., Trenčín – Farská 1, Trenčín p. Ga-
gová.



otázky a odpovede číslo 5 |  ročník XIV12 | INFO

Všetky informácie a omnoho viac 
nájdete na mestskej webovej stránke

www.trencin.sk
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Plánuje mesto niečo robiť  
s farskými schodmi?
  T. Stehlík
Benjamín Lisáček, útvar inter-
ných služieb:
 V súčasnosti prebieha ocene-
nie opráv schodov na spodnom 
vstupe Farských schodov. Ná-
sledne budú opravené a taktiež 
bude zabezpečená pravidelná 
kontrola a čistenie 2x týždenne. 

Pri našom bytovom dome  
máme kontajnery na smeti, 
ktoré si zvykli používať obyva-
telia aj okolitých domov. Oko-
lo smetných nádob upratuje-
me len my… Anna Andelová
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný, životného prostredia, dopra-
vy a investícií:
 Ak niekto využíva Váš poze-
mok, či nádoby na odpad neo-
právnene, obráťte sa na mestskú 
políciu. Odporúčame urobiť si 
nejakú fotodokumentáciu, kto-
rou dokážete preukázať vinníka.

Kedy sa na Sihoti na Rá- 
zusovej ulici dajú nejaké 
zrkadlá? Pri vychádzaní áut 
z vedľajších ciest by to veľmi 
pomohlo.  Jana
Beáta Tichá, útvar stavebný, 
životného prostredia, dopravy 
a investícií:
 Referent dopravy navrhol 
osadenie dopravných zrkadiel 
na Ul. Martina Rázusa na kri-
žovatkách s ulicami Komen-
ského, Smetanova, Jiráskova 
a gen. Viesta. Dopravné zrka-
dlá boli odsúhlasené dopravným 
inšpektorátom a bolo vydané 
cestným správnym orgánom 
„Určenie na schválené doprav-
né zariadenia“, ktoré bolo od-
stúpené na realizáciu správcovi 
miestnych komunikácií. Správ-

ca miestnych komunikácií dá 
dopravné zrkadlá osadiť. 

Čo vznikne na zastávke  
MHD Soblahovská rázcestie 
z bývalého novinového stán-
ku?  Juraj V.
Beáta Bredschneiderová, útvar 
stavebný, životného prostredia, 
dopravy a investícií:
 Rozšírením jestvujúceho 
stánku bude vytvorený predajný 
stánok so zmrzlinou.

Môžete prosím uviesť dô- 
vod výrubu orecha na Halalov-
ke 3? V lete poskytoval veľmi 
príjemný chládok, o ktorý sme 
týmto prišli... Katarína
Patrícia Omachelová, útvar in-
terných služieb:
 Strom bol puknutý v báze 
a mohlo za nepriaznivého poča-
sia dôjsť k jeho zlomeniu, príp. 
rozčesnutiu. Rástol v blízkosti 
inžinierskych sietí a svojou ko-
reňovou sústavou ich mohol po-
škodiť.

Neplánujete v podchode na  
Hasičskej ulici urobiť bezba-
riérové prístupy? Vozíčkari, 
ale aj ženy s kočíkmi majú 
problém sa dostať dolu schod-
mi.  Jana Horečná
Ján Forgáč, útvar stavebný, ži-
votného prostredia, dopravy 
a investícií:
 V podchode na Hasičskej uli-
ci sa neplánujú urobiť bezbarié-
rové prístupy. Mesto pripravuje 
rekonštrukciu podchodu pri ho-
teli Tatra, ktorý bude riešený ako 
bezbariérový, a to realizovaním 
výťahov na oboch stranách (por-
táloch) podchodu.

Prečo je taký neskutočný  
neporiadok pri zdroji vody – 

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
vodáreň smerom na Juh. Vy-
zerá to, ako keby tam niekto 
býval… Eva
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný, životného prostredia, dopra-
vy a investícií:
 Žiaľ, medzi nami žijú aj ob-
čania, ktorí porušujú Všeobec-
ne záväzné nariadenia a združu-
jú odpad aj na miestach, ktoré 
nie sú na to určené. Tento ne-
poriadok sme, samozrejme, už 
zaregistrovali. Podľa informácií 
z mestskej polície, sa na tom-
to mieste zdržiavali bezdomov-
ci, ktorí si tam urobili prechod-
ný príbytok. Keďže pozemok je 
v súkromnom vlastníctve, bude 
vlastník pozemku vyzvaný, aby 
neporiadok odstránil a zabezpe-
čil si pozemok tak, aby sa na ňom 
podobné skládky nevytvárali.

Ako máme postupovať,  
aby sme si svojpomocne mohli 
osadiť malé pieskovisko pre 
deti na mestskom pozemku? 
  Kristína
Beáta Bredschneiderová, útvar 
stavebný, životného prostredia, 
dopravy a investícií:
 Na umiestnenie pieskoviska 
je potrebný súhlas útvaru majet-
ku mesta. Prevádzkovateľ pies-
koviska bude zodpovedný za sta-
rostlivosť o čistotu, bezpečnosť 
a hygienickú nezávadnosť pies-
koviska. 

Postupne začínajú fungo- 
vať letné terasy pri reštauráci-
ách a kaviarňach. Pri niekto-
rých prevádzkach je príliš 
veľa stolov a zasahujú aj do 
priestoru pre chodcov. Bolo 
by vhodné určitým spôsobom 
označiť územie vyhradené pre 
letnú terasu. p. Chorvát
Lenka Kontrová, útvar staveb-
ný, životného prostredia, dopra-
vy a investícií:
 Letná terasa musí byť 
umiestnená tak, aby neobme-
dzovala premávku vozidiel a po-
hyb chodcov. Kontrolnú činnosť 
nad dodržiavaním podmienok 
povolenia na zvláštne užívanie 
pozemných komunikácií za úče-
lom zriadenia letnej terasy vyko-
návajú zamestnanci Mestského 
úradu v Trenčíne a Mestskej po-
lície.

Čo je potrebné vybaviť na  
meste pre cirkevný sobáš?
 Martina Hladká
Daniela Šedivá, útvar klient-
skeho centra a matriky:
 Obaja snúbenci sa dostavia 
na matričný úrad v mieste sobá-
ša z dôvodu vybavenia žiadosti 
o uzavretie manželstva. Potre-
bujete doložiť občianske preuka-
zy a prvopisy rodných listov. Ak 
je niekto rozvedený, tak aj prá-
voplatný rozsudok o rozvode.
 PRIPRAVILA (ES)

Mestské hospodárstvo a správa 

lesov, m.r.o., Trenčín má záujem 

prenajať v areáli letnej plavárne na Mládežníckej ulici 

3 v Trenčíne plochy a priestory na umiestnenie prevá-

dzok pre poskytovanie služieb pre návštevníkov letnej 

plavárne na obdobie od 1. 7. do 2. 9. 2012.

Ponuky žiadame zaslať písomne na adresu MHSL, m. r. o., 
Soblahovská 65, 912 50 Trenčín v termíne do 10. 5. 2012.

PRENÁJOM
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ARTKINO METROARTKINO METRO
Mierové nám. 4, tel.: 032/743 44 15, 
www.lampart.sk

2. 5. | 19.00 |  Svetlá 
v súmraku
Film majstra réžie Aki Kaurismäkiho sa 
vyznačuje jeho typickým štýlom: sociálna 
téma, suchý humor, reálne prostredia, 
štylizované herectvo a dialógy, jedno-
duchý strih, ako kapitoly uzatvorené 
sekvencie, oddramatizované rozpráva-
nie… Pre Kaurismäkiho, ako sám tvrdí, je 
dostatočne dramatické, keď musí postava 
prejsť zľava doprava. Vo Svetlách v súmra-
ku rozpráva príbeh osamelého nočného 
strážnika bezpečnostnej agentúry v Hel-
sinkách. 

3. 5. | 19.00 |  Miestnosť 
samovrahov

Dominik je plod manželstva dvoch úspeš-
ných ľudí – biznismena Andrzeja a vý-
konnej riaditeľky Beaty. Do maturity mu 
ostáva 100 dní a ako jeden z najlepších 
žiakov s výbornými známkami má šancu 
dostať sa na najprestížnejšiu univerzitu. 
100 dní však zmanená aj 100 dní dodržia-
vania školských pravidiel. Séria ponižujú-
cich situácií, v ktorých fi guruje Dominikov 
spolužiak a jeho svet, sa rúca… Sleduje 
komentáre, ktoré o ňom šíria jeho roves-
níci na sociálnych sieťach a doženie ho to 
tak ďaleko, že sa už nechce vrátiť do školy 
a uzatvára sa do virtuálneho sveta. 

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

4. – 6. 5. | 19.00 |  Alois Nebel

Námet na prvý komixový román v moder-
nej českej histórii sa zrodil v jednej z praž-
ských krčiem. V priestore, dekorovanom 
obrazmi akademického maliara Martina 
Velíška, rozprával spisovateľ a scenárista 

Jaroslav Rudiš svojmu priateľovi, zná-
memu pod umeleckým menom Jaromír 
99, o svojom otcovi, výpravcovi Aloisovi 
z česko-poľského pohraničia. Príbeh Alo-
isa Nebela je rozprávaním s hlbším pre-
sahom, ako sa na prvý pohľad môže zdať. 
Cez osud jednotlivca snímka poukazuje 
na minulosť celého národa poznačené-
ho politickou demagógiou s jej trpiacimi 
obetami i ideologickou mocou degenero-
vanými osobnosťami. 

6. 5. | 16.00 |  Tintinove 
dobrodružstvá

Príbeh fi lmu, ktorý sa inšpiroval po celom 
svete obľúbenými príhodami knižného 
a komiksového hrdinu Tintina, sleduje 
osudy výnimočne zvedavého mladého re-
portéra a jeho verného psieho spoločníka 
Snowyho. Tí spoločne narazia na model 
lode, ktorá v sebe ukrýva nebezpečné 
tajomstvo. Tintin, ktorý je nevedomky 
vtiahnutý do záhady starej niekoľko sto 
rokov, sa ocitne na muške Ivana Ivanoviča 
Sacharina, naničhodného zloducha. 

9. – 10. 5. | 19.00 |  Post 
mortem

Píše sa rok 1973. Čudák Mário pracuje ako 
asistent v márnici v Santiago de Chile a je 
bezhlavo zamilovaný do susedy – star-
núcej varietnej tanečnice Nancy. Keď sa 
mu takmer podarí nadviazať s ňou bližší 
vzťah, prepukne štátny prevrat a Nancy 
zmizne. Mário sa púšťa do zúfalého pátra-
nia s prekvapivým koncom. 

11. 5. | 16.30 |  Filmový klub 
mladých: Anime play
Projekcia japonských animovaných fi lmov 
spojená s krátkou prednáškou na tému 
japonská animovaná tvorba.

11. – 13. 5. | 19.00 |  Sherlock 
Holmes 2: Hra tieňov
Sherlock Holmes býval najmúdrejším 
mužom salóna…až doteraz. Na scéne 
je teraz nový kriminalistický mozog – 
profesor Moriarty, ktorý sa intelektuálne 
Holmesovi nielen vyrovná, ale jeho cit pre 
zlo spolu s chýbajúcim pocitom svedomia 

mu vlastne môže pomôcť slávneho detek-
tíva predbehnúť. Keď nájdu rakúskeho ko-
runného princa mŕtveho, podľa dôkazov, 
ako ich interpretuje inšpektor Lestrade, 
to vyzerá na samovraždu. Ale Sherlock 
Holmes usudzuje, že princ sa stal obeťou 
vraždy, ktorá je naviac iba kúsok z ďaleko 
zlovestnejšej záhady, ktorý skonštruoval 
profesor Moriarty. 

13. 5. | 16.00 |  Arthur 
zachráni Vianoce

Animovaná rodinná komédia vo formáte 
3D konečne odhaľuje neuveriteľnú odpo-
veď na doposiaľ nezodpovedanú otázku, 
ktorá nedá spávať žiadnemu dieťaťu: „Ako 
dokáže Santa doručiť darčeky všetkým 
deťom na svete za jedinú noc?“ Odpoveď: 
Santova dobre prešpekulovaná prevádz-
ková základňa, ktorú ukrýva pod Sever-
ným pólom, je v plnom prúde… 

16. – 17. 5. | 19.00 |  Happy 
Happy

Pre optimistickú Kaju je rodina tou naj-
dôležitejšou vecou na svete – a preto sa 
o ňu stará a chráni ju navzdory všetkým 
a všetkému. Je oddanou manželkou, ktorá 
partnerovi prepáči aj celonočné výjazdy 
s kamarátmi, aj nedostatok sexuálneho 
apetítu. Je rovnako milujúcou matkou 
svojho syna, ktorému je však len na 
smiech. S úsmevom, občas dosť kŕčovi-
tým, berie život taký, aký je. Až kým sa do 
susedstva neprisťahuje dokonalý manžel-
ský pár. Sú úspešní, krásni, vzdelaní, a aby 
toho ešte nebolo málo, adoptovali si siro-
tu z Afriky! To už je na Kaju priveľa. Chce 
sa im vyrovnať. Musí sa s nimi skamarátiť! 
Dokonalosť susedov však po niekoľkých 

stretnutiach mizne rovnako rýchlo ako 
idyla nového rodinného priateľstva. 

18. 5. | 15.30 |  Ozveny 
festivalu študentských 
filmov VIII.
15.30 |  Blok animovaných fi lmov 
16.30 |  Blok dokumentárnych fi lmov
17.30 |  Blok hraných fi lmov

18. – 20. 5. | 19.00 |  Božská 
Júlia
V Londýne 1938 je Julia Lambert na vr-
chole. Jej úspešná divadelná kariéra a jej 
manželstvo s impresáriom Michaelom 
(Jeremy Irons) sa pomaly prehlbuje do 
šedi stereotypu a prestáva ju napĺňať. Zra-
zu vstúpi do jej života Tom Fennell (Shaun 
Evans), mladší muž, ktorý je jej veľkým 
obdivovateľom. Tomova bezprostrednosť 
a nadšenie sú pre Júliu neodolateľné, 
a tak sa rozhodne poddať sa tomuto váš-
nivému dobrodružstvu, ktoré považuje za 
nejlepší liek na krízu stredného veku.

20. 5. | 16.00 |  Arthur 
a Maltazardova pomsta

Artur je natešený, pretože dnes večer sa 
naposledy môže vrátiť do ríše Minimojov 
a stretnúť sa tam s princeznou Seléniou. 
Minimojovia na jeho počesť chystajú 
obrovskú hostinu a princezná si pripravila 
pre túto príležitosť šaty z ružových okvet-
ných lístkov. Artur však nečakane nájde 
zrnko ryže, kde je napísané SOS. Nie je po-
chýb o tom, že princezná Selénia je v ne-
bezpečenstve! Artur neváha ani minútu 
a beží ju zachrániť. Až na mieste zistí, že 
Minimojovia ho o pomoc nežiadali. Kto 
teda vymyslel túto nečakanú pascu?

23. – 24. 5. | 19.00 |  Lolipop 
monster
Stredoškoláčky Ari a Oona sú odlišné typy, 
ale napriek tomu sú si veľmi podobné. 
Copatá blondínka Ari pochádza z navonok 
spokojnej trendy rodinky, ako vystrihnutej 
z katalógu Barbie. Tmavovlasá Oona zasa 
vyrastá v umeleckom prostredí a zasekla 
sa v temnom berlínskom undergroun-
de osemdesiatych rokov. Medzi ružovou 
cukrovou bábikou a čiernou mladou 
rockerkou však vzniká pevné puto. Obe 
dievčatá majú niečo spoločné – riadia sa 
pudmi a inštinktom a majú neuveriteľ-
nú schopnosť ničiť sa – Ari nezáväzným 
sexom, Oona morbídnymi kresbami. Ich 
priateľstvo ich vyvedie z prostredia ne-
fungujúcich rodín a pomáha im zvládať 
pokrytecké okolie, ale len do momentu, 
keď všetko zmení istá udalosť. 

kino
divadlo
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25. – 27. 5. | 19.00 |  Polnoc 
v Paríži

Mladý pár Gil a Inez, ktorí sa majú na 
jeseň zosobášiť, prichádzajú s jej rodičmi 
do Paríža. Gil je neznámy spisovateľ, ktorý 
miluje Paríž a chcel by sa sem po svadbe 
presťahovať. Inez na rozdiel od neho jeho 
romantickú predstavu nezdieľa a nemyslí 
si, že toto mesto bolo v 20. rokoch mi-
nulého storočia rajom všetkých umelcov 
a zlatým vekom zároveň. Jedného večera 
ide Inez so svojimi priateľmi tancovať 
a Gil sa prechádza nočným Parížom. Jeho 
polnočné zážitky mu odhalia Paríž v inom 
a novom svetle a spôsobia prehodnote-
nie jeho života. Žije v ilúzii, ktorou ľudia 
niekedy trpia a myslí si, že život ostaných 
ľudí by bol pre neho oveľa lepší.

27. 5. | 16.00 |  Autorozprávky
Celovečerný rozprávkový fi lm je zostavený 
zo štyroch animovaných epizód a hranej 
časti, ktorá všetko spája a vytvára rámec 
príbehu. Každá z rozprávok je spraco-
vaná inou technikou a inou výtvarnou 
skupinou.

29. – 30. 5. | 19.00 |  Železná 
lady

Režisérka Phyllida Lloyd natočila pútavý 
životopisný fi lm o najvýznamnejšej poli-
tičke 20. storočia, Margaret Thatcherovej, 
neobyčajne všestrannej žene, ktorá do-
kázala, že vysoká politika nie je len a len 
výsadou mužov. Ako vôbec prvá žena sa 
stala premiérkou Spojeného kráľovstva 
Veľkej Británie a Severného Írska. Svojím 
nekompromisným prístupom k politic-
kému, ale i osobnému životu, získala 
prezývku Železná lady. Film ukazuje 
Margaretino jedenásťročné pôsobenie 
v pozícii predsedkyne britskej vlády, jej 
neústupnosť a rozhodnosť, ale i to, akú 
cenu zaplatila za politický vplyv a moc.

31. 5. | 19.00 |  Melanchólia

Začína to honosnou svadbou, končí zá-
nikom sveta. Nový fi lm permanentného 
dánskeho provokatéra rozpráva uhrančivý 
príbeh dvoch sestier, z ktorých tá mladšia 
sa práve vydáva a čaká dieťa. Svadob-
ná slávnosť sa odohráva na starobylom 
vidieckom sídle a všeobecnú povznesenú 
náladu pokazí náhla hrozba v podobe 
červenej planéty, ktorá vystúpila spoza 
Slnka, čo pre Zem znamená bezprostred-
nú katastrofu…

CINEMAXCINEMAX
ZOC MAX, M. R. Štefánika, 
tel.: 032/741 92 40, www.cine-max.sk

od 3. 5. |  Avengers: 
Pomstitelia
Ak nedokážu zachrániť Zem, môžete si byť 
istí, že ju aspoň pomstia… Legendárni 
komiksoví superhrdinovia po prvýkrát 
spolu! Štúdio Marvel uvádza The Avengers 
– tím legendárnych superhrdinov. Pri-
pravte sa na strhujúce akčné dobrodruž-
stvo nabité špeciálnymi efektami. Keď 
neúprosný zločinec ohrozuje celú planétu, 
šéf supertajnej organizácie S.H.I.E.L.D., 
Nick Fury (Samuel L. Jackson) zostaví 
tím výnimočných postáv, aby odvráti-
li katastrofu, ktorá by mohla vyvrcholiť 
zničením Zeme.

od 3. 5. |  Hamlet podniká 

Už názov a podtitul fi lmu naznačuje, ako 
ďaleko si Aki Kaurismäki dovolil odskočiť 
od predlohy pri spracovaní kanonickej 
drámy svetovej literatúry. Toto nadčasové 
Shakespearovo dielo prenáša do súčasné-
ho Fínska a pri hľadaní paralel postupuje 
s obdivuhodnou dômyselnosťou. Jeho 
Hamlet je dedičom významného podielu 
v podniku, ktorému šéfuje strýko Klaus. 
Píše podpriemerné básne a úzkostlivo si 
stráži váhu. Nad všetkým a nad všetkými 
sa (tak ako v predlohe) vznáša veľké tem-
né rodinné tajomstvo. Hamlet tu však nie 
je len katalyzátorom drámy, ktorú produ-
kujú rodinné vzťahy, ale tiež reprezen-
tantom určitého spoločenského statusu 
a politickej moci. Jednou z Kaurismäkiho 
veľkých režisérskych predností je uvedo-
menie si nemožnosti nachádzať absolútne 
odpovede a defi nitívne riešenia, na ktoré 
slová nestačia, čo dokonale dokazuje aj 
v tejto snímke. 

od 3. 5. |  Anjeli 

Keď sa úspešný divadelník Michal dozvie, 
že trpí nevyliečiteľnou chorobou, rezig-
nuje na všetko a odchádza na opustenú 
chatu, aby tam napísal knihu spomienok. 
Spoločnosť mu robia len jeho životná 
láska a ošetrovateľka. Snažia sa spríjemniť 
posledné okamžiky, no je pre nich ná-
ročné byť vedľa niekoho, kto sa tak ľahko 
vzdáva života. Vypätú atmosféru naruší 
príchod charizmatického cudzinca, ktorý 
sa až príliš zaujíma o Michala. Prebudí 
v ňom opäť život? Alebo je len jeho po-
slednou radosťou? Na pozadí osudov ľudí, 
ktorých cesty sa náhodne pretnú na lesnej 
chate, sa rozvíja komorný príbeh o potre-
be lásky, nenávratných životných zvratoch 
a čakaní na zjavenie. Režisér a scenárista, 
Róbert Šveda, známy najmä vďaka tele-
víznym seriálom Mesto tieňov, Dr. Ludsky 
či Odsúdené, nadväzuje vo svojom dru-
hom fi lme na debut Démoni.

od 3. 5. |  Slečna nebezpečná

Trochu bláznivá Stefanie Plumová je na 
tom biedne. Nemá prácu, nemá peniaze, 
nemá manžela a naviac, práve prišla aj 
o auto. Od svojho bratranca dostáva po-
nuku na prácu v jeho fi rme, ktorá chytá 
ľudí, ktorí sa nedostavili na súd. Za jed-
ného takéhoto výtržníka môže zhrabnúť 
trebárs aj desaťtisíc dolárov. Pripadá jej to 
ako skvelá možnosť zárobku a rozhodne 
sa to skúsiť. Jej prvým prípadom je Joe 
Morelli, šarmantný bývalý policajt ob-
vinený z vraždy. Má to však jeden háčik, 
Morelli je jej kamarát z detstva alebo 
možno aj niečo viac ako kamarát…

od 10. 5. |  Temné tiene

V roku 1752 vyplávali Johua a Naomi 
Collinsovi so svojím synom Barnabasom 
loďou z anglického Liverpoolu, aby začali 
nový život v Amerike. Ale ani oceán im 
nepomôže v tom, aby unikli záhadnému 
prekliatiu, ktoré ich rodinu prenasleduje. 
Uplynie 20 rokov a Barnabasovi (Johny 
Depp) leží svet pri nohách – teda aspoň 
mesto Collinsport v štáte Maine. Majiteľ 
panstva Collinwood – Barnabas je bohatý 
pán, má moc a je to notorický playboy…
Pokiaľ ale neurobí osudnú chybu – zlomí 
srdce Angelique Bouchard. Angelique je 
čarodejnica a prichystá mu osud horší než 
je samotná smrť – premení ho na upíra 
a potom ho upáli zaživa. O dvesto rokov 
neskôr sa Barnabas nechcene dostane zo 
svojej hrobky a prichádza do úplne iného 
sveta do roku 1972…

od 31. 5. |  Gombíková vojna

Je marec 1944. Kým krajinou otriasajú 
udalosti druhej svetovej vojny, v malej 
francúzskej dedine v ústraní sa hrajú na 
vojnu deti, pretože tu spolu odjakživa 
nemilosrdne zápasia deti z dvoch sused-
ných dedín – Longeverne a Velrans. Lenže 
tentoraz naberie ich vojna nečakaný 
obrat: všetkým zajatcom sú z oblečenia 
odtrhnuté všetky gombíky, takže odchá-
dzajú obnažení, porazení a potupení. Spor 
dostane od tejto chvíle meno gombíková 
vojna a zvíťazí v ňom dedina, ktorá získa 
viac gombíkov.

 DIVADLO

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

15. 5. | 19.00 |  Dvojitá 
rezervácia
Divadlo Andreja Bagara v Nitre: Pozývame 
vás do extravagantne zariadeného bytu 
manželov Joanny a Philipa Markhamov-
cov. Ich spoloční priatelia, manželia Linda 
a Henry Lodgeovci, sa rozhodli, že si práve 
dnes večer doprajú malý nemanželský 
fl irtík. Ale každý sám! A vzájomne o svo-
jich zámeroch ani len netušiac! A nielen 
to!

27. 5. | 18.00 |, 28. 5. | 18.00 | 
Ôsmy svetadiel 
Muzikál na hity legendárnej skupiny 
ELÁN. Nový česko-slovenský muzikál sa 
odohráva v súčasnosti. Mladé dievča sa 
zriekne doterajšieho, rodičmi podporova-
ného vzťahu s mužom z lepších kruhov. 
Prežíva s novým priateľom čistú a úprim-
nú túžbu bez ohľadu na spoločenské pred-
sudky, zdravie či dôsledky. Ich ľúbostná 
idyla síce dosiahne naplnenie, no ich 
šťastie môže byť pominuteľné. 

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

31. 5. | 20.00 |  Compagnie 
En Croq: Funky Pudding 
(Francúzsko)
Predstavenie s prvkami commedie de’ll 
arte, grotesky a činohry je radikálnou 
kritikou kapitalizmu, konzumu a západnej 
civilizácie. Poukazuje na nerovnováhu 
medzi jednotlivcami a spoločnosťou, ľuď-
mi a prebytkom, ľuďmi a odpadkami. Ide 
o interaktívne, divácky vďačné divadelné 
predstavenie, ktoré je angažované v envi-
ronmentálnych a spoločenských témach.

KINO HVIEZDAKINO HVIEZDA
Ul. kniežaťa Pribinu 2

2. 5. | 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.

 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 
príležitosti 40. výročia založenia galérie, 
tvorí 52 malieb a 18 kresieb.

1. – 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. 
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1. – 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.

25. 5. – 24. 6. |  Ivan Riabič: In 
Vitro Alter Ego
Tvorba Ivana Riabiča sa vyznačuje abso-
lútnou čistotou výrazu, dôrazom na fa-
rebnú zložku diela, premyslenou tvarovou 
a kompozičnou skladbou, čarovným dialó-
gom línie a farby. Jeho svojrázne videnie 
krajiny, aktov, zátišia i geometrického 
tvaroslovia je plné zvláštnej senzibility 
a imaginárnosti. 

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

2. – 14. 5. |  Interviews with 
canvas| Rozhovory s plátnom

Výstava Lucie Fabovej – maľby.

18. 5. – 3. 6. |  Výstava 
maturitných prác
Práce študentov Strednej umeleckej školy 
v Trenčíne, študijného odboru Scénická 
kostýmová tvorba.

KATOV DOMKATOV DOM
3. 5. – 3. 6. |  Most svetla 
– Izabela Bulková, Ľubica 
Weisová
Výstava členiek združenia výtvarníkov 
pri TNOS.

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

10. – 12. 5. |  Zdravý životný 
štýl 2012
14. ročník výstavy zameranej na zdravie, 
relax a vyváženosť osobnosti.

10. – 12. 5. |  Region tour expo
1. ročník výstavy cezhraničného cestovné-
ho ruchu regiónov SR a ČR.

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

1. – 30. 5. |  Autorská výstava 
fotografií Štefana Majtana
Pripravuje JUDR. Štefan Majtan a Klub 
fotografov.

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

2. – 31. 5. |  Výstavky kníh pre 
deti – alebo, deti zoznámte 
sa s niečím novým
2. – 5. 5. |  Encyklopédie plné múdrosti
7. – 12. 5. |  Za povesťami dávnych vekov
14. – 19. 5. |  Prvé lásky v príbehoch pre 
dievčatá
21. – 26. 5. |  Spoznávame súčasnú slo-
venskú spisovateľskú scénu
28. – 31. 5. |  Známe i menej známe 
osobnosti slovenskej histórie

ART CENTRUM ART CENTRUM 
SYNAGÓGASYNAGÓGA
Hviezdová ulica

4. 5. – 3. 6. |  XVI. AMFO 
Trenčianskeho kraja
Súťažná výstava amatérskej fotografi e.

 KONCERTY

REFEKTÁR KOLÉGIA REFEKTÁR KOLÉGIA 
PIARISTOVPIARISTOV
Mierové námestie (vchod cez 
kaviareň Alžbetka)

6. 5. | 18.00 |  Vokálny 
recitál
Jozef Benci (bas) a Jana Nagy
-Juhász (klavír).

13. 5. | 18.00 |  
Sláčikové kvarteto
Koncert Muchovho kvarteta 
a Kataríny Meliškovej (hoboj).

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

4. 5. | 20.00 |  Seven (CZ) + 
Tristana 
Koncert. Hostia: Still Bleeding.

11. 5. | 20.00 |  IMT Smile 

Kapela IMT Smile vyráža koncom apríla na 
svoju koncertnú šnúru IMT Smile 2012 Tour. 

12. 5. | 20.00 |  Oldies live
Koncert.

18. 5. | 20.00 |  Buty 
Česká legenda Buty vydáva na jar nový 
album, tak sa môžeme tešiť na nové pes-
ničky a samozrejme na všetky staré hity.

19. 5. | 20.00 |  Latino night
Účinkujú: Mariachi Sin Fronteras.

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

4. 5. | 21.00 |  Fiordmoss + Eff. D 
+ Filo + Tetsuo + Matush + Tiff

Koncert.

5. 5. | 20.00 |  Milano + My 
funeral + Plešatá speváčka

Punkrock & screamo hc & noise rock live 
koncert.

8. 5. | 20.00 |  Miasmal 
(Sweden)
Švédski barbari z Göteborgu sformova-
ní z členov crustových kapiel Agrimonia 
a Martyrdöd. Táto kapela ponúka novú 
vlnu old school death metalu po vzore 
starej školy velikánov ako Entombed, Ni-
hilist alebo Dismember. Mohutný a špina-
vý zvuk plný zla, šialenosti a temnoty! 

11. 5. | 22.00 |  Reggae night
Účinkujú: Hottafl eX Kodak, Ras D, I-man. 
Hottafl ex Kodak je legendárna postava 
viedenskej reggae scény už vyše 30 rokov. 
Fotograf a kameraman, aktivista, selector 
a správca webu rebel-radio.org odišiel 
v 70tych rokoch do Londýna, kde chcel byť 
ako mladý punker priamo v centre pun-
kovej revolúcie. Tu sa z neho pod vplyvom 
kamarátov z Jamajky stal reggae addict. 
Spolu s Djom Lepkem založil v Londýne 
pirátske reggae Rebel Radio. 

18. 5. | 22.00 |  Breaking 
soundz 50
Face2basS B-Day celebration.

20. 5. | 20.00 |  Martin Valihora 
trio: Ovsepian, Camarda, 
Valihora
Live koncert. 

25. 5. | 22.00 |  Medial banana 
live riddim show
Hudobný event. Mix jungle, raga.

26. 5. | 21.00 |  Lavagance + 
Teskohippies + DJ

Teskohippies je alternatívna indie beatová 
kapela, ktorá vznikla v roku 2007. Okrem 

vlastného cítenia sú jej inšpiráciami roc-
k`n`roll, punk, 60-te roky, psychadelická 
hudba, literatúra, fi lm a divadlo. Názov 
Teskohippies vyjadruje frustráciu zo straty 
ideálov alternatívnej kultúry v postmo-
dernom svete a ironizuje subkultúru ako 
takú. Vyjadruje dobu, v ktorej vás nikto 
neberie dostatočne vážne na to, aby ste 
čokoľvek zmenili.

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

2. 5. |  19:00 Věra Špinarová 
– galakoncert 

Exkluzívny galakoncert Věry Špinarovej 
s bandom Adama Pavlíka pri príležitosti 
životného jubilea, v ktorom poteší svojich 
priaznivcov najväčšími hitmi. 

10. 5. | 17.00 |  Zuška 
Trenčanom
Koncert Základnej umeleckej školy Karola 
Pádivého. Účinkujú: dychový orchester, 
sláčikový orchester, detský spevácky zbor, 
žiaci tanečného odboru, hudobná skupina 
The Drops, žiaci literárno-dramatického 
odboru a prekvapenie od žiakov výtvar-
ného odboru.

22. 5. | 19.00 |  LA GIOIA 

Skupina La Gioia vznikla v roku 2008. 
Prezentuje hudobný štýl, pop operu, ktorý 
spája populárnu hudbu a operný spev. 
Je to zoskupenie troch spevákov, ktorí 
interpretujú populárne piesne v štýle bel-
canta. Repertoár tria tvoria nielen skladby 
svetovej hudobnej scény, ale najmä po-
zoruhodné úpravy známych slovenských 
a českých hitov, ktoré v podaní La Gioia 
znejú doteraz nepočutým, originálnym 
spôsobom. La Gioia v preklade z talian-
skeho jazyka znamená radosť. 

30. 5. | 17.00 |  Hrajú nám pre 
radosť
Koncert detí Základnej umeleckej školy K. 
Pádivého.
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 PRE DETI

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
21. 5. | 10.00 |  Hľadáme 
stratenú rozprávku
Čítanie rozprávok pre najmenšie deti a ich 
rodičov s Materským centrom Srdiečko.
Miesta konania: Hasičská ul. č. 1, 1. posch. 
a pobočka Juh (v KC Aktivity), pobočka 
Dlhé Hony (v OC Družba).

22. 5. | 10.00 |  Hľadáme 
stratenú rozprávku
Miesto konania: pobočka Kubra (v Kultúr-
nom centre Kubra).

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
Hasičská 1, 2. posch.

29. 5. | 8.00 |  Kyberšikana
Internet – tichý zabijak, mobily ako feno-
mén závislosti, intervencia a schopnosť 
brániť sa. Interaktívna prednáška psycho-
logičky Mgr. Ivety Izraelovej pre žiakov ZŠ 
a SŠ. Účasť treba vopred dohodnúť. Kon-
takty: 032/746 07 15, deti@vkmr.sk.

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

13. 5. | 16.00 |  Detský 
divadelný klub: Dlhý, široký 
a bystrozraký
Marionetové rozprávkové predstavenie 
o princovi, ktorý za pomoci troch kamará-
tov vyslobodzuje princeznú z rúk čarodej-
níka bez chrbtovej kosti. Je určené pre deti 
od 3 rokov, rovnako však zaujme aj mamy 
a otcov, babky a dedkov.

27. 5. | 16.00 |  Detský 
divadelný klub: Červená 
čiapočka + prekvapenie 
k MDD
Divadelné predstavenie o Červenej čia-
počke, hlúpom vlkovi a zábudlivom po-
ľovníkovi. Prekvapivá dejová linka, pútavé 
výtvarné spracovanie a netradičné herec-
ké kreácie. Deti, ale aj rodičia sa zvyknú 
veľmi dobre zabávať.

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

2., 16., 30. 5. | 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.

20. 5. | 14.00 |  Farebná nedeľa 
Tradičné nedeľné tvorivé podujatie v Ate-
liéri Majstra Galerka pre všetky deti a ich 
rodičov. Podujatie je určené pre všetky 
deti, ktoré rady tvoria, vymýšľajú a hrajú 
sa s výtvarným umením. 

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
26. 5. |  Trenčianske HRAdosti 
2012
Opäť nás čaká deň plný strategického roz-
mýšľania, snahy oklamať protihráčov, zhyp-
notizovať kocky, ovplyvniť poradie náhodne 
premiešaných kariet… Hrať sa budeme 
všeličo a všelikde – pripravených je takmer 

300 hier na štyroch rôznych miestach. Ne-
záleží na veku, väčšinu hier sa ľudia do 100 
rokov zvládnu naučiť… 

 VOĽNÝ ČAS

VÝSTAVISKO VÝSTAVISKO 
EXPO CENTEREXPO CENTER
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk

26. 5. | 8.00 – 12.00 |  Burza 
starožitností 

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

7. 5. | 13.30 |  Spomienkové 
stretnutie
Stretnutie k 67. výročiu skončenia 2. sve-
tovej vojny pri pamätnej tabuli na Posád-
kovom klube Trenčín.

8. 5. | 16.00 |  Nariadenie vlády 
č. 422/2007 Z. z.
Dotačné prostriedky, návrhy, čerpanie. 
Prednáša Jaroslav Karcel.

9. 5. |  Návšteva pamätníka 
gen. M. R. Štefánika na 
Bradle 
Pripravuje Klub letcov a parašutistov SLZ.

10. 5. | 16.00 |  Slováci 
v protifašistickom 
zahraničnom vojenskom 
odboji (1939 – 1945)
Multimediálna prednáška s besedou. 
Prednáša plk. v. v. Ing. Miroslav Ondráš.

13. 5. | 9.00 – 12.00 |  Výmenné 
stretnutie zberateľov 
pivných kuriozít.
14. 5. | 16.00 |  Prehľad 
a aplikácia najvýznamnejších 
metód rezu 
Prednáša p. Kuvik.

17. 5. | 16.00 |  Aký bol starý 
Trenčín
Prednáša PhDr. Janka Karlíková.

17. 5. | 15.00 |  Majáles
Spoločenské stretnutie seniorov pripravu-
je Klub vojenských veteránov.

KINO HVIEZDAKINO HVIEZDA
Ul. kniežaťa Pribinu 2

4. 5. | 19.00 |  Raks Fatima 
Festival 

7. ročník Orient show. Účinkujú: Osama 
Mimi Farag (Egypt), Ishtar dancers a ďalší.

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

21. 5. | 19.00 |  Najhoršie 
a najlepšie sci-fi filmy 
v histórii
Možno by ste neverili, ale existujú aj 
horšie sci-fi  fi lmy, ako tie od slávneho Eda 
Wooda. Otázkou však je, ktoré sú najhor-
šie? Tie, ktoré majú negatívne recenzie 
alebo vyhradené prvé pozície v rebríčkoch 
Bottom 100? Čo ak sú práve tieto tituly 
tými najzábavnejšími a (ne)chcene poda-
renými fi lmovými kúskami? Výskumníkom 
fi lmového pekla, ale aj jeho príjemnej-
šieho opaku, bude šéfredaktor portálu 
kinema.sk Peter Konečný. A príde aj na 
fi lm so sloganom „Is the monster man… 
fi sh… or devil?“ 

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

3. 5. | 16.00 |  Literárny klub 
Omega
Pozvánka pre členov a priaznivcov litera-
túry a literárnej tvorby do klubu.

15. 5. | 17.30 |  Vandrovky 
Borisa Filana

Stretnutie so známym spisovateľom a ces-
tovateľom.

17. 5. | 16.00 |  Viete sa chrániť 
pred depresiou?
Ako možno utvárať svoj život, aby sme 
znížili riziko depresie?
Diskutujú MUDr. D. Gažová, MUDr. M. 
Margočová.

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

2., 9., 16., 23., 30. 5. | 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.

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

15., 29. 5. | 9.00, 16.00 |  
Arteterapia v galérii 
Cieľom arteterapie je uvoľnenie, seba-
prežívanie, sebavnímanie, motivácia, 
sloboda, sebahodnotenie, rozvoj fantázie, 
osobnosti, vnímanie a prijímanie druhých, 
ich ocenenie, komunikácia, nadväzovanie 

kontaktov, vytváranie vzájomnej podpory 
a mnoho ďalších aspektov. Arteterapia má 
veľmi dobrý ohlas u detí, u adolescentov, 
dospelých i seniorov. 

22. 5. | 9.00 |  Ateliér pre 
seniorov 
Tento obľúbený program je orientovaný 
na všetkých skôr narodených priaznivcov 
výtvarného umenia. Návštevníci ateliéru 
sa na jednotlivých stretnutiach bližšie ve-
nujú rôznym výtvarným technikám. 

22. 5. | 16.00 |  Večerný ateliér 
pre dospelých 
Projekt je určený pracujúcim, ktorí sa prá-
ve kvôli pracovným povinnostiam nemôžu 
zúčastňovať na dopoludňajších poduja-
tiach organizovaných galériou. Pre mno-
hých návštevníkov je stretnutie s umením 
v galérii istým druhom relaxu, cibrením 
ich talentu, či jednoducho aktívnym vyu-
žitím voľného času. 

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
1. 5. | 9.30 – 16.00 |  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

3. 5. | 10.00 – 17.00 |  Kde je 
les, tam je život!
Lesnícky deň na Mierovom námestí. 
Čakajú na vás lesníci, s ktorými môžete 
zažiť les priamo na námestí spolu s ich 
pomocníkmi… drevom, dravcami, truba-
čom, medveďom, chrústami, stromčekmi, 
vôňami lesa…

OBEC SOBLAHOVOBEC SOBLAHOV
12. 5. |  XXIV. ročník 
turistického pochodu 
Soblahovská 35-ka
Prezentácia v areáli štadióna TJ Soblahov 
od 6.00 do 8.30. Stravovanie z vlastných 
zásob. Po absolvovaní trate bude podaný 
všetkým účastníkom tradičný guláš. Trasa 
pochodu: 35 km (Soblahov – Kubra-kysel-
ka – križovatka červenej a zelenej turis-
tickej značky – Trubárka – Lúčky – Ostrý 
vrch – Chata pod Ostrým vrchom – Černa-
chov, Hýgeľka – Jarky – baňa nad Mních. 
Lehotou – kyselka Soblahov – štadión TJ 
Soblahov).
Trasa pochodu: 15 km (Soblahov – Chata 
OSP Kubrica – Lúčky – Ostrý vrch – Chata 
pod Ostrým Vrchom – kyselka Soblahov – 
štadión TJ Soblahov).

4 | KAM



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005B004F00640076006F007A0065006E0020006F006400200027003300300030002000640070006900200052004700420027005D0020005B004F00640076006F007A0065006E0020006F006400200027005B004E0065006A006D0065006E016100ED002000760065006C0069006B006F0073007400200073006F00750062006F00720075005D0027005D0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F002000410064006F006200650020005000440046002C0020006B00740065007200E90020007300650020006E0065006A006C00E90070006500200068006F006400ED002000700072006F0020007A006F006200720061007A006F007600E1006E00ED0020006E00610020006F006200720061007A006F007600630065002C00200070006F007300ED006C00E1006E00ED00200065002D006D00610069006C0065006D00200061002000700072006F00200069006E007400650072006E00650074002E002000200056007900740076006F01590065006E00E900200064006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


