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Trenčín má po rokoch nový Územný plán
Základný zákon mesta odobrili poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva 12. decembra 2012. Pre
Trenčín to bol jeden z najvzácnejších vianočných darčekov. Na nový Územný plán toto mesto a jeho obyvatelia
čakali päť rokov.

Doterajsí územný plán bol
z roku 1998. Postupne sa začali množiť investície od bytových
a rodinných domov až po developerské projekty a obchodné centrá. V roku 2007 sa vtedajšie vedenie mesta rozhodlo
vypracovať nový územný plán.
Na začiatku roka 2011 primátor Richard Rybníček celý proces na pol roka stopol a vytvoril
12-člennú odbornú skupinu. Jej
úlohou bolo dôkladne preveriť
návrh nového územného plánu.
Celý proces oveľa viac zohľadnil
názory a pripomienky občanov,

preto aj trval dlhšie. Nový územný plán získal kladné stanoviská
všetkých dotknutých orgánov
štátnej správy. Schválili ho aj
mestskí poslanci.
„Prijali sme však pozmeňovací návrh, aby sa do 30. 6. 2014
v centrálnej časti mesta nestavalo. Navrhli sme, aby sa vypísala
medzinárodná architektonická
súťaž,“ uviedol Emil Košút z poslaneckého klubu SMER-SD.
„Hlasovanie poslancov vnímam ako prejav odvahy, statočnosti a posunu mesta Trenčín
dopredu. Nový územný plán po-

važujem za ďalšiu
významnú
dosiahnutú métu
pre naše mesto.
Isté nástrahy budeme revidovať
v ďalších diskusiách. Ide o živý
organizmus, preto doň môžeme
vstupovať zmenami a doplnkami,“
povedal Richard Rybníček.
Nový územný plán mesta
Trenčín obsahuje niekoľko dôležitých faktov. Predovšetkým
sú to limity, ktoré jasne určujú
minimálny podiel zachovania
zelene a maximálnu mieru zastavanosti územia. Pre občanov,
ktorí na základe návrhu územného plánu doteraz čakali, otvá-

ra konečne možnosť budovania rodinných domov. Povoľuje
výstavbu bytov v zaniknutých
priemyselných zónach, ako napríklad v areáli bývalej Ozety.
A okrem ďalších pozitívnych
skutočností rešpektuje a chráni
lesopark Brezina v jeho dnešnej
podobe a rozsahu.
(ES)
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EDITORIÁL
Vážení čitatelia,
milí Trenčania,
začal sa teda nový rok. Pre
naše mesto to bude rok pokračujúcej výstavby nového cestného
mosta, modernizácie železničnej trate, rekonštrukcie autobusovej stanice, odkanalizovania posledných častí Trenčína.
A po dvoch rokoch sa dočkáme
i viacerých viditeľných, hmatateľných investícií v jednotlivých
mestských častiach. Aj o tom
je rozpočet na rok 2013. Keď
k tomu pridáme dnes už platný
nový územný plán, zdá sa, že
nás čaká mimoriadne zaujímavých, čiastočne rušných, no veľmi dôležitých dvanásť mesiacov.
Všetko je ešte pred nami, a tak
sa v tomto vydaní Infa venujeme do značnej miery ešte udalostiam roka 2012. Spomíname
na najväčšie momenty, ale uverejňujeme aj informácie, o ktorých ste možno doposiaľ nevedeli. V roku 2012 sa podarilo
niekoľko ďalších dobrých vecí.
Jednou z nich sú dnes bezbariérové vstupy do podchodu pri
Hoteli Elizabeth. Roky sa o tom
len hovorilo, sľubovalo. Konečne sa ľudia na invalidných vozíčkoch, mamičky s kočíkmi
a vôbec všetci pohybovo obmedzení dočkali možnosti pohodlne a bezproblémovo sa dostať
z mesta na Sihoť, na stanicu
alebo naopak. Netrvalo to však
dlho. Najskôr niekto poškodil
nové steny vo vnútri podchodu
a potom, len o niekoľko týždňov
neskôr, si dvaja mladíci preukazovali svoje sily, odvahu alebo
skôr svoj primitivizmus na úplnom zničení jedného z výťahov.
Dnes sú v rukách vyšetrovateľa. Škoda je vyčíslená na 4 000
eur. Situácia, ktorú spôsobili
ľuďom, ktorí výťah potrebujú
a ktorí ho nebudú môcť minimálne do konca januára používať, je vážna. Takéto správanie
sa nedá zmysluplne odôvodniť
a ani ospravedlniť. Aj preto želáme nášmu mestu a všetkým
ľuďom v ňom viac úcty navzájom
i k prostrediu, v ktorom žijeme
a ktoré chceme, aby bolo krajšie
a lepšie.
Vaša redakcia
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Plat primátora zostáva najnižší
Od 1. januára 2013 k zmene
platu primátora Trenčína
nedochádza. Naďalej bude
dostávať najnižší plat spomedzi všetkých krajských
primátorov.

Od 1. júna 2011 poberá primátor mesta Trenčín Richard
Rybníček mesačnú mzdu na
úrovni zákonného minima, kedy
sa koeﬁcient 3,19 násobí priemernou mesačnou mzdou v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. Jeho
mesačná mzda v roku 2012 bola
2 508 eur. O zníženie platu ešte
pred rokom a pol požiadal z vlastnej iniciatívy. „Urobil som to pre
veľmi zlú ﬁnančnú situáciu mesta
a tiež z presvedčenia a solidarity
s občanmi, ktorí trpezlivo znášali nemalé úsporné opatrenia. Na
druhej strane si myslím, že mesto
sa ﬁnančne stabilizovalo, sú jasné
výsledky a dúfam, že v ďalšom roku
sa aj môj plat bude prehodnocovať
a dostane sa na úroveň primátora
porovnateľných krajských miest,“
povedal R. Rybníček.
(ES)

POČET
OBYVATEĽOV

PRIMÁTOR

MESTO

Richard Rybníček

Trenčín

2508

55508

Igor Choma (posl. NR SR)

Žilina

2508

85000

Jozef Gašparík

Dubnica nad Váhom

2525

25000

Peter Marušinec

Nová Dubnica

2984

12000

František Bagín

Nemšová

3060

6000

Peter Gogola

Banská Bystrica

3068

78000

Pavol Hagyari

Prešov

3340

91000

Remo Cicutto

Piešťany

3533

29000

Katarína Macháčková

Prievidza

3635

50000

Karol Janas

Považská Bystrica

3635

42000

Miroslav Kusein

Zvolen

3779

43000

Anton Danko

Poprad

3838

56000

Jozef Trstenský

Nové Mesto nad Váhom

3862

21000

Peter Dvoran

Hlohovec

3862

23000

Andrej Hrnčiar (posl. NR SR)

Martin

4139

57000

Vladimír Butko

Trnava

4175

70000

Jozef Dvonč

Nitra

4263

87000

Milan Ftáčnik

Bratislava

4503

430000

Richard Raši (posl. NR SR)

Košice

4503

236000

PLAT v €

Zastávka má
zastrešenie
Pri čakaní na autobus na
Električnej ulici (pri sídlisku
Noviny) už nebudú ľudia moknúť. Mesto vybudovalo nový prístrešok. Táto posledná minuloročná investícia v Trenčíne mala
hodnotu 5 tisíc eur. Je to ďalší
splnený sľub obyvateľom mesta.
Okolie zastávky potrebuje ešte
niekoľko úprav. Mesto ich plánuje urobiť v tomto roku.
(ES)

FOTO (JČ)

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Dve vstupenky na 3. VÝCHODNIARSKY PLES
v Trenčíne. Koná sa v Posádkovom klube (bývalý
Dom armády) 25. januára 2013 so začiatkom o 19.00
hodine.
O koľko miest postúpilo za dva roky mesto Trenčín
v rebríčku otvorenosti samospráv, ktorý vypracováva
Transparency International Slovensko?
Odpovede posielajte do 18. januára na info@trencin.sk.

NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?

Reklamácie roznosu hláste prosím do utorka 8. januára 2013
najneskôr do 14.00 hodiny na číslo 032/6504 287.

4. január 2013

Trenčín ako príklad pre Slovensko
Za dva roky poklesol dlh mesta Trenčín o takmer 40
percent. Šetrenie, ku ktorému samosprávy vyzýva Vláda
SR, Trenčín už dávno robí.

Na konci februára 2012 bol
každý Trenčan zadlžený sumou 515 eur. V závere októbra to bolo 436 eur. Celková výška dlhu k 31. októbru bola 24,2
milióna eur, čo je dokonca menej, ako tomu bolo na konci roka
2008 (26,5 milióna eur).
Za rok 2009 sa záväzky mesta zvýšili na 27,6 milióna eur,
každý Trenčan dlžil sumu 507
eur. Zadlžovanie pokračovalo
rýchlym tempom. V roku 2010
až do výšky 39,7 milióna eur.
Dlh na obyvateľa sa tak vyšplhal na 714 eur. Obrat nastal až
v roku 2011. Stúpajúcu krivku
zastavilo prísne šetrenie. Celkový dlh mesta k poslednému decembru 2011 tak klesol na 29,9
mil. eur, dlh na obyvateľa na 539
eur.
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veru, že by to bol v tejto situácii
luxus. Tých 15 000 eur, ktoré sa
takýmto spôsobom ušetria, pôjde
na rekonštrukciu kúrenia v MŠ
Stromová (sídl. Noviny), podporíme o. z. Refugium a evanjelickú cirkev,“ zdôvodnil poslanec
a predseda ﬁnančnej komisie
Pavol Kubečka (SMER-SD).
Na návrh predsedu poslaneckého klubu SMER-SD Daniela Beníčka poslanci v rozpočte na rok 2012 znížili položku
Mzdy pre mestský úrad a mestskú políciu o 5 percent.
„Keď k tomu všetkému pridá-

STRUČNE

me fakt, že sa nám za dva roky
podarilo znížiť dlh o 40 percent,
tak potom mesto Trenčín je príkladom pre celé Slovensko a aj
pre Vládu SR, ktorá vyzýva samosprávy, aby šetrili aj na vlastných mzdách. My v Trenčíne to už
dávno robíme. Naše mesto urobilo najväčšiu reformu a ozdravenie verejných ﬁnancií,“ povedal
trenčiansky primátor.
Na decembrovom zastupiteľstve sa s poslancami a predsedom Finančnej a majetkovej
komisie Pavlom Kubečkom poďakovali občanom za trpezlivosť
pri znášaní bolestivých, ale nevyhnutných reformných opatrení.

T

renčín má novú ulicu. Volá
sa Hroznová a nachádza
sa v Zlatovciach pri uliciach
Slivková a Šafránová. Vznikla
výstavbou. Jej názov navrhli
poslanci mestskej časti Západ
a mestský parlament ho odsúhlasil 12. decembra.

V

ďaka spolupráci Mestského úradu Trenčín s Inštitútom pre dobre spravovanú
spoločnosť je komunikácia občanov a samosprávy možná už
aj cez portál www.odkazprestarostu.sk. Prostredníctvom
neho môžu občania nahlasovať samospráve každodenné
problémy vo svojom okolí.

(RED)
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Vzdali sa notebookov

O ﬁnančnej situácii mesta informoval primátor Richard Rybníček na poslednom mestskom
zastupiteľstve v roku 2012. Poslanci sa na zasadnutí vzdali nákupu nových notebookov. „Každý z nás má doma notebook alebo
laptop, a tak sme dospeli k zá-

v eurách
e urách

600
600



500
500

1

9. decembra sa na Mestskom úrade v Trenčíne zišli
zástupcovia seniorských organizácií, ktoré v meste pôsobia. S primátorom Richardom
Rybníčkom hovorili o vzájomnej spolupráci, podpore i problémoch, ktoré seniorov trápia.
Ďalšie stretnutie Rady starších
bude 20. februára 2013.
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Svetelné spomaľovače
ako prevencia
Od 20. decembra je na území
mesta v prevádzke päť svetelných
s p o m a ľ o v a č o v.
Sú
umiestnené
na najviac rizikových komunikáciách tak, ako ich
vytipovalo mesto
a schválil Dopravný
inšpektorát Okresného
riaditeľstva
PZ
SR. Vodičov budú
upozorňovať na
prekročenie maximálne povolenej
FOTO (JČ)
rýchlosti a zaznamenávať na Ulici gen. Svobodu a ďalej na Soblahovskej,
Inoveckej, Hodžovej a Považskej ulici. Mesto k tomuto
kroku pristúpilo pre zvýšenie bezpečnosti na cestách. Do
svetelných spomaľovačov investovalo necelých 12 tisíc
eur.
(ES)

Mesto sa správa
otvorenejšie
Trenčín si v transparentnosti dva
roky od volieb polepšil. V rebríčku
otvorenosti a transparentnosti
voči svojim obyvateľom postúpil
zo štyridsiateho na osemnáste
miesto.

Nezávislá organizácia Transparency
International Slovensko v projekte Otvorená samospráva opäť hodnotila 100 najväčších slovenských samospráv. Išlo o 11
oblastí od poskytovania informácií o práci úradu a poslancov, možnosti zapojenia verejnosti do diskusie a otvorenosti
verejného obstarávania cez personálnu
politiku, prenájmy majetku po udeľovanie grantov a dotácií. Zhruba polovicu výsledného skóre tvorilo hodnotenie kvality
informácií na mestských webových stránkach, ďalších 40 percent odpovede na infožiadosti pod menom Transparency ako
aj „obyčajného občana,“ a zvyšok verejné
dáta, napríklad o tendroch od Úradu pre
verejné obstarávanie. Prvé hodnotenie
bolo v roku 2010 pred voľbami.
(EV)

T

renčianska nadácia odovzdala vo štvrtok 20. decembra v obradnej miestnosti
Mestského úradu v Trenčíne
211 knižiek deťom, ktoré by
si inak pod stromčekom knihu nenašli. Ako informovala
koordinátorka projektu Otvor
srdce, daruj knihu Danka Adamusová, približne 180 kníh
zaplatili vo vybraných kníhkupectvách anonymní darcovia.
„Nezakúpené knižky pomohli
nadácii zabezpečiť konkrétni
ľudia, ktorí zaplatili viacero
kníh a potom aj dve ﬁrmy. Veľká vďaka patrí im aj všetkým
darcom,“ povedala. Za osem
ročníkov projektu nadácia
takto sprostredkovala radosť
z knihy pod vianočným stromčekom pre 1580 detí.
(EV)
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PLÁNOVANÉ
INVESTIČNÉ AKCIE
NA ROK 2013
 Rekonštrukcia prečerpávacej stanice Kasárenská
 Rekonštrukcia + zateplenie budov (napr. ZUŠ
Pádivého, ZŠ Na dolinách
a iné)
 Prekrytie tržnice pri NS
Družba
 Rozšírenie cintorína pod
Juhom
 Cestná svetelná signalizácia Kukučínova – Štefánikova
 Inovácia a rozšírenie
mestského kamerového
systému
 Mestská komunikácia
Zelnica, k. ú. Kubra
 Autobusová zastávka Legionárska
 Rekonštrukcia hrádze –
príprava pre EÚ
 Projektová dokumentácia
na chodníky v parku pod
Juhom
 Schody a chodníky na sídlisku Juh
 Križovatka Legionárska –
Dlhé Hony
 Vstup do nemocnice
 Chodník na Kvetnej ulici
(za Lidlom)
 Kukučínova ulica – chodníky
 Chodník + priechod pre
chodcov na Biskupickej
ulici
 Chodník ku kostolu na
Orechovskej ulici
 Rekonštrukcia strechy –
Materská škola Považská
 Rekonštrukcia elektroinštalácie – MŠ Soblahovská
 Rekonštrukcia strechy –
MŠ Opatovská
 Rekonštrukcia strechy –
MŠ Niva
 Rekonštrukcia ústredného kúrenia – MŠ Stromová
 Rekonštrukcia schodov
a múru – ZŠ Potočná
 Rekonštrukcia strechy –
ZŠ Východná
 Rekonštrukcia strechy –
krytá plaváreň
 Rekonštrukcia okien –
Detské jasle
 Spoluúčasť na výstavbe
a intenziﬁkácii kanal. systémov Opatová, Zlatovce,
Orechové, Istebník
 ŠFRB – nájomné byty –
projektová dokumentácia

rok 2013
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Rozpočet má riziká, ale je realistický
Trenčín má rozpočet na rok 2013. Mestský parlament ho
schválil 12. decembra. Po dvoch rokoch takmer nulových
kapitálových výdavkov bude priestor aj pre prvé investičné akcie. Mesto sa tak môže opatrne zhlboka nadýchnuť.

cov úradu a mestskej polície, ale
aj poslanecké odmeny. „Suma
80 tisíc sa v rozpočte mení na približne 77 tisíc eur. Základné od-

Základ príjmov mesta tvoria daňové a nedaňové príjmy
a dotácie. Výnos dane z príjmov
a miestne dane a poplatky tvoria
68,4 % bežných príjmov mesta.
„Pri podielových daniach od štátu sme veľmi konzervatívni, pretože predpokladám, že sa tieto
príjmy od štátu nemusia celkovo
naplniť,“ povedal primátor Richard Rybníček a dodal, že aj
keď rozpočet má isté riziká, je
realistický.

 Prijatie
investičného úveru
Najväčšie výdavky bežného rozpočtu sú určené na školstvo (10,7 mil. eur – 37 %) a na
životné prostredie (4,3 mil. eur
– 15 %). „V roku 2013 rozpočtujeme prijatie investičného úveru
vo výške 3,5 mil. eur na realizáciu
nových investičných akcií. Bez prijatia úveru by to nešlo, pretože kapitálové príjmy sú určené výhradne na splátky záväzkov mesta. Je
však dôležité, že aj po prijatí in-

vestičného úveru počítame v roku
2013 s ďalším znížením celkového
dlhu,“ vysvetlil primátor.



Zníženie miezd i odmien

Pri rozprave o rozpočte predložil predseda poslaneckého
klubu SMER-SD Daniel Beníček pozmeňovací návrh v zmysle Memoranda ZMOSu a Vlády
SR. Navrhol o 5 % znížiť nielen
mzdové výdavky pre zamestnan-

meny poslancov sme teda celkového znížili o 3 tisíc eur. Tie budú
použité na voľnočasové aktivity
mladých ľudí,“ povedal poslanec
a predseda ﬁnančnej komisie Pavol Kubečka (SMER-SD). Ako
napokon skonštatoval primátor
mesta R. Rybníček, prijatý rozpočet je výsledkom dvojročnej
korektnej spolupráce primátora
a poslancov ale aj pracovníkov
mestského úradu.
(ES)

Dane a poplatky sa v novom roku nezvyšujú
Od 1. januára 2013 Trenčania nebudú platiť za nehnuteľnosť či za odvoz odpadu viac ako v roku 2012.

V Trenčíne sa naposledy valorizovali miestne dane a poplatky za
odpad v roku 2012, k čomu mesto
muselo pristúpiť po mnohých rokoch. „S poslancami sme sa zhodli
na tom, že nebudeme prenášať ťarchu dlhov mesta na občanov. Preto

sa do konca volebného obdobia ani
dane, ani poplatky zvyšovať nebudú,“ povedal na poslednom zasadnutí mestského parlamentu primátor mesta Richard Rybníček.
Z viacerých druhov miestnych
daní a poplatkov vyberáme naprí-

Trenčín dostane finančnú injekciu
V najbližších troch rokoch sa Trenčín zmení. Okrem
vlastných peňazí na rozvoj mesta prijme aj viac ako 300
miliónov eur z eurofondov a od investorov.

Po dvoch rokoch šetrenia
si môže mesto dovoliť zrekonštruovať niekoľko striech materských a základných škôl,
niekoľko križovatiek, vstup do
nemocnice, môže myslieť na
rozšírenie dvoch cintorínov, na
výstavbu svetelnej signalizácie
na komplikovanej križovatke na
Kukučínovej ulici, či na opravu
chodníkov a ciest. Ide o investície mesta. V priebehu najbliž-

ších troch rokov k nim pribudnú
ďalšie peniaze, ktoré do Trenčína prídu – 245 mil. eur s modernizáciou železničnej trate, 40
mil. eur s novým cestným mostom, okolo 60 mil. eur s novou
autobusovou stanicou a modernizáciou vstupu železničnej stanice. „Je to obrovská suma peňazí, ktorá bude investovaná počas
troch rokov v meste Trenčín a ktorá výrazne prispeje k jeho rozvoju

klad daň z bytov. Jej sadzba bude
aj v roku 2013 za každý aj začatý
m2 podlahovej plochy 0,290 eura
a napríklad pri garážach zostáva
sadzba dane na úrovni 1,096 eura
za m2. Miestny poplatok za odvoz
odpadu u fyzickej osoby, ktorá nevyužíva množstvový zber zostáva
0,087 eura na osobu a kalendárny
deň.
(RED)

a konkurencieschopnosti,“ povedal k tejto téme primátor mesta
Richard Rybníček.
(EV)



Primátor na VMČ
Primátor mesta Richard
Rybníček plánuje v tomto roku
zúčastniť sa na viacerých rokovaniach výborov všetkých mestských častí. Po prvý raz tak urobí v pondelok 7. januára 2013
na verejnom zasadnutí Výboru
mestskej časti JUH so začiatkom o 18.00 hodine v zasadačke ZŠ na Novomeského ulici.

4. január 2013
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V roku 2014 bude celé mesto odkanalizované
Rok 2013 prinesie úľavu obyvateľom ulice Dlhé Hony.
Niekoľko rokov ich trápila poruchová kanalizácia. Životná situácia sa však zmení aj Trenčanom, ktorí doteraz
neboli napojení na kanalizačnú sieť.

FOTO (EV)

ČO NAMIESTO JAMY ?
Máte nápad, čo by malo vzniknúť na mieste bývalej, dnes už
zasypanej jamy pred bývalým Domom armády? Pošlite ho na
trencinsity@trencin.sk a vyhrajte tričko s logom projektu Trenčín si Ty. Námety môžete posielať do polovice februára, kedy ich
zozbierame a predstavíme na ďalšom z plánovaných verejných
stretnutí, kde vyžrebujeme aj výhercu trička a budeme sa ďalej
zaoberať možnosťami využitia staronového priestoru podľa požiadaviek verejnosti. Stretnutie s občanmi k tejto téme je plánované na štvrtok 14. februára 2013. Podrobnejšie informácie
nájdete v nasledujúcom vydaní mestských novín.
(RK)

Viac ako 10 rokov trvá problém občanov v bytových domoch
(za Smažienkou) na ulici Dlhé
Hony. Môže za to zlý technický
stav kanalizácie, ktorý spôsobuje zatápanie suterénov. „Dlho sa
pátralo po tom, komu patrí sieť
kanalizačných prípojok, či je verejná alebo súkromná. Právne
aj odborné názory sa rôznia. Po
niekoľkoročných dohadovaniach
sme predsa len našli spôsob ako
tento problém vyriešiť. Predstavenstvo Trenčianskych vodární
a kanalizácií, a. s. už odsúhlasilo vybudovanie novej verejnej siete v roku 2013. Do nej bude pripojených päť bytových domov na
Dlhých Honoch a materská škola,“ popísal blízku budúcnosť
vedúci stavebného útvaru Ján
Forgáč.
Pravdepodobne v druhom
štvrťroku 2013 sa bude riešiť aj

odkanalizovanie ďalšieho územia Trenčína. Vzhľadom na veľkú ﬁnančnú náročnosť by to
mesto z vlastných zdrojov nezvládlo. Veľkým úspechom je, že
vlastník vodárenskej infraštruktúry v trenčianskom regióne,
spoločnosť Trenčianske vodárne
a kanalizácie (TVK), s aktívnou
pomocou mesta ako najväčšieho akcionára, získal nenávratný
ﬁnančný príspevok z fondov Európskej únie.
V Trenčíne tak bude dobudovaná kanalizácia v Opatovej
za viac ako 1 milión eur. Za viac
ako 600 tisíc eur pribudne kanalizácia aj v mestských častiach
Zlatovce a Orechové, a to v uliciach Istebnícka, Matice slovenskej, Jahodová, Kasárenská
a v ulici Psotného. Obyvateľov
Jahodovej ulice určite poteší aj
nový vodovod.
(ES)

Rekonštrukcia hrádze cez eurofondy
Mesto plánuje v tomto roku stretnutie s vodohospodármi za
účelom uzavretia dohody v súvislosti s opravou asfaltového povrchu hrádze. O peniaze z eurofondov sa Trenčín bude uchádzať
ihneď po ich vyhlásení. K tomu bude slúžiť projektová dokumentácia, na ktorú sú už v mestskom rozpočte schválené ﬁnancie. Bez projektovej dokumentácie by sa mesto nemohlo o eurofondy uchádzať.

Nádejní urbanisti a architekti budú opäť v Trenčíne
V piatok 18. januára 2013 o 16.30 hod. v Kine Metro
predstavia svoje hotové diela zaostrené na trenčianske
nábrežie študenti architektúry a urbanizmu. V septembri z mesta odišli s prvými nápadmi ako oživiť centrum
a prepojiť ho s riekou.

Študentov architektúry a urbanizmu v Brne, Bratislave
a Nitre čaká odovzdávanie prác
s témou Trenčín – mesto na vode
a v prvej polovici januára aj ich
obhajoby. Hneď po nich prídu
svoje návrhy predstaviť aj Trenčanom.
Mesto koncom septembra zorganizovalo študentský
workshop s cieľom získať nezávislé tvorivé študentské pohľady
na oživenie centra mesta Trenčín ako mesta na vode. Iniciatíva Trenčín si Ty tak dostala ďalší rozmer a formu, akou mesto
získava námety o budúcej podobe nábrežia od laickej i odbornej verejnosti. Námety budú
podkladom na vyhlásenie me-

dzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaže, ktorú plánuje mesto Trenčín vyhlásiť v roku
2014.
„Počas prác na diplomových
projektoch sme študentov viackrát navštívili priamo na fakultách, sledovali sme ich spôsob
uvažovania a s ich odbornými vedúcimi sme im poskytli priebežné
konzultácie,“ povedal odborný
garant projektu Trenčín si Ty Peter Gero. Ako doplnil, v decembri bola väčšina projektov v poslednej fáze rozpracovanosti.
„Už teraz možno povedať, že študentské pohľady prinesú rôznorodosť a širokú paletu možných
riešení.“
Pôvodné nápady, ktoré štu-

denti odvážne prezentovali verejnosti v septembri na námestí, si ľudia stále môžu prezrieť na
paneloch vystavených vo vestibule na Farskej ulici. Nájdu ich
aj na www.visittrencin.sk v sekcii Archív podujatí alebo pri návšteve stránky Trenčín si Ty na Facebooku. Čo z nich nakoniec aj

naozaj pretavili do svojich diplomových a dizertačných prác
a ako svoje prvotné predstavy
o našom meste uchopili do návrhu konkrétnych riešení, uvidí
verejnosť 18. januára. Vstup na
podujatie je voľný.
(RK)
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HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÝCH ZLOŽIEK V MESIACOCH 1 – 7 / 2013
JANUÁR
1U
2S
3Š
4P
5S
6N
7P
8U
9S
10 Ś
11 P
12 S
13 N
14 P
15 U
16 S
17 Ś
18 P
19 S
20 N
21 P
22 U
23 S
24 Ś
25 P
26 S
27 N
28 P
29 U
30 S
31 Ś

1P
Papier 3 Nádoby 2
2S
3N
Papier 1 Nádoby 3
4P
Papier 4 Nádoby 4
5U
6S
Vrecia 1 Nádoby 1
7Ś
Vrecia 2 Nádoby 2
8P
FIRMY
9S
10 N
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4
11 P
12 U
13 S
Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO 14 Ś
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2
15 P
FIRMY
Sklo 3
16 S
17 N
Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4
Nádoby 4
18 P
19 U
20 S
Nádoby 1
21 Ś
Nádoby 2
22 P
FIRMY
23 S
24 N
Nádoby 3
Nádoby 4
25 P
26 U
27 S
Papier 2 Nádoby 1
BIO 28 Ś
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3

JÚN
1S
2N
3P
4U
5S
6Ś
7P
8S
9N
10 P
11 U
12 S
13 Ś
14 P
15 S
16 N
17 P
18 U
19 S
20 Ś
21 P
22 S
23 N
24 P
25 U
26 S
27 Ś
28 P
29 S
30 N

Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2
FIRMY
Sklo 3
Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4
Nádoby 4

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4

BIO

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

BIO

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4

x

x

BIO

x

x

1P
2U
3S
4Ś
5P
6S
7N
8P
9U
10 S
11 Ś
12 P
13 S
14 N
15 P
16 U
17 S
18 Ś
19 P
20 S
21 N
22 P
23 U
24 S
25 Ś
26 P
27 S
28 N
29 P
30 U
31 S

FEBRUÁR
Nádoby 4

1P
2S
3N
Vrecia 1 Nádoby 1
4P
Vrecia 2 Nádoby 2
5U
FIRMY
6S
Vrecia 3 Nádoby 3
7Ś
Nádoby 4
8P
9S
10 N
Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO 11 P
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2
12 U
FIRMY
Sklo 3
13 S
Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4
14 Ś
Nádoby 4
15 P
16 S
17 N
Nádoby 1
18 P
Nádoby 2
19 U
FIRMY
20 S
Nádoby 3
21 Ś
Nádoby 4
22 P
23 S
24 N
Papier 2 Nádoby 1
BIO 25 P
Papier 3 Nádoby 2
26 U
Papier 1
27 S
Papier 4 Nádoby 3
28 Ś
29 P
x
x
x
30 S
31 N

JÚL
Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2
FIRMY
Sklo 3
Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4
Nádoby 4

MAREC
Nádoby 4

1P
2U
3S
Vrecia 1 Nádoby 1
4Ś
Vrecia 2 Nádoby 2
5P
FIRMY
6S
7N
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4
8P
9U
10 S
Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO 11 Ś
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2
12 P
FIRMY
Sklo 3
13 S
Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4
14 N
Nádoby 4
15 P
16 U
17 S
Nádoby 1
18 Ś
Nádoby 2
19 P
FIRMY
20 S
21 N
Nádoby 3
Nádoby 4
22 P
23 U
24 S
Papier 2 Nádoby 1
BIO 25 Ś
Papier 3 Nádoby 2
26 P
Papier 1
27 S
28 N
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4
29 P
30 U

BIO

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

BIO

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4

BIO

Nádoby 1
Nádoby 2

BIO

1S
2Ś
3P
4S
5N
6P
7U
Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO 8 S
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2
9Ś
FIRMY
Sklo 3
10 P
Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4
11 S
12 N
Nádoby 4
13 P
14 U
Nádoby 1
15 S
Nádoby 2
16 Ś
FIRMY
17 P
Nádoby 3
18 S
Nádoby 4
19 N
20 P
21 U
Papier 2 Nádoby 1
BIO 22 S
Papier 3 Nádoby 2
23 Ś
Papier 1
24 P
Papier 4 Nádoby 3
25 S
26 N
Nádoby 4
27 P
28 U
Vrecia 1 Nádoby 1
29 S
Vrecia 2 FIRMY
30 Ś
x
x
x
31 P

MÁJ
Nádoby 2
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4

Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO
FIRMY Nádoby 2 Sklo 2
Papier 3
Papier 4 Nádoby 3 Sklo 3
Nádoby 4 Sklo 4

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

BIO

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4

Vysvetlivky:
Plasty
Vrecia 1
Vrecia 2
Vrecia 3

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4

APRÍL
Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4

Nádoby 1
Nádoby 2
Nádoby 3
Nádoby 4
FIRMY

Zlatovce, Orechové, Horné Orechové, Istebník, Záblatie,
Zámostie
Noviny, Biskupice, Soblahovská ulica a okolie, Centrum,
Dolné mesto
Opatová, Kubra, Kubrica, horná a dolná časť Kukučínovej
ulice
Juh, Belá
Sihoť, Zámostie
Noviny, Biskupice, Pod Sokolice, Centrum
Dolné Mesto, Soblahovská, Dlhé Hony
firmy

Bioodpad
Bio od 1. 6. – 30. 9. každý týždeň v pondelok v lokalitách s BIO nádobami
Bio od
každý nepárny týždeň v pondelok v lokalitách s BIO
1. 10. – 31. 5.
nádobami
Papier
individuálna bytová výstavba – Sihoť, Hodžova, Noviny,
Papier 1
Zlatovce
Papier 2
Juh, Belá
Papier 3
Sihoť, Zámostie, Opatová, Orechové, Istebník, Záblatie
Pod Sokolice, Centrum, Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny,
Papier 4
Kubra, Kubrica
FIRMY
firmy
Sklo
Sklo 1
Sklo 2
Sklo 3
Sklo 4

Mesto TN
Mesto TN
Mesto TN
Mesto TN
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Vyhodnotenie jesenného
upratovania 2012
Od 29. septembra do 24. novembra sa v meste Trenčín
počas sobôt upratovalo vo veľkom. Zozbieralo sa a vyviezlo viac ako 260 ton odpadu.

Na 82 stanovištiach po celom meste boli podľa harmonogramu umiestnené vždy dva
veľkoobjemové kontajnery na
ukladanie biologicky rozložiteľného odpadu a objemného odpadu. Toho prvého bolo vyvezených 118 kontajnerov, druhého
134 kontajnerov. Podľa informácií pracovníkov Útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií bol biologicky
rozložiteľný odpad zhodnotený
v kompostárni biologicky rozložiteľných odpadov v Trenčíne.
Objemný odpad bol zneškodne-

ný uložením na skládke odpadov
Borina Ekos, s. r. o., Livinské
Opatovce a Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. Kostolné. Nebezpečné odpady, OEEZ
boli dočasne uložené v skladoch
nebezpečných odpadov na Zlatovskej ulici a následne odvezené na zhodnotenie a zneškodnenie. Celkové náklady na jesenné
upratovanie 2012 boli vo výške
21 822,38 eur.
Všetkým občanom i organizáciám, ktoré sa zapojili do
tejto akcie, patrí srdečné poďakovanie!

ZOZBIERANÉ MNOŽSTVÁ ODPADOV
Oleje a tuky

0,223 t

Rozpúšťadlá

0,130 t

Obaly obsahujúce nebezpečné látky

3,255 t

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

0,040 t

Zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (napr. chladničky)

1,945 t

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia

5,365 t

Opotrebované pneumatiky

1,980 t

Biologicky rozložiteľný odpad

128,110 t

Objemný odpad

119,790 t

SPOLU

260,838 t

Máte výnimočne viac
odpadu, ako sa vmestí
do vašej nádoby?
Môžete si v Klientskom
centre MsÚ zakúpiť 100 litrové čierne vrece s logom za
1,90 eura. V cene je započítaný odvoz a zneškodnenie
odpadu na skládke. Keď plné
vrece vyložíte ku svojej nádobe na komunálny odpad, bude
bez problémov odvezené.
Neoznačené vrecia a iný
odpad uložený mimo nádoby,
je od nádob odvážať zakázané.

Obdobie

Množstvo odpadov v (t)

Jeseň 2009

301,727

Jar 2010

327,510

Jeseň 2010

300,880

Jar 2011

307,313

Jeseň 2011

235,805

Jar 2012

323,449

Jeseň 2012

260,838

Drobný stavebný odpad má limit
Odpady, využiteľné ako druhotná surovina, nemajú limitované množstvo, ktoré je možné bezplatne v zbernom dvore odovzdať. Drobného stavebného odpadu
môže občan odovzdať meter kubický za rok.

Papier, lepenka, sklo, plasty, bioodpad a elektroodpad,
ktoré občan do zberného dvora
privezie, by nemali byť znečistené nebezpečnými škodlivinami, napr. zvyškami chemikálií,
farieb či olejovými látkami. Papier by nemal byť znehodnotený
vlhkosťou, bioodpad by nemal
byť v štádiu rozkladu, jedlé oleje a tuky by mali byť uskladnené v uzavretých nepriepustných
fľašiach alebo bandaskách.

Drobný stavebný odpad je
limitovaný množstvom 1 m³
odpadu na obyvateľa a kalendárny rok. Najväčší rozmer zŕn
tvoriacich stavebnú suť nesmie
presahovať 30 cm. Ak stavebný
odpad obsahuje drevo, je nevyhnutné jeho oddelenie (pokiaľ
je to technicky možné). Stavebný odpad nesmie byť tvorený spriahnutými železobetónovými dielmi.

Do zberného dvora s občianskym preukazom
Obyvatelia Trenčína môžu v oboch zberných dvoroch
odovzdať odpad bezplatne, ak majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt. Zber odpadov na zbernom dvore
sa neuskutočňuje od podnikateľských subjektov.

identiﬁkačné údaje zaznamená do evidencie. Následne mu
ukáže miesto, kam má odpad
uložiť. Odovzdanie odpadov
v zbernom dvore potom občan
potvrdí svojím podpisom na
príslušnom tlačive.

Zberné dvory
 Zberný dvor na Soblahovskej ulici
Sklo, plasty, papier, kovový šrot, bioodpad, drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad a pneumatiky.
Pondelok – sobota 8.00 – 18.00 (odpad treba priniesť do
17.30), kontakt: 0902 999 458

Žiadať o množstvový zber možno do konca januára

Aj v roku 2013 majú občania v Trenčíne možnosť prejsť
na množstvový zber komunálneho odpadu. V minulom roku ho
v meste vyskúšalo 35 bytoviek
a 471 rodinných domov. Termín
na prihlásenie je do konca januára 2013. Záujemca o množ-

HISTÓRIA

Pri vstupe do priestorov
zberného dvora je obyvateľ
povinný ohlásiť sa na vrátnici
u obsluhujúceho pracovníka.
Ten overí druh i množstvo dovezeného odpadu, overí totožnosť a bydlisko občana, pričom
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stvový zber musí vyplniť tlačivo „Využívanie a vyúčtovanie
množstvového zberu z poplatku
za KO a DSO“, ktoré je k dispozícii v Klientskom centre MsÚ
v Trenčíne a tiež na www.trencin.sk.

 Zberný dvor na Zlatovskej ulici
Papier, sklo, plasty, bioodpad, drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad, železný šrot a nebezpečný odpad (batérie, akumulátory, vyradené elektrospotrebiče).
Pondelok – piatok 6.00 – 18.00 (odpad treba priniesť do
17.30), sobota 7.00 – 18.00 (odpad treba priniesť do 17.30),
kontakt: 032/652 12 84
Pripomíname, že Zberný dvor je iba jednou zo súčastí nakladania s odpadom na území mesta a nenahrádza pravidelný vývoz
komunálneho odpadu od obyvateľov.
STRANU PRIPRAVILA (EV)
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UDALOSTI ROKA 2012
Počas uplynulého roka sa v Trenčíne udialo viacero dôležitých vecí. Vybrali sme aspoň niekoľko z nich.



Január
Mesto Trenčín vyhralo súdny
spor o pozemky v priemyselnom
parku. Okresný súd 11. 1. zamietol
žalobu spoločnosti CTP Invest SK
spol. s r. o., ktorej predmetom bolo
určenie práv k pozemkom v hodnote 4,5 milióna eur na základe
zmlúv uzatvorených ešte v rokoch
2007 až 2009. Pozemky v parku
tak zostali vo vlastníctve mesta.



Február
Mesto Trenčín ako prvé na Slovensku využilo paragraf 127 odsek
3 stavebného zákona a rozhodlo
o zrušení stavebného povolenia
na podzemné garáže pri bývalom
Dome armády, čím sa príbeh veľkej jamy v centre mesta výrazne
posunul dopredu.



Marec
12. marca sa reálne začala výstavba druhého cestného mosta ponad Váh. Jedna z najväčších
investícií Slovenskej správy ciest
v celej histórii má byť zároveň
1.etapou juhovýchodného obchvatu mesta.



Apríl
Do organizovaného jarného
upratovania v meste sa po prvý
raz zapojili aj ľudia bez prístrešia,
ktorí takto chceli vyjadriť vďaku za
možnosť využívať nocľaháreň.
Projekt TRENČÍN si TY má
svoju webstránku.



Máj
1. 5. sa prvým viceprimátorom stal Rastislav Kudla. Druhou
viceprimátorkou zostala Renata

Kaščáková.
Zimný štadión P. Demitru má
problémy s chladiacim zariadením. Pred otvorením sezóny musí
podstúpiť rekonštrukciu. Záujem
o štadión má súkromný investor,
domáci hokejový klub ho chce do
nájmu.



Jún
5. 6. sa na Mierovom námestí
zastavila olympijská štafeta. Trenčín sa pripojil k Posolstvu hrám
XXX. Olympiády Londýn 2012.
Najúspešnejšou školou vo vedomostných a záujmovo-umeleckých súťažiach spomedzi 186 základných škôl kraja je trenčianska
ZŠ na ulici Dlhé Hony.



Júl
3. 7. Európska komisia schválila „Intenziﬁkáciu čistiarní odpadových vôd, odkanalizovanie
a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“. Projekt zmodernizuje ľavobrežnú čistiareň
odpadových vôd a dobuduje kanalizáciu v celom Trenčíne.
30. 7. Trenčín navštívil kráľ
Žigmund Luxemburský, aby otvoril Trenčianske historické slávnosti. Mesto si pripomenulo udelenie
kráľovských výsad, ktoré ho zaradili pred 600 rokmi medzi najvýznamnejšie uhorské mestá.



August
Od 18. 8. má Trenčín nový cestovný poriadok MHD na dvojmesačnú skúšobnú dobu, počas ktorej ho ľudia môžu pripomienkovať.

Kamery pomohli dolapiť výtržníkov
Podchod pri hoteli Elizabeth dlho bezbariérový nevydržal.
Výťahy začali fungovať na začiatku októbra, v decembri
ich z prevádzky vyradilo vyčíňanie dvoch mladíkov.

Dvaja mladiství vo veku 16
rokov boli už políciou obvinení
z prečinu poškodzovania cudzej
veci spáchaného formou spolupáchateľstva. Ako povedala krajská
policajná hovorkyňa Elena Antalová, obvinení spoločne 9. decembra 00.40 hod. poškodili výťah,
pričom jeden z mladíkov poškodil
panel vnútornej riadiacej jednotky a druhý vytrhol a poškodil vnútorný elektrický konventor. Mestu
Trenčín spôsobili škodu približne
4 tisíc eur. V pátraní polícii po-

mohli zábery z kamier vo vnútri
podchodu, ktoré boli zverejnené
na mestskej webstránke a vo vysielaní televízie Joj. Na nich vidno
trojicu chlapcov. Z vyšetrovania
a konfrontácie vyplynulo, že výťah
poškodili dvaja z nich. V prípade
dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až
tri roky. U mladistvých sa trestná
sadzba znižuje na polovicu. Výťah
bude vďaka ich zásahu mimo prevádzky minimálne do konca januára.
(EV)
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September
7. 9. otvorili bývalý hotel Tatra so staronovým menom Elizabeth. Jeho rekonštrukcia stála viac
ako 15 miliónov eur. Sprístupnili
aj rímsky nápis na hradnej skale
z roku 179 n. l.
18. 9. sa konala verejná diskusia o príprave prvej oﬁciálnej cyklotrasy v Trenčíne.
Štvordňový workshop „Trenčín – mesto na rieke“ priviedol do
mesta študentov architektúry, urbanizmu, krajinnej architektúry
a marketingu z Bratislavy, Brna
a Nitry.



Október
5. 10. začali fungovať výťahy
na oboch stranách podchodu pri
hoteli Elizabeth. Išlo o prvú a najdôležitejšiu časť rekonštrukcie
podchodu, ktorý sa týmto stal bezbariérový.
10. 10. podpísali Železnice
Slovenskej republiky zmluvu na
výstavbu modernizácie trate Trenčianska Teplá – Zlatovce s konzorciom ﬁriem Združenie pod Brezi-

nou pod vedením TSS Grade a. s.
Bratislava.
31. 10. začal miznúť obrovský
kráter v centre mesta pod vrstvou
zeminy. Štyri roky trvajúci príbeh
jamy sa skončil.



November
Lávka na železničnom moste je
opravená. Nový povrch zabezpečilo mesto cez sponzorskú ﬁrmu.



December
12. 12. schválil mestský parlament rozpočet na roky 2013 –
2015.
28. 12. vstúpil do platnosti
nový Územný plán mesta Trenčín.
Zastávka na Električnej ulici je
zastrešená.
Mesto Trenčín si celý rok pripomínalo 600 rokov od udelenia
kráľovských výsad Žigmundom Luxemburským. Pri tejto príležitosti
vydalo špeciálnu pečiatku a pripravilo cyklus podujatí pre všetky vekové kategórie.
(EV)

Cyklotrasa v Trenčíne alebo dodržaný sľub?
Prvá oficiálna cyklotrasa je už naprojektovaná. Do konca
februára by mala mať stavebné povolenie.

V roku 2010 sa Marian Rendek s rodinou vrátil z Holandska.
Z krajiny, kde je viac bicyklov ako
áut. Na začiatku roka 2012 založil Občianske združenie Fialka
(OZ Fialka) s cieľom ﬁnancovať
a spolupodieľať sa na projektoch
cyklistickej infraštruktúry a zelene v Trenčíne, ale aj na regionálnej úrovni. „Rozhodol som sa
zabezpečiť celú prípravu a povolenia pre jednu cyklotrasu, skúsiť
ju dotiahnuť do konca a potom
druhú a ďalšie,“ hovorí. „OZ
Fialka zaﬁnancovala projekt cyklotrasy, ktorá povedie spod Juhu
cez Soblahovskú ulicu okolo Masaryčiek do centra Trenčína. Jej
celková dĺžka je približne 4,4 km.
Na stole mám už ﬁnálnu projek-



tovú dokumentáciu, začali sme
územné konanie a následne aj
stavebné konanie. Plán je do polovice až do konca februára 2013
mať platné stavebné povolenie
a tento a budúci rok stavať. Samozrejme, samotná stavba bude
vyžadovať nemalé ﬁnančné zdroje, kde dúfame, že mesto Trenčín, samospráva, ministerstvo
dopravy a EU fondy zaﬁnancujú
našu prvú cyklotrasu.“ Občianske združenie má víziu zrealizovať ďalšiu trasu Opatová – Sihoť
– centrum a následne ďalšie, aby
sa dalo z každej časti Trenčína
dostať do centra a naopak. Obyvatelia Trenčína sa k tejto iniciatíve môžu pridať na www.ozﬁalka.sk.
(EV)

Knižnica je presťahovaná
Mesto Trenčín malo od roku 1994 uzatvorenú nájomnú zmluvu s Verejnou knižnicou M. Rešetku o prenájme nebytových
priestorov v budove na ulici SNP č. 2 na dobu neurčitú. 31. januára 2012 mesto vypovedalo nájomcovi zmluvu, pretože potrebovalo uvoľniť priestory pre Základnú umeleckú školu. Výpovedná lehota bola šesť mesiacov, do 31. 7. 2012. Nájomca požiadal mesto
o jej predĺženie, pretože ešte neboli dokončené rekonštrukčné
práce v nových priestoroch pre knižnicu. Dnes je už knižnica presťahovaná na Hviezdoslavovej ulici a uvoľnená budova na ulici
SNP bude podrobená znaleckému posudku a rekonštrukčným
prácam tak, aby slúžila všetkým odborom ZUŠ Trenčín.
(ES)

spektrum
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priestupkových konaní, v roku
2012 ich bolo ukončených už
54 a v rámci ďalších 10 konaní
budú vlastníci nelegálnych billboardov predvolaní začiatkom

tohto roka. K dispozícii sú len
dve riešenia – dodatočné povolenie alebo odstránenie nezákonne postavených reklamných
plôch.
FOTO (JČ), TEXT (ES)

4. január 2013

Trenčín vie, ako na
„čierne“ billboardy
Pomáha pasport reklamných plôch, ktorý má mesto
vypracovaný od roku 2012. Vlastníkov nelegálnych plôch
si predvoláva.

Nelegálne billboardy sú celoslovenským problémom, ktorý sa dlhodobo nedarí vyriešiť.
Je totiž založený na kolízii viacerých zákonov. Preto takzvané
čierne billboardy vyrastajú aj na
miestach, kde sa po náročných
konaniach a sporoch podarilo
reklamné plochy odstrániť.
Trenčín ako jedno z mála
miest na Slovensku má od roku
2012 vypracovanú metodiku na

odstraňovanie nelegálnych billboardov a pasport billboardov
s presným umiestnením každej
takejto reklamnej plochy postavenej na území mesta.
„Tieto dva nástroje nám významne napomáhajú v boji
s niektorými spoločnosťami podnikajúcimi v reklamnej oblasti,“
zdôraznil vedúci stavebného
útvaru Ján Forgáč. Kým v roku
2011 riešilo mesto Trenčín 21

Upozorňujeme na zápis
budúcich prvákov

Trenčianski basketbalisti na
Vianočnom turnaji druhí

Od 15. januára bude po vyučovaní v trenčianskych základných školách rušnejšie ako inokedy. Začína sa zápis
detí do prvého ročníka povinnej školskej dochádzky. Rodičia by nemali doma zabudnúť rodný list dieťaťa a svoj
občiansky preukaz.

Pred Vianocami sa v Trenčíne uskutočnil jubilejný 5. ročník
Vianočného basketbalového turnaja. V Mestskej športovej hale
na Sihoti videlo približne 400 divákov 11 basketbalových zápasov, smečiarsku exhibíciu a kúzelníka s loptou Martina Leca
z Košíc (na fotograﬁi). V turnaji
minibasketbalistov skončil Patriot Trenčín na druhom mieste
za BK TJ Spartak Uherský Brod

a pred basketbalistami z Nitry
a Trnavy. V turnaji mladších žiakov obsadil TJ Štadión Trenčín
takisto druhú priečku za prvou
Prievidzou a pred tretím Partizánskym a štvrtou Trnavou.
Okrem spomínaných turnajov
sa vo večerných hodinách uskutočnil aj turnaj „Priateľov basketbalu“. Podrobné informácie na
www.trencinbasket.sk.
(RED), FOTO: TJ ŠTADIÓN TRENČÍN

ĽUDSKÉ PRÁVA V MESTSKEJ VEŽI
Od utorka 8. januára bude
v priestoroch Mestskej veže
v Trenčíne nainštalovaná výstava fotograﬁí študentov Strednej umeleckej školy. V novembri 2012 sa nimi prezentovali
v rámci projektu Portal of Good
News v poľskom meste Kryzowa za účasti mladých ľudí z Poľska, Nemecka, Maďarska, Čiech
a Slovenska. Klaudia Krupová,

Lucia Salayová, Lýdia Adamcová, Barbora Tvrdoňová, Kvetoslava Bobáková, Lucia Wernerová a Patrícia Jarabicová
študujú v Trenčíne fotograﬁcký dizajn. Ich spoločnou témou
boli ľudské práva v súčasnosti a v minulosti. Výstava bude
otvorená do 28. februára.
(EV)

Základná škola

Dátum zápisu

Čas zápisu

Miesto zápisu

Bezručova 66

16. 1. – 17. 1.

15.00 – 17.00

v priestoroch školy

Dlhé Hony 1

15. 1. – 16. 1.

14.00 – 18.00

v priestoroch školy

Hodžova 37

21. 1. – 23. 1.

13.30 – 17.30

v priestoroch školy

Kubranská 80

Klasické triedy:
21. 1. – 22. 1.
APROGEN – triedy
pre intelektovo nadaných žiakov:
23. 1. – 24. 1.

14.00 – 17.00

v priestoroch školy

14.00 – 17.00

v priestoroch školy

Na dolinách 27

28. 1. – 29. 1.

14.00 – 17.00

v priestoroch školy

Ul. L. Novomeského 11 15. 1. – 18. 1.

14.00 – 18.00

v priestoroch školy

Potočná 86

30. 1.

11.00 – 18.00

v priestoroch školy

Veľkomoravská 12

4. 2. – 6. 2.

14.00 – 18.00

v priestoroch školy

Východná 9

15. 1. – 17. 1.

14.00 – 18.00

v priestoroch školy
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Hľadajú domov

Úľavy na poplatku za smeti

V trenčianskej karanténnej stanici sú opäť noví
obyvatelia. Ak si plánujete zadovážiť psieho
spoločníka, možno vás
oslovia práve tieto psíky
bez domova.

Lia je mladá hnedo-čierna fenka kríženca vo veku do jedného
roka. Našli ju na konci augusta
minulého roku na Bezručovej
ulici. Je stredného vzrastu, prítulná, priateľská a neagresívna. S inými psíkmi si rozumie.
Vhodná je do bytu, na dvor
s celoročným prístupom dnu,
k deťom aj k starším ľuďom.
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Od 1. decembra minulého roku platí novela zákona
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ktorá zmenila systém
úľav pri platení za smeti.

Mesto Trenčín odpustí poplatok za smeti poplatníkovi, ktorý
sa viac ako 90 dní v zdaňovacom
období nezdržiava na území
mesta, pričom to musí doložiť
príslušnými dokladmi. Druhy
potrebných dokladov sú uvedené v platnom VZN o miestnych
daniach a poplatkoch za odpady
(www.trencin.sk).
Čo sa týka znížení poplat-

ku, tie zostávajú v zmysle platného VZN zachované na úrovni
roku 2011. Na základe žiadosti poplatníka správca dane zníži poplatok o 6 eur občanom
v hmotnej núdzi, pričom sa musia preukázať rozhodnutím úradu práce sociálnych vecí a rodiny o priznaní dávky a príspevkov
v hmotnej núdzi. O 6 eur aj občanom s ťažkým zdravotným po-

Daň za psa zostáva v Trenčíne
na úrovni roku 2012
Pre majiteľov psov sa výška
miestnych daní v novom roku
nemení. Za jedného psa chovaného na území mesta, okrem
rodinných domov s výbehom
zaplatí jeho majiteľ 30 eur. Ročná sadzba dane za psa chovaného v rodinnom dome a iných

nehnuteľnostiach s výbehom je
aj pre budúci rok 12 eur. Mesto
oslobodí od dane za psa záchranárskeho psa so špeciálnym výcvikom, ale aj psa, ktorého si
občan vezme z trenčianskej karanténnej stanice.

ZO ZÁPISNÍC VMČ
Azor je asi 1,5 ročný kríženec
špica. Psíka našli ešte 22. októbra minulého roku na Kožušníckej
ulici. Mal na sebe hnedý kožený
obojok s červenými diamantíkmi. Vhodný je do bytu, k deťom
i starším ľuďom. Má priateľskú
a neagresívnu povahu.

Eli je asi osemročná fenka nemeckého ovčiaka, ktorú do karanténnej stanice prepchali cez
plot. Je veľmi prítulná, má rada
mladších aj starších ľudí a je
poslušná. Vhodná je na dvor.
V prípade záujmu možno
stanicu navštíviť osobne alebo využiť telefonické kontakty
0915 785 007, 0903 785 007.
Ľudia, ktorí si osvoja psíka
z karanténnej stanice, budú
oslobodení od dane za psa.

Výbor mestskej časti STRED mal verejné zasadnutie 17.
decembra 2012 na Mestskom úrade v Trenčíne. Na stretnutí sa
okrem prerokovania niekoľkých žiadostí o predaj pozemkov hovorilo aj o probléme parkovania v tejto časti mesta. Vlastníci bytových domov na Soblahovskej ulici sa na výbor obrátili so žiadosťou o vyriešenie parkovania osobných áut v okolí ich domov,
parkujú aj zamestnanci a návštevníci okolitých zariadení.
Výbor mestskej časti JUH sa v decembri stretol v KC Aktivity na Juhu dva razy 3. a 10. 12. 2012. Kým prvé stretnutie sa
zaoberalo najmä požiadavkami občanov a poslancov, náplňou
druhého bolo prerokovanie návrhu Programového rozpočtu na
rok 2013 – 2015. Výbor navrhol namiesto plánovaného vybudovania chodníkov v parku pod Juhom zrealizovať schválený projekt kolmého parkovania na Halalovke, opraviť schody na Ul.
gen. Svobodu, opraviť prepadnutú komunikáciu na Šafárikovej
ul., opraviť schody za zadným vchodom Južanky, opraviť schody na Východnej ul. nad konečnou zastávkou MHD liniek č. 23
a 28 medzi garážami.
Zápisnice nájdete v plnom znení na www.trencin.sk (pod samosprávou mesta a mestským zastupiteľstvom).

POZÝVAME VÁS NA ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred

21. 1. 2013 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 16. 1. 2013 o 16.00 v KD Zlatovce
VMČ Juh

7. 1. 2013 o 18.00 v ZŠ na Novomeského ul.

VMČ Sever

9. 1. 2013 o 16.00 v KS Kubrica
STRANU PRIPRAVILA (EV)

stihnutím, prevažne alebo úplne bezvládnym so stavom k 1. 1.
bežného zdaňovacieho obdobia.
Tí budú potrebovať preukaz ZŤP
a rozhodnutie o posúdení zdravotného stavu.
O 16 eur môže byť znížený
poplatok u občana, ktorý musí
z dôvodu nedostupnosti smetiarskeho vozidla zabezpečiť
zvoz odpadu k stanovišťu zbernej nádoby. Poplatník musí mať
stanovisko útvaru životného
prostredia.

MESTSKÁ
ŠKOLSKÁ
RADA MÁ
NOVÉ ZLOŽENIE
Ustanovujúce zasadnutie Mestskej školskej rady
(MŠR) v Trenčíne sa konalo 12. decembra 2012. Jej
funkčné obdobie sa začalo
18. 12. 2012 a jej mandát
bude trvať štyri roky. Predsedom novozvolenej Mestskej školskej rady sa stala
Stanislava Maršálková. Členovia: Mgr. Jana Gáborová,
Mgr. Marián Lopatka, Jarmila Mráziková, Mgr. Ivan
Pavlík, Mgr. Anna Plachká,
Mgr. Jarmila Rajnincová,
Ing. Mária Špániková, PaedDr. Jozef Vakoš, PhD. Delegovaní zástupcovia mesta: doc. Ing. Oto Barborák,
CSc., Bc. Tomáš Vaňo.

OZNAM

 Zber vianočných
stromčekov
Mesto Trenčín bude zabezpečovať zber vianočných
stromčekov zo stanovíšť nádob na komunálny odpad
prostredníctvom Mestského hospodárstva a správy
lesov, m.r.o. Zber sa začne
6. januára 2013 a potrvá do
12. februára 2013, a to vždy
v utorok. Odvoz vianočného
stromčeka je možné nahlásiť aj u p. Kusendu na tel. č.
0902 911 051.

4. január 2013
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dobré správy

Pre Miloša Šnajdra to bol úspešný rok
Trenčan Miloš Šnajdr mladší získal v roku 2012 na Floride
tretie miesto na prestížnej súťaži Mr. Olympia masters,
na Majstrovstvách sveta v silovom trojboji skončil druhý
a na konto si pripísal niekoľko slovenských rekordov.

Podujatie Mr. Olympia masters je ako Mr. Olympia, ale pre
súťažiacich nad 40 rokov. Ide
o vrchol kulturistickej scény,
pričom nič vyššie už pre profesionálov neexistuje. Súťaž sa konala v Miami na Floride (USA)
a jediným zástupcom zo Slovenska bol Miloš Šnajdr. „Na súťaž
sa posielali pozvánky a mal som
tú česť jednu obdržať,“ povedal.
Konkurencia bola veľká, pozý-

vali len tých najlepších a tí zase
dostali šancu stretnúť sa na seminároch s legendami kulturistiky a víťazmi Mr. Olympia ako
Lou Ferrigno, Dorian Yates, Lee
Haney, Ronnie Coleman, Lenda
Murray, Shawn Ray či Lee Labrada.
Svoje sily si Miloš Šnajdr meral so súpermi v súťaži Powerlifting Exstravaganza, kde sa mu
v mŕtvom ťahu RAW (bez po-

mocného dresu) podarilo výkonom 350 kg vytvoriť slovenský
rekord a najvyšší výkon súťaže.
Celkovo podľa prepočtu na telesnú váhu skončil na 3. mieste. „Zvíťazil Američan, ktorý
pri váhe 60 kg zdvihol 260 kg, čo
je až neskutočné,“ spomína M.
Šnajdr.
Ďalší úspech prišiel v septembri, keď na Majstrovstvách
sveta asociácie GPC v silovom
trojboji RAW skončil v kategórii do 125 kg druhý. Vytvoril tri
slovenské rekordy – v drepe,
mŕtvom ťahu a v celkovom súčte
a zvíťazil v disciplíne mŕtvy ťah.

Tituly Petra Klimu a Jozefa Gabrhela
Rok 2012 priniesol majstrovské tituly aj v súťažiach benchpress – silákov amatérov v kategórii masters, ktorá sa
počíta po štyridsiatom roku života.

Petrovi Klimovi sa v júni
2012 podarilo obhájiť dvojná-

sobného majstra Európy v tlaku na lavičke, keď v rakúskom
meste Horn získal prvenstvo
v kategórii do 110 kg s výkonom
210 kg, pričom sa oproti predošlému roku ešte zlepšil o 20 kilogramov. Rovnako cenný kov
a titul majstra sveta získal v septembri 2012 na Majstrovstvách
sveta v nemeckom Herzbergu,
kde nad seba zdvihol rovnakú
váhu 210 kilogramov.
Majstra Európy získal v júni
v tejto disciplíne aj ďalší Trenčan Jozef Gabrhel. V kategórii
do 75 kilogramov podal výkon

117,5 kg. Na Majstrovstvách
sveta sa zlepšil o desať kilogramov, čo mu stačilo na tretiu
priečku. Obom športovcom blahoželáme!
STRANU PRIPRAVILA (EV)

Jubilejný 40. ročník európskeho pohára
„International karate open Slovenja
2012“ bol pre trenčiansky klub Laugaricio príjemným zakončením roka.

vicemajstra
Európskeho pohára.
Zoznam ocenených dopĺňa v kategórii open
tretí Václav
Unzeitig.
„Ukončenie
kalendárnej sezóny malo príjemnú
bodku. S potenciálom, ktorý v súčasnosti v mládeži máme, sme
dosiahli stanovené méty. Verím,
že sa nám bude dariť aj v roku

POZVÁNKA

Astronomicko-vedecký
deň pre verejnosť
19. januára 2013
Trenčianska Univerzita A.
Dubčeka v Trenčíne, budova
B (bývalá CEVA), Študentská 2, Trenčín, prízemie

Trenčania na Európskom pohári v karate

V konkurencii pretekárov
európskej špičky sa podarilo
bronzové umiestnenie v kategórii žiakov talentovanému Tomášovi Dobiašovi. V ženskej
kategórii 3. miesto získala Martina Valentiková. V športovom
zápase kumite 12 – 13 ročných
do 40 kg vybojovali 1. miesto
Martin Šipek a 3. miesto Marek
Pončka, Adam Bojko (+16 r.) do
67 kg skončil tretí. V dorasteneckej kategórii do 63 kg sa prebojoval až do ﬁnále Libor Vlček,
ktorý tesne podľahol pretekárovi
z Macedónska a získal tak titul

Blahoželáme!

2013, keď oslávime 20. výročie vzniku nášho klubu. Želám
všetkým trénerom mládeže veľa
úspechov,“ povedal šéftréner
Laugaricia Dušan Hajmach.

Program:
14.15 – 15.00 | Mgr. Stanislav
Šimkovič (FPV UKF Nitra):
Teória relativity pre každého
Prednáška jednoduchým spôsobom oboznámi poslucháčov
so základmi tejto Einsteinovej
teórie.
15.20 – 16.05 | Ing. Peter Palúch, PhD (FRI ŽU Žilina):
Nové trendy internetu
Prednáška sa bude snažiť odpovedať na otázku, akým spôsobom sa bude internet v budúcnosti uberať.
16.25 – 17.20 |
Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc (FMFI UK Bratislava): Slovenské meteority
Horniny z vesmíru, sa občas zatúlajú aj na Slovensko. V rámci
prednášky sa budú poslucháči
môcť pozrieť na meteority dopadnuté u nás aj na vlastné oči.
17.40 – 18.40 | Doc.Ing. Július Štelina, CSc (EF ŽU Žilina): Čo je Higgsov Bozón
Fyzici sa dočkali objavu novej
častice – Higgsovho bozónu.
Prednáška vysvetlí význam
tohto objavu pre modernú vedu.
Pozývajú: Kolégium Piaristov
v Trenčíne, Žilinská univerzita v Žiline, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
a Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne.
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otázky a odpovede
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste


Existuje nejaké telefónne číslo na dispečing zimnej údržby mestských ciest
a chodníkov? Kde sa dá nahlásiť, v prípade potreby, odhrnutie snehu a posyp? Ďakujem
za odpoveď.
Juraj Vidra
Benjamín Lisáček, útvar interných služieb:
Výkon zimnej údržby riadi
správca miestnych komunikácií. Kontaktovať ho môžete na
t. č. 0902 924 974.



Mám otázku ohľadom užívania detského ihriska v areáli
MŠ Východná (alok. triedy).
Po jeho sprevádzkovaní bolo
ihrisko verejné s uvedeným
prevádzkovým poriadkom. Je
pravda, že prevádzkové hodiny zo strany správcu neboli
dodržiavané a čoskoro zmizla
aj tabuľa s prevádzkovým poriadkom. Odvtedy je ihrisko
pre verejnosť uzavreté. Vzhľadom na zvýšený počet detí
predškolského veku v okolí,
vznikla aktivita obyvateľov
okolitých domov toto ihrisko
opäť sprístupniť aj verejnosti
(mimo hodín prevádzky MŠ).
Aká je reálnosť takéhoto zámeru?
Peter Sedláček
Danica Lorencová, Školské zariadenia mesta Trenčín, m. r. o.:
Ihrisko bolo pre verejnosť
otvorené vtedy, keď bol dostatok ﬁnančných prostriedkov na
údržbu a správcu (nášho zamestnanca), ktorý zabezpečoval kontrolu, opravoval a zamykal. Z toho dôvodu bol vyvesený
aj prevádzkový poriadok, ktorý
bol pre verejnosť mimo prevádzky MŠ. V zime prevádzka ihriska nie je možná. Na jar môžeme
zvážiť možnosti na základe ﬁnancií a záujmu rodičov v okolí.
V prípade pomoci z ich strany,
sme ochotní pristúpiť opätovne k otvoreniu ihriska pre verejnosť.



Hrádza Kubranského potoka na Sibírskej ulici bola
v máji zo strany od vody pokosená pracovníkmi Povodia Váhu, zo strany od ulice
ju nepokosil nikto. Neviem,
kto má toto kosiť, ale ak je to
mesto, tak by ste tak mali urobiť aspoň jedenkrát za rok, ak
je to Povodie Váhu, tak by ich
mesto malo donútiť. Faktom

je, že hrádza nebola tento rok
pokosená a je tam viac ako
metrová burina.
Štefan
Ingrid Kuľhová, útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií:
Vyzvali sme vlastníka pozemku na zjednanie nápravy.
Po písomnej komunikácii so
správcom vodného toku SVP,
š. p., boli spresnené informácie
ohľadne zabezpečovania údržby na danej ploche. Nakoľko ide
o pozemok evidovaný v registri
katastra ako E-KN, kde ﬁguruje
na liste vlastníctva 500 vlastníkov (fyzických osôb) mesto vyzvalo Urbársku obec Pozemkové spoločenstvo Kubra-Trenčín
prostredníctvom jej predsedu
o zabezpečenie údržby.

 Je možné, že ﬁrma, ktorá
vyváža smeti, vzala všetky
nádoby pre objekt skautingu
na Hanzlíkovej ulici, mestská
časť Zlatovce?
Budayová
Zuzana Čachová, útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií:
Spoločnosť zabezpečujúca
nakladanie s odpadmi v meste
Trenčín Marius Pedersen, a. s.,
sťahuje nádoby od objektov na
základe požiadavky mesta. Nádoby sa sťahujú od objektov, kde
nebol zistený žiadny poplatník
za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad. Z Hanzlíkovskej ulice č. 2 sa stiahli 2 ks 240 l
nádob, nakoľko tieto nádoby
boli evidované na materskú školu, ktorá už svoju činnosť neprevádzkuje a iný poplatník k daným nádobám nebol zistený.
 Bývame v rodinnom dome
v časti, kde parkujú vozidlá
z okolitých ﬁriem a často sa
stáva, že zaparkované auto
nám blokuje vjazd na pozemok. Ako postupovať v takomto prípade – je možné
požiadať o pomoc (mestskú)
políciu? Je potrebné mať
vjazd adekvátne označený?
Dušan V.
Petr Vojtěch, mestská polícia:
Ak Vám zaparkované vozidlo blokuje vjazd na pozemok,
jeho vodič porušil ustanovenie zákona o cestnej premávke
a tým spáchal priestupok. Ak takáto situácia nastane, môžete sa
obrátiť na mestskú políciu ale-

bo na Policajný zbor SR. Je však
potrebné, aby bolo pre účastníkov cestnej premávky zrejmé,
že ide o vjazd na pozemok alebo
výjazd z pozemku.

 V ponuke online 4 kamier
máte 15 pohľadov na Trenčín.
Ale kamera č. 1 v skutočnosti
ponúka iba 1 záber, kamera
č. 3 sníma asi lietajúce holuby,
no a č. 4 je vypnutá. Mrzí ma
to, skúste s tým niečo urobiť.
Dušan Golský
Jiří Slynko, kancelária prednostu:
Kamera č. 1 bola dlhodobo
nefunkčná, pôvodne bola otočná. Neskôr sme ju vymenili za
statickú, takže poskytuje aktuálne len jeden pohľad. Pohľady kamery č. 3 boli skutočne
posunuté, aktuálne by to malo
byť v poriadku. Kamera č. 4 je
nefunkčná. Predpokladám, že
v budúcom roku by sa mohla
vymeniť, ﬁnančné prostriedky v rozpočte boli odsúhlasené. Dnes ešte nevieme povedať,
či bude otočná alebo statická.
Otočná je totiž náročnejšia na
ﬁnancie i na kvalitu (otáča sa 24
hodín denne, celý rok, každých
5 sekúnd). Oprava je nerentabilná.
 Verejné korčuľovanie na
zimnom štadióne je maximálne 2-krát do mesiaca. Na krajské mesto je to veľmi málo.
Vladimír Rapan
Robert Buchel, Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o:
Zimný štadión P. Demitru
disponuje iba jednou ľadovou
plochou a na základe nájomných
zmlúv musí byť ľadová plocha
prioritne poskytnutá pre potreby hokejového klubu. Mesto sa
napriek tomu snaží každé jedno
voľné miesto v časovom rozpise
využiť pre verejné korčuľovanie.
 Ak chcem vymeniť na svojom panelákovom byte okná
za plastové, musím si splniť
oznamovaciu povinnosť na
mestskom úrade?
Z. P.
Beáta Bredschneiderová, útvar
stavebný, životného prostredia,
dopravy a investícií:
Opravy a výmeny okien sú
podľa stavebného zákona deﬁnované ako udržiavacie práce,
pri ktorých nie je potrebné ani

ohlásenie. Výmenu môžete realizovať bez povolenia stavebného úradu. V prípade, že pri
výmene zároveň meníte rozmery, tvar alebo členenie okien, je
potrebné výmenu vopred ohlásiť stavebnému úradu. Tlačivo
na ohlásenie udržiavacích prác
nájdete na stránke mesta www.
trencin.sk/20106.
Ohláseniu
podlieha aj výmena okien na
stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

 Kto má na starosti toalety
a chodby na mestskom zimnom štadióne? Chodievam na
zápasy Dukly a keď vidím, ako
sú tam častokrát zaprášené
a ušmudlané pisoáre, umývadlá, steny a podlaha, tak sa zamýšlam nad tým, či toto vôbec
niekto pravidelne kontroluje,
rieši a čistí. Takisto aj chodby
v útrobách štadióna.
Patrik Zeleník
Robert Buchel, Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o:
V tomto roku dalo mesto
Trenčín nemalé prostriedky do
opravy a rekonštrukcie chladenia, rozvodov elektrickej energie, betónovej plochy pod ľadom. Toto boli nevyhnutné veci,
aby vôbec mohol zimný štadión
fungovať pre potreby extraligových zápasov.
Čo sa týka sociálnych zariadení, tie má v prenájme hokejový klub Dukla Trenčín, ktorý je
na základe zmluvy povinný sa
o tieto priestory starať. Chodby
v útrobách štadiónu sa periodicky čistia strojom. Ďakujeme
za podnet, budeme kontaktovať
nájomcu a požadovať zlepšenie.
 Kde sa v Trenčíne nachádzajú CO kryty? Koľko ich je
a sú funkčné?
Trenčan
Benjamín Lisáček, útvar interných služieb:
V Trenčíne je 34 úkrytov pre
obyvateľstvo v správe Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín. Kryty sú
funkčné, pravidelne kontrolované a udržiavané. Všetky informácie, vrátane lokalít CO krytov nájdete v príručke civilnej
ochrany obyvateľstva na našej
webovej stránke: http://www.
trencin.sk/krizove_situacie.
STRANU PRIPRAVILA (ES)
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KINO

január 2013
16., 18. 1. | 19.00 | Lovci hláv

Projekcia japonských animovaných filmov
spojená s krátkou prednáškou.

ARTKINO METRO

25., 27. 1. | Nevestinec

Mierové nám. 4, tel.: 032/743 44 15,
www.lampart.sk
3., 4. 1. | 19.00 | Rozchod
Nadera a Simin

Manželská dráma z Iránu prináša príbeh
o tom, ako fatálne dokážu ľudské osudy
a rodinné vzťahy ovplyvniť spoločenské
predsudky a prísny právny systém.
5., 6. 1. | 19.00 | Musíme si
pohovoriť o Kevinovi

Eva sa kvôli svojmu synovi vzdá kariéry,
ale zanedlho po pôrode zistí, že v ich vzťahu niečo nie je v poriadku. Kevin sa od
ranného veku voči svojmu okoliu správa
agresívne a nenávisť k matke kulminuje
v puberte až do vraždy.
6. 1. | 16.00 | Tintinove
dobrodružstvá

Príbeh filmu sleduje osudy výnimočne
zvedavého mladého reportéra Tintina a jeho verného psieho spoločníka
Snowyho.
8., 9. 1. | 19.00 | Volám sa
Oliver Tate

Oliver Tate má 15 a vyrastá niekde vo Walese v 80. rokoch. Premýšľa nad samovraždou a únikom do krajiny zidealizovaných
predstáv. Má dva ciele: zachrániť manželstvo svojich rodičov prostredníctvom dobre premysleného plánu a prísť o panictvo
pred šestnástymi narodeninami…
10., 11. 1. | 19.00 | Lono

Rebecca sa vracia do domu starého otca
na anglickom pobreží, kde pred rokmi
prežila svoju prvú, detskú lásku. Rebecca
a Tommy nadviažu presne tam, kde sa
v detstve ich cesty rozišli.
11. 1. | 16.30 | Filmový klub
mladých: Anime play

Projekcia japonských animovaných filmov
spojená s krátkou prednáškou.
12., 13. 1. | 19.00 | Utorok po
Vianociach

Civilná dráma rozpráva príbeh muža,
ktorý sa v pasci svojej vášne rozhodne
zachovať priamo, i keď následky nemôže
predvídať ani on, ani jeho blízky.
13. 1. | 16.00 | Šmolkovia

Dobrodružstvá modrej rasy malých bytostí v dobách stredoveku, ktoré sa musia
vyrovnať samé so sebou a tiež s ľuďmi,
predovšetkým so zlým čarodejom, ktorý je
posadnutý tým, aby sa ich zmocnil.
15. 1. | 19.00 | Biela stuha

Haneke vie, čo dokážu s ľuďmi urobiť potláčané pudy a neľútostne ukazuje, že človek síce môže byť civilizáciou kultivovaný,
ale v niektorých obdobiach je spoločenských pravidiel a príkazov toľko, že kultúra
na človeku pácha skôr násilie a deformuje
ho tak, až násilie začne chcieť vracať.

mladých: Anime play

Roger Brown je najúspešnejším lovcom
hláv – headhunterom – v Nórsku, je ženatý s krásnou ženou a vlastní úchvatný dom. Žije nad pomery a potajomky
kradne umelecké diela. Na slávnostnom
otvorení galérie mu žena predstaví muža
menom Clas Greve, ktorý je majiteľom
originálu Rubensovho Lovu na diviaky,
jedného z najžiadanejších obrazov. Roger
sa chce stať finančne nezávislým a začne
plánovať svoju najväčšiu krádež.
18. 1. | 15.30 | Filmový klub
mladých: Filmy FAMU Praha
III.
15.30 | Blok animovaných
filmov
16.30 | Blok dokumentárnych
filmov
17.30 | Blok hraných filmov
19., 20. 1. | 19.00 | V tme

Leopold Socha, poľský špekulant a zlodej,
poskytne útočisko skupinke utečencov
z geta. Samozrejme, nie zadarmo, keďže
spočiatku celú vec vníma len ako príležitosť dobre si zarobiť. No časom si utečencov obľúbi a začnú sa v ňom prebúdzať
city, aké dovtedy nepoznal. Tento Sochov
postupný morálny prerod vrcholí vtedy,
keď sa rozhodne utečencov chrániť aj za
cenu ohrozenia vlastného života.

Nevestinec je súcitný film, nie len 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 prežívajú.
27. 1. | 16.00 | Detské
predstavenie: Arthur
zachráni Vianoce
29., 30. 1. | 19.00 | Užívaj si,
ako sa len dá!

Hrdinami novej romantickej komédie
Woodyho Allena sú výstredný Newyorčan,
mizantrop Boris a mladá naivná južanka
Melody. Keď za ňou pricestujú rodičia, aby
ju zachránili, jej matka hneď začne plánovať, ako Melody prinútiť k rozchodu.
31. 1. | 19.00 | Vojdi do
prázdna

Oskar pracuje ako drogový díler, Linda
v striptízovom bare. Obaja si sľúbia, že sa
už za žiadnych okolností nikdy neopustia.
Počas jednej noci je však Oscar pri policajnej razii zastrelený. Lenže sľub, ktorý
dal sestre mu nedovolí opustiť tento svet.
Jeho duch blúdi nočným Tokiom a realita
stráca pevné obrysy. Prítomnosť sa začína
miešať s minulosťou i budúcnosťou a vytvára vizuálne úchvatný a zároveň desivý
kokteil.

CINEMAX

v novom slovenskom filme s fantastickými
hereckými výkonmi! Matka a dospievajúca dcéra v zápase o toho istého muža. Tri
kamarátky v najlepšom veku sa rozhodnú
osláviť na chalupe rozvod, štyridsiate narodeniny a nové sexuálne dobrodružstvo.
Nepočítajú však s príchodom Zuzinej 16
ročnej dcéry Miry, ktorá si okrem rebelantstva voči svetu konvencií prinesie aj
nenávisť k matke a túžbu byť za každú
cenu milovaná.
24. – 31. 1. | Chlap na
roztrhanie

Bývalý profesionálny športovec sa snaží
odčiniť svoju minulosť tým, že začne trénovať futbalový tím svojho syna. Bohužiaľ
však zistí, že mamičky jeho zverencov sú
strašne krásne a neposedné a dosť ťažko
sa im odoláva.
ARTMAX

Filmy pre náročného diváka každú stredu
večer. Vstupné 3,50 €, s film kartou 2 €.

DIVADLO
POSÁDKOVÝ KLUB
(bývalý Dom armády)
Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815
29. 1. | 19.00 | Ryba v trojke

Pri príležitosti životného jubilea pani Maríny Kráľovičovej bude v Trenčíne uvedená
hra „Ryba v trojke“. Nenechajte si ujsť mimoriadnu príležitosť a príďte si pozrieť hrôzostrašnú komédiu o tom, že podceňovať
sluhov sa nevypláca.

ZOC MAX, M. R. Štefánika 426,
tel.: 032/741 92 40, www.cine-max.sk

KINO HVIEZDA

1. – 17. 1. | Hobit

20. 1. | 18.00 | Skupinová
terapia (Psychiatrická dráma
s pesničkami)

20. 1. | 16.00 | Detské
predstavenie: Doba ľadová 4:
Zem v pohybe

Ul. kniežaťa Pribinu 2

22. 1. | 19.00 | Kurz
negatívneho myslenia

Partia niekoľkých hendikepovaných ľudí
pod vedením ráznej psychologičky vyráža za svojim ďalším cieľom: presvedčiť
tridsaťpäťročného Geira, ktorý po autonehode skončil na vozíku (naviac ako impotentný), že by sa mal pridať k ich skupine,
naučiť sa spoločne s nimi pozitívne myslieť a zachrániť tak svoje rozpadajúce sa
manželstvo.
23., 24. 1. | 19.00 | Atlas
mrakov

Filmová adaptácia románu Davida Mitchella rozpráva šesť žánrovo odlišných
príbehov, ktoré sa odohrávajú v rôznych
časoch a na rôznych miestach od začiatku 19. storočia až po postapokalytickou
budúcnosť.
25. 1. | 16.30 | Filmový klub

Film sleduje cestu Bilba, ktorý sa vďaka
čarodejníkovi Gandalfovi ocitne v spoločnosti trinástich trpaslíkov v čele s legendárnym bojovníkom Thorinom.
17. – 31. 1. | Divoký Django

Dej sa odohráva dva roky pred americkou
občianskou vojnou Severu proti Juhu.
V hlavnej úlohe s Jamie Foxxom ako
otrokom Djangom, ktorý sa pod vplyvom
nemeckého lovca ľudí doktora Schultza
v podaní Christophera Waltza, sám stane
krutým lovcom.
17. – 31. 1. | Miluj ma alebo
odíď

Trojuholník lásky, príťažlivosti a nenávisti

Podtitul predstavenia presne vystihuje jeho
atmosféru. Netreba sa však obávať slova
dráma. Obávať sa treba dramatického žánru. V tomto prípade komédie. Ide vlastne
o komédiu? Pýtajú sa členovia súboru sami
seba s obavami. Bude sa dať zasmiať na
bizarných osudoch celkom obyčajných ľudí,
ktorých do psychiatrického ústavu dohnalo
zdanlivo banálne pochybenie? Bude!

2 | KAM

kam v trenčíne

KLUB LÚČ

1. – 9. 1. | Zima, zimka,
zimuška

Ul. kniežaťa Pribinu 2,
tel.: 0903 027 910, www.klubluc.sk
26. 1. | 19.00 | Divadlo
Kolomaž a T.U.K., Patrik
Ouředník: Europeana

Trenčianske divadlo Kolomaž a tvorivá
umelecká kantína TUK prichádza s prvou
reprízou dramatizácie literárnej predlohy
Patrika Ouředníka Europeana. Na príklade
provokatívnej koláže, asambláže vojen,
vraždenia, myšlienkových prúdov, vynálezov a dokumentárnych prvkov stvárňuje
divadlo Kolomaž absurdný pohľad na svet
dvadsiateho storočia.

Výstava žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy.
10. 1. – 6. 2. | Prezentačná
výstava Strednej odbornej
školy stavebnej Emila Belluša

GALÉRIA
M. A. BAZOVSKÉHO
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 výtvarného umenia. Inovovanú expozíciu Miloša
Alexandra Bazovského, pripravenú pri
príležitosti 40. výročia založenia galérie,
tvorí 52 malieb a 18 kresieb.
1. 1. – 15. 3. | Slovenské
výtvarné umenie 20. storočia
v zbierke Bohumila Hanzela

Jednou z najprestížnejších – racionálne
koncipovaných súkromných kolekcií slovenského výtvarného umenia – je zbierka
Bohumila Hanzela. Po príliš všeobecne
zameraných začiatkoch svojej zberateľskej činnosti ju začal profilovať s ohľadom
predovšetkým na zakladateľskú generáciu
slovenského výtvarného umenia a na
umenie autorov s nástupom konca 50.
a začiatku 60. rokov.

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

VÝSTAVNÉ
PRIESTORY TSK

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE

Palackého 27, tel.: 032/743 68 58,
www.gmab.sk

Hasičská 1, 1. posch.

13. 1. | 18.00 | Štvorručný
klavír

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

7. – 31. 1. | Tvorenie
s potešením

Klub priateľov vážnej hudby vás pozýva
na koncert Františka Perglera a Idy Černeckej.

KLUB LÚČ

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE

11. 1. | 21.00 | Slobodná
európa

Kniežaťa Pribinu 2, tel.: 0903 027 910,
www.klubluc.sk

Koncert.

7. – 31. 1. | Výstavky kníh pre
deti alebo deti zoznámte sa
s niečím novým

18. 1. | 21.00 | Reggae night

7. – 13. 1. | Knihy o športe –
zimné športy

25. 1. | 21.00 | Interior sounds
V.

14. – 20. 1. | Predstavujeme
knihy spisovateľa Thomasa
Brezinu

Koncert skupín Foolk, Karaoke tundra
a Abnormal & guests.

21. – 27. 1. | Potulky prírodou

GALÉRIA A KAVIAREŇ
VÁŽKA

Koncert skupín Ill Billy Hitec, Distanc
a I-man.

KULTÚRNE CENTRUM
AKTIVITY
Kyjevská 3183, tel.: 032/658 26 08,
www.kcaktivity.sk
7. – 31. 1. | Tancujúce tigríky
– tanečné jasličky

Charakteristika: prvé tanečné jasličky pre
deti od 1,5 roka s rodičom. Informácie a prihlášky na 0903 783 724 alebo tancujuce.
tigriky@gmail.com.
7. – 31. 1. | Tanečná škola
Goonies

Tanečná škola moderného tanca pre deti
od 5 rokov. Informácie a prihlášky na
0915 101 051.

Posedenie pri živej hudbe.

7. – 31. 1. | Tanečná škola
Aura dance

KLUB LÚČ

19. 1. | 19.00 | Ľubica
Christophory

Tanečná škola moderného tanca pre deti od
4 rokov do 20 rokov. Informácie a prihlášky
na 0908 731 125.

Kniežaťa Pribinu 2, tel.: 0903 027 910,
www.klubluc.sk
1. – 31. 1. | Igor Zúbexamen:
The story goes on...

Výstava kresieb a fotografií.

CENTRUM SENIOROV
MESTA TRENČÍN
Osvienčimská č. 3, tel.: 032/743 45 35
7. – 31. 1. | Batikované
obrázky

Výstava prác žiakov Súkromnej ZUŠ –
Sihoť.

KONCERTY
PIANO KLUB

Koncert folkovej hudobníčky.

PRE DETI
VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE
21. 1. | 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. 1. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

Miesto konania: pobočka Kubra (v Kultúrnom centre Kubra).

KLUB LÚČ

7. – 14. 1. | Krehké stretnutia
/ Křehká setkání

19. 1. | 19.00 | Robert Burian
– First time in Trenčín

Ul. Kniežaťa Pribinu 2,
tel.: 0903 027 910, www.klubluc.sk

Výstava študentov Strednej odbornej školy sklárskej Lednické Rovne a študentov
Střední uměleckoprůmylové školy sklářské
Valašské Meziříčí.

Veľká DJ párty, účinkujú Robert Burian,
Anfree & Tanya, Mairee, Exe, Shaggy.

13. 1. | 16.00 | Detský
divadelný klub: Červená
čiapočka

POSÁDKOVÝ KLUB
(bývalý Dom armády)

POSÁDKOVÝ KLUB
(bývalý Dom armády)

Výstava ručných prác s vianočnou tematikou.

Veselé tvorivé stretnutie pre deti do 6 rokov
a ich rodičov. Deti sa hravým a zábavným spôsobom oboznamujú s výtvarným
umením. Učia sa pracovať s farbou, tvarom
a rôznymi materiálmi.

11., 18., 25. 1. | 18.30 |
Fascination Acoustic Trio

Mierové námestie 34

Ulica pod Sokolicami 16,
tel.: 032/744 50 81, www.pianoclub.sk

1. – 8. 1. | Krása, moja záľuba

9., 23. 1. | 9.30 – 11.30 |
Galerkovo

28. 1. – 3. 2. | Predstavujeme
tvorbu súčasných
slovenských autorov kníh pre
deti

Ul. k dolnej stanici

Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815

Súťaž detí, ktoré navštevujú knižnicu. Podmienky súťaže budú zverejnené v pracoviskách s detskou literatúrou a na www.vkmr.
sk Deti, nebuďte „out“. Zapojte sa a ukážte,
že čítanie je stále „in“.

Palackého 27, tel.: 032/743 68 58,
www.gmab.sk

Výstava prác detí navštevujúcich výtvarné
krúžky v KCA.

Hasičská 1, 1. posch.

8. – 31. 1. | Hľadáme kráľa
čitateľov

GALÉRIA
M. A. BAZOVSKÉHO

7. – 31. 1. | Čarovný svet
vosku

8. 1. – 28. 2. | Ľudské práva

Fotografie žiakov Strednej umeleckej školy v Trenčíne.

GALÉRIA
M. A. BAZOVSKÉHO

KULTÚRNE CENTRUM
AKTIVITY

Srdečne vás pozývame na výstavu enkaustických obrazov Janky Zaťkovej.

VÝSTAVY

číslo 1 | ročník XV

25. 1. | 19.00 | Oldies

Hudobná párty.

Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815
30. 1. | 17.00 | Hrajú nám pre
radosť

Koncert detí ZUŠ Trenčín.

Šibalská červená čiapočka, hlúpy vlk a zaľúbený poľovník rozohrávajú expresívnym
herectvom, prekvapivou dejovou linkou
a pútavým výtvarným spracovaním diálogy
o hlade, láske a vytúženom autiaku. Autorský prepis známej rozprávky o Červenej čiapočke. Hra plná vizuálnych efektov
a dynamického príbehu podfarbeného
tanečnou hudbou.

8., 15., 22., 29. 1. | 15.00
– 17.00 | Klub malých
keramikárov

Tvorivé dielne pre deti od 6 – 14 rokov s výučbou základnej práce s hlinou a glazúrou
a inými netradičnými materiálmi.
8. 1. | Motýľ do zbierky –
veľké dekoračné motýle
15. 1. | Vtipný vtáčik na
zavesenie
22. 1. | Slnko a mesiac
29. 1. | Tanier s kvetinovým
ornamentom
9., 16., 23., 30. 1. | 9.30 –
10.30 a 16.00 – 17.00 |
Tvorenie s potešením pre
najmenších

Tvorivé popoludnie pre deti od 2 rokov
v sprievode jedného z rodičov. Prihlášky
a informácie na 0918 561 320.
9. 1. | Rozprávkové
postavičky – Snehulienka
a sedem trpaslíkov

4. január 2013
16. 1. | Veselé vtáčiky
s búdkou na zavesenie
23. 1. | Zamrznutý
snehuliaci – Snehuliačikovia
z recyklovaných materiálov

kam v trenčíne
OC LAUGARICIO
Belá 7271, tel.: 032/658 53 94,
www.laugaricio.com
26. 1. | 15.00 – 18.00 | Ľadová
krása – tvorivé dielničky

30. 1. | Kamarát Macko –
hravá dekorácia do detskej
izbičky
10., 17., 24., 31. 1. | 15.00
– 17.00 | Tvorivé dielničky –
klub

Kurz je určený pre všetky úrovne od začiatočníkov až po pokročilých.
10. 1. | Sýkorky v zime –
dekorácia vtáčej búdky do
detskej izby
17. 1. | Obrázok so
snehuliakom – malý obrázok
v krabičke vyrobený
z orechových škrupiniek

Tvorivé dielničky nielen pre deti, ale aj pre
dospelých. Pripravené budú aktivity, kde si
budete môcť vlastnoručne vyrobiť všelijaké
čudá spojené s krásnou zimou.

VOĽNÝ ČAS

24. 1. | Fľaštičky do kuchyne –
vyspávanie fľašiek prírodným
materiálom a potravinami

KLUB LÚČ

31. 1. | Maľovanie krepovým
papierom – dúhové obrázky
vytvorené jednoduchou
technikou, namočením
krepového papiera.

15. 1. | 19.00 | Whiskiho
cestovateľské kino

11., 18., 25. 1. | 15.00 – 16.00 |
Šikovné pršteky

VÝSTAVISKO EXPO
CENTER a.s.

Kniežaťa Pribinu 2, tel.: 0903 027 910,
www.klubluc.sk

Pokračovanie obľúbených cestopisných
prednášok.

Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk
26. – 27. 1. | Medzinárodná
výstava psov

XIV. ročník Medzinárodnej výstavy psov
všetkých plemien.

MATERSKÉ CENTRUM
SRDIEČKO
Tvorivé a keramické workshopy pre deti ZŤP.

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

11. 1. | Sobí kamaráti
– jednoduchí sobíci
z recyklovaného materiálu

10., 17., 24., 31. 1. | 10.30 |
Mommies English Club

18. 1. | Vtáčí domček –
dekorácia do detskej izby

11., 18., 25. 1. | 10.30 | Mami
spricht Deutsch

25. 1. | Snehová krajina
– zasnežené krajinky
z konárikov, vaty a papiera

Mamičky sa rozprávajú po nemecky.

MATERSKÉ CENTRUM
SRDIEČKO
Pobočka v KC Stred,
Ul. 28. októbra 2, tel.: 032/652 21 36
8., 22. 1. | 10.00 – 12.00 |
Riekankovo

Deti a mamy sa spoločne hrajú pri riekankách.
8., 15., 22., 29. 1. | 16.30 |
Popoludňajšie Riekankovo

5. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Mamy sa rozprávajú po anglicky.

26. 1. | 9.00 – 18.00 |
Rodičovský kurz

Stretnete sa s pediatrom, laktačnou poradkyňou, právničkou, psychologičkou. Je
potrebná predchádzajúca rezervácia.

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE

KULTÚRNE CENTRUM
AKTIVITY

Jaselská 2, 032/770 83 00, www.vkmr.sk

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

2., 9., 16, 23., 30. 1. | 8.00
– 9.30 | Babi, pošli mi to
mejlom

7. – 31. 1. | Cvičenie pre ženy
s Vladom Ondrovičom

Inštruktáž na zvládnutie základov PC
a komunikácie prostredníctvom e-mailu
pre seniorov. Kontakt na prihlásenie:
032/770 83 14.

Cvičenie pre ženy zamerané na posilňovacie cviky v intervalovom cvičení s fázami
odpočinku, ktorého výhodou je vysoký
energetický výdaj. Viac informácii nájdete
na www.kcaktivity.sk.

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE

7., 14., 21., 28. 1. | 17.15
– 18.15 | Pilates pre
začiatočníkov

Hasičská 1, 2. posch.
8. – 31. 1. | Kyberšikana

Prednáška a diskusný klub o nástrahách
internetu s psychologičkou Mgr. Ivetou
Izraelovou pre žiakov ZŠ. Ponuka pre pedagógov a žiakov, konkrétny termín treba
dohodnúť na tel. č. 032/746 07 15 alebo
deti@vkmr.sk.
17. 1. | 16.00 | Alkohol: Cesta
do neba či do pekla

Závislosti v rodine, koľko a ako pijeme,
ako vzniká závislosť, možnosti liečby, ako
pomôcť závislému človeku. Diskutujú
Mgr. T. Hrušovská a hostia.

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE
V Trenčianskej univerzite A.
Dubčeka budova B – prízemie.
19. 1. | 14.15 | Astronomickovedecký deň pre verejnosť –
prednášky s diskusiou

Mgr. Stanislav Šimkovič (FPV UKF Nitra):
Teória relativity pre každého
Ing. Peter Palúch, PhD (FRI ŽU Žilina):
Nové trendy internetu
Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc. (FMFI
UK Bratislava): Slovenské meteority.
Doc. Ing. Július Štelina, CSc (EF ŽU Žilina):
Čo je Higgsov Bozón.

POSÁDKOVÝ KLUB
(bývalý Dom armády)
Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815
8. 1. | 16.00 | Vyhodnotenie
včelárskeho roka –
seminárna beseda

Prednášajú Ing. Vieroslav Pelech a Ivan
Štefánek.

7., 14., 21., 28. 1. | 17.30
– 19.00 | Klub francúzskej
konverzácie

Trojmesačný konverzačný klub je vhodný
pre stredne pokročilých.
7., 14., 21., 28. 1. | 18.30 –
19.30 | Choreografia Fan Veil
pre pokročilé tanečnice

Kurz je určený tanečniciam, ktoré dobre
ovládajú základy brušného tanca a vedia
prvky spájať do tanečných kombinácii.
Prihlásiť sa treba vopred na tel. čísle:
0908 788 560.
7., 14., 21., 28. 1. | 18.30 –
19.30 | Aerobic s Monikou
Ušiakovou

Aeróbna hodina s prvkami dance aerobiku
spojená s posilňovaním a strečingom.
7., 14., 21., 28. 1. | 19.30 –
20.30 | Brušné tance pre
začiatočníkov a mierne
pokročilých

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú
naučiť brušný tanec a pre absolventky kurzu brušného tanca pre začiatočníkov. Prihlásiť sa treba vopred na
anide@seznam.cz alebo na tel. čísle:
0908 788 560.
8., 15., 22., 29. 1. | 16.45 –
17.45 | Zdravotný pilates

Cvičenie vhodné pre začiatočníkov a ľudí
s bolesťami chrbta.
8., 15., 22., 29. 1. | 17.30 –
19.00 | Francúzsky jazyk
pokročilí
8., 15., 22., 29. 1. | 18.30 –
19.30 | Cvičenie Tai Cchi

Prednáša Ing. Boldiš.

Tai-či pochádza zo starého bojového
umenia, ktoré bolo vytvorené pre umenie
vnútorného boja. Je zamerané na jednotlivca, aby sa cvičiaci naučil kultivovať
svoj vnútorný svet, pracovať s energetikou
tela, ktorá bola nazvaná cchi.

Pobočka v KC Stred,
Ul. 28. októbra 2, tel.: 032/652 21 36

17. 1. | 9.00 | Odraz baníctva
v ikonografii peňazí

8., 15., 22., 29. 1. | 18.00 –
19.30 | Joga v dennom živote

8., 15., 22., 29. 1. | 9.00 – 9.45
| Joga pre mamičky

Prednáša Ing. Zbyšek Šustek, CSc.

MATERSKÉ CENTRUM
SRDIEČKO

Cvičenie vhodné pre mamičky s deťmi.
8., 15., 22., 29. 1. | 18.00 –
19.30 | Joga v tehotenstve

14. 1. | 16.00 | Škodcovia
kôstkovín – termíny a spôsob
ochrany

17. 1. | 15.00 | Novoročné
spoločenské stretnutie
seniorov

Pripravuje Klub vojenských veteránov.

Vhodný pohyb v období tehotenstva pre
rozhýbanie a uvoľnenie celého tela.

8., 15., 22., 29. 1. | 17.00 |
Cvičenie detí s rodičmi

17. 1. | 17.00 | Abeceda
začínajúceho včelára

9., 16., 23., 30. 1. | 17.00
| Cvičenie pre tehotné –
profylaxia

Prednáša MUDr. Moťovský.

TJ SOKOL
Mládežnícka 2

15., 29. 1. | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení

9., 16., 23., 30. 1. | 17.00 |
Cvičenie detí s rodičmi

24. 1. | 16.30 | Aj rodič aj dieťa
majú právo na emócie

Dlhé Hony

KAM | 3

Cyklus rodičovských diskusií s Mgr. Veronikou Kuricovou.

25. 1. | 19.00 | 3.
Východniarsky ples

Do tanca zahrajú ľudová hudba Raslavičan
z Raslavíc, FS Družba, hudobná skupina
Triumf. Ples moderuje hviezdny moderátor Michal Hudák.

Cvičenia sú navrhnuté pre postupný
a trvalý rozvoj človeka a sú otvorené pre
všetkých – bez ohľadu na vek a fyzickú
kondíciu.
8., 15., 22., 29. 1. | 19.30
– 20.30 | Cvičenie pilates
pre stredne pokročilých
a pokročilých
9., 16., 23., 30. 1. | 18.00 –
19. 00 | Kruhový tréning
s Monikou Ušiakovou

Formát kruhového tréningu spočíva v súbore cvikov, ktoré sú odcvičené jeden cvik
po druhom s využitím fitness náčinia.
10., 17., 24., 31. 1. | 18.00
– 19.30 | Francúzsky jazyk
začiatočníci

4 | KAM

kam v trenčíne

10., 17., 24., 31. 1. | 19.00
– 19.50 | Cvičenie pilates
pre začiatočníkov a mierne
pokročilých

2., 9., 16., 23., 30. 1. | 10.00 –
11.30 | Kondičné cvičenie pre
seniorov

16. 1. | 17.30 – 20.30 | Klub
patchwork

Vianočné stretnutie priaznivcov klubu,
ktorých spája netradičná technika – patchwork.

OC LAUGARICIO
Belá 7271, tel.: 032/658 53 94,
www.laugaricio.com
17. 1. | 17.30 – 19.00 | Tvorivý
ateliér pre dospelých

Pozývame všetkých záujemcov o všelijaké
tvorivé techniky. Pripravené pre Vás budú
výtvarné, umelecké a kulinárske aktivity
pod odborným vedením lektorov.

GALÉRIA A KAVIAREŇ
VÁŽKA

2., 9., 16., 23., 30. 1. | 15.00 –
17.00 | Diabetes – konzultácie
2., 9., 16., 23., 30. 1. | 16.00 –
18.00 | Angličtina
2., 9., 16., 23., 30. 1. | 16.00 –
17.30 | Nemčina
3., 10., 17., 24., 31. 1. | 9.30 –
11.00 | Brušné tance
3., 10., 17., 24., 31. 1. | 11.00 –
17.00 | Masáže
3., 10., 17., 24., 31. 1. | 16.30 –
19.00 | Keramika – kurz
4., 11., 18., 25. 1. | 9.45 –
11.00 | Cvičenie pre ženy
7., 14., 21., 28. 1. | 16.30 –
18.00 | Joga

Mierové námestie 34

7., 14., 21., 28. 1. | 14.00
–17.00 | Keramika – klub

13. 1. | 17.00 | Jaroslav Hašek
– čítanie z knihy “Dobrý vojak
Švejk“

7., 14., 21., 28. 1. | 9.00 –
17.00 | Pedikúra

17. 1. | 17.00 | Július Činčár

7. 1. | 16.00 | Bonsaj klub

Vernisáž.

8., 15., 22., 29. 1. | 9.45 –
11.00 | Cvičenie pre ženy

CENTRUM SENIOROV
MESTA TRENČÍN

8., 15., 22., 29. 1. | 14.00 –
17.00 | Jednota dôchodcov
Slovenska

Osvienčimská č. 3, tel.: 032/743 45 35
Pravideľné podujatia:
2., 9., 16., 23., 30. 1. | 9.00 –
12.00 | Jednota dôchodcov
Slovenska

číslo 1 | ročník XV

9. 1. | 15.00 | Diabetická noha
Prednáška.

Program / Január 2013
26. 1. 2013 / sobota / 15.00 hod. - 18.00 hod.
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