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Bohatá snehová nádielka v závere prvého mesiaca roka 2013 mnohých potešila,
no zároveň aj poriadne potrápila. Pre jedných to bola nádherná scenéria, druhí
sa hnevali na všadeprítomný sneh, ktorý spôsoboval ťažkosti chodcom i autám.
Téme zimnej údržby v meste sa venujeme na strane 4.

NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
Reklamácie roznosu
hláste prosím do utorka
5. februára 2013 najneskôr
do 14.00 hodiny na číslo
032/6504 287.

Povedzte, čo by ste na mieste „jamy“ chceli
Verejné stretnutie s názvom ČO NAMIESTO JAMY bude vo
štvrtok 14. februára 2013 vo vestibule Posádkového klubu
(Domu armády) o 16.30 hodine. Svoj názor môžu obyvatelia
Trenčína vyjadriť aj prostredníctvom dotazníka na strane 6.

Priestranstvo pred bývalým
Domom armády bolo v minulosti
neslávne známe ako jama, ktorá
špatila centrum mesta štyri roky.
Vyhĺbený kráter mal byť pôvodne miestom podzemných garáží s galériou nad nimi. Po náleze
pamiatkového významu sa však
práce zastavili, jama sa stala
predmetom súdneho sporu a čím
ďalej, tým viac zarastala burinou.
Mesto na okresnom súde uspelo, zrušilo stavebné povolenie,
ktoré potvrdil aj Krajský stavebný úrad. Mesto Trenčín ako prvé
mesto vôbec, využilo znenie paragrafu 127 stavebného zákona

o tom, že ak sa počas výstavby
objaví významná pamiatka, stavebný úrad zruší stavebné povolenie a určí, ako sa investorovi nahradia náklady na prípravu
a uskutočňovanie stavby. Deﬁnitívny koniec jamy prišiel 30. októbra 2012, kedy ju mesto začalo
zasýpať. Jej povrch bol dočasne
upravený dvoma chodníkmi
do kríža, okolo nich mesto na jar
vysadí trávnik.
„O funkcii tohto priestoru
budeme diskutovať s občanmi
mesta a s odbornou verejnosťou
v rámci projektu Trenčín si Ty,“
povedal vtedy primátor mesta

Richard Rybníček. Aké funkcie by teda podľa ľudí malo toto
miesto
spĺňať?
Ako by si ľudia
vedeli predstaviť jeho využitie?
Mesto
Trenčín
chce zistiť názory
verejnosti aj prostredníctvom dotazníka, ktorý je
v elektronickej podobe zverejnený od 22. januára 2013 na www.
trencinsity.sk. Jeho cieľom je zistiť aj mieru dôvery a ochoty občanov podieľať sa na rozhodovaní
o budúcnosti riešených území.
Čitatelia INFO nájdu dotazník na strane 6. Vyplnený ho
môžu doručiť do podateľne Mest-
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ského úradu na Mierovom námestí. Stihnúť by to mali do 8.
februára, potom by mali byť všetky dotazníky spracované. Vyhodnotené budú do 14. februára
2013, kedy budú aj predstavené
Trenčanom na verejnom stretnutí v Posádkovom klube.
(EV)

2 | INFO



aktuality

EDITORIÁL

číslo 2 | ročník XV

Modernizácia trate

Zlatovce – Trenčianska Teplá sa začala

Vážení čitatelia,
milí Trenčania,
otvorili ste februárové číslo mestských novín Info. Nájdete v ňom
opäť spravodajský servis o živote
v našom meste s výhľadom do budúcnosti. Prinášame prvé konkrétne informácie k modernizácii
železničnej trate. Začína sa stavba a my Vás v tejto súvislosti budeme zásobovať upozorneniami
na obmedzenia, ktoré prinesie.
V roku 2013 sa toho bude
v Trenčíne diať viac. Už sme písali o investičných akciách. Jednou z najväčších bude nutné rozšírenie cintorína. V tomto roku
sa bude veľa hovoriť o budúcnosti priestoru, kde ešte donedávna
bola veľká jama. Prvá verejná diskusia k tejto téme bude 14. februára, no už dnes môžete svoj názor prejaviť vyplnením dotazníka
na strane 6.
Zimná údržba. Asi nikdy nebudú všetci spokojní, hoci by to
bolo ideálne a žiadúce. Každý má
svoje povinnosti, aj mesto. Bližšie sa na to pozrieme v článku
na str.4, kde sa venujeme aj teplu. Úplne konkrétne sme zaostrili
na dilemu, s ktorou sa Trenčania
čoraz častejšie obracajú na pracovníkov úradu. Oslovili sme nezávislého energetika otázkou, čo
je výhodnejšie – odpojiť sa od centrálneho zdroja tepla alebo nie?
Pre všetkých, ktorí sa pýtajú,
či bude mesto poskytovať v tomto roku dotácie na kultúru, šport
a školstvo, odpovedáme – áno. Až
do 28. februára si môžu tí, ktorí
spĺňajú všetky podmienky, podať
žiadosť o poskytnutie dotácie.
Nemali by byť však mestu nič dlžní. Čítajte na str. 11.
V aktuálnom vydaní Infa
nájdete aj prehľad kultúrnych
podujatí. Jedným z nich bude
aj predstavenie Trenčianskeho
hradného divadla, ktoré minulý
rok oslávilo 10 rokov svojej existencie. Odpoveď na súťažnú otázku bude jednoduchá.
Veľa šťastia, príjemné čítanie
a veselé fašiangy.
Vaša redakcia

Prvé stavebné práce zaregistrujú obyvatelia Trenčína už
vo februári. Prípravné práce na stavbe už začali. Upravujú sa priestory pre zariadenia stavenísk, odstraňujú sa
stromy.

Na konci minulého roka
oznámili Železnice Slovenskej
republiky, že dlho pripravovaná
a často diskutovaná modernizácia železničnej trate v Trenčíne
sa začína. Dodávateľom je Združenie pod Brezinou, vedené spoločnosťou TSS Grade, a.s. V prípade priaznivých klimatických
podmienok začnú prvé výkopové práce a s nimi spojené čiastočné uzávierky a obchádzky už
vo februári.

zácia dopravy v Opatovej si vyžiada zmenu trasovania liniek
MHD č. 4 a 21.
Počas výstavby podchodu v Opatovej bude cez trať pre
chodcov riešený dočasný priechod. Taktiež bude realizovaná prekládka miestnej komunikácie Opatovskej ulice v časti
medzi Sihoťou IV. a Opatovou.
Bude uzavreté priecestie pri
Vochterni (predĺženie Ul. Jána
Derku), kde bude tiež vybudo-

čaté prípravné práce pre výstavbu nového železničného mosta.
Výstavba bude trvať takmer celé
tri roky. Práce začnú asanáciou
objektov, najmä rodinných domov v Orechovom, kde budú následne budované hlavne staveniskové komunikácie.
Súčasne sa začne stavať aj
podjazd Pred poľom, ktorý nahradí prejazd pri Milexe. Z neho
sa stane podchod pre peších
a cyklistov. Nový podjazd Pred
poľom bude začínať okružnou
križovatkou na ceste č. I/61
(hlavná cesta na Žilinu) pri ulici
Pred poľom a bude ústiť na Jasnej ulici, kde bude zakončený
okružnou križovatkou pri Radegaste. Počas výstavby podjazdu
bude dočasne obmedzená premávka aj na hlavnej ceste na Žilinu.

 Pri Kolibe už
nezaparkujeme

Parkovisko pri Kolibe bude pre práce na železnici
uzavreté.
foto: J.Č.

 Čo čaká Trenčín
v roku 2013?
Ako prvé začnú práce na realizácii nadjazdu v Opatovej.
Po jeho spustení do prevádzky,
ktoré je plánované v letných mesiacoch, bude v Opatovej uzatvorené súčasné železničné priecestie. Z neho sa stane podchod
pre peších a cyklistov. Reorgani-

vaný podchod pre peších a cyklistov. Opatovská cesta počas
prác nebude uzatvorená, doprava bude riešená v jednom jazdnom pruhu pomocou svetelnej
signalizácie.

 Príprava pre most
a podjazd Pred poľom
V najbližšej dobe budú zapo-

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Dve vstupenky na hudobnú komédiu PODFUK, ktorú
uvedie Bratislavské hudobné divadlo Teatro Wüstenrot
v Kine Hviezda 22. februára 2013 o 19.00 hodine.
V ktorom roku vzniklo Trenčianske hradné divadlo?
Odpovede posielajte do 18. februára na info@trencin.sk

Práce na železničnej trati budú ďalej pokračovať až
po železničnú stanicu a následne aj cez Mládežnícku ulicu až
po nový železničný most. V tejto oblasti dôjde k uzavretiu verejného parkoviska pri Kolibe
a tiež k prekládke Mládežníckej
ulice pri mestskom futbalovom
štadióne. Doprava na Ostrov
teda bude obmedzená. Na železničnej stanici sa začne budovať
podchod na Sihoť, ktorý vyústi na Hodžovej ulici, v blízkosti
križovatky ulíc Hodžova a Jiráskova.
Počas roku 2013 je takisto
potrebné počítať s výkopovými
prácami pre prekládky inžinierskych sietí, ktoré budú zasahovať do komunikácií a chodníkov
vedúcich popri trati od Opatovej
cez Sihoť až po Váh.
Modernizácia 12 kilometrového úseku železničnej trate
Zlatovce – Trenčianska Teplá
bude trvať do konca roka 2015.
O postupe prác vás budeme
priebežne informovať na www.
trencin.sk.
(JM)

Bratislavské
Hudobné
Divadlo
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Problém s pochovávaním je na čas vyriešený
Akútny nedostatok hrobových miest vyrieši rozšírenie
najväčšieho mestského cintorína na sídlisku Juh. Problém s pochovávaním by mal byť zažehnaný na 8 až 10
rokov. Dovtedy mesto investuje aj do výstavby nového
cintorína.

na,““ povedal R. Rybníček. Zvyšnú časť pozemku budú ostatní
záhradkári užívať ďalej v súlade
s platnou nájomnou zmluvou.

Na
väčšine
cintorínov
v Trenčíne už nie je voľná kapacita na nový prenájom. „Viac-menej sa pochováva na Juhu, no
aj tam je dnes už len 32 voľných
miest,““ tvrdí Dagmar Boženíková z Pohrebníctva Dvonč, ktoré
spravuje 12 trenčianskych pohrebísk.



Záhradky
museli ustúpiť

Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo v rozpočte na tento rok
400 tisíc eur na rozšírenie cintorína. Pôjde už o III. etapu. Tentoraz však na úkor 25 záhradiek
v Bočkových sadoch.
„My sme síce zdedili projekt
nového cintorína na Východnej
ulici, ale tam je niekoľko problémov. Napríklad ešte nie sú vykúpené pozemky. Celá výstavba
nového cintorína by stála desať
miliónov eur. Tak sme sa, žiaľ,
museli dohodnúť so záhradkármi,““ vysvetlil primátor Richard
Rybníček.
Mesto má od roku 2001 uzatvorenú nájomnú zmluvu so Slovenským zväzom záhradkárov,
Základnou organizáciou Bočkove sady o prenájme pozemkov
v susedstve mestského cintorína

FOTO (JČ)

na Juhu. V zmysle vtedajšieho
a aj súčasného územného plánu
je táto lokalita určená na rozšírenie mestského cintorína. Záhradkári boli o tom od začiatku
zmluvného vzťahu informovaní.

 Nový cintorín bude
s krematóriom
Po spoločnom rokovaní
s primátorom došlo k vzájomnej
dohode o ukončení časti nájomnej zmluvy s tým, že mesto im
bolo nápomocné pri vypratávaní záhradiek. „Som rád, že uznali potrebu uvoľnenia dotknutého
pozemku pre rozšírenie cintorí-

Od 7. decembra 2012 posilnilo mesto Trenčín komunikáciu s občanmi aj prostredníctvom portálu odkazprestarostu.sk.

Nebezpečná rúra



STRUČNE

V

roku 2011 obce Trenčianskeho kraja vyprodukovali
198,7 tis. ton komunálneho
a drobného stavebného odpadu. Najviac komunálneho odpadu vzniklo v dvoch najväčších okresoch kraja, v Prievidzi
25,6 percent a v Trenčíne 18,6
percent. Na jedného obyvateľa okresu Trenčín v roku 2011
pripadlo 327 kg komunálneho odpadu. Najmenej odpadu
na obyvateľa pripadlo v okrese
Bánovce nad Bebravou (284
kg). Údaje zverejnilo 23. januára 2013 pracovisko Štatistického úradu SR v Trenčíne.

1

Odkaz pre starostu má výsledky
Portál je projektom neziskovej mimovládnej organizácie
Inštitút pre dobre spravovanú
spoločnosť. Odkazprestarostu.
sk ponúka priestor pre nahlásenie problémov v meste. Podnety
sú komunikované so samosprávou a ich riešenia zostávajú pod
drobnohľadom verejnosti.
Trenčiansku
samosprávu
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upozornilo doposiaľ na konkrétne problémy 10 občanov, z toho
5 mesto vyriešilo. Ostatné prípady sú komunikované so zodpovednými inštitúciami. Problémy sa týkali napríklad zimnej
údržby, dopravnej situácie,
opravy chodníka, chýbajúcej koľajničky pre cyklistov.
Jeden z posledných podne-

Zásah MHSL

Práce na rozšírení cintorína začnú na jar. Tomu ešte bude
predchádzať súťaž na dodávateľa stavby. „Koncom roka by malo
byť k dispozícii 896 hrobových
a približne 120 urnových miest.
Ak dnes Trenčín potrebuje asi 80
nových miest na pochovávanie,
postačí to na maximálne 10 rokov. Počas nich budeme pripravovať výkupy pozemkov, výstavbu
cesty na nový cintorín na Východnej ulici, kde by sme už chceli postaviť aj krematórium,““ uviedol
primátor. Dovtedy ešte mesto
plánuje rozšíriť aj cintorín v Zlatovciach.
(ES)

tov upozornil na nebezpečne
trčiacu rúru zo zeme pod hrádzou, na rohu ulíc Študentská
a Nábrežná. Jej zubatý okraj by
mohol byť veľmi nebezpečný.
Blízko je detské ihrisko, v zime
sa zase z hrádze sánkujú malé
deti. Mesto okamžite konalo.
Pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. nebezpečné torzo rúry odstránili.
Aj vďaka tomuto upozorneniu sa
predišlo možnému úrazu. Pánovi Benkovi ďakujeme za dôležitý
podnet.
(ES), FOTO (LK)

Je hotovo

. januára 2013 sa v trenčianskej fakultnej nemocnici narodilo 9 detí, šesť chlapcov a tri dievčatá. Ako prvý
prišiel na svet hodinu a 14
minút po polnoci Samuel Letko zo Selca (3 720 g, 51 cm).
Prvou Trenčiankou narodenou
v roku 2013 je Alžbeta Kaliňáková, ktorá sa narodila o 15.47
hod. Vážila 3 960 g a merala
51 cm.

V

rebríčku obľúbenosti
mien viedli v roku 2012
Jakub a Soﬁa. Druhým najčastejším chlapčenským menom
bol minulý rok Adam, tretím
Martin, za ním Lukáš a Matúš. Z dievčenských mien si
po Soﬁi rodičia detí narodených v Trenčíne najviac vyberali mená Nela, Natália, Ema
a Karolína.

N

ocľaháreň na Nešporovej
ulici v Trenčíne ponúka
ľuďom v núdzi strechu nad hlavou od 19. do 7. hodiny ráno.
Budova sa zamyká o desiatej
večer. Vďaka dobrovoľníkom
z Rádu maltézskych rytierov,
darcom a ostatným nezištným
ľuďom majú nocľažníci večer
k dispozícii teplú večeru a čaj
zdarma, za prenocovanie je
poplatok 50 centov. Povinná
dychová skúška na alkohol
musí byť negatívna. Nocľaháreň zostane otvorená do konca
marca, v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok aj dlhšie.
(RED)
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Odpojiť sa alebo neodpojiť?
„Máme ponuku odpojiť sa od centrálneho zdroja tepla
a vybudovať si domovú kotolňu. Hovoria nám, že ušetríme, môžeme im veriť?“ Podobných otázok zaznamenala mestská radnica v ostatnom čase viac, ako býva
zvykom. Na situáciu sme sa pozreli spolu s nezávislým
energetikom.

Centrálne systémy výroby
a distribúcie tepla majú u nás dlhodobú tradíciu. Boli súčasťou
bežného života a nikto sa nad
ich zmyslom dlho nepozastavoval. Zvrat prišiel s nárastom
cien energonosičov a rastom
podielu nákladov na bývanie,
vrátane energií. Začala diskusia o výhodnosti či nevýhodnosti
centrálnych zdrojov tepla v porovnaní s malými domovými kotolňami.
V 90-tych rokoch mala takáto diskusia zmysel. Odvtedy
však trh prešiel mnohými výkyvmi. Už to nie je ani tak o cenách
palív, ale o snahe predajcov kotlov, solárnych systémov či tepelných čerpadiel, otvoriť si nový
trh odberateľov.
„Väčšina ﬁriem, ktoré budujú kotolne, používa účelové a zavádzajúce informácie, aby získali zákazku. Obyvateľom bytových
domov tvrdia, že usporia 30 –
40% nákladov. Počítajú však len
náklady na plyn,““ zdôrazňuje
Miroslav Žilinský z trenčianskej
regionálnej pobočky Slovenskej

inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).
Podľa neho zabúdajú na investície do vybudovania zdroja, do jeho budúcej obnovy a aj
do odpojenia sa od centrálneho zdroja tepla. „A ďalej, okrem
nákupu paliva treba počítať s ﬁnanciami za elektrinu, zákonné
prehliadky a revízie, na servis,
údržbu a dohľad,““ uviedol M.
Žilinský.
Nátlak rôznych „poradcov“
ho mrzí. Často im ide o províziu a viac ich zákazník nezaujíma. Nemajú voči nemu žiadnu
zodpovednosť. Na druhej strane
výrobca tepla v centrálnom systéme nesie voči svojim odberateľom všetky garancie v zmysle
legislatívy, regulačných predpisov, vyhlášok o kvalite dodávok
energie, o životnom prostredí...
Zároveň je pod kontrolou štátnych orgánov.
„Centrálne systémy výroby
a dodávky tepla sú výhodnejšie
z viacerých ďalších pohľadov –
nepretržitá poruchová služba,
možnosť využívania alternatív-

O zimnej údržbe
Zimná údržba v Trenčíne sa riadi Zimným operačným plánom a vykonáva ju spoločnosť Marius Pedersen na základe zmluvného vzťahu s mestom. Rozhodujúce je poradie
dôležitosti.

V I. poradí dôležitosti sú
mestské komunikácie, po ktorých vedú autobusové linky
MHD a cesty slúžiace k zásobovaniu obchodnej siete potravinovými článkami a k poskytnutiu prvej pomoci. Tu je údržba
stanovená do 3 hodín od ukončenia sneženia, resp. vzniku poľadovice.
Do II. poradia dôležitosti
patria zberné a prístupové mestské komunikácie pre verejnú dopravu a zásobovanie. Ich zimná
údržba má byť zabezpečená do 7
hodín od ukončenia sneženia
alebo vzniku poľadovice.
Všetky ostatné komunikácie
sú zaradené do III. poradia dôležitosti. Tie sú prehŕňané, nie posýpané, nakoniec.
Osobitná
pozornosť
je
v zmysle Zimného operačné-

ho plánu upriamená na udržbu
mestských chodníkov, priestorov okolo autobusových zastávok MHD, priechodov pre
chodcov,
okoliu
školských
a zdravotníckych zariadení.
Čistiť chodníky priľahlé
k nehnuteľnosti je povinný jej
užívateľ.
Výkon zimnej údržby riadi
správca miestnych komunikácií.
Kontakt: Stanislav Mičko, Útvaru interných služieb MsÚ, tel.:
0902 924 974.
Zimný operačný plán mesta
Trenčín nájdete pod rovnomenným banerom na www.trencin.
sk.
Náklady
na
zimnú
údržbu v sezóne 2012/2013:
216 883,60 € (priebežný stav).
(RED)

FOTO (JČ)

nych palív, ale predovšetkým dlhodobá stabilita, kvalita a komfort,““ vysvetlil M. Žilinský.
Je pravda, že majú vyššie náklady na revízie a odborné prehliadky ako domové kotolne.
Súvisí to s množstvom odborných prehliadok a revízií. Vyššie
režijné náklady sú zase spojené
s nutnou odbornou obsluhou,
ktorú vyžaduje legislatíva.
„Domové kotolne majú nižšie náklady vo ﬁxnej zložke tepla a nepotrebujú tepelné rozvody,
ale plyn je drahší o 30 – 40%. Navyše, ľudia sú zaťažovaní znečisťujúcimi látkami priamo z vlastnej kotolne,““ tvrdí M. Žilinský,
podľa ktorého je nekoncepčné

povoľovať budovanie nových
zdrojov bez dôkladnej analýzy
na ekonomický i ekologický dopad pre obyvateľstvo. „Ľuďom,
ktorí boli oslovení s ponukou vybudovania domovej kotolne odporúčam, aby sa najskôr poradili
s nezávislým odborníkom,““ uzavrel tému M. Žilinský. Bezplatné
poradenstvo k tejto téme nájdete
na www.siea.sk.
Žiaľ, do našej uzávierky sa
nám nepodarilo skontaktovať so
zástupcami spoločností, ktoré
budujú domové kotolne. Preto
im, v záujme objektivity, ponúkame priestor v ďalšom vydaní
Infa.
(RED)

Nadrozmerný odpad treba
vyložiť v predvečer vývozu
Mesto Trenčín zabezpečuje pre svojich občanov pravidelný zber nadrozmerného odpadu. Je však nutné
dodržiavať isté pravidlá.

Zber nadrozmerného odpadu upravuje Všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch.
Podľa neho môžu obyvatelia
nadrozmerný odpad vyložiť
na stanovište nádob na komunálny odpad v predvečer
dňa určeného vývozu. V inom
čase je takýto odpad vykladať zakázané. Ak niekto poruší ustanovenia tohto VZN,
dopustí sa priestupku a treba
kontaktovať Mestskú políciu.
Ak pri nádobe vzniká nelegálna skládka z iného odpadu ako
nadrozmerného, treba tiež
kontaktovať Mestskú políciu.
Pôvodca skládky je povinný ju
na vlastné náklady odstrániť.

 Harmonogram vývozu
nadrozmerného odpadu
Párny týždeň:
Štvrtok – Juh I, II, Nad Tehelňou
Piatok – Soblahovská, Dlhé
Hony, Noviny, Centrum, Biskupice a Nozdrkovce
Nepárny týždeň:
Štvrtok – Sihoť I, II, III, IV, Pod Sokolice, Pred Poľom
Piatok – Kvetná, Nové Zlatovce,
Zámostie
Posledná streda v mesiaci:
Záblatie, Zlatovce, Kubrá, Kubrica, Opatová, Istebník, Orechové,
Horné Orechové, Belá

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2004 o odpadoch je
uverejnené na www.trencin.sk.

1. február 2013

Trenčania chápu nutnosť úsporných opatrení
Študenti druhého ročníka na Katedre politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne urobili
v novembri 2012 prieskum verejnej mienky k voľbám
primátora nášho mesta. Víťaz volieb by sa nezmenil.

V rámci prieskumu bolo oslovených 961 Trenčanov zo všetkých mestských častí. „Vzhľadom na počet obyvateľov mesta je
to relevantná vzorka. Napokon,
celoslovenské prieskumy sa robia
na vzorke 1 200 až 1 500 respondentov,““ uviedol politológ Miroslav Řádek.



ka a Jaroslav Olah nie sú verejne
politicky aktívni, boli namiesto
nich do prieskumu zaradení
komunálni politici s najvýraznejšou mediálnou prezentáciou
– Tomáš Vaňo (ĽS-HZDS) a Renáta Kaščáková (SaS).

 Najviac opýtaných malo
stredoškolské vzdelanie

Šiesti kandidáti

Prieskum meral podporu
štyroch pôvodných kandidátov
z roku 2010 – Richardovi Rybníčkovi (NEKA), Jánovi Krátkemu (KDH), Branislavovi Cellerovi (SDKÚ-DS) a Ľubomírovi
Žabárovi (SMER-SD). Vzhľadom na to, že ďalší nezávislí kandidáti z volieb 2010 Pavel Poljov-

Na otázky v prieskume odpovedalo 470 mužov a 491 žien.
386 respondentov bolo vo veku
od 18 do 35 rokov, 291 opýtaných malo od 36 do 45 rokov,
212 oslovených Trenčanov malo
medzi 46 až 60 rokov a 72 respondentov malo nad 60 rokov.
Najviac opýtaných (494) malo
stredoškolské vzdelanie s matu-

ritou, 254 účastníkov priekumu
bolo vysokoškolsky vzdelaných,
188 malo stredoškolské vzdelanie a 25 oslovených ľudí malo
len základné vzdelanie.
„Ešte stále je jasným favoritom Richard Rybníček. Prijímal
rozhodnutia, ktoré nemuseli byť
populárne, ale zdá sa, že ich verejnosť ešte stále chápe,““ uviedol
k výsledkom priekumu M. Řádek, ktorý sa rozhodol, že skompletizuje výsledky z trenčianskych komunálnych volieb ešte
z prvej republiky. „Prieskum sme
pripravili ako našu originálnu
aktivitu na katedre. Žiadna iná
katedra politológie na Slovensku taký prieskum nerobí a neexistuje ani žiadny pravidelný komunálny prieskum v slovenských
mestách, okrem Trenčína.“
Na otázku „Ktorého z kandidátov na primátora Mesta Trenčín
by ste sa rozhodli voliť?“
“ res-
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AU Optronics v Trenčíne zostáva
Taiwanský výrobca LC panelov AU Optronics zastavil
v lete 2012 výrobu. V trenčianskej fabrike dnes zabezpečujú európsky servis firmy.

„Pre mňa je dôležité, že AU
Optronics dnes zamestnáva aspoň 170 ľudí. Dúfam, že sa im začne dariť, aby ich bolo viac. Som
presvedčený, že nechcú z Trenčína v žiadnom prípade odísť,“
povedal primátor Richard Rybníček, ktorý však už dlhší čas rokuje s tromi investormi z Japon-



ska, Belgicka a Nemecka. „Malo
by ísť o výrobu skla pre stavebníctvo a produkciu automobilových komponentov s výhľadom
až na 600 pracovných miest. Už
v polovici tohto roka by malo byť
jasné, či do Trenčína pribudnú
noví investori,““ upresnil primátor.

POZÝVAME VÁS NA ROKOVANIA VMČ

VMČ Stred
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18. 2. 2013 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 27. 2. 2013 o 16.00 v ZŠ Veľkomoravská
VMČ Juh

4. 2. 2013 o 18.00 v KC Aktivity

VMČ Sever

13. 2. 2013 o 16.00 v KS Opatová

pondenti uviedli svoje preferencie takto:
Branislav Celler – 79 hlasov
(12,04%), Ján Krátky – 70 hlasov (10,67%), Renáta Kaščáková – 69 hlasov (10,52%), Richard Rybníček – 294 hlasov
(44,82%), Tomáš Vaňo – 41 hlasov (6,25%), Ľubomír Žabár
– 103 hlasov (15,70%), žiadny
kandidát – 305 hlasov.
(ES)



OPRAVA

V minulom čísle na str. 5
sme uviedli článok o odkanalizovaní ďalšej časti Trenčína.
Jeho názov „V roku 2014 bude
celé mesto odkanalizované“
však nebol presný. Odkanalizované bude takmer celé územie Trenčína. Za nepresnosť
sa ospravedlňujeme. Samotný článok bol pravdivý a presný.



ZO ZÁPISNÍC VMČ

Primátor Trenčína Richard Rybníček má v pláne v tomto roku zúčastniť sa
na viacerých rokovaniach výborov všetkých mestských
častí. Prvýkrát tak urobil
na zasadnutí VMČ Juh 7. januára. Občania opätovne poukázali na problém s parkovaním. Primátor im vysvetlil
zámer mesta, vyhlásiť verejnú
súťaž na vyriešenie statickej
dopravy v Trenčíne, pričom
výherca bude musieť investovať do vytvárania nových parkovacích miest.
Zasadnutie Výboru mestskej časti SEVER sa konalo 9. januára. Zúčastnili sa
ho iba štyria poslanci (F. Koronczi, L. Kužela, R. Kudla
a M. Krist), preto nebol uznášaniaschopný. Na žiadosť občanov VMČ žiada zrušiť súhlas s využívaním Opatovskej
ulice na prepravu štrkopieskov. Ľuďom tiež robí starosti
rýchlosť áut, ktorou prechádzajú Opatovou i Kubricou,
žiadajú o obmedzenie rýchlosti a namontovanie spomaľovačov. Občania Kubrice sú ochotní spolupracovať
na oprave Kultúrneho domu
v Kubrici (treba opraviť oplotenie, chodníky a schody,
zrekonštruovať detské ihrisko). Na najbližšie zasadnutie VMČ 13. februára príde aj
primátor R. Rybníček.
Výbor mestskej časti
STRED sa zišiel 21. januára.
Hovoril o potrebe riešiť akútne výtlky na komunikáciách
zasypaním vhodným materiálom do ich rekonštrukcie.
VMČ podporil návrh poslanca J. Kanabu na odstránenie nezákonne postaveného
parkoviska na Ulici J. Zemana a využitie plochy na kontajnery na smeti. Obyvatelia
bytového domu na Hviezdoslavovej ul. č. 142 poukázali na problémy s parkovaním
po zrealizovaní nadstavby
nových bytov. Poslanci sa vyjadrili aj k piatim nelegálne
postaveným reklamným plochám. Neodporučili vyhovieť
žiadostiam reklamných spoločností o prenájom pozemku
pre billboardy, nakoľko boli
podané až v roku 2012.
VMČ ZÁPAD mal zasadnutie až po našej uzávierke
30. januára. Zápisnice zo zasadnutí sú v plnom znení zverejnené na www.trencin.sk.
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TRENČÍN si TY – Čo namiesto jamy?
Vyplnený dotazník doručte, prosím, do podateľne Mestského úradu v Trenčíne na Mierovom námestí. Dotazník je možné vyplniť aj cez
internet, cez link zverejnený
j
ý na stránkach www.trencin.sk, www.trencinsity.sk,
y
na facebooku alebo priamo
p
na adrese: http://www.ianp
kety.sk/dotaznik/281764249/. S výsledkami oboznámime trenčiansku verejnosť počas verejného stretnutia k téme Čo namiesto jamy?,
ktoré je plánované na 14. 2. 2013 o 16.30 vo vestibule Posádkového klubu (bývalý Dom armády).
V ktorej mestskej časti v Trenčíne bývate?
(krížikom označte jednu odpoveď)

Stred (Biskupice, Noviny,
y Dlhé Hony,
y Dolné mesto, Stred mesta)
Sever (Kubrá, Kubrica, Opatová nad Váhom, Pod Sokolice, Sihoť I – IV
Západ (Istebník, Kvetná, Nové Zlatovce, Orechové, Záblatie, Zámostie, Zlatovce)
Juh (Juh I – III)
inde v SR
mimo SR

V ktorej mestskej časti pracujete?
(krížikom označte jednu odpoveď)

Stred (Biskupice, Noviny,
y Dlhé Hony,
y Dolné mesto, Stred mesta)
Sever (Kubrá, Kubrica, Opatová nad Váhom, Pod Sokolice, Siho
ihoť I – IV)
Západ (Istebník, Kvetná, Nové Zlatovce, Orechové, Záblatie
atie, Zámostie, Zlatovce)
Juh (Juh I – III)
inde v SR
mimo SR
nepracujem

9. Ak sa chcete zapojiť
p j do ostatných
ý výskumov
ý
verejnej
j j mienky
v rámci projektu TRENČÍNsiTY v tomto roku formou diskusií
alebo ankiet, zašlite, prosím, váš kontakt pros
prostredníctvom:
– internetu na adrese: http://www.iankety.sk/dotaznik/281764249/
k/dotaznik/281
– zaslaním
za
SMS s textom: „TNsiTY““ na čísloo 0902
09 911 131

10. Ešte k jame
ja – krížikom označte jednu
nu odpove
odpoveď.
Priestor po jame
jam by sa podľa vás mohol:
ol:
zastavať
zastavať len čiastočnee a časť nechať nezastavanú
nechať celkom nezastavaný
anýý

(pokračujte ot. 11)
(pokračujte ot. 11)
(pokračujte ot. 12)

11. Čo by sa v priestore po jam
ame mohlo postaviť?
(Voľne uveďte vaše predstavy.)

1. Aká je podľa vás celková kvalita
kva života v meste Trenčín?
(Ohodnoťte známkou ako v škole na stupnici 1 až 5, kde 1 znamená
výborný a 5 nedostatočný. Vpíšte známku.)

12. Čo všetko, aké aktivity/činnosti byy sa dali
podľa vás robiť v priestore po jam
me?
(Vpíšte vaše predstavy.)

2. Nakoľko ste informovaný/á o príbehu jamyy pred domom armády?
(krížikom označte jednu odpoveď)

nikdyy som o tom nepočul/a
viem, že s tým
ý boli nejaké problémy,
y ale nepoznám podrobnosti
poznám dobre celýý priebeh problému

3. Ako hodnotíte pôvodný zámer investora vystavať pred posádkovým
klubom podzemné parkovisko s dvojpodlažnnou budovou?
(krížikom označte jednu odpoveď)

zámer je správnyy

zámer je nespprávnyy

4. Ako hodnotíte, že mesto zasypalo jamu prred posádkovým klubom?
(krížikom označte jednu odpoveď)

negatívne

pozitívne

13. Ako by malo mesto Trenčín s p
priestorom po jame naložiť
ožiť?
(krížikom označte jednu odpoveď)

dať ho do užívania súkromníkom
časť dať do užívania súkromníkom a časť si ponechať pre vlastné využit
y tie
ponechať si ho celýý pre vlastné využitie
y
e

14. Mesto Trenčín spustilo projekkt občianskej participácie –
zapájanie Trenčanov do rozhodovvania o rozvoji Trenčína –
pod názvom Trenčín si TY. Počuli sste už o ňom?
nie, nikdyy

5. Mesto chce využiť priestor po jame podľa
požiadaviek občanov, počuli ste už o tom ?
áno počul/a, ale nepoznám podrobnosti

áno, viem o tom

vôbec ma to nezaujíma

trochhu ma to zaujíma

Ste?

6. Nakoľko veríte, že primátor a hlavný archittekt naozaj
využijú priestor podľa návrhu občanov?

žena

muž

(krížikom označte jednu odpoveď)

nie, vôbec tomu neverím

zatiaľ neviem, to ukáže čass

verím tomu

Koľko máte rokov?
(vpíšte svoj vek)

7. Prispejete aj vy svojou požiadavkou na využitie priestoruu po jame?
Aké máte najvy
ajvyššie ukončené vzdelanie?

(krížikom označte jednu odpoveď)

nie

(pokračujte ot. 10)

možno

(pokračujte ot. 8)

áno

(pokračuj
ačujte ot. 8)

8. Ak áno, akou
kou formo
formou by ste najradšej vyjadrili svoju požiadavku?
(krížikom môžete
ôžete označiť viacero odpovedí)

písomne, pošštou
písomne e-m
mailom
telefonickyy
SMS-kou
komentárom, príspevkom
ríspevk na internetovej stránke
statusom, príspevkom na sociálnych sieťach
(Facebook, Twitter a pod.)
lajkom, komentovaním, zdieľaním na sociálnych
sieťach (Facebook, Twitter a pod.)
na verejnom stretnutí, diskusii s občanmi
chcem povedať svoju požiadavku priamo
primátorovi, hlavnému architektovi
zapojením sa do prieskumov verejnej mienkyy

áno, viem o tom

15. Aký je váš postoj k tejto aktivite?

(krížikom označte jednu odpoveď)

nie, nikdyy

áno počul/a, ale neviem podrobnosti

(pokračujte ot. 10)
(pokračujte ot. 10)
(pokračujte ot. 10)
(pokračujte ot. 10)
(pokračujte ot. 10)

základné
stredoš
doškolské bez maturityy
stredoškolské s maturitou
stre
vysokoškolské
y
bakalárske
vysokoškolské
y
2. a vyššieho
y
stupňa

Aký je váš vzťah k mestu Trenčín?
(Ohodnoťte známkou ako v škole na stupnici 1 až 5, kde 1
znamená výborný a 5 nedostatočný. Vpíšte známku.)

(pokračujte ot. 10)
(pokračujte ot. 10)
(pokračujte ot. 10)
(pokračujte ot. 10)
(pokračujte ot. 9)

Ďakujeme Vám za Váš čas a odpovede a želáme pekný deň.
V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať koordinátorku
projektu TNsiTY Mgr. Renatu Kaščákovú telefonicky:
0902 911 131 alebo e-mailom: kascakova@trencin.sk

veľmi ma to zaujíma

1. február 2013
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„Denne trocha urbanizmu nezaškodí organizmu“
V Artkine Metro sa 18. januára konala verejná prezentácia študentských prác na tému Trenčín – mesto na rieke. Ich návrhy prepojenia mesta s riekou sú vystavené
v Centre rozvoja bývania mesta na Farskej ulici.

nad automobilovú a železničnú
prostredníctvom siete mimoúrovňových chodníkov.
V Artkine Metro sledovalo
prezentácie približne 80 ľudí.
„Žiadna práca nepriniesla geniálne ﬁnálne širokospektrálne
riešenie, ani sme to neočakávali,““ povedal vedúci Útvaru hlavného architekta Ing. Arch. Martin Beďatš. „Priniesli ale mnoho
čiastkových podnetov, s ktorými
budeme ďalej pracovať pri získavaní názorov verejnosti na zadanie medzinárodnej urbanistickej
súťaže.“

 Nádej, že to môže
dobre dopadnúť

Svoje práce predstavilo šesť
tímov. To, čo mali spoločné, bola
podpora pešej dopravy a cyklotrás, spájanie umelého prostredia s prírodným a hľadanie
aktivít vhodných pre nábrežie.
V projekte GREEN TRENČÍN
napríklad navrhli územie len pre
elektromobily, električku zo stanice až na letisko, lodnú dopravu, cyklotrasy a pešie ťahy, v záplavovej oblasti architektúru
na stĺpoch.

 Záliv a pešiaci
nad cestou
Ďalší tím sa snažil „vyžeh-

liť““ bariéry v Trenčíne a priviesť
vodu bližšie do centra. Ako novú
dominantu navrhol záliv, ku ktorému by sa dalo prísť pešo podchodom z centra mesta. Heslom
projektu TRENČÍN V POHYBE
bola veta „Pešo ľahko a všade“.
Na Váh z oboch strán zaútočila
ďalšia tvorivá skupina študentov.
Aby bola rieka atrakciou
mesta, navrhli na druhom brehu zástavbu a námestie, ktoré
by bolo protipólom k Mierovému námestiu. Neobyčajné riešenie priniesol projekt POVÝŠME
TRENČANA NAD BARIÉRY,
v ktorom vyniesli pešiu dopravu

Trenčania majú zľavu v kúpeľoch
Do 28. februára 2013 môžu občania Trenčína navštíviť
niektoré bazény v Kúpeľoch Trenčianske Teplice so zľavou. Dohodli sa tak primátori oboch miest.

Zľavu, ktorá predstavuje až
50 percent z pôvodnej ceny, získa ten, kto sa preukáže občianskym preukazom dokazujúcim
trvalý pobyt v Trenčíne. Tieto
zľavy sa týkajú termálnych bazénov Sina, PI, PIII, kde platí
50 percentná zľava. Pri návšteve
vonkajšieho bazéna Grand platí
30 percentná zľava.
Mesto Trenčianske Teplice
v spolupráci s miestnymi kúpeľmi pripravilo ojedinelý projekt
pod názvom „Kúpele v regióne“.
Zmyslom projektu je poskytnúť

zľavy v termálnych bazénoch pre
obyvateľov okolitého regiónu.
Do projektu sa zapojilo aj mesto
Trenčín.
Vstup do termálnych bazénov je možný len pre osoby nad
16 rokov. Deti od 3 do 14 rokov
majú tiež zľavu 50 percent, ale
vstúpiť do bazénov môžu len
v sprievode dospelej osoby. Deti
do 3 rokov majú bezplatný vstup
do bazéna Grand v sprievode dospelej osoby. Projekt so zľavami
potrvá do 28. februára 2013.

Podľa odborného garanta
projektu Trenčín si Ty Ing. Petra
Gera môžu byť študentské práce
cvičením rozmýšľania, ktoré by
mohlo viesť k nájdeniu správneho riešenia pre nábrežie v Trenčíne. „Mesto sa spolu s obyvateľmi pokúsi vygenerovať zadanie
súťaže na verejné priestory vysokej kvality, na prepojenie centra historického mesta s nábrežím a tým zviditeľnenie nábrežia
Váhu pre mesto Trenčín.““ Zadanie súťaže by malo vzniknúť
v tomto roku, jej vypísanie a vyhodnotenie je v pláne na rok
2014. Mesto chce osloviť najlepšie architektonické kancelárie
doma aj v zahraničí.
„To, čo som videl, znamená
pre mňa nádej, že všetko sa dá vyriešiť tak, aby nakoniec to mesto
vyzeralo pekne. Ukázalo sa, že
modernizácia železničnej trate,
napriek tomu, že mnohí ju považujú za nebezpečenstvo pre toto

mesto, nemusí ním byť a že aj
z takejto situácie sa dá v budúcnosti vyjsť veľmi elegantne a rozumne,““ povedal primátor mesta Richard Rybníček.
Riešiť tému mesta na rieke
sa podujalo celkom 34 študentov z Bratislavy, Brna a Nitry,
ktorí sa v septembri zúčastnili
v Trenčíne na workshope. „Trenčín ponúka obrovské množstvo
urbanistických výziev, je to skutočne mesto veľmi zaujímavé pre
architektov aj urbanistov,““ povedal Prof. Ing. Arch. Bohumil
Kováč, PhD. z FA STU v Bratislave. „Jeho problematiku zadávame študentom veľmi často
a toto stretnutie s verejnosťou
potvrdilo naše domáce heslo, že
denne trocha urbanizmu nezaškodí organizmu.“

 Verejnosť vyberie
najsympatickejšiu prácu
Pre verejnosť sú práce vystavené do konca februára vo vestibule Centra rozvoja bývania
mesta na Farskej ulici 10. „Priama konfrontácia študentských
prác a verejnosti prebiehala počas dvojhodinového podujatia
formou diskusie a odkazov, ktorými obyvatelia mesta môžu aj
v súčasnosti pripomienkovať jednotlivé návrhy,““ povedal jeden
z konzultantov prác Ing. arch.
Tomáš Hanáček. Podľa neho návrhy poukázali na potenciály,
ale aj problémy, s ktorými treba
pri tvorbe zadania pre centrálnu
mestskú zónu v roku 2014 počítať.
(EV)
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Návštevnosť školských športových areálov stúpla
Mesto vybudovalo športové areály pri štyroch základných školách. V minulom roku bola návštevnosť 134 136
Trenčanov, čo je o 6 157 viac ako v roku 2011.

Školské športové areály slúžia v čase vyučovania žiakom
školy na hodiny telesnej výchovy
a po jeho skončení sa využívajú
na krúžkovú záujmovú činnosť.
Športovo založeným obyvateľom mesta sú areály k dispozícii
zvyčajne po 16. hodine.
Športový areál pri ZŠ

r. 2011

r. 2012

Bezručova
Hodžova
L. Novomeského
Veľkomoravská

10 428
25 995
67 978
23 578

12 832
32 886
61 761
26 657

spolu

127 979 134 136

Športový areál pri ZŠ
na Bezručovej ulici je v zimných
mesiacoch otvorený do 20.00
hodiny. Ponúka dve multifunkčné ihriská na basketbal a volejbal, jedno na hádzanú, futbal

či tenis. Športoviská je možné
si objednať na telefónnom čísle
032/652 14 72.
Areál pri ZŠ na Hodžovej
ulici ponúka verejnosti futbalové ihrisko s umelým trávnikom,
dve viacúčelové ihriská s tartanovým povrchom na basketbal, volejbal a nohejbal, ihrisko
s umelou trávou na tenis a basketbal, 250 metrovú tartanovú
atletickú dráhu a detské ihriská
pre deti od 6 rokov. V zimnom
období je otvorené od 16. do 20.
hodiny, cez víkend už od 9.00.
rezervovať ihriská si záujemcovia môžu v škole na telefónnom
čísle 032/743 55 37.
V športovom areáli pri ZŠ
na Ulici L. Novomeského sú verejnosti k dispozícii dve viacú-

„Katka je pre nás príkladom“
Do 15. februára môžu návštevníci Centra seniorov
na Osvienčimskej ulici v Trenčíne obdivovať výstavu
výtvarných diel vytvorených technikou voskovej batiky.
Medzi vystavujúcimi autormi je aj 85-ročná Katarína
Vozáriková.

„Začínalo to veľmi skromne,“
hovorí výtvarný pedagóg Jozef
Švikruha. „Najprv boli štyri, potom šesť, osem a potom sa skupina dospelých študentov rozrástla
na dvanásť.““ V súkromnej umeleckej škole sa pod jeho vedením
venujú kresbe, maľbe i dekoratívnej tvorbe. „Technikou voskovej
batiky boli najprv trošku zaskočení, že čo z toho bude, ale robili ju
s veľkým záujmom. Keď boli výsledky hotové, zostali nadšení, čoho
dôkazom je aj táto pekná výstava.“
Jeho najmladšia poslucháčka má
23 a najstaršia 85 rokov. Medzi
dámami sú aj dvaja páni, pričom
asi polovica zo skupiny sú seniori. K najusilovnejším a najtrpezlivejším patrí podľa neho najstaršia
Katarína Vozáriková.
„Vždy príde s dobrou náladou
a my, už tiež seniori, si berieme
od nej príklad. Kým nechodila, tak
sme si pofrﬂali na kríže, na únavu,
ale odkedy Katka prišla, vzdávame
úctu jej veku a jej celkovej osobnosti, pretože ona nás formuje,““ hovorí J. Švikruha.
Keď pani Vozárikovej zomrel
manžel, potrebovala byť medzi
ľuďmi. Dcéra ju zapísala do ateliéru pre dospelých Moniky Drocárovej v Galérii Miloša Alexandra

Bazovského. To jej ale bolo málo,
a tak ju zasa syn prihlásil do Súkromnej základnej umeleckej školy
k Jozefovi Švikruhovi. „Ani to mi
ale nestačilo a tak som sa ja sama
prihlásila ešte k Veronike Mikovej.
Nemám sa kedy nudiť, ani vysedávať niekde pred domom či chodiť
po susedoch na klebety, čo ma nikdy nebavilo,““ hovorí.
Výtvarná tvorba pre ňu znamená momentálne celý život a zá-

FOTO (JČ)

čelové ihriská s tartanovým povrchom na hádzanú, basketbal,
volejbal, tenis, futbalové ihrisko, hokejbalové ihrisko, atletická dráha, streetbal a detské
ihrisko pre deti od 6 rokov. Pre
verejnosť je otvorené do 18. hodiny, cez víkend od 10. do 18.00.
Záujemcovia si môžu športoviská objednať na telefónnom čísle
0908 643 383.

roveň splnenie
túžby. Zamladi
jej profesor odporúčal umeleckú dráhu, rodičia
však Katke určili
iný smer a musela ísť na obchodnú
akadémiu.
Dnes pri maľovaní stráca pojem o čase. „Keď
začnem, neviem,
kedy prestať, nepotrebujem jesť, nepotrebujem piť.
To len syn mi zavolá – mamička,
jedla si už? Tak sa snažím, aby som
sa aj riadne stravovala, sama si
varím, upratujem, všetko si sama
porobím, operiem, ožehlím, ešte aj

Na školskom ihrisku pri ZŠ
na Veľkomoravskej ulici je možné hrať hádzanú, basketbal, volejbal a tenis. Na rekreačný beh
je možné využiť bežecký ovál.
Pre verejnosť je areál otvorený v pracovných dňoch od 16.
do 21. hodiny, v čase voľna od 9.
h. Záujemcovia si môžu objednať športoviská na telefónnom
čísle 0949 301 902.
(RED)

FOTO (PK)

záclony,““ hovorí Katarína Vozáriková a prosí, by sme nezabudli
poďakovať všetkým, ktorí sa jej vo
výtvarnej tvorbe venujú i kolektívom krúžkov, ktorí navštevuje,
za milé prijatie.
(EV)

Trenčín má Fórum akčnej mládeže
Jeho ustanovujúce zasadnutie sa konalo 23. januára
s cieľom naštartovať spoluprácu mesta s mládežou
a jej zástupcami. Ich spoločnou úlohou by malo byť
vytvorenie podmienok pre rozvoj participácie a zlepšovanie života mladých ľudí v meste.

Zástupcovia žiackych školských rád stredných škôl, občianskych združení, ktoré sa
venujú deťom a mládeži, neziskových organizácií a členovia
Komisie mládeže a športu pri
Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne na stretnutí prerokovali návrh Koncepcie práce s mládežou
mesta Trenčín na roky 2013 –
2020. Zvolili predsedu a dvoch

podpredsedov fóra.
Predsedom sa stal Ivan Vodička z občianskeho združenia DEMAS, prvým podpredsedom Dominik Souhrada zo
skupiny PARKOUR FREERUN a druhým Viviane Schima
zo Strednej zdravotníckej školy
v Trenčíne. Fórum akčnej mládeže mesta Trenčín je otvorené
pre inštitúcie pracujúce s mlá-

dežou, neformálne skupiny
mladých ľudí, občianske združenia i ďalšie neziskové organizácie, ktoré sa venujú mladým.
Jeho úlohou bude podporovať angažovanosť mládeže
v jednotlivých lokalitách mesta
Trenčín, vypracovávať a podporovať projekty pre vytváranie priestoru na kreativitu
a slobodné rozmýšľanie mladých ľudí, podporovať projekty pre neorganizovanú mládež,
spolupracovať s mládežníckymi parlamentmi, občianskymi
združeniami a dobrovoľníckymi organizáciami.
(EV)

1. február 2013
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VYBERTE SA S INFOM DO DIVADLA

„Podfuk“ alebo aká silná je láska
Nedajte si ujsť skvelé herecké výkony a divadelnú
hudbu členov skupin Hex a Le Payaco, ktoré vytvárajú
z divadelného predstavenia ojedinelé dielko.

Na pozvanie Trenčianskeho hradného divadla prichádza
do Trenčína Bratislavské hudobné divadlo Teatro Wüstenrot s hudobnou komédiou Podfuk. Hra veselým spôsobom
odhaľuje nedostatky ľudských
charakterov a bravúrne kľučkovanie lásky medzi pravdou
a klamstvom, strachom a odvahou, zradou a odpustením.
Banálnym klamstvom príde unudená domáca panička
o svojho milovaného manžela a za pomoci vynaliezavých
priateľov rozohrá hru na jeho
opätovné získanie. Dobre
myslený „podvodík““ sa mení
v gordický uzol konšpiračných klamstiev, ktorý dokáže

rozuzliť len ťažko vysloviteľná
pravda a neutíchajúca láska.
Zdanlivá improvizácia hlavných protagonistov vytvára tie
najbizarnejšie situácie, ktoré je
lepšie viackrát vidieť, ako raz
zažiť.
V réžii Nikitu Slováka hrajú:
Marek Majeský, Marián Labuda ml., Andrea Kvašňovská,
Gabika Dzúriková v alt. Dagmar Bruckmayerová, Dorota
Letenajová v alt. Andrea Kulasová a Nikita Slovák. Premiéru malo predstavenie v novembri 2011. V trenčianskom
kine Hviezda ju môžete uvidieť
v piatok 22. februára o 19.00
hodine. Súťaž o voľné vstupenky nájdete na strane 2.

Na ulici jedného z najväčších
i najdrsnejších miest sveta
Túžba po lepšom živote ich prinútila opustiť svoju
vlasť a priviedla trojicu emigrantov paradoxne na ulicu. Hru súčasného poľského autora Janusza Głowackeho s názvom Antigona v New Yorku uvedie v sobotu
16. februára Trenčianske Hradné Divadlo.

Pod režijným vedením Matúša Bachynca siahol domáci divadelný súbor po aktuálnej hre poľského autora, ktorý
v čase jej vzniku striedavo žil vo
Varšave a Spojených štátoch,
čo mu dovolilo celkom presne vystihnúť neistotu a krehkosť ľudského osudu, trpkosť
z pocitu nenaplnenia životnej
túžby.
Poliak, ruský žid a Portoričanka vytvorili nadnárodné
spoločenstvo tragicky pôsobiacich životných príbehov. Antigona v New Yorku je jednou
z najúspešnejších hier z roku
1993. Preložená bola do dvadsiatich jazykov, produkova-

ná v najvýznamnejších divadelných metropolách. Téma
bezdomovectva je aktuálna
aj dnes. Hra ponúka priestor
na zamyslenie ako pre diváka v hľadisku, tak i pre hercov,
ktorí si na javisku vyskúšajú život ľudí bez strechy nad hlavou.
Predstavenie sa koná v kine
Hviezda so začiatkom o 18.00
hodine. Nie je vhodné pre diváka mladšieho ako 15 rokov.
Trenčianske Hradné Divadlo
má za sebou desaťročie pôsobenia na divadelnej scéne. Prvé
predstavenie uviedlo v roku
2002. Rozhovor s jeho členmi
si prečítate v budúcom vydaní
INFO.
FOTO ARCHÍV THD

Kam za kultúrou v Trenčíne v roku 2013
V plánovacom kalendári útvaru kultúrno-informačných
služieb sú na tento rok zaznamenané tradičné i celkom
nové kultúrne podujatia.

V marci pozve Trenčín obyvateľov a návštevníkov mesta
na tradičný remeselný jarmok
s predajom ľudovo-umeleckých
výrobkov s tematikou jari a Veľkej noci a v máji na atraktívny
Trenčiansky majáles. Prvý júnový deň by sa mal v Trenčíne premeniť na Deň plný zábavy a hier
pre všetky deti.
Od júla do septembra potrvá
cyklus divadelných, hudobných
a tanečných vystúpení v centre
mesta pod názvom Trenčianske
kultúrne leto. Rozlúčkou s letom
by mal byť 27. ročník mestského

festivalu ľudovej kultúry a zábavy, trenčiansky jarmok s burčiakom, lokšami a remeselníkmi
Pri trenčianskej bráne.
Na čas adventu je opäť naplánovaný cyklus vianočných
koncertov s vianočným jarmokom na námestí Čaro Vianoc
pod hradom. „ I keď mesto nie
je zriaďovateľom žiadnej galérie
či múzea, spravuje len výstavné
priestory Mestskej veže, po minuloročných dobrých skúsenostiach
a pozitívnom ohlase verejnosti
sa chceme opäť zapojiť do celoslovenského projektu Noc múzeí

a galérií. Na jún zas pripravujeme už 6. ročník medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA
2013. Jeho súčasťou bude opäť
aj historický seminár a spolu
s katalógom sympoziálnych prác
bude vydaná aj historická príloha Okno,““ hovorí Hana Gallová z Útvaru kultúrno-informačných služieb mesta Trenčín.
„I tento rok budeme participovať na významných medzinárodných podujatiach Art Film
Fest, Bažant Pohoda.““ Mesto
takisto podporí festivalové podujatia ako Sám na javisku, Trenčiansky jazzový festival, festival
dobrodružných ﬁlmov Horyzonty, Laugaricio Cup, Trenčianske

korzo, Trenčianske historické
a hradné slávnosti.
„Máme v pláne aj niekoľko
noviniek, na podporu ktorých sa
práve v týchto dňoch snažíme získať ﬁnančnú podporu cez viaceré projekty,““ hovorí H. Gallová.
„Kým však nie sú isté, bolo by
predčasné o nich hovoriť.“
Organizátorom tradičných
i celkom nových kultúrnych
projektov pripomíname, že
môžu žiadať o podporu v grantovom programe mesta Trenčín
na kultúru a záujmovo-umeleckú činnosť. Jeho uzávierka je 28.
februára. Podrobnosti o ňom
uverejňujeme na strane 11.
STRANU PRIPRAVILA (EV)

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

Približne dvojročný psík Pinďo je
pravdepodobne kríženec jazvečíka s jack russell terrierom. Asi
mesiac sa túlal po uliciach Hornej Súče. Zraneného a v zlom
zdravotnom stave ho ľudia priniesli k veterinárovi, ktorý ho
doliečil a teraz mu hľadá domov.
Pinďo je priateľský, hravý a učenlivý psík s návykmi, ideálny spoločník do bytu aj domu, potešil by
sa deťom, s ktorými by sa mohol
hrať, no nie je to podmienka.

Kríženec jazvečíka a foxteriéra Amor je asi 1,5 ročný psík,
ktorého našli 7. januára 2013
na Bratislavskej ulici. Je prítulný a priateľský.
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Centrálny zápis detí do materských
škôl sa začne 11. februára 2013
Prednostne budú prijaté deti, ktoré dovŕšili vek päť
rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
a deti s trvalým pobytom v Trenčíne.

Žiadosť o prijatie dieťaťa
do materskej školy na školský
rok 2013/2014 si rodičia môžu
vyzdvihnúť v materských školách alebo stiahnuť z internetu.
„Vyplnenú a lekárom potvrdenú
ju potom prinesú na centrálny
zápis, ktorý sa uskutoční v budove Školských zariadení mesta Trenčín na Kubranskej ulici
číslo 20 v areáli Materskej školy,““ hovorí riaditeľka Školských
zariadení mesta Trenčín Danica Lorencová. Okrem žiadosti s potvrdením o zdravotnom
stave dieťaťa by si nemali doma
zabudnúť občiansky preukaz.
Jednotlivé materské školy majú stanovený presný termín zápisu. Ako prvé začínajú
11. februára MŠ Opatovská,
Kubranská a MŠ Niva. Všetky termíny nájdu rodičia v tabuľke. Zápis sa bude konať
za prítomnosti riaditeliek materských škôl. Prednostne sa
podľa vyhlášky ministerstva
školstva prijímajú deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku, detí
s odloženou povinnou školskou
dochádzkou alebo dodatočne

Samostatný
inšpektor
Michal
Staňo má
v prvom
obvode
na starosti
dva okrsky.
Ide o Námestie sv. Anny,
y Ulicu 1. mája,
H. Šianec, ulice Kolárova,
Bernolákova, Súdna, Piaristická, K dolnej stanici, M.
Nešpora
p
(okrsok č.1) a tiež
Čerešňovýý sad, Trenčianskyy
hrad, H. Šianec, Pod Brezinou,
Partizánska, Nad tehelňou, J.
B. Magina, D. Krmana, J.
Lipského,
p
MUDr. A. Churu,
Židovský cintorín a Evanjelický
cintorín (okrsok č.2).
KONTAKT

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.

odloženou povinnou školskou
dochádzkou. Ďalšou podmienkou určenou zriaďovateľom je
prednostné prijatie detí s trvalým pobytom v Trenčíne.
„Ostatné podmienky sú
v kompetencii riaditeliek jednotlivých materských škôl. Tie
rozhodnú o prijatí dieťaťa, a to
do 15. júna 2013,““ informuje
D. Lorencová.
Fotograﬁe trenčianskych

MŠ a informácie o ich zameraní
nájdu rodičia na www.trencin.
sk pod časťou občan – materské školy alebo Školské zariadenia, m.r.o. Mesto Trenčín je
zriaďovateľom 16 materských
škôl, ktoré sú v súčasnosti stopercentne vyťažené. Navštevuje ich približne 1500 detí.
Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej
školy na jedno dieťa je podľa
Všeobecne záväzného nariadenia mesta 13,32 eur mesačne.
Príspevok sa uhrádza vopred,
a to najneskôr do desiateho dňa
v kalendárnom mesiaci. Príspevok na stravovanie dieťaťa
v materskej škole je 1,12 eur
denne.

Termíny centrálneho zápisu detí do materských škôl
PČ.

MATERSKÁ ŠKOLA

1. TERMÍN ZÁPISU

OD – DO

2. TERMÍN ZÁPISU

OD – DO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

MŠ Opatovská
MŠ Kubranská
MŠ Niva
MŠ Šafárikova+Vých.
MŠ Šmidkeho
MŠ Halašu
MŠ Soblahovská
MŠ 28. októbra
MŠ Legionárska
MŠ Stromová
MŠ Švermova
MŠ Turkovej
MŠ Považská
MŠ Na dolinách
MŠ Medňanského
MŠ Pri parku

11. 2. 2013
11. 2. 2013
11. 2. 2013
12. 2. 2013
12. 2. 2013
12. 2. 2013
13. 2. 2013
13. 2. 2013
13. 2. 2013
13. 2. 2013
14. 2. 2013
14. 2. 2013
14. 2. 2013
15. 2. 2013
15. 2. 2013
15. 2. 2013

9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00

18. 2. 2013
18. 2. 2013
18. 2. 2013
19. 2. 2013
19. 2. 2013
19. 2. 2013
20. 2. 2013
20. 2. 2013
20. 2. 2013
20. 2. 2013
21. 2. 2013
21. 2. 2013
21. 2. 2013
22. 2. 2013
22. 2. 2013
22. 2. 2013

13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00

Poznáte svojho policajta?
Celé územie mesta Trenčín je
rozdelené na 28 okrskov. Každý

Arnyy je asi ročný psík nemeckého ovčiaka. Našli ho 23. decembra 2012 na ulici Ku štvrtiam (Decodom). Je prítulný,
priateľský a neagresívny, vhodný do bytu i na dvor, k deťom
i k aktívnym starším ľuďom.

číslo 2 | ročník XV

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

z nich má svojho mestského policajta. Jeho fotograﬁu aj s kontaktom nájdu občania na internetovej stránke mesta. Pre
zlepšenie informovanosti ob-

čanov ich postupne uverejňuje
aj mesačník INFO. Do obvodu
s číslom 1 patria Centrum mesta, Dolné mesto, Sihoť, Opatová, Kubrá a Kubrica.

Samostatný
inšpektor
Branislav
Ježík
k má
na starosti
okrsok č.3.
Patria
do neho
Matúšova ul.,
Mierové nám., Hviezdoslavova, Palackého, Jaselská,
Rozmarínová a Sládkovičova
ul., Štúrovo nám., Hviezdová,
Hasičská, Farská, Marka
Aurélia, a Ulica V. Zamarovského, Mariánske námestie a Ul.
kniežaťa Pribinu.

Samostatný
inšpektor Michal
Pšenka má
na starosti
okrsok č.
4.Patria
do neho
ulice M.
Rázusa, Hodžova, Nábrežná,
Mládežnícka, Švermova,
Hurbanova, Gen. Goliana,
Smetanova, Komenského
a Študentská.

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

KONTAKT

Hľadajú domov

spektrum

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

1. február 2013

Dotácie na aktivity v oblasti kultúry
a záujmovej umeleckej činnosti
V súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Mesta Trenčín č. 7/
7 2012
o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Mesta Trenčín vyhlasuje primátor
Richard Rybníček
grantové kolo na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti na rok 2013

Mesto môže poskytnúť dotáciu právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom nie je mesto a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré:
 majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta,
 pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území mesta,
 poskytujú služby obyvateľom mesta.
Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len
na základe riadne vyplnenej žiadosti na predpísanom formulári spolu s povinnými prílohami a za predpokladu, že žiadateľ
má vysporiadané záväzky voči mestu.
V grantovom kole budú podporené iba projekty, ktoré budú
zrealizované do konca roka 2013.
Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií, ich
používania a zúčtovania, tlačivá žiadostí spolu s informáciami
o ich vyplnení, ako aj presné znenie VZN 7/2012 sú k dispozícii na webovej stránke www.trencin.sk alebo na Útvare kultúrno-informačných služieb MsÚ v Trenčíne, tel.: 032/6504 710.
Uzávierka prijímania žiadostí je 28. 2. 2013
Na rokovanie komisie kultúry budú predložené len kompletne a čitateľne vyplnené žiadosti so všetkými povinnými prílohami.
Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín, Mierové nám. č. 2, (pondelok – štvrtok 8.00 – 16.30 h, piatok 8.00 – 14.00 h) alebo zaslať poštou (rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke).

Dotácie na aktivity v oblasti školstva
V súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Mesta Trenčín č. 7/
7 2012
o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Mesta Trenčín vyhlasuje primátor
mesta Richard Rybníček
dotačné kolo na aktivity v oblasti školstva, výchovy
a vzdelávania

Informácie o podmienkach poskytovania dotácií nájdete vo
VZN č. 7/2012, ktoré je uverejnené na webovej stránke mesta
Trenčín: www.trencin.sk – Mesto Trenčín – samospráva mesta
Trenčín – všeobecne záväzné nariadenia.
Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len
na základe riadne vyplnenej žiadosti na predpísanom formulári spolu s povinnými prílohami, ktoré nájdete na www.trencin.
sk – občan – tlačivá – školstvo, výchova, vzdelávanie, a za predpokladu, že žiadateľ má vysporiadané záväzky voči mestu.
Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín, Mierové nám. 2, (pondelok – štvrtok v čase od 8.00 – 16.30
h, v piatok od 8.00 – 14.00 h) alebo poštou (rozhoduje dátum
pečiatky na obálke).
Uzávierka prijímania žiadostí je 28. február 2013.

oznamy, inzercia
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Dotácie na aktivity v oblasti športu
V súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Mesta Trenčín č. 7/
7 2012
o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Mesta Trenčín vyhlasuje primátor
Richard Rybníček
dotačné kolo na aktivity v oblasti športu a telesnej
kultúry v roku 2013

 na konkrétnu činnosť
 na jednorazové akcie a projekty
Informácie o podmienkach poskytovania dotácií nájdete vo
VZN č. 7/2012, ktoré je uverejnené na webovej stránke mesta
Trenčín: www.trencin.sk – Mesto Trenčín – samospráva mesta
Trenčín – všeobecne záväzné nariadenia.
Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len
na základe riadne vyplnenej žiadosti na predpísanom formulári spolu s povinnými prílohami, ktoré nájdete na www.trencin.
sk – občan – tlačivá – kultúra, šport a cestovný ruch a za predpokladu, že žiadateľ má vysporiadané záväzky voči mestu.
Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu
Trenčín, Mierové nám. 2, ( pondelok – štvrtok v čase od 8.00 –
16.30 h, v piatok od 8.00 – 14.00 h ) alebo poštou ( rozhoduje
dátum pečiatky na obálke).
Uzávierka prijímania žiadostí je 28. február 2013.

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN oznamujú, že majú
voľné miesto na ubytovanie v celoročnom pobyte v Dome opatrovateľskej služby na Piaristickej ulici 42 v Trenčíne. V prípade
záujmu kontaktujte Mgr. Evu Bučkovú, vedúcu sociálneho odboru na tel. č. 0902 911 072 alebo 032/6401 764.
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otázky a odpovede
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste


Chcem sa opýtať, či je
plánovaná rekonštrukcia autobusových zastávok. Cestný
povrch je na niektorých veľmi
zlý, napr. na Legionárskej ulici v oboch smeroch! Neuvažuje sa nad betónovým prevedením namiesto asfaltového
alebo dlaždicového, ktorý sa
každú chvíľu rozpadá?
MARTIN KUBAC

Benjamín Lisáček, útvar interných služieb:
V roku 2013 boli v rozpočte
pridelené ﬁnancie na kompletnú
rekonštrukciu jedinej zastávky,
a to práve na Legionárskej ulici. Povrch a podložie bude realizované tak, aby bolo trvácnejšie
a lepšie odolalo záťaži autobusov.



Potrebujem povolenie aj
na drobnú stavbu? Myslím kuchynku 3x3 metrov.
HEDVIGA JUHASOVÁ

Beáta Bredschneiderová, útvar
stavebný, životného prostredia,
dopravy a investícií:
Áno. Drobnú stavbu, ktorá
má doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, jej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku
5 m (napr. letná kuchyňa) musíte ohlásiť stavebnému úradu.
Drobnú stavbu môžete uskutočniť len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu
nemá námietok. Tlačivo – ohlásenie drobnej stavby – nájdete
na stránke mesta Trenčín www.
trencin.sk/20106.



Na ulici Halalovka pred
vchodmi číslo 19 a 21 a aj ďalej
je dopravné značenie Zákaz
zastavenia. Je to križovatka
s výjazdom od týchto vchodov
a hlavnej cesty Halalovka, kde
stále stoja v križovatke a v zákrute autá. Bránia tak bezpečnému prejazdu, hlavne, keď je
nasnežené a vozovka je zľadovatená. Tento úsek je v zimnej
dobe pri takomto parkovaní
nebezpečný. Prosím o riešenie
zo strany mestskej polície.
MILOŠ

Petr Vojtěch, mestská polícia:
Parkovanie v meste Trenčín,
ale hlavne na sídliskách vo večerných a nočných hodinách je
vo všeobecnosti problém. Podľa možností riešime statickú

dopravu na celom území mesta, ale v niektorých situáciách
sú možnosti parkovania veľmi
obmedzené. V súčasnej dobe je
rozpracovaný návrh na zmenu
organizácie dopravy na uliciach
Halalovka a Mateja Bela, ktorá
by po spracovaní mala byť predložená výboru mestskej časti Juh
a aj občanom na oboznámenie.
Avizovaná zmena by mala byť
prínosom v počte parkovacích
miest na sídlisku Juh. Než však
k tomuto kroku dôjde, miestu,
na ktoré poukazujete, budeme
venovať zvýšenú pozornosť a zabezpečíme priehľadnosť tejto
križovatky.



Chcem sa opýtať, či má
mesto alebo polícia k dispozícii odťahovú službu pre vozidlá v prípade, ak nám zaparkuje na našom vyhradenom
parkovacom mieste iné auto.
Mám možnosť dať ho odtiahnuť?
JANA
Benjamín Lisáček, útvar interných služieb:
Mesto ani mestská polícia
nemá v súčasnosti k dispozícii odťahovú službu pre vozidlá
parkujúce na vyhradenom parkovacom mieste. Mestská polícia môže v danom prípade iba
umiestniť „papuču““ a udeliť pokutu.



Dobrý deň, ako je to v prípade občana, ktorý nastúpi
do domova dôchodcov? Myslím na platby za komunálny
odpad. Automaticky sa mu
prehlási adresa?

týmto občanom správca dane
(Mesto Trenčín) rozhodnutie
nevyrubí.



Presťahovali sme sa a psa
sme prehlásili od minulého
roka na obecnom úrade mesta, kde sme sa nasťahovali. Je
potrebné informovať mesto
Trenčín o prehlásení psa, aby
sa neplatili dane za psa? Dane
za minulý rok sú zaplatené.
KAROL

Ján Margetín, útvar ekonomický:
Samozrejme. V zmysle zákona a podľa účinného všeobecne záväzného nariadenia je
občan povinný oznámiť zánik daňovej povinnosti dane za psa.
Na základe uvedeného oznámenia vám správca dane upraví alebo zruší daňovú povinnosť
k poslednému dňu mesiaca,
v ktorom pes prestal byť predmetom dane.



Chcem sa opýtať na malý
objekt Pred poľom v Trenčíne za Billou, z ktorého každý
večer vychádza veľký kúdol dymu. Dym mení farbu
od čiernej po žltú podľa toho,
čo tam zrovna spaľujú. MARTIN
Ľubomír Svetlík, útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií:
Vami zmienený objekt, nachádzajúci sa v areáli VÚ 5728
Kubra-vlečka, prevádzkuje Ministerstvo obrany SR, Stredisko
prevádzky objektov Trenčín.
Mesto Trenčín ako príslušný

správny orgán ochrany ovzdušia
vykonalo v decembri minulého
roku v objekte kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia. V čase kontroly
bolo spaľované suché hnedé uhlie, v objekte sa nenachádzal
iný druh paliva, príp. materiál
na spaľovanie. Po uplynutí lehoty na doplnenie potrebných dokladov prevádzkovateľom malého zdroja bude správny orgán
v najbližších dňoch pokračovať
v konaní podľa platnej legislatívy a v prípade zistenia nedostatkov v prevádzkovaní zdroja
alebo nesúladu medzi dokumentáciou a prevádzkovaním zdroja, nariadi vykonať opatrenia
na nápravu a v prípade zistenia
správneho deliktu uloží pokutu.



Potrebujeme povolenie
od mesta Trenčín v prípade, že
chceme orezať/upraviť tuje,
ktoré si sadili sami obyvatelia
paneláku? Svojimi konármi
zasahujú do chodníka a znemožňujú prechod.
SVETOZÁR SADLOŇ

Patrícia Omachelová, útvar interných služieb:
Ak ide o dreviny rastúce
na parcele mesta, túto operáciu zabezpečí Útvar interných
služieb MsÚ Trenčín. Potrebujeme však presnú adresu lokality. Ak ide o plochu vo vlastníctve
obyvateľov, orez si môžu vykonať sami, ale odborným spôsobom (vhodnejšie je zavolať špecialistu).

NINA ZEMÁNKOVÁ

Ján Margetín, útvar ekonomický:
V prípade, že občan nastúpi do domova dôchodcov, adresa sa automaticky neprehlasuje. Záleží od občana, kde bude
prihlásený na pobyt. Zmena
prihlásenia k pobytu sa realizuje v Klientskom centre MsÚ
v Trenčíne, kde vám zamestnanci mesta aj podrobne vysvetlia
podmienky prihlasovania alebo zmeny pobytu v meste Trenčín podľa individuálneho prípadu občana. Z hľadiska platenia
poplatku za komunálny odpad
je domov dôchodcov povinný
na rok 2013 predložiť správcovi
dane zoznam občanov, ktorí sú
umiestnení v zariadení, pričom

Všetky informácie a omnoho viac
nájdete na mestskej webovej stránke

www.trencin.sk
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KINO

CINEMAX
ZOC MAX, Ul. gen. M. R. Štefánika 426,
032/741 92 40, www.cine-max.sk
Od 7. 2. | Hitchcock

Životopisná dráma natočená podľa knihy
Stephena Rebelle. Anthony Hopkins sa
predstaví v úlohe jedného z najslávnejších režisérov minulého storočia. Príbeh
rozpráva o vzťahu Hitchcocka a jeho ženy
Almy Revill pri nakrúcaní kultového hororového snímku Psycho.

február 2013
Od 21. 2. | Flight

Denzel Washington si vo filme Let zahrá
pilota pokazeného lietadla, ktorý dokáže
úspešne pristáť a zachrániť tak stovku životov na palube. Kým ho svet oslavuje ako
pravého amerického hrdinu, vyšetrovanie
ukáže, že noc predtým výdatne oslavoval
a do kabíny lietadla zasadol pod vplyvom
alkoholu a drog…
Od 21. 2. | Broken city

Bývalého policajta najme starosta, aby
zistil, či ho podvádza žena. Keď sa podozrenie potvrdí, nájde sa jej milenec
mŕtvy…
Od 21. 2. | Sessions

Johanom Struenseeom, nemeckým lekárom pološialeného dánskeho kráľa Kristiána VII. a jeho manželkou, mladučkou kráľovnou Karolinou Matyldou Hannoverskou
prepukla v 70. rokoch 18. storočia.
3. 2. | 16.00 | Megamozog

Megamozog nebol vždy darebák. Keď
ho rodičia na vlastnej planéte posadili
do vesmírneho vozidla a poslali do sveta,
bol celkom milé dieťatko. Na svoju smolu
však pristál na Zemi, priamo uprostred
väzenského dvora.
5., 6. 2. | 19.00 | Muži
v čiernom 3

Manželia Henry, Maria a ich 3 deti sa rozhodli stráviť zimnú dovolenku v Thajsku.
Po niekoľkých dňoch v tropickom raji sa
26. decembra zmení ich dovolenka v nočnú moru. Obrovská masa vody sa veľkou
rýchlosťou blíži k ostrovu a zmetie všetko,
čo jej stojí v ceste.

Agenti v čiernych oblekoch sa budú musieť vyrovnať s ďalšími príšerami z vesmíru, ktoré sa chystajú zrovnať našu planétu
so zemou. V treťom diele akčnej sci-fi komédie by sa pritom mal objaviť vo filmoch
zatiaľ nevídaný prvok, a to cestovanie
v čase. Značná časť snímky sa totiž bude
odohrávať v minulosti.

Od 14. 2. | A good day to die
hard

7. 2. | 15.30 | Filmový klub
mladých: Filmy FAMU Praha IV.

Od 7. 2. | The impossible

John McClane sa v piatej časti filmu Smrtonosná pasca vydá na cestu do Ruska
zachrániť svojho syna Jacka z rúk teroristov…
Od 14. 2. | Beautiful creatures

Film Nádherné bytosti porozpráva príbeh
dvoch milencov, ktorých spojili samotné
hviezdy. Ethan, mladý muž túžiaci uniknúť zo svojho malého mesta. Spoločne
s Lenou, tajomnou dievčinou, odhalia
temné tajomstvo o svojich rodinách, ich
histórii a ich meste.
Od 14. 2. | Meteora

Film opisuje život muža na prahu štyridsiatky, ktorý je roky pripútaný na lôžko
po tom, čo mu spôsobila detská obrna
celkové ochrnutie tela. Aj napriek svojmu
obmedzeniu sa rozhodne najať si profesionálnu sexuálnu terapeutku, s ktorou
chce prísť o panictvo…
Od 28. 2. | Elysium

Roku 2159. Ľudská populácia je veľmi
presným rezom rozdelená na dve odlišné
časti. Na privilegovaných, ktorí žijú v krajine zasľúbenej – na vesmírnej stanici Elysium a na zvyšok, ktorý zostal na preľudnenej zdevastovanej Zemi. Elysium prísne
dodržiava imigračné zákony a dbá na to,
aby bol luxusný životný štýl obyvateľov
stanice nedotknuteľný. To však ľuďom zo
Zeme nezabráni v tom, aby sa sem nepokúšali dostať za akúkoľvek cenu…
28. 2. | Attonitas

Na horúcich pláňach Grécka sa týčia majestátne pieskovcové skaly. Na ich vrcholkoch stoja ortodoxné kláštory Meteora,
ktoré akoby viseli medzi nebom a zemou.
Mladý mních Theodoros a mníška Urania
zasvätili svoje životy prísnym rituálom
a praktikám vlastnej komunity. Ich život
je však podrobený ťažkej skúške, keď začnú pociťovať silnú vzájomnú náklonnosť.
Od 21. 2. | Babovřesky

V ľahkom nadhľade budeme môcť sledovať rad až neuveriteľných náhod a nedorozumení, ktoré zamotajú hlavu hlavným
aktérom príbehu v obci Babovřesky. Práve
do tejto dedinky koncom jari prichádza
nový farár. Zbožné ženy čakajú váženého starého dôstojného pána, ale z auta
vyskočí mladý, športový, asi tridsaťročný
chalan a tým to vlastne všetko začína…

Polícia v opustenom kaštieli uprostred
sídliska nájde spálenú mŕtvolu. Študentka
Jana neskôr zbadá v okne kaštieľa tajomné tiene. Je presvedčená, že to má súvis
s jej frajerom, ktorý zmizol bez stopy.
Spolubývajúci chcú dokázať opak, a tak
sa rozhodne odhaliť tajomstvo starého
kaštieľa. Záznamy kamier prezradia pravdu, ktorá má ďaleko fatálnejšie dôsledky,
než si to dokázali predstaviť…
ARTMAX

filmy pre náročného diváka každú stredu
večer, od januára lacnejší, vstupné 3,50 €,
s film kartou 2 €.

ARTKINO METRO
Mierové nám. 4, 032/743 44 15,
www.lampart.sk
1. – 3. 2. | 19.00 | Kráľovská aféra

Príbeh vášnivej a zakázanej lásky, ktorá ovplyvnila celý národ. Vzťah medzi

13., 14. 2. | Pán nikto

V roku 2092 je Mars prázdninovým rezortom a Nemo Nikto žije bežný život
po boku svojej ženy Elise a ich troch detí.
Mr. Nikto je 117-ročný muž – najstarší
človek na svete a posledný smrteľník v časoch, keď sa vďaka vedeckým poznatkom
už neumiera.
15. 2. | 15.30 | Filmový klub
mladých: Filmy VŠMU
Bratislava

15.30 | Blok animovaných filmov
16.30 | Blok dokumentárnych filmov
17.30 | Blok hraných filmov
15. – 17. 2. | 19.00 | Kura
na slivkách

15.30 | Blok animovaných filmov
16.30 | Blok dokumentárnych filmov
17.30 | Blok hraných filmov

Dej perzského rozprávkového príbehu
o láske sa odohráva v Teheráne v roku
1958. Najznámejšiemu hudobníkovi
svojich čias – Nasír Ali Khanovi manželka
v hádke rozbije milované husle. Nasír
stratí chuť do života a tragédia ho napokon pripúta na lôžko. Rozhodne sa už len
čakať na smrť. Sledujeme týždeň hlbokých snov, vízií a preludov z minulosti, ale
i z budúcnosti, až kým nedôjde k odhaleniu šokujúceho tajomstva…

7. 2. | 19.00 | Psycho

17. 2. | 16.00 | Šmolkovia

Legendárny triler majstra hrôzy Alfreda
Hitchcocka vychádza zo skutočnej udalosti
– príbehu človeka, ktorý si u seba nechal
matkinu zabalzamovanú mŕtvolu. Norman Bates v podaní Anthonyho Perkinsa,
tajomný motel a scéna v sprche sa navždy
zapísali do filmovej histórie.
8. – 10. 2. | 19.00 | Ide len o sex

No nebolo byy to super,
p kebyy svet na chvíľu
zmodral? Aj keď Šmolkovia v bežnej realite asi nebudú tí praví, ktorých by sme
čakali, nechajme sa prekvapiť, o čom
vlastne budú. Dobrodružstvá tejto 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 pre svoje nekalé zámery.

Mladá žena Jamie, ktorá vyhľadáva v New
Yorku schopných zamestnancov, presvedčí
potenciálneho adepta Dylana, aby opustil
svoje zamestnanie v San Franciscu a prijal
prácu v New Yorku. Aj napriek tomu, že sa
navzájom priťahujú, si obaja uvedomujú, že sú presne takí istí ako ich partneri,
od ktorých zo vzťahov utekajú. A tak sa
rozhodnú, že sa stanú priateľmi… a možno aj niečo viac…

Danny Macabee nosí falošný snubný
prsteň preto, aby mohol získavať ženy
a pritom nikdy nenadviazať ozajstný
vzťah. Keď však stretne ženu svojich snov,
nastanú problémy a Danny musí rýchlo
zinscenovať falošný rozvod.

10. 2. | 16.00 | Za plotom

21. 2. | 19.00 | Ukrutne šťastní

Ľudia žijú, aby jedli. Na rozdiel od zvierat,
ktoré jedia, aby prežili. Svet ľudí je teda
logicky bohatou zásobárňou, ktorá čaká
len na hladné zvieratká.
12. 2. | 19.00 | Bronson

V roku 1974 sa 19-ročný mladík Michael
Peterson rozhodne presláviť, a tak sa s podomácky vyrobenou brokovnicou a hlavou
plnou snov vyberie vylúpiť poštu. Je
okamžite zadržaný a odsúdený na sedem
rokov väzenia. Za mrežami je však už celých tridsaťštyri rokov, z toho tridsať rokov
strávil na samotke. Film Bronson je inteligentným, provokatívnym a štylizovaným
spracovaním skutočného príbehu, ktorý
zobrazuje premenu Mickeyho Petersona
na najnebezpečnejšieho britského väzňa,
Charlesa Bronsona.

19. – 20. 2. | 19.00 | Skús ma
rozosmiať

Policajt Robert prichádza do mestečka,
aby tu krátkodobou službou odčinil nedávne profesionálne zlyhanie. V južnom
Jutsku sa končí ďalší deň a v nemenných
tvárach miestnych obyvateľov je príchod
mladíka z hlavného mesta vítaný s podozrivo spokojným výrazom. Policajný
úradník, ktorého „príručkové“ chovanie
je čoskoro konfrontované s lokálnymi
zvyklosťami, začína tušiť, že za fasádou
zdanlivo obyčajného malomestského života sa skrývajú znepokojujúce tajomstvá.
22. – 24. 2. | 19.00 | Láska

Príbeh, kde sa hlavné postavy – kultivovaní osemdesiatnici, učitelia hudby –
ocitajú v okamihu ťažkej skúšky. Anne dostane porážku a jej okolie sa musí zmieriť
s jej premenou. Už nič nie je ako predtým
ani pre ich dcéru Evu.

2 | KAM

kam v trenčíne

22. 2. | 10.00 – 18.00 | Anime
play all day

22.2. | 19.00 | Teatro Wüstenrot:
Podfuk

Celodenné premietanie japonských animovaných filmov so sprievodným programom v podaní FKM.

číslo 2 | ročník XV

Divadlo

24. 2. | 16.00 | Lorax

Ted je malý chlapec, ktorý sa zamiluje
do dievčiny, ktorá chce vidieť živý strom.
Mesto a všetko okolie, v ktorom žijú, je
totiž postavené čisto z plastu. Ted sa preto
rozhodne preskočiť hranice mesta a zájsť
za Jednorázom, ktorý o živých stromoch
vie viac. Vyrozpráva mu históriu, prečo
stromy zmizli a zároveň Teda poverí dôležitou úlohou, zasadiť posledný strom…
26., 27. 2. | 19.00 | Čierna Venuša

Je rok 1815 a anatóm G. Cuvier predvádza
v parížskej Kráľovskej lekárskej akadémii
vymodelované telo africkej ženy Saartjie
Baartmanovej. Mladá otrokyňa Saartjie
pochádzala z kmeňa Khoikhoiov, ktorých
holandskí kolonizátori posmešne prezývali Hotentóti. Ako dievča opustila rodnú Afriku a pod prísľubom bohatstva sa vydala
spoločne so svojím majiteľom Caezarom
do Európy. Ako bizarne vyvinutý objekt
ju najskôr vystavovali v drevenej klietke
divákom panoptika pod menom hotentótska Venuša, potom sa vydala do Paríža,
kde bavila chlípnu spoločnosť a neskôr sa
stala predmetom vedeckého bádania.
28. 2. | 19.00 | Obrazy starého
světa

Jedno z najväčších diel slovenskej kinematografie bolo šestnásť rokov zatracované na základe pochybných ideových
a estetických kritérií normalizátorov.
Nevšedný dokument citlivo a s pochopením kreslí podoby starých dedinčanov,
žijúcich zdanlivo na okraji spoločnosti,
v podmienkach hraničiacich s biedou, ale
vo vlastnom svojbytnom svete.



Hudobná komédia Podfuk veselým spôsobom odhaľuje nedostatky ľudských
charakterov a bravúrne kľučkovanie lásky
medzi pravdou a klamstvom, strachom
a odvahou, zradou a odpustením.

Ul. kniežaťa Pribinu 2
16. 2. | 18.00 | J. Glowacki:
Antigona v New Yorku

1. – 28. 2. | Ľudské práva

Fotografie žiakov Strednej umeleckej školy v Trenčíne.

1. – 6. 2. | Prezentačná výstava
Strednej odbornej školy
stavebnej Emila Belluša

ZOC MAX
Gen. M. R. Štefánika 426,
www.ocmax.sk/trencin
14. 2. – 6. 3. | Route 66

GALÉRIA
M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 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.

Jednou z najprestížnejších – racionálne
a cieľavedome koncipovaných súkromných kolekcií slovenského výtvarného
umenia je zbierka Bohumila Hanzela.
Po príliš všeobecne zameraných
začiatkoch svojej zberateľskej činnosti ju

1. – 28. 2. | Batikované obrazy

Práce dospelých
ý študentov Súkromnej
ZUŠ na Sihoti.

Výstava prác detí navštevujúcich výtvarné
krúžky v KCA.

7. 2. – 10. 3. | Športové
a záujmové aktivity vo
fotografii

VÝSTAVY

Osvienčimská 3, 032/743 45 35

1. – 28. 2. | Tvorenie s potešením

Hviezdoslavova 16, 0960 333 815



CENTRUM SENIOROV

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

POSÁDKOVÝ KLUB

Divadelná komédia.

Pavla Pádivá, Natália Okolicsányová,
y
Lucia
Černayová, Paula Koyšová, Naďa Koyšová,
Michal Gogora, Dušan Paulo Vernisáž sa
bude konať 12. 2. o 17.00.

KC AKTIVITY

17. 2. | 16.00 | Spravodlivosť pod
papučou

1. 2. – 15. 3. | Slovenské výtvarné
umenie 20. storočia v zbierke
Bohumila Hanzela

Trenčianske Hradné Divadlo uvádza divadelné predstavenie o troch bezdomovcoch
v New Yorku.

Sládkovičova ul., 032/650 42 10

Opatovská 96

7. 2. | 19.00 | Lordi

KINO HVIEZDA

MESTSKÁ VEŽA

KS OPATOVÁ

Hviezdoslavova 16, 0960 333 815

12. 2. | Place to be

Svetová predpremiéra výstavy, s podtitulom Stopäťdesiatročná cesta Matice slovenskej, ktorá bude slávnostne otvorená
počas osláv 150. výr. vzniku MS v Martine.

24. 2. | 20.00 | Divadlo Kolomaž
a T.U.K., Patrik Ouredník:
Europeana

POSÁDKOVÝ KLUB

1. – 10. 2. | Július Činčár –
Človečina

1. – 19. 2. | Národ v matici –
matica v národe

1. 2. | 19.00 | Clowns crumbs +
afterparty

Na príklade provokatívnej koláže, asambláže vojen, vraždenia, myšlienkových
prúdov, vynálezov a dokumentárnych prvkov stvárňuje divadlo Kolomaž absurdný
pohľad na svet dvadsiateho storočia.

Mierové námestie 34

K dolnej stanici

Ul. kniežaťa Pribinu 2,
0903 027 910, www.klubluc.sk

Kto si čo nadrobí, to si zje. Predstavenie
absolventského ročníka fyzického divadla
na JAMU v Brne. Klaunské etudy na vážne
témy alebo iný pohľad na kresťanskú
vieru. Prečo túlavý komediant plače? Ako
krívajúci k slepému prišiel?

GALÉRIA A KAVIAREŇ
VÁŽKA

VÝSTAVNÉ
PRIESTORY TSK

KLUB LÚČ

DIVADLO

Hra Lordi vznikla na základe korešpondencie slávneho Oscara Wildea. V salónnej
komédii, ktorá si uťahuje z mužskej samoľúbosti, ale je aj oslavou pevného priateľstva, si budú môcť diváci vychutnať
y
Maroša Kramára, Jozefa Vajdu a Petra Šimuna.
Nebudú sa ale čítať žiadne „liebesbriefs“
a ani obchodné listy nejakej z významných korporácií. Pripravené je oveľa väčšie
prekvapenie, ktoré vraj ale nie je vhodné
pre osoby mladšie ako osemnásť rokov
a puritánske dámy.

začal profilovať s ohľadom predovšetkým
na zakladateľskú generáciu slovenského
výtvarného umenia a na umenie autorov
s nástupom konca 50. a začiatku 60.
rokov. Je len prirodzené, že ako Trenčan
zhromaždil pozoruhodnú kolekciu Miloša
Alexandra Bazovského. Z ďalších autorov
je to viacero diel Jana Hálu, pastely a oleje
Janka Alexyho, reprezentačné diela
Martina Benku či krásne a pôsobivé
obrazy Mikuláša Galandu.



KONCERTY

GALÉRIA
M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 032/743 68 58,
www.gmab.sk
10. 2. | 18.00 | Koncert klubu
priateľov
p
vážnejj hudby
y

Účinkujú: Juraj Tomka – husle, Maroš
Klátik – klavír.

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

Výstava scenérii známej americkej cesty.

2. 2. | 20.00 | Janko Kulich
a Kolegium

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE

Jedna z najvýraznejších postáv pesničkárskej scény sa po pauze vracia na koncertné pódia, v sprievode kapely Kolegium.
Hosťom bude pesničkárka Dominika
Fričová.

Hasičská 1, 1. posch.
Výstavky kníh pre deti – alebo,
deti zoznámte sa s niečím
novým

4. – 10. 2. | Božena Němcová
11. – 17. 2. | Galileo Galilei – A predsa
sa točí!
18. – 24. 2. | Jozef Ciger – Hronský
25. 2. – 3. 3. | Na výlete po svete

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

8. 2. | 22.00 | Shomi a Zverina

Live koncert pre všetkých milovníkov hip
hopu!
15. 2. | 21.00 | Bonus aka Martin
Tvrdý trio

Punk a hiphop a rap v jednom koncerte.
16. 2. | 21.00 | Tomáš Sloboda
a Sounds like this: Chobotnica
tour 2013

1. 2. – 31. 3. | Michal Gogora: One
shade od Payne Gray

Michal Gogora študoval maľbu na Fakulte
výtvarných umení na Vysoké učení technické Brno, na Akadémii výtvarných umení v Banskej Bystrici a na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave. Vystavoval
v Brne, Prahe, Berlíne a Paríži.
Formácia Tomáš Sloboda a Sounds Like

1. február 2013
This vznikla v roku 2007 a okrem samotného Tomáša ju tvorí ešte gitarista Lukáš
Duchovič, basgitarista Martin Andráš
a bubeník Marián Slávka.
23. 2. | 20.00 | Dano Heriban +
Pulls + Simplify

Koncert.

GALÉRIA A KAVIAREŇ
VÁŽKA
Mierové námestie 34
10. 2. | 17.00 | Ľudová hudba
Miša Nogu

Tradičná hudba slovenských regiónov
a Karpatského oblúka.
1., 8., 15., 22. 2. | 18.30 | Piatkové
posedenia pri živej hudbe

Hrá Fascination Acoustic Trio.

POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
2. 2. | 11.00, 16.00 | Mária
Podhradská a Richard Čanaky
deťom

s detskou literatúrou.

KC AKTIVITY

OC LAUGARICIO

18. 2. | 10.00 | Hľadáme stratenú
p
rozprávku

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

Belá 7271, 032/658 53 94,
www.laugaricio.com

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).

1. – 28. 2. | Tancujúce tigríky –
tanečné jasličky

23. 2. | 15.00 – 18.00 | Myslím
na teba

Prvé tanečné jasličky pre deti od 1,5
roka s rodičom. Informácie a prihlášky
na 0903 783 724 alebo tancujuce.tigriky@
gmail.com.

Tvorivé dielničky nielen pre deti, ale aj
pre dospelých. Spoločne si vyrobíme malé
darčeky pre našich najbližších. Vyrobíte
si: škatuľku s tajomstvom, pestrofarebnú
menovku na dvere, originálny prívesok,
srdce pre mamičku.

19. 2. | 10.00 | Hľadáme stratenú
rozprávku

Miesto konania: pobočka Kubra (v Kultúrnom centre Kubra).
25. 2. – 1. 3. | 10.00 – 12.00 | Jarné
prázdninové superkluby

Pozvánka pre všetkých „prázdninárov“
do knižnice. Pripravené budú spoločenské
hry, krížovky, časopisy, tvorivá dielnička
a police plné zaujímavých kníh.

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE
Hasičská 1, 1. posch.
1. – 28. 2. | Píšem, píšeš, píšeme

Koncert detí Základnej umeleckej školy.

Vyhlásenie
y
11. ročníka literárnejj súťaže
pre žiakov ZŠ a 8-ročných gymnázií Trenčianskeho kraja (uzávierka 30. 4. 2013).
Bližšie informácie získate vo všetkých pracoviskách knižnice s detskou literatúrou
alebo na www.vkmr.sk.

PIANO KLUB

KLUB LÚČ

Koncert.
27. 2. | 17.00 | Hrajú nám pre
radosť

Pod Sokolicami 16, 032/744 50 81,
www.pianoclub.sk

Ul. kniežaťa Pribinu 2,
0903 027 910, www.klubluc.sk

1. 2. | 19.00 | The Paranoid Club
2013 tour

24. 2. | 16.00 | Detský divadelný
klub: Strašiak Tomáš

Účinkujú: No puls, Kobližci a The Paranoid.
2. 2. | 20.00 | Magic Hafner
Night

Spevák Tomáš Hafner so svojou
j družinou,
čiže Beyuzom a Zetuzetou. Čakajú na vás
rôzne atrakcie, súťaže o super ceny a neopakovateľný zážitok! A nová HAF&Beyuz
Live SHOW!
8. 2. | 20.00 | Oldies rock special
– Poison Candy

KAM | 3

kam v trenčíne

Strašiak z poľa sa jedného dňa rozhodne,
že už nechce ďalejj strašiť a pôjde
j spoznávať svet. Čo ho tam však čaká, vôbec netuší…. Na ceste do mesta stretne pestrú
spleť postavičiek, zavíta aj do školy a nakoniec príde na to, že doma je predsa len
najlepšie…a nevráti sa naspäť sám…

1. – 28. 2. | Tanečná škola
Goonies

Tanečná škola moderného tanca. Informácie a prihlášky na 0915 101 051.
1. – 28. 2. | Tanečná škola Aura
dance



VOĽNÝ ČAS

Tanečná škola moderného tanca. Informácie a prihlášky na 0908 731 125.

TŠ WELLDANCE

1. – 28. 2. | Tanečná škola CVČ
Trenčianske Teplice

6., 13., 20., 27. 2. | 17.25 – 18.25 |
Kurzy brušného tanca –
začiatočníčky

Tanečná škola moderného tanca pre deti
od 4 – 18 rokov. Informácie a prihlášky
na 0903 793 557.
1., 8., 15., 22. 2. | 15.00 – 16.00 |
Šikovné pršteky

Mládežnícka ul. 2, www.bellydance.eu.sk

6., 13., 20., 27. 2. | 18.30 – 19.30 |
Kurzy brušného tanca –
choreografia, pokročilé

CENTRUM POHYBU
A TANCA
Mestská ŠH, Mládežnícka ul.
0903 778 862, www.bellydance.eu.sk
1., 8., 15., 22. 2. | 17.15 – 18.15 |
Hodiny Just Jhoom! –
Bollywood Fitness

Tanečné cvičenie.
Tvorivé a keramické workshopy pre deti
ZŤP.
6., 13., 20., 27. 2. | 9.30 – 10.30,
16.00 – 17.00 | Tvorenie
s potešením pre najmenších

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE
Jaselská 2, 032/770 83 00, www.vkmr.sk
6., 13., 20., 27. 2. | 8.00 – 9.30 |
Babi, pošli mi to mejlom

Inštruktáž na zvládnutie základov PC
a komunikácie prostredníctvom e-mailu
pre seniorov. Kontakt na prihlásenie:
032/7708314.

MC SRDIEČKO
Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2,
032/652 21 36

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE

Poison Candy je rýdzo dievčenskou kapelou a všetky jej členky, okrem hry na hudobný nástroj, sú aj speváčkami. Hudobne
si berú to najlepšie z rocku 80. a 90. rokov,
s pridanou hodnotou súčasnosti.

5., 19. 2. | 10.00 – 12.00 |
Riekankovo

Deti a mamy sa spoločne hrajú pri riekankách.

Tvorivé popoludnie pre deti od 2 rokov
v sprievode jedného z rodičov.

7. 2. | 16.00 | Literárny klub
Omega

22. 2. | 22.30 | Kali & Peter Pann
Live Koncert

5., 12., 19., 26. 2. | 16.30 |
Popoludňajšie Riekankovo

5., 12., 19., 26. 2. | 15.00 – 17.00 |
Klub malých keramikárov

Pavel Dvořák so svojimi knihami opäť
v trenčianskej knižnici. Podujatie spojené
s autogramiádou a predajom kníh, v spolupráci s MO Matice slovenskej v Trenčíne.

Predstavenie nového albumu: Kto to
povedal a predstavenie nového albumu:
Alchymista.

KAVIAREŇ CHE CAFÉ

Deti a mamy sa spoločne hrajú pri riekankách.

ZŠ, DLHÉ HONY

Ul. 1. mája 5

5., 12., 19. 2. | 17.00 | Cvičenie
detí s rodičmi

16. 2. | 19.00 | Kubo Tvrdík
a Tomáš Gregor

TJ SOKOL

V kaviarni Che café sa predstavia dva
piliere prievidzskej hudobnej scény so
spoločným projektom.



PRE DETI

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE
1. – 28. 2. | Hľadáme kráľa
čitateľov

Hľadáme naj čitateľa spomedzi detí,
ktoré navštevujú knižnicu. Podmienky
súťaže sú uverejnené na www.vkmr.sk.
Prihlášku a zadania súťažných úloh si môžete vyzdvihnúť vo všetkých pracoviskách

Mládežnícka 2
6., 13., 20. 2. | 17.00 | Cvičenie
detí s rodičmi

GALÉRIA
M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 032/743 68 58,
www.gmab.sk
6., 20. 2. | 9.30 – 11.30 |
Galerkovo

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.

Hasičská 1, 2. posch.

Tvorivé dielne pre deti od 6 – 14 rokov
s výučbou základnej práce s hlinou a glazúrou a inými netradičnými materiálmi.
7., 14., 21., 28. 2. | 15.00 – 17.00 |
Tvorivé dielničky – klub

12. 2. | 16.00 | Medium Love
alebo láska ako stejk

25. 2. – 1. 3. | Jarná škola tanca
s Laci Strikeom

Pozvánka pre všetkých milovaných, milujúcich či platonicky zaľúbených, ale aj
tých, čo na skutočnú lásku stále čakajú
na prezentáciu knihy trenčianskej rodáčky, spisovateľky a režisérky Barbory Kardošovej, spojenej s tombolou, predajom
kníh a autogramiádou. Programom vás
bude sprevádzať Oľga Záblacká.

Jarné prázdniny môžeš stráviť tancom,
naučíš sa veľa nového pod vedením Laciho Strikea.

20., 27. 2. | 14.00 | 46. ročník
Vansovej Lomničky

Deti vo veku 7 až 15 rokov si môžu vyskúšať zaujímavé umelecké techniky. Kurz je
určený pre všetky úrovne od začiatočníkov
až po pokročilých.

25. 2. – 1. 3. | Jarné kráľovstvo
nápadov – jarný tábor

Jarný prímestský tábor pre deti od 5 – 13
rokov s bohatým tvorivým programom.
Príď medzi nás a vyrobíš si milé netradičné darčeky pre svojich najbližších,
vyzdobíš si svoju izbičku vlastnými kreatívnymi výtvormi a spoločne sa s nami
vyberieš na prechádzku jarnou prírodou
a zahráš sa.

Festival umeleckého prednesu poézie
a prózy.
21. 2. | 16.00 | Sám sebe
nepriateľom

Niektorí ľudia akobyy sa báli byť
y úspešní.
p
Čím to je, že niekedy ideme proti sebe?
Diskutuje Mgr. L. Svetlíková.
28. 2. | 16.00 | Zabudnutí Slováci
v dedine Pivnica (Srbsko)

Prednáška doc. RNDr. Petra Chrastinu,
PhD., v spolupráci s MO Matice slovenskej
v Trenčíne.

4 | KAM

kam v trenčíne

KLUB LÚČ

4., 11., 18., 25. 2. | 17.00 – 18.30,
18.30 – 20.00 | Tai – chi

Ul. kniežaťa Pribinu 2,
0903 027 910, www.klubluc.sk
9. 2. | 19.00 | Geniálne filmové
scény alebo prečo milujeme
film

Na fenomén výnimočných filmových
scén sa pozrieme spolu so šéfredaktorom
portálu kinema.sk Petrom Konečným.
A možno sa dozviete, prečo je film láska
na celý život…
22. 2. | 21.00 | Sit down comedy

Spektakulárna talkshow, moderovaná
tvorivou dvojicou Čukan-Čmina, známy
protagonisti
g
z Troch tvorivých
ý tvorov –
Juraj „Šoko“ Tabaček a Lukáč „Pucho“
Púchovský.

MC SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32,
www.mcsrdiecko.sk
7., 14., 21., 28. 2. | 10.30 |
Mommies English Club

Mamy sa rozprávajú po anglicky.
1., 8., 15., 22. 2. | 10.30 | Mami
spricht Deutsch

Mamičky sa rozprávajú po nemecky.
24. 2. | 9.00 – 18.00 | Rodičovský
kurz

Kurz vhodný pre budúcich rodičov, ktorí
hľadajú odborné odpovede na otázky
týkajúce sa starostlivosti o bábätko, o dojčení, o nových prístupoch vo výchove.
Stretnete sa s pediatrom, laktačnou poradkyňou, právničkou, psychologičkou. Je
potrebná predchádzajúca rezervácia .

MC SRDIEČKO
Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2,
032/652 21 36
5., 12., 19., 26. 2. | 9.00 – 9.45 |
Joga pre mamičky

Cvičenie vhodné pre mamičky s deťmi.
6., 13., 20., 27. 2. | 17.00 | Cvičenie
pre tehotné – profylaxia
12., 26. 2. | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení

Vedie laktačná poradkyňa M. Hromníková.
5., 12., 19., 26. 2. | 18.00 – 19.30 |
Joga v tehotenstve

Vhodný pohyb v období tehotenstva pre
rozhýbanie a uvoľnenie celého tela.
7. 2. | 16.30 | Ako žijú matky
a deti v Burundi

5., 12., 19., 26. 2. | 19.00 – 20.00 |
Dance aerobik
6., 13., 20., 27. 2. | 19.00 – 20.00 |
Pilates
7., 14., 21., 28. 2. | 17.30 – 18.45 |
Joga v dennom živote
7., 14., 21., 28. 2. | 18.00 – 19.00 |
Step-Basic aerobik
7., 14., 21., 28. 2. | 19.00 – 20.00 |
Basic aerobik
8., 15., 22. 2. | 18.30 – 20.00 |
Zumba
9. 2. | 13.30 – 15.30 | Akadémia
III. veku
9. 2. | 16.00 – 19.00 | Zumba
party
16. 2. | 16.00 – 18.00 | Reiki

4., 11., 18., 25. 2. | 14.00 –17.00 |
Keramika – klub
4., 11., 18., 25. 2. | 9.00 – 17.00 |
Pedikúra
4. 2. | 16.00 | Bonsaj klub
5., 12., 19., 26. 2. | 14.00 – 17.00 |
Jednota dôchodcov Slovenska
6., 13., 20., 27. 2. | 9.00 – 12.00 |
Jednota dôchodcov Slovenska

5., 12., 19., 26. 2. | 16.45 – 17.45 |
Zdravotný pilates

Cvičenie vhodné pre začiatočníkov a ľudí
s bolesťami chrbta.
5., 12., 19., 26. 2. | 18.00 – 19.30 |
Joga v dennom živote

Súbor cvičení navrhnutý pre postupný
a trvalý rozvoj človeka a otvorený voči
všetkým – bez ohľadu na vek a fyzickú
kondíciu.
5., 12., 19., 26. 2. | 18.15 – 20.00 |
Meditačný Čikung s Ľuborom
Benkovičom

6., 13., 20., 27. 2. | 16.00 – 17.00 |
Angličtina

Formát kruhového tréningu spočíva v súbore cvikov, ktoré sú odcvičené jeden cvik
po druhom s využitím fitness náčinia.
Cviky sa cvičia v jednom kruhu za sebou
bez prestávky, sú zamerané na precvičenie
všetkých partií tela.

3. 2. | 17.00 | Róbert Môc:
Mečiarske remeslo

Pútavé rozprávanie o mečiarskom remesle
s prezentáciou a besedou.
16. 2. | 19.00 | Folklórna zábava
vo Vážke

Hrá ĽH Kvit.
17. 2. | 17.00 | Peter Szabó –
ochutnávka odrodových káv
23. 2. | 17.00 | Veronika Šikulová:
Miesta v sieti

Autorské čítanie, beseda s autorkou.
24. 2. | 17.00 | Alojz Liška –
beseda s ochranárom prírody

BUDOVA TSK
K dolnej stanici
7. 2. | 9.00 | Seminár – Daň
z príjmu fyzických osôb

6., 13., 20., 27. 2. | 16.00 – 17.00 |
Nemčina
7., 14., 21., 28. 2. | 9.30 – 11.00 |
Brušné tance
7., 14., 21., 28. 2. | 11.00 – 16.00 |
Masáž
5. 2. | 15.00 | Starostlivosť o pleť
v každom veku
9. 2. | 17.00 | Odchodek

Fašiangy Poľského klubu.

Trojmesačný konverzačný klub je vhodný
pre stredne pokročilých.

11. 2. | 15.30 | Šetrenie teplom
a teplou úžitkovou vodou

6., 13., 20., 27. 2. | 18.00 – 19.30 |
Francúzsky jazyk začiatočníci

Predáša Ing. Milan Vrabec.

Trojmesačný kurz francúzskeho jazyka.

15. 2. | 16.00 | Fašiangové
posedenie

6. 2. | 17.30 – 20.30 | Klub
Patchwork

KC AKTIVITY

14. 2. | 17.00 | Združenie
výtvarníkov

1. – 28. 2. | Cvičenie pre ženy
s Vladom Ondrovičom

Prečo a kedy navštíviť logopéda.

KC STRED

14. 2. | 17.00 | Ošetrovanie
včelstiev počas roka

Prednáša Jaroslav Karcol.
21. 2. | 15.00 | Fašiangové
stretnutie

Pripravuje Klub vojenských veteránov.
21. 2. | 16.00 | Vladimír Chovan
– účastník SNP – 100. výročie
narodenia

Prednáša Ing. Svetozár Naďovič.

Stretnutie obdivovateľov francúzskeho
jazyka.
Info a prihlášky na 032 658 26 08.
5., 12., 19., 26. 2. | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk pokročilí

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

Hviezdoslavova 16, 0960 333 815

4., 11., 18., 25. 2. | 17.30 – 19.00 |
Klub francúzskej konverzácie

Prednáška s ukážkami.

12. 2. | 9.00 | Seminár – Daň
z príjmu právnických osôb

13. 2. | 16.00 | Beseda o leteckých
zážitkoch členov klubu letcov
a parašutistov

4., 11., 18., 25. 2. | 10.00 – 11.00 |
Cvičenie pre seniorov

4., 11., 18., 25. 2. | 16.00 – 17.00 |
Joga ženy

Mierové námestie 34

Prednáša Ing. Boldiš.

Viac info na 032/652 21 36.

1., 5., 8., 12., 15., 19., 22., 26. 2. |
9.45 – 11.00 | Cvičenie pre ženy

Na kurze sa naučíte a precvičíte si základné prvky brušného tanca, ktoré sa
naučíme spájať do jednoduchých tanečných kombinácií. Kurz je tiež zameraný
na správne držanie tela.

6., 13., 20., 27. 2. | 18.00 – 19.00 |
Kruhový tréning

Cyklus rodičovských diskusií s Mgr. Veronikou Kuricovou.

1. – 28. 2. | Klavír s Natáliou
Říhovou

1., 4., 8., 11., 15., 18., 22., 25. 2. |
9.30 – 12.00 | Spevácka skupina
Sihotiar

4., 11., 18., 25. 2. | 19.30 – 20.30 |
Brušné tance

6., 13., 20., 27. 2. | 15.00 – 17.00 |
Diabetes – konzultácie

11. 2. | 16.00 | Využívanie hnojív
v jednotlivých obdobiach
vegetácie (druhy hnojív)

Viac info na 032/652 21 36.

Pravidelná činnosť:

Aeróbna hodina s prvkami dance aerobiku
spojená s posilňovaním a strečingom.

GALÉRIA A KAVIAREŇ
VÁŽKA

14. 2. | 16.30 | Detská hra – jej
miesto a význam v živote
dieťaťa

1. – 28. 2. | Gitara s Ivanom
Dobiášom

Osvienčimská 3, 032/743 45 35

Cvičenie pre pocit radosti a uspokojenia.
Na cvičenie sa treba vždy nahlásiť vopred
do piatku na 0907 520 809.

POSÁDKOVÝ KLUB

(bývalé KC DLHÉ HONY),
Ul. 28. októbra 2, 032/652 21 36

CENTRUM SENIOROV

6., 13., 20., 27. 2. | 10.00 – 11.30 |
Kondičné cvičenie pre seniorov

17. 2. | 8.00 – 13.00 | Veľká burza
filatelistov

Spomienky A. Ďurigovej, študentky, ktorá
bola v Burundi na zdravotníckej stáži.

21. 2. | 16.30 | Logopedička radí

číslo 2 | ročník XV

Stretnutie priaznivcov ktorých spája netradičná technika – patchwork. V rámci
klubu sa uskutoční prezentácia všetkých
doteraz vyrobených prikrývok, dečiek,
podložiek a prestieraní patchworkovou
technikou.

Viac informácii na www.kcaktivity.sk.

OC LAUGARICIO

1. – 28. 2. | Cvičenie pilates
mierne pokročilí a pokročilí

Belá 7271, 032/658 53 94,
www.laugaricio.com
7., 14., 21., 28. 2. | 17.30 – 19.00 |
Tvorivý ateliér pre dospelých

OC Laugaricio pozýva všetkých záujemcov
o všelijaké tvorivé techniky – príďte medzi nás a oddýchnite si od každodenných
starostí a povinností. Budú pripravené
výtvarné, umelecké a kulinárske aktivity
pod odborným vedením lektorov.
Viac informácii na www.kcaktivity.sk.
4., 11., 18., 25. 2. | 17.15 – 18.15 |
Pilates pre začiatočníkov
4., 11., 18., 25. 2. | 18.30 – 19.30 |
Choreografia Fan Veil

Kurz pre tanečnice, ktoré ovládajú základy
brušného tanca. Prihlášky na anide@
seznam.cz alebo na 0908 788 560.
4., 11., 18., 25. 2. | 18.30 – 19.30 |
Aerobic

VÝSTAVISKO
EXPO CENTER
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk
9. 2. | 7.00 – 12.00 | Burza
starožitností
15. 2. | 25. Stretnutie priateľov
dychovky
28. 2. – 2. 3. | 11. ročník výstavy
kameňopriemyslu a geológie

