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NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
Každoročné stavanie mája tento rok počasie nepokazilo. V utorok 30. apríla májku
stužkami vyzdobili dievčatá z Detského folklórneho súboru Brezinka pri ZŠ L. Novomeského. V dobrej nálade bolo Mierové námestie ponorené aj v stredu 1. mája,
kedy bol okrem programu na pódiu pripravený aj prvý ročník Farmárskeho jarmoku.
FOTO (JČ)

Modernizácia železnice
pokračuje podľa plánu
Práce na modernizácii železničnej trate v úseku Zlatovce
– Trenčianska Teplá pokračujú tak, aby termín jej ukončenia, záver roka 2015, bol dodržaný.

Nariadenie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), aby
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) znovu vyhodnotili
ponuky na modernizáciu trate, spôsobilo na začiatku apríla
obavy, že by mesto mohlo zostať
rozkopané nie tri, ale možno až
osem rokov, kým nerozhodne
súd. „Pre Trenčín a jeho obyvateľov by to bola veľká katastrofa,“
reagoval na situáciu primátor
mesta Richard Rybníček.
ÚVO rozhodol o námietke
opätovne vylúčenej spoločnosti

Skanska až po polroku od jej podania. Železnice však už koncom
minulého roka uzavreli zmluvu
s vybraným dodávateľom. Stavba je v mestskej časti Sever rozbehnutá a ľudia musia strpieť
viaceré dopravné obmedzenia.
Hoci mesto nie je priamym
účastníkom konania, jeho obyvatelia sa na niekoľko dní stali rukojemníkmi. Železnice
15. apríla však podali na Úrad
pre verejné obstarávanie žalobu.
Modernizácia železničnej trate
tak v Trenčíne pokračuje.

„Málokto
si uvedomuje,
že najviac postihnuté v celom tomto chaose, by bolo
mesto Trenčín.
Súbežne s modernizáciou železnice sa stavia nový cestný
most, začína
sa budovať dopravný terminál autobusovej
a železničnej stanice, popritom
realizujeme mestské investičné
akcie. Našou úlohou je koordinovať plynulosť a nadväznosť všetkých týchto stavieb,““ povedal
primátor. Akákoľvek zmena sa
podľa neho dotýka všetkých zainteresovaných, no najviac obyvateľov Trenčína. „Je pravda,
že mesto bude možno tri roky

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

rozkopané a rozostavané, ale
potom budeme mať radosť, že
žijeme v peknom, modernom
Trenčíne. Kompetentní predstavitelia z ministerstva, železníc
a zástupcovia zhotovovateľov ma
ubezpečili, že aj železnica aj most
budú pokračovať podľa harmonogramu,““ doplnil R. Rybníček.
(ES), FOTO (JČ)
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Milí čitatelia,
vážení Trenčania,
pre mnohých sa začal najkrajší
mesiac v roku. Máj vplýva asi
na všetky ľudské vnemy – farebné kvety ponúkajú vône, ktorým sa nevyrovná ani najlepší
parfém, slnečné svetlo a teplo doslova čaruje s ľudskými
emóciami, častejšie sa usmievame a sme o niečo prívetivejší.
Je však aj obdobie, keď máme
nutkanie všetko pekne poupratovať. A nielen doma. Trenčania sú aj túto jar veľmi ústretoví a nápomocní počas jarného
upratovania. Postupne sa Trenčín oprašuje a čistí aj z niekoľkonásobne väčšieho množstva
kamienkov, ktoré boli použité
na posyp počas dlhej a náročnej
zimy. Nie na všetkých uliciach
je však po prejdení čistiacim vozidlom vidieť žiaduci efekt. Preto mesto už v týchto dňoch vyzve
občanov na spoluprácu v zmysle
preparkovania vozidiel z ulíc,
ktoré sa majú ešte prečistiť.
Prvé kosenie verejnej zelene sa
začne už každým dňom. Opravu výtlkov mesto na svojich
cestách zabezpečuje plynule
a čo je dôležité kvalitne. Musíme byť všetci trpezliví. Májové
Info prináša k tejto téme niekoľko konkrétnejších informácií. Hovorí aj o pokračovaní
modernizácie železničnej trate
a ďalších obmedzeniach, ktoré
táto stavba prináša. Dočítate sa aj o najzaujímavejších
témach aprílového rokovania
mestského parlamentu. Pre
Trenčanov je dôležitá aj istota,
že toto leto sa budú môcť kúpať
ešte na starej plavárni. Zároveň
v Infe píšeme o tom, kto a kedy
zabezpečí otvorenie novej letnej
plavárne.
Prečítajte si ale aj ďalšie články,
každý jeden prináša informáciu, ktorú sa oplatí vedieť. Potom vám určite nebude robiť
problém odpovedať na súťažné
otázky. Jedna z nich sa dotýka
aj Dňa matiek, nezabudnime
teda druhú májovú nedeľu povedať svojim mamám nahlas to,
čo cítime každý deň, no možno
to nevyslovujeme. Slovíčka ďakujem a ľúbim Ťa sú tým najkrajším vyznaním.
Pekný máj a príjemné čítanie!
Vaša redakcia
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Odbočenie na Sihoť je už zatvorené
Ohlásená rekonštrukcia kanalizácie z Námestia SNP
na Ulicu Martina Rázusa sa začala 2. mája. Jej 1. etapa
uzavrie pravé odbočenie na križovatke pri Základnej
umeleckej škole v smere od železničnej stanice na Sihoť.

Celá rekonštrukcia bude trvať približne tri mesiace, pričom práce na 1. etape sú plánované na tri týždne. V tom čase
bude pre automobily vyznačená obchádzková trasa. Vozidlá
budú navigované na priecestie
pri Bille na ulici Pred poľom.
Pri Základnej umeleckej škole
na Námestí SNP nebude možné parkovať. Vodiči by mali byť
mimoriadne pozorní, nakoľko
jazdné pruhy pre vozidlá budú
dopravným značením vymedzené mimo obvyklých trás.
Chodci budú musieť na prechod z Parku M. R. Štefánika
na Hasičskú ulicu použiť podchod pri hoteli Elizabeth a ďalej
pokračovať po Palackého ulici až
na Hasičskú.

Linky MHD č. 2, 6 a 28 nebudú v smere na Sihoť zachádzať na zastávku „autobusová
stanica“, ale pôjdu z Hasičskej
ulice rovno na Sihoť.
Linka č. 24 v smere na Sihoť
bude naopak zachádzať na autobusovú stanicu, z nej bude pokračovať k priecestiu pri Bille
na ulici Pred poľom. Na svoju
trasu sa napojí až na zastávke „Opatovská,
Radegast“. Zastávky „M. Rázusa,
obchodná akadémia“,
„M.
Rázusa,
zimný štadión“,
„Považská“
a
„Hodžova,

Na ceste I/61 už pripravujú
pripojenie k nadjazdu
V mieste pripojenia nadjazdu je nutné
medzi Trenčínom a Opatovou rozšíriť vozovku, preto musia vodiči v tomto úseku strpieť
niekoľkodňové dopravné obmedzenia. Pravý
jazdný pruh v smere na Žilinu bol uzavretý
od 25. do 29. apríla. Potom sa práce na rozširovaní presunuli na opačnú stranu vozovky. Od pondelka 6. mája by mal byť preto
uzavretý jazdný pruh v smere do Trenčína.
Premávka bude vedená v zostávajúcom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Predpokladaný termín ukončenia prác
a s nimi súvisiacich obmedzení na ceste I/61
je 15. máj 2013. Nakoľko prebiehajúce práce
sú závislé od počasia, môžu sa uvedené termíny zmeniť. O aktuálnom rozsahu obmedzení vás budeme informovať na webstránke
mesta.
(RED)

Opatovská ulica bude uzavretá
Modernizácia železničnej trate si vyžiada prekládku Opatovskej ulice v časti medzi Sihoťou
a Opatovou. Preto bude od polovice mája úsek
úplne uzavretý. Do Opatovej sa ľudia dostanú len
po ceste I/61. K tomu bude prispôsobené aj trasovanie liniek MHD. V čase úplnej uzávierky budú
na linkách č. 21 a 4 úplne zrušené zastávky od Radegastu až po družstvo v Opatovej. Znamená to,
že autobusy po zastávke Hodžova, kotolňa prejdú
cez priecestie pri Bille a budú pokračovať až zastávkou Opatovská, Niva. Dôjde k pretrasovaniu
liniek MHD aj v samotnej mestskej časti Opatová.
Verejné prerokovanie zmien v MHD
s občanmi sa bude konať vo štvrtok
9. mája v Kultúrnom stredisku Opatová
o 17.00 hodine.

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Vyhrajte dve vstupenky na divadelné predstavenie MALÉ MANŽELSKÉ
ZLOČINY (účinkujú Milan Lasica a Marta Sládečková), ktoré sa
uskutoční 19. mája 2013 o 19.00 hodine v Posádkovom klube.
Koľko majstrovských titulov má na konte florbalový tím ŠK 1. FBC Trenčín?
Vyhrajte dve vstupenky na 1. Celoslovenskú cukrársku výstavu
TORTY a svet pečenia, ktorá sa bude konať 17. – 19. mája 2013
na Výstavisku Trenčín. Vstupenky platia zároveň na 2. výstavu
cestovného ruchu regiónov SR a ČR REGION TOU EXPO, ktorá sa koná
na výstavisku v tom istom termíne.
Ako sa volá podujatie, ktoré ku Dňu matiek každoročne organizuje Únia
materských centier?
Odpovede posielajte do 15. mája na info@trencin.sk

kotolňa““ bude v tomto smere
vynechávať.
V opačnom smere všetky linky dodržia svoju trasu. Cestujúci na týchto linkách v smere
na Sihoť budú môcť na ktorejkoľvek zastávke prestúpiť na inú
linku MHD bez toho, aby si museli kúpiť ďalší cestovný lístok.
V prípade prestupu z liniek 2,
6 a 28 im lístok bude platiť len
po zastávku „Autobusová stanica“. Ak prestúpia z linky 24, ich
lístok bude platný len po zastávku Hodžova, kotolňa.
(RED)

(RED)
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Správy z mestského zastupiteľstva N
Poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva sa
na svojom riadnom rokovaní stretli 18. apríla. Hovorilo
a hlasovalo sa o viacerých zaujímavých témach.

Na mestskom zastupiteľstve
primátor informoval poslancov
o začatom vyšetrovaní vo veci podozrenia z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa
a podvodu. „Je to zatiaľ len začiatok vyšetrovania. Do dnešného dňa (18. 4.) bolo vypočutých
32 svedkov. K celému procesu bol
prizvaný aj špecialista na audit,“
uviedol R. Rybníček. Vyšetrovanie skúma viaceré objednávky
a vystavené faktúry, kedy napríklad pri kosení neboli objednané
práce kryté v rozpočte. Preveruje
sa aj verejné obstarávanie v súvislosti s rekonštrukciou dvoch
kotlov, kedy boli tesne pred koncom funkčného obdobia podpísané dva dodatky, ktorými bola pôvodne vysúťažená suma navýšená
o 1 milión eur. Vyšetrovanie dozoruje Krajská prokuratúra v Trenčíne. „Žiaľ, 1. apríla 2013 bol
vymenený vyšetrovateľ, ktorý potrebuje ďalší čas na naštudovanie
celého spisu. Krajská prokuratúra
mi potvrdila, že jej dozorovanie je
veľmi dôsledné, pri posledných vypočutiach svedkov bol osobne prítomný aj prokurátor,““ skonštatoval primátor.



NÁJOM PRE DUKLU
SA NEMENÍ

Trenčiansky mestský parlament rokoval aj o prenájme
priestorov Zimného štadióna
Pavla Demitru pre HK Dukla
Trenčín, a. s. za tých istých podmienok ako v minulej sezóne.

Ešte pred hlasovaním upozornil poslanec Ján Kanaba na fakt,
že klub dlhuje rôznym subjektom spolu takmer 500 tisíc eur.
„Včera (17. 4.) dokonca bežala
dražba, exekútor predával veľkoplošnú obrazovku (kocku) kvôli
tomu, že hokejista Kopecký nedostal vyplatenú mzdu a dal návrh
na vykonanie exekúcie. Klub dlhuje napríklad aj bývalému trénerovi Gregorovi, bývalým i súčas-

T

T
ným hráčom a je riziko, že Dukla
nezačne na jeseň extraligu,““ tvrdil J. Kanaba. Zároveň predložil pozmeňovací návrh, aby
bol do zmluvy doplnený dôvod
na odstúpenie od nej v prípade,
ak v sezóne 2013/14 A mužstvo
nenastúpi do extraligovej súťaže. Jeho návrh podporil primátor
i hlavná kontrolórka, ktorá zdôraznila, že mestské zastupiteľstvo musí zo zákona ochraňovať
majetok mesta. Milan Kováčik
z poslaneckého klubu SMER-SD

Už nevládzu financovať slovenský hokej
Primátori miest, v ktorých sa hrá hokejová extraliga,
nevylúčili 26. apríla na spoločnom stretnutí v Trenčíne,
že sa sezóna 2013/
3 2014 buď nezačne alebo nedokončí.

Zhodli sa na tom, že pokiaľ
sa vláda a poslanci NR SR nezačnú okamžite zaoberať zmenou ﬁnancovania športovej
infraštruktúry a daňovej legislatívy v oblasti športu, nedokážu ďalej spolu so sponzormi
a fanúšikmi udržať pri živote
hokejovú extraligu.
Privítali by, aby sa do ﬁnancovania športovej infraštruktúry
vo väčšej miere zapojili aj vyššie
územné celky. Stretnutie, ktoré

však v diskusii povedal, že netreba takto konať hneď teraz. „Inštitút výpovednej lehoty sa dá do
zmluvy doplniť aj neskôr,““ uviedol. Pri hlasovaní návrh J. Kanabu nezískal dostatočnú podporu
poslancov. Mestské zastupiteľstvo schválilo prenájom ľadovej
plochy, striedačiek, šatní, tribún,
sociálnych a rehabilitačných
priestorov a sky boxov na Zimnom štadióne Pavla Demitru pre
HK Dukla Trenčín, a. s. na dobu
určitú od 1. 4. 2013 do 31. 3.
2014 za celkové nájomné vo výške 1 euro.

inicioval trenčiansky primátor
Richard Rybníček ukázalo, že dotácie hokejových miest na jednu
sezónu prevyšujú 4 milióny euro.
Primátori tvrdia, že je nespravodlivé, ak sú neustále obviňovaní
z nedostatočnej podpory hokeja,
resp. športu ako takého. Listom
požiadajú predsedu vlády Róberta Fica, ministra školstva Dušana Čaploviča a najvyšších predstaviteľov SZĽH a Pro-Hokeja
o stretnutie.
(RED)



VEREJNÉ
OBSTARÁVANIA

Poslanci mestského zastupiteľstva dali zelenú aj vyhláseniu viacerých verejných
obstarávaní. Jedno z nich, konkrétne na rozšírenie cintorína
pod Juhom, už bolo v čase našej uzávierky vyhlásené. Predpokladaná hodnota zákazky je
maximálne 329 166 eur. Realizáciou tejto investičnej akcie sa
aspoň na 10 rokov vyrieši akútny problém s nedostatkom hrobových miest. V najbližšom čase
mesto vyhlási aj verejnú súťaž
na vybudovanie mestskej komunikácie na ulici Zelnica, kde je
dnes len nespevnený ujazdený
povrch. Súťažiť sa bude aj zhotoviteľ chodníka a priechodu pre
chodcov v Biskupiciach na Legionárskej ulici, aby sa tu minimalizovalo nebezpečenstvo dopravných nehôd. Víťaz ďalšieho
verejného obstarávania zabezpečí prestrešenie trhoviska pri
Družbe. Mesto vysúťaží aj dodávateľa novej pracovnej výstroje
pre mestských policajtov, ktorí majú nárok na jej pravidelnú
obmenu.
(RED), FOTO (JČ)

STRUČNE

ajväčšia oslava Dňa matiek na Slovensku sa bude
konať aj v Trenčíne v sobotu
11. mája. Desiaty ročník jedinečného podujatia MÍĽA PRE
MAMU bude zároveň pokusom o najdlhšiu ponožkovú
šnúru na Slovensku. Materské centrá preto vyzývajú, aby
účastníci priniesli so sebou
aspoň jednu ponožku, ktorá
nemá pár. Registrácia bude
od 9.30 do 12.00, pochod sa
začne o 11. hodine, súčasťou
podujatia bude už tradične
program na pódiu Mierového
námestia.
renčiansky hotel Elizabeth je Najlepším mestským hotelom na Slovensku.
V kategórii Najlepšie hotely
Slovenska skončil na 11. mieste, v kategórii Top hodnota pre
zákazníka obsadil 7. priečku.
Rebríček hodnotenia hotelov
na Slovensku zverejnil týždenník Trend 25. apríla.
retí májový týždeň (13. –
19. 5.) bude patriť celoslovenskej zbierke Týždeň modrého gombíka, ktorú organizuje
UNICEF Slovensko. Výťažok
z nej poputuje deťom z dvoch
regiónov africkej Ugandy a pomôže im zabezpečiť lepší prístup k bezpečnej pitnej vode
a naučiť ich základom hygieny.
Špeciálny slovenský projekt
pre Ugandu je možné podporiť dobrovoľným príspevkom
do očíslovanej pokladničky
UNICEF v uliciach Trenčína
alebo zaslaním prázdnej SMS
v hodnote 2 eurá na číslo 844.
závere mája začnú zamestnanci mesta obyvateľom doručovať rozhodnutia
o dani z nehnuteľností, dani
za psa a o poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Podrobnejšie
informácie budú uverejnené
pred distribúciou rozhodnutí na webovej stránke mesta
a 16. 5. 2013 v týždenníku
Echo.
ajbližší deň otvorených
dverí u primátora mesta Richarda Rybníčka bude
v pondelok 27. mája v čase
od 14. do 18. hodiny. Vítaní
sú všetci, ktorí majú záujem
aktívne komunikovať a vyjadriť svoje názory, pripomienky,
sťažnosti a námety.

V

N
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Trenčianski
deviataci
nesklamali

Oprava výtlkov pokračuje plynule

V ôsmich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín sa testovania zúčastnilo 396 deviatakov.
V matematike dosiahli úspešnosť 67,99 percenta, čo je v porovnaní s celoslovenským výsledkom o 7,92 percenta lepšie.
Počet získaných bodov je 13,60,
čo predstavuje vyšší počet o 1,59
bodu. Informovala o tom Ľubica
Kršáková z útvaru školstva.
Test zo slovenského jazyka
a literatúry napísali Trenčania
na 72,78 percenta úspešnosti,
čo je o 5,27 percenta lepšie ako
bol slovenský priemer. V počte
bodov presiahli priemer Slovenska o 0,35 bodu.
Celoslovenské
testovanie
žiakov 9. ročníka základných
škôl sa uskutočnilo 13. marca
2013. Do testovania bolo prihlásených vyše 42 200 deviatakov
z 1 455 ZŠ. Po prvýkrát boli testovaní deviataci, ktorí sú vzdelávaní už podľa Štátneho vzdelávacieho programu v zmysle
obsahovej reformy vzdelávania zavedenej v školskom roku
2008/2009.
(RED)

Fórum mládeže
je otvorené pre
ďalších členov
Mladí ľudia v Trenčíne môžu
od apríla tohto roku využívať
služby novovzniknutého Fóra
akčnej mládeže. Prvé zasadnutie
členov a hostí fóra sa uskutočnilo
4. apríla 2013.
Členovia predstavili fórum,
jeho ciele, plány a program pozvaným hosťom a oﬁciálne tak
začali jeho činnosť. Hlavným
poslaním fóra je spájanie organizácií pracujúcich s mládežou
do jednotnej platformy s priamym kontaktom na mesto Trenčín a poskytnúť im tak väčšiu
podporu pre ich aktivity. Fórum
je neustále otvorené pre nových
členov.
Ak ste organizácia, ktorá
pracuje s mládežou alebo mládežnícka organizácia a chcete
sa dozvedieť o Fóre mládeže viac
alebo sa rovno stať členom, môžete nadviazať kontakt na emailovej adrese mladez@trencin.sk.
(JD)
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V Trenčíne je poškodených asi 35 až 40 %
miestnych komunikácií. Ide o približne
55 km z celkového počtu 137 km, ktoré má
mesto v majetku a v správe. Všetky dostupné mechanizmy sú v uliciach mesta.
Jamy a výtlky sa opravujú plynule podľa
harmonogramu.

Mesto sa stará o cesty
a chodníky, ktoré patria do jeho
vlastníctva. V Trenčíne sú však
poškodené aj štátne a regionálne cesty. Tie sú v správe Slovenskej správy ciest a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Mesto
komunikuje s nimi aj prostredníctvom žiadostí o opravu ich
ciest. Zároveň cez svojho zmluvného partnera – spoločnosť Marius Pedersen prioritne opravuje
mestské komunikácie, po ktorých vedú autobusové linky
MHD, cesty slúžiace k zásobovaniu a k poskytnutiu prvej pomoci. Zároveň prihliada na stav
poškodenia a tiež na riziko ohrozenia cestnej premávky.
Hneď, ako to počasie dovolilo, sa začali opravy výtlkov riešiť
technológiou studenej asfaltovej



zmesi na uliciach gen. Svobodu,
Saratovská,
Východná,
Legionárska,
Soblahovská, Inovecká, Braneckého, Palackého, Železničná,
Hodžova, M. Rázusa, Opatovská, Ľ. Stárka, Veľkomoravská,
Piešťanská, Zlatovská, Brnianská a tiež ulice, ktoré nadväzujú
na tieto cesty.
Od 10. apríla, kedy začala
prevádzka v Dubnici nad Váhom
s výrobou teplých obaľovacích
zmesí, mesto okamžite pristúpilo k riešeniu výtlkov a jám
na svojich cestách vo väčšom
rozsahu. Opravy teplými obaľovacími zmesami sú trvácnejšie
a výhodnejšie. V týchto dňoch

NÁVRH NA NAVÝŠENIE ROZPOČTU

Mestské zastupiteľstvo 18.apríla podporilo návrh poslanca Pavla Kubečku na zmenu rozpočtu tak, aby bola čiastka
na údržbu mestských komunikácií navýšená o 150 000 eur.
„Zima riadne ukrojila z rozpočtu všetkých samospráv. Cesty sú
v katastrofálnom stave,““ uviedol pri predkladaní návrhu predseda ﬁnančnej a majetkovej komisie P.Kubečka. Primátor Richard
Rybníček sa stotožňuje s vôľou poslancov, no zároveň zastáva názor, že návrh na zmenu rozpočtu musí zo zákona byť pred schválením v zastupiteľstve zverejnený najmenej 15 dní. „V tomto prípade sa to nestalo, preto som toto uznesenie nepodpísal,““ povedal
R. Rybníček, ktorý obratom zvoláva zasadnutie mestského zastupiteľstva na najbližší možný termín, ktorý zabezpečí zverejnenie totožného návrhu na zmenu rozpočtu na 15 dní. Mimoriadne
zastupiteľstvo sa bude konať 10. mája.

postupne miznú výtlky a jamy
z ulíc Opatovská (časť Sihoť
IV), gen. Svobodu, Východná,
Saratovská, Braneckého, Beckovská a križovatka Brnianska
– Bratislavská.
V máji bude mesto opravovať ulice: Hodžova, M. Rázusa,
Mládežnícka, Považská, Legionárska, Jilemnického, K dolnej
stanici, Západná, Šmidkeho,
Liptovská, M. Bela, Ľ. Stárka,
Piešťanská, Brnianska, Zlatovská, Kragujevackých hrdinov
a Železničná, ďalej ulice Pod
Brezinou, Olbrachtova, Dolný
Šianec, Jilemnického a Na kamenci. Následne budú opravy pokračovať na priľahlých
komunikáciách.
Na údržbu a opravu komunikácií v správe mesta sú k dispozícii ﬁnancie ešte minimálne
do konca mája.
Mesto počíta s navýšením
rozpočtu o 150 tisíc eur na opravy výtlkov. Navyše štát dal samosprávam prísľub, že uvoľní
ﬁnancie na tento účel. Je teda
predpoklad, že sa podarí opraviť
väčšinu mestských komunikácií.
(RED)

Parkovanie na námestí vás môže vyjsť draho
Pokuta až do výšky 60 eur môže byť uložená vodičovi, ktorý svoje auto zaparkuje na Mierovom námestí.
Mestská polícia sa na podnet občanov chystá vjazd áut
do tejto pešej zóny ostro sledovať a prísne postihovať.

Pešia zóna je podľa zákona
o cestnej premávke určená predovšetkým pre chodcov. Vodič
smie do nej vojsť len ak mu to povoľuje dopravná značka. V prípade značky umiestnenej pred
vjazdom na Mierové námestie
ide o povolenie pre bicykle, vozidlá s označením ZŤP, vozidlá
opravárenských a havarijných
služieb, obyvateľov námestia, svadby, užívateľov garáží

a v čase od 5.00 do 11.00 hodiny
aj pre vozidlá zásobovania.
„Za zásobovanie sa nepovažuje, ak majiteľ alebo prevádzkar
súkromnej ﬁrmy vchádza do úseku za účelom vykonania kontroly alebo administratívnej práce
vo svojej ﬁrme alebo prevádzke,
ak zákazník pošty vezie na hlavnú poštu poštové zásielky alebo
ich vyberá, ani ak zákazník banky vezie do banky veľký ﬁnančný

obnos,““ upozorňuje náčelník Mestskej polície
v Trenčíne
Stanislav
Bero.
V pešej
zóne je podľa zákona navyše zakázané aj
státie vozidiel. Na základe opakovaného porušovania týchto
pravidiel Mestská polícia v najbližšej dobe pristúpi k dôraznej
kontrole ich dodržiavania. Vodičom pritom hrozí pokuta až 60
eur.
TEXT (EV), FOTO (JČ)

3. máj 2013

V lete ešte na starej plavárni
Aj keď si modernizácia železničnej trate v úseku cez
Trenčín vyžiada zbúranie starej letnej plavárne, počas
najbližšej sezóny bude Trenčanom toto kúpalisko ešte
k dispozícii.

Na Ostrove je už takmer tri
roky postavená nová plaváreň,
no nie je možné ju otvoriť. Chýba jej voda, plyn, kanalizácia. Je
nutné k nej dobudovať prístupovú cestu, rekonštruovať most
na Ostrov s lávkami pre chodcov
a cyklistov a zabezpečiť dostatočný počet parkovacích miest.
To všetko, vrátane úpravy niektorých ciest v Zámostí, je súčasťou takzvanej malej stavby.
„Museli sme úplne od začiatku začať vyjednávať, aby sme
mestu zabezpečili záruky ﬁnancovania malej stavby v podobe
zmluvy,““ uviedol primátor Richard Rybníček. „Naše rokovania vyústili do návrhu zmluvy,
ktorá hovorí o tom, že štát je pripravený investovať zo štátneho
rozpočtu 6,5 mil. eur bez DPH,“
tvrdí primátor. „Zmluva je v štádiu ﬁnalizácie, ŽSR intenzívne
spolupracujú s mestom Trenčín
na riešení zabezpečenia všetkých
potrebných činností k úspešnej
realizácii celého diela,““ povedala hovorkyňa ŽSR Martina
Pavlíková.
V rámci modernizácie železničnej trate bolo zazmluvnené, že
kým nebude skolaudovaná nová
plaváreň, nebudú môcť ŽSR siahať na starú. Komplikáciami
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okolo tendra sa celý proces časovo zúžil a modernizácia musí
postupovať rýchlo, aby sa stihol
termín august 2015. Stará plaváreň mala byť toto leto už staveniskom, no po dohode primátora so ŽSR začnú s jej búraním
až na jeseň.
„V tom čase už musíme mať
istotu, že železnice dobudujú novú plaváreň. Je ale možné, že to do budúceho leta nestihnú a budeme jednu sezónu
bez plavárne,““ hovorí R. Rybníček. „Keby súťaž prebiehala

normálne, prípadne keby bolo
dohodnuté, že za zbúranie starej
plavárne investor odovzdá Trenčanom hotovú novú plaváreň, tak
by sme to dnes nemuseli riešiť.“
Informácie o tom, že mesto
mohlo zveriť novú plaváreň súkromnému investorovi, nemajú reálny základ. „Bolo by
to nezodpovedné, pretože nevyhnutnou podmienkou otvorenia
novej plavárne je kompletná rekonštrukcia mosta na Ostrov, čo
potvrdzuje aj názor Dopravného
inšpektorátu PZ SR. Ide o dvojmiliónovú investíciu. Navyše,
k plavárni nie sú dotiahnuté siete a mesto za ňu spláca záväzky
voči bankám,““ skonštatoval primátor.
(ES)

Nová plaváreň – celkové náklady

7,7 mil. eur

Mesto zaplatilo:
za pozemok (2008)

1 mil. eur

za odstránenie pôvodných stavieb (2008)

0,4 mil. eur

ostatné: projekty, zamerania, posudky
(2007 – 2009), stráženie, energie (od 2010)

0,8 mil. eur

Zmluva o dielo s dodávateľom VOD-EKO je na 5,4 mil.
eur. Kolaudačná rata vo výške 0,5 mil. eur zatiaľ nebola
vyfaktúrovaná a časť záväzkov bola postúpená banke:
– faktúru vo výške 1 259 891,28 eur mesto začalo
splácať 31. 1. 2011 v mesačných splátkach vo výške
10 499,09 eur, splatnosť je do 31. 12. 2020
– faktúru vo výške 2 308 534,42 eur mesto začalo
splácať k 31. 8. 2011 v mesačných splátkach vo výške
49 118 eur, splatnosť je do 30. 6. 2015.
Z celkových nákladov mesto musí ešte uhradiť 2,8 mil. eur.

Spomínali na umučených na Brezine
V stredu 10. apríla si mesto Trenčín
pripomenulo 68. výročie oslobodenia
od fašistickej krutovlády pri Pamätníku
umučených.

Druhá svetová vojna vyvolaná hitlerovským
Nemeckom bola v histórii ľudstva najhroznejšou
a najkrvavejšou vojnou. Dva týždne po jej skončení sa na druhom konci Breziny našlo sedem
hromadných hrobov a v nich 69 tiel umučených
mužov a žien. „Pamiatka na umučených na Brezine i na sovietskych a rumunských vojakov, ktorí
padli pri bojoch o Trenčín nás nabáda, aby sme
na ich tragickú smrť nikdy nezabudli,““ povedal
pri pamätníku poslanec NR SR Jaroslav Baška,
pričom vyzdvihol aj odvahu vojenských veteránov. „Je našou morálnou povinnosťou chrániť
ciele a ideály, za ktoré vojnoví veteráni bojovali
a za ktoré mnohí jednotlivci položili svoje životy.“
Oslavy zorganizovali mesto Trenčín, Slovenský
zväz protifašistických bojovníkov a Jednota dôchodcov na Slovensku.
(RED), FOTO (R. O.)

Vašu domácnosť
môžu navštíviť
opytovatelia
Do 31. mája budú zamestnanci Štatistického úradu SR
zisťovať údaje o príjmoch a životných podmienkach a tiež
o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov.
Cieľom prvého zisťovania
je získať aktuálne, medzinárodne porovnateľné informácie
o príjmoch, úrovni a štruktúre
chudoby a sociálneho vylúčenia
v krajinách Európskej únie. Požadované údaje budú opytovatelia zisťovať formou uniﬁkovaných štatistických dotazníkov,
ktoré obsahujú údaje o domácnosti ako celku a údaje o jednotlivých osobách v domácnosti.
Dotazník je zameraný na medzigeneračný prenos sociálnej
situácie, ktorý má ukázať, ako
ﬁnančná a sociálna situácia rodiny môže ovplyvniť budúci život dospievajúcich detí.
Ako informoval riaditeľ
pracoviska ŠÚ v Trenčíne Pavol Arpáš, cieľom druhého
výskumu je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými
technológiami a schopnosť využívania týchto technológií.
„Náhodne vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý
je povinný preukázať sa osobitným poverením vydaným ŠÚ
SR a občianskym preukazom,“
povedal P. Arpáš. „Všetky informácie a názory, ktoré nám
v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné
a použité výlučne na štatistické
účely.““ Toto zisťovanie je už deviaty rok súčasťou medzinárodného projektu európskych štatistických zisťovaní.
(RED)

Kedy Trenčín
začne kosiť
Mesto má v rozpočte na tento rok 324 tisíc eur na kosenie
verejnej zelene. Lokality Pred
poľom, Pod Sokolice, Biskupice, Noviny, Zámostie, park pod
Juhom, centrum mesta, Park
M. R. Štefánika, areály materských a základných škôl pokosí mesto vo svojej réžii. V lokalitách Dlhé Hony, Sihoť a Juh
to zabezpečí dodávateľská spoločnosť Marius Pedersen. Prvé
kosenie je naplánované v závislosti od počasia a výšky trávy na druhú polovicu mája.
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Človiečik
na Korze
so srdcom
na dlani

ľudia ľuďom
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Odborníci hodnotili Váh

Príďte podporiť srdečnú
kampaň Trenčianskej nadácie. V sobotu 18. mája
od 14. do 17. hodiny sa
na Mierovom námestí
v Trenčíne opäť bude hrať
živé Človeče, nehnevaj sa!
a nielen to.

Trenčianska nadácia pripravila
náročné
športové
disciplíny, dokumentárne ﬁlmy pri kávičke a debatách s autormi, detské hry a súťaženie
o sladké ceny, veselý skákací hrad a lietajúce balóniky,
možnosti klasických človiečikovských i šachových partií.
„Budeme hľadať a odmeníme
tri najvýnimočnejšie kostýmy
hracieho panáčika alebo kocky,
ktoré si ľudia oblečú doma alebo vyrobia vo výtvarných dielňach počas popoludnia,““ povedala správkyňa nadácie Alena
Karasová.
Sobotné Mierové námestie
bude čakať na srdečných Trenčanov a ako symbol pohody
im ponúkne originálne srdiečko vyrobené len na tento účel
a pre tento deň. Kúpa srdiečka prinesie radosť nielen kupujúcim, ale všetkým tým, ktorí
pomoc Trenčianskej nadácie
potrebujú.
Viac informácií o akcii
i možnostiach, ako sa zapojiť
do kampane na www.trencianskanadacia.sk.

Viac ako desiatka odborníkov diskutovala 18. apríla
v Trenčíne na tému Ekologické aspekty využitia nábrežia
a vzťah rieky a mestského prostredia.

Cieľom bolo získať rôznorodé pohľady, pomenovať možnosti i potenciálne riziká pri využívaní nábrežia a toku rieky
v meste Trenčín, vymeniť si skúsenosti pri presadzovaní návrhov riešení na iných riekach.
Podľa hlavného architekta mesta Martina Beďatša
na stretnutí odznelo veľa podnetných názorov, ktoré odhalili
skryté možnosti rieky, ale aj riziká niektorých navrhovaných
riešení. „Konkrétnym príkladom je študentský návrh vytvorenia zárezov do nábrežia, akýchsi umelých zátok a prístavov pre
loďky, ktorými chceli zatraktívniť nábrežie. Riešenie by to bolo
síce pekné, no podľa prítomných
odborníkov v navrhovaných úsekoch nevhodné. Po krátkom čase
by hrozilo riziko stojatej vody, zanášania umelo vytvorených zátok a následné premnoženie žiab
a komárov.“
Diskusia upozornila na mnohorakosť prístupov k téme ekologického plánovania rozvoja
nábrežia, pričom pod ekológiou
nemožno chápať iba množstvo
vysadenej zelene. Odborníci hodnotili aj potenciál obnovenia kúpania na Váhu, možnosti
na vyhliadkové zóny pre pozorovanie vodného vtáctva, zriadenie relaxačných mól, riešili
otázky prípustných stavebných
konštrukcií v záplavových územiach, otázky prípustnej miery

zastavanosti z pohľadu zachovania siluety mesta a jeho zelenej
zóny, otázky miery ochrany prírody a krajiny z pohľadu miestnej fauny a ﬂóry, kvality drevín
a možného prípustného výrubu,
otázky prípadného splavnenia
Váhu, možností lodnej dopravy či intenzívnejšieho využitia
rieky na vodné športy, možnosti vytvorenia zázemia pre služby a šport na nábreží a mnoho
ďalších otázok, ktoré vyvoláva snaha mesta o revitalizáciu
nábrežia.
Myšlienky z diskusie budú
zhrnuté do výstupnej správy,
ktorá bude spolu s výsledkami prieskumov verejnej mienky
a ostatnými podnetmi získanými v procese práce s verejnosťou
zapracovaná do podkladov zadania pripravovanej urbanistickej súťaže na riešenie nábrežia
v roku 2014.
Mgr. Branislav Machala, Karlova univerzita Praha: „Úspech mestského rozvoja v Trenčíne bude závisieť aj
od jeho schopnosti zadeﬁnovať
rast ako taký. Ekologické aspekty by mali byť zohľadnené v každej oblasti mestského rozvoja.
Miera, v akej sa mesto vysporiada s globálnymi výzvami týkajúcimi sa životného prostredia,
sa môže výrazným spôsobom
podieľať na zvýšení kvality života miestnych obyvateľov, no
taktiež sa môže stať aj súčasťou

Spoločná vychádzka do terénu. Hlavný
architekt mesta Martin
Beďatš v debate s profesorom Macurom, vedúcim Katedry vodného
hospodárstva krajiny
STU Bratislava.
Foto: Pavol Karell

inteligentnej marketingovej stratégie mesta. Ekologické aspekty je preto vhodné chápať v širších väzbách napr. v znižovaní
produkcie emisií CO
O2 , celkovej
energetickej náročnosti budov,
ale tiež aj v územnom plánovaní,
ktorým buď podporujeme alebo
zamedzujeme tvorbu monofunkčných lokalít a nákupných centier,
ktoré si dnes vyžadujú závislosť
na individuálnej doprave.“
Najbližšie odborné podujatia k otázke revitalizácie trenčianskeho nábrežia sa budú
týkať tém ekonomickej udržateľnosti a dopravy. Uskutočnia
sa 29. a 30. mája 2013. Pozvánka a bližšie informácie budú
zverejnené v priebehu mája
na výlepných plochách mesta, na mestskej webovej stránke www.trencin.sk, na webovej
stránke projektu Trenčín si Ty
www.trencinsity.sk, na sociálnej
sieti facebook a bude tiež rozoslaná prostredníctvom elektronickej pošty (newsletter).

RENATA KAŠČÁKOVÁ,
KOORDINÁTORKA PROJEKTU
TRENČÍN SI TY
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Deratizácia na priestranstvách
verejnej zelene
Mesto Trenčín podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia zabezpečilo od 29. apríla do 10.
mája deratizáciu priestranstiev verejnej zelene v rozsahu približne 110 ha vrátane
stojísk smetných nádob, nachádzajúcich sa na verejnej
zeleni a niektorých objektov
v majetku mesta. Deratizáciu vykoná ﬁrma Pavol Beták
– ASANA, s. r. o., Kubranská
181/269, Trenčín.
Práce budú zrealizované na verejných plochách zelene v týchto lokalitách: sídlisko
Kvetná;
Zámostie
– Nové Zlatovce, Zlatovce;
Zámostie – pred železnicou; JUH; Centrum – Dolné mesto; bytovky pri Leoni;
Noviny; Sihoť I, II, III, IV;
Pod Sokolice; Kubra; Kubrica; Opatová.
Majitelia
domácich

a spoločenských zvierat by
mali preto zvýšiť kontrolu ich
pohybu na verejných zelených
priestranstvách, aby zabránili
kontaktu zvierat s návnadami.
Zároveň
odporúčame
všetkým bytovým družstvám,
bytovým spoločenstvám, poľnohospodárskym družstvám,
podnikom, prevádzkam podnikania a organizáciám, ktoré spravujú objekty na území
mesta Trenčín, ako aj vlastníkom bytových domov a objektov, užívateľom nehnuteľností
a pozemkov, aby si splnili povinnosť, ktorá im zo zákona
vyplýva a zabezpečili vykonanie regulácie živočíšnych
škodcov vo svojich objektoch,
ich okolí a prípojok kanalizácie pred objektmi.
ÚTVAR STAVEBNÝ, ŽIVOTNÉHO
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Jarné upratovanie pokračuje
v ďalších častiach mesta
Na vyhradených miestach sú vždy v sobotu pristavené
dva rôzne veľkoobjemové kontajnery. Je dôležité dodržiavať ich označenie a účel.

Jeden
kontajner
slúži
na biologicky rozložiteľný odpad ako konáre, lístie, odpad
zo záhrad a trávnikov. Hádzať
do neho akýkoľvek iný odpad
ako biologicky rozložiteľný je
prísne zakázané. Na odkladanie iného odpadu slúži druhý
kontajner. Vyradené batérie
a akumulátory, žiarivky, železný šrot a pneumatiky sa do kontajnerov ukladať nesmú. Ľudia

ich môžu vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ odvoz zabezpečí
spoločnosť Marius Pedersen.
Aj počas upratovania sú otvorené obidva zberné dvory na Zlatovskej i na Soblahovskej ulici.
Na disciplinovanosť pri ukladaní odpadu dohliada mestská
polícia a pracovníci spoločnosti Marius Pedersen. Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené podľa harmonogramu:

SOBOTA – 4. 5. 2013
Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

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

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

PROSTREDIA, DOPRAVY
A INVESTÍCIÍ

SOBOTA – 11. 5. 2013

Zbierka použitého oblečenia
Oblečenie a nepoškodenú
obuv, posteľnú bielizeň, uteráky, utierky, záclony, látky (minimálne 1m2), nepoškodené domáce potreby, perie, prikrývky,
vankúše, deky a hračky môžu
Trenčania nosiť od 6. do 10.
mája v čase od 15. do 17. hodiny
do priestorov Kultúrneho strediska Dlhé Hony (vchod z Ulice
28. októbra). Veci treba zabaliť

do igelitových vriec, aby sa nepoškodili transportom. Zbierku
organizuje OZ Diakonie Broumov v spolupráci s mestom
Trenčín. Nezisková organizácia poskytuje sociálne služby
občanom z okraja spoločnosti,
materiálnu pomoc sociálne odkázaným, azylové ubytovanie
i pracovnú príležitosť.

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

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

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

SOBOTA – 18. 5. 2013
Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

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

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

SOBOTA – 25. 5. 2013

Seniori pracovali v lesoparku
Členovia Klubu dôchodcov Mierové námestie sa ponúkli, že
upracú a vyčistia detské ihrisko a jeho okolie pri hoteli na Brezine. Vďaka nim majú nový náter lavičky a niektoré drevené hracie
prvky. Farbu si zabezpečili sami, mesto poskytlo náradie a vrecia na odpad. V mene ostatných Trenčanov ďakujeme!
(RED), FOTO (Ľ.K.)

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

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

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

Vykladať odpad po odvezení
kontajnerov sa prísne zakazuje, pri
porušení hrozí pokuta 166 eur!
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Potvrdené! Sú v prvej lige
Basketbalisti TJ Štadión
Trenčín vyhrali aj posledný zápas v sezóne a postúpili
tak do I. ligy. Hoci si muži postup do druhej najvyššej súťaže na Slovensku zabezpečili už
jedno kolo pred koncom súťaže víťazstvom v Nitre, chýbalo im ešte zdolať druhé mužstvo v skupine Highlanders

Komárno. Divákmi zaplnená
malá športová hala sa v sobotu
20. apríla tešila z atraktívneho
a bojovného zápasu na oboch
stranách, na konci ktorého bola
výhra Trenčanov a potvrdenie
ich jednoznačného víťazstva
v lige. Blahoželáme!
FOTO: VERONIKA SOKOLÍKOVÁ

Florbalisti sú opäť
Majstrami Slovenska

Zlatý záchranársky kríž
pre Ladislava Farkaša
V priestoroch historickej
budovy SND v Bratislave odovzdali 11. apríla Ladislavovi
Farkašovi z Trenčína ocenenie
Zlatý záchranársky kríž v kategórii Záchranársky čin laickej
verejnosti. Za záchranu 20-mesačného chlapčeka, ktorého
po nešťastnom páde z preliezok
do suda predýchavaním a masážou srdiečka priviedol späť
k životu, ho na ocenenie nominovala MUDr. Anna Smiešková

(chlapčekova babička). Poslaním projektu Zlatý záchranársky kríž je hľadať a oceniť výnimočné, profesionálne zvládnuté
zásahy hasičov, zdravotníkov,
vojakov, policajtov a iných zložiek integrovaného záchranného systému, dobrovoľníkov
aj profesionálov, rovnako ako
obetavé činy prvej pomoci laikov – detí aj dospelých. K oceneniu blahoželáme!

Tretí titul v rade a celkovo
štvrtý vo svojej histórii si v sezóne 2012/2013 vybojovali hráči ŠK 1. FBC Trenčín.
Cesta za zlatým „triplom“
však nebola ľahká. Vo štvrťﬁnálovej sérii narazili na ATU
Košice, ktoré porazili 3:0 na zápasy. Po náročnej semiﬁnálovej sérii s tímom Florko Košice a konečným víťazstvom 3:1

na zápasy postúpili do ﬁnále.
Ich súper Grasshoppers Žilina
však nedokázal vyhrať ani v jednom zápase, a tak titul Majstrov
Slovenska už po štvrtýkrát získali Trenčania. V 35 zápasoch
nastrieľali 345 gólov, inkasovali 168. K majstrovskému titulu
blahoželáme!
FOTO: ARCHÍV KLUBU

Tri prvé miesta pre
študentov z Trenčína
Najlepším študentským tímom podľa učiteľskej poroty
a zároveň najlepším prezentačným tímom podľa odbornej poroty sa na celoslovenskej súťaži
„Vitajte v našom regióne““ stala skupina Shalom Trenčín zo
Strednej odbornej školy podnikania. Ich program cestovného ruchu s názvom „Dni židovskej kultúry““ sa okrem toho
stal aj tretím najlepším regionálnym produktom cestovného

ruchu. Študentská porota zase
ako najlepší študentský tím vyhodnotila druhú skupinu z rovnakej školy Kde bolo tam bolo,
ktorá na súťaži predstavila produkt cestovného ruchu zameraný pre rodiny s deťmi. Na 11.
ročníku súťaže prezentovalo
svoj región 34 tímov z celého
Slovenska. Konala sa 11. apríla v Košiciach. K úspechu škole
i študentom blahoželáme!

Cena za herecký výkon

Medzi naj pedagógmi kraja
Zástupkyňa riaditeľky Základnej školy Na dolinách Janka Tilandyová bola jednou z dvadsiatich pedagógov Trenčianskeho
kraja, ktorých prácu ocenil 11. apríla v priestoroch Galérie M. A.
Bazovského Obvodný úrad v Trenčíne. Blahoželáme!

Za talentovaný a pozoruhodný mužský herecký výkon
ocenili na Festivale Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad
Váhom Richarda Autnera. V hre
Antigona v New Yorku v podaní Trenčianskeho hradného divadla stvárňuje postavu Blšku.
V rámci 16. ročníka medzinárodného festivalu s tematikou
ženy sa od 14. do 17. apríla
predstavilo sedem divadelných
súborov zo Slovenska, Srbska
a Českej republiky. K úspechu
blahoželáme!
STRANU PRIPRAVILA (EV)

3. máj 2013
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a.) 18.00 hod. — Verejná knižnica Michala Rešetku V Trenčíne, Jaselská 2
V. Balla: V mene otca, číta: Pavel Dvořák
b.) 19.00 hod. — Mestská veža, Sládkovičova ulica
Elfriede Jelinek: Zimná cesta, číta Daniela Dvořáková
c.) 20.00 hod. — Galéria Vážka, Mierové námestie 34
Monika Maronová: Posledné morény, čítajú: členovia Divadielka poézie Dotyky
sprievodné podujatia: Stretnutie a rozhovory s historikmi, spisovateľmi Pavlom Dvořákom
a Danielou Dvořákovou — Prehliadka mestskej veže pri netradičnej príležitosti so sprievodcom
a výkladom — Vystúpenie Skupiny historického šermu Wagus — Módna prehliadka Strednej
umeleckej školy v Trenčíne — Zhudobnená poézia v podaní gitarového dua Ž+Ž

Do celoeurópskeho podujatia realizovaného pod patronátom Rady Európy sa Trenčín
zapojí bohatým programom.
Od 10. do 22. hodiny budú pre
návštevníkov otvorené stále expozície Trenčianskeho múzea,
Katov dom, Karner sv. Michala
i Trenčiansky hrad. Galéria M.
A. Bazovského v tom istom čase
ponúkne „Rendezvous s umením““ so spoločnými prehliadkami výstav, prehliadkou študentských ﬁlmov UTB Zlín či
workshopmi s fotografom Radovanom Stoklasom a výtvarníkom Jozefom Vydrnákom.
Mestská veža bude otvorená

do 20. hodiny a ponúkne scénickú kostýmovú tvorbu maturantov trenčianskej Strednej umeleckej školy. Od 17.00 bude vo
veži hrať na nočnú náladu skupina 3DBand. Vyhliadková veža
budovy Piaristického gymnázia,
Pamätná izba pátra Braneckého
i refektár kolégia piaristov budú
v tento deň sprístupnené od 15.
do 20. hodiny. Ľudia so záujmom o prehliadku mesta s profesionálnym sprievodcom môžu
prísť o 16. a 19. hodine pred
Kultúrno-informačné centrum.
Vzrušujúci zážitok ponúknu
o 20. hodine na Mierovom námestí „Májové iluminácie“. (EV)

Hlavní organizátori

Cesta svetla bude aj v Trenčíne

Nedajte si ujsť Deň detí
na Mierovom námestí
Program pre
deti na Mierovom
námestí v sobotu 1. júna vyplnia
vystúpenia tanečných súborov, hudobných skupín,
detské
divadielko a bohatý sprievodný
program
s ukážkami práce
záchranárov, policajtov, psovodov,
hasičov, ale aj veselí a takmer dokonalí pomocníci
Makač & Kutil.
Dobré miesto v hľadisku
pred pódiom si treba obsadiť už
pred desiatou hodinou. Trenčianske hradné divadlo totiž
práve o 10.00 uvedie novinku zo
svojho repertoáru – divadelné
predstavenie na motívy obľúbenej detskej knihy „Môj macík“.
Po ňom sa o pozornosť detských
divákov bude snažiť vo svojej
hudobnej šou Baba Jaga Band.
Na poludnie sa o potlesk divákov bude uchádzať Detský folklórny súbor Radosť, po ňom

Jedinečnú putovnú výstavu fotograﬁí Cesta svetla od 13.
do 24. mája uvidia aj Trenčania. Nainštalovaná bude
v priestoroch Obvodného úradu na Hviezdoslavovej ulici. Ako
informovala Mária Krafčíková

detské tanečné skupiny.
Mesto Trenčín pripravilo
Medzinárodný deň detí v spolupráci so záchrannými zložkami.
Deti sa vďaka nim budú môcť
pozrieť do záchranárskych, hasičských i policajných vozidiel,
vyskúšať si poskytnutie prvej
pomoci i oživovanie na výukových modeloch, uvidia prácu policajných psov i ukážku hasenia
požiaru penou. Deň detí na Mierovom námestí sa začne o 10.
a potrvá približne do 14. hodiny.
(EV), FOTO (D.A.)

z Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) v Trenčíne,
cieľom výstavy je priblížiť svetu ľudí so zrakovým postihnutím prostredníctvom fotograﬁe. „Do súťaže sa prihlásilo 22
účastníkov s 83 fotograﬁami.
Odborná porota, ktorej členmi sú
profesionálni fotograﬁ Miroslav
Zaťko, Ján Miškovič a zástupca organizátora Marián Horanič, rozhodla 24. októbra 2012
o poradí víťazov,““ povedala M.
Krafčíková. Najlepšie fotograﬁe v priebehu roka 2013 putujú po celom Slovensku. Výstavu
po deviatykrát pripravila ÚNSS.
(R), FOTO: KATARÍNA KUBIŠOVÁ

Chcete sa zadarmo naučiť mapping?
Mapping je smer vizuálneho
umenia, ktorý na premietanie
obrazov využíva statické objekty.
Vďaka nemu tak môžeme vidieť
napríklad budovu, okolo ktorej chodíme každý deň, v úplne
inej situácii. Workshop mappingu pripravila Stredná umelecká
škola v Trenčíne od 14. do 17.
mája 2013 v čase od 9. do 13. hodiny pre svojich študentov i pre
záujemcov z verejnosti zdarma
aj vďaka podpore Mesta Trenčín.

Jedinou podmienkou je to, že si
účastníci musia priniesť vlastný
notebook. Lektorom workshopu je Mgr. Art. Lukáš Matejka, externý pedagóg na Fakulte výtvarných umení, Akadémie
umení v Banskej Bystrici. Výsledky workshopu budú prezentované počas Noci múzeí a galérií na Mierovom námestí 18.
mája o 20. hodine ako „Májové
iluminácie“.
(EV)

Hľadajú domov
V trenčianskej karanténnej stanici sú opäť noví
obyvatelia. Ak si plánujete zadovážiť psieho
spoločníka, možno vás
oslovia práve tieto psíky
bez domova.
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Prevádzka materských škôl počas letných prázdnin
Riaditeľstvo Školských zariadení, m. r. o., Trenčín oznamuje rodičom, že počas letných prázdnin
bude v mesiacoch JÚL – AUGUST 2013, na základe rozhodnutia rodičov jednotlivých materských
škôl ako i na základe potreby rekonštrukcií, prevádzka vo všetkých materských školách v meste
Trenčín podľa nasledovného harmonogramu:
 V mesiaci JÚL 2013 budú v prevádzke všetky materské školy
Materská škola

Asi 9 – mesačného kríženca Félixa našli 4. apríla na Ulici V. Roya v Zámostí. Šteňa
bolo bez čipu, na krku malo
zľahnutú srsť po obojku. Zrejme sa len zatúlal. V stanici
čaká na svojho majiteľa alebo
na majiteľa nového. Je veselej
povahy, prítulný a poslušný,
vhodný do bytu i na dvor, k deťom i k starším ľuďom.

prevádzková doba

MŠ, J. Halašu
MŠ, Šmidkeho
MŠ, Legionárska
MŠ, 28.októbra
MŠ, Stromová
MŠ, Švermova
MŠ, M. Turkovej
MŠ, Považská
MŠ, Opatovská
MŠ, Kubranská
MŠ, Na dolinách
MŠ, Pri parku
MŠ, Šafárikova, Východná
MŠ, Medňanského
MŠ, Niva
MŠ, Soblahovská



6.00 – 16.30
6.15 – 16.45
6.30 – 16.30
6.30 – 16.30
6.25 – 16.30
6.30 – 16.30
6.30 – 16.30
6.00 – 16.30
6.00 – 16.15
6.30 – 16.30
6.45 – 16.15
6.30 – 16.15
6.00 – 16.30
6.30 – 16.30
6.30 – 16.15
6.30 – 16.30

ROKOVANIA VMČ

VMČ Stred

20. 5. o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 29. 5. o 16.00 KD v Zlatovciach
VMČ Sever

15. 5. o 16.00 v KS Kubra

ské školy mimo prevádzky. Dôvodom sú potrebné rekonštrukcie v materských školách.
Upozorňujeme rodičov, že v zmysle § 2 ods. 6
vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov, cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na 3 týždne z dôvodov potreby dôkladného
čistenia materskej školy, dezinfekcie prostredia
a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých
zamestnancov. Riadna prevádzka v materských
školách sa začne v pondelok 2. septembra 2013.

Mesto Trenčín vyhlasuje
v súlade s § 9a zákona
č. 138/1991 Zb. verejnú
obchodnú súťaž
na predaj nehnuteľností
vo vlastníctve Mesta Trenčín
Predaj voľného bytu vo vlastníctve Mesta
Trenčín pod poradovým číslom 1.1 až 1.6
a to:
 Gen. M. R. Štefánika 381 – 3-izbový byt
 Kukučínova 471 – 1-izbový byt
a 2-izbový byt
 Duklianskych hrdinov 871 – 3-izbový byt
 Hurbanova 1595 – 1-izbový byt
 Šafárikova 2738 – 3-izbový byt
Bližšie informácie sú zverejnené
na www.trencin.sk, v sekcii „Predaj
a prenájom majetku Mesta Trenčín“.

Poznáte svojho policajta?
Mesto Trenčín je pre potreby mestskej polície (MsP)
rozdelené do troch obvodov a 28 okrskov. Každý okrsok je pridelený konkrétnemu príslušníkovi MsP, ktorý
má zaň určitú zodpovednosť,
napr. za čistotu a poriadok,

mapovanie neprispôsobivých
občanov, preverovanie pripomienok poslancov a občanov.
Niektorí policajti majú pridelené dva okrsky. Kontaktné údaje aj s fotograﬁami jednotlivých
okrskárov sú zverejnené na webstránke mesta. Pre zlepšenie

informovanosti občanov ich
postupne uverejňuje aj mesačník INFO. V predstavovaní pokračujeme obvodom s číslom 2
(sídlisko JUH I a II, Lesopark
Brezina, Noviny, Trenčianske
Biskupice, Nozdrkovce).

Samostatný
inšpektor
Jozef Ször
má na starosti okrsok
s číslom 2.
Patria
do neho
tieto ulice
a časti mesta: Partizánska,
Soblahovská, Saratovská,
Olbrachtova, Zelená, Kúty,
Dolný Šianec, J. Kráľa,
Tatranská, Krátka, Nová,
Cintorínska, Záhradnícka,
Hlavný cintorín.

Samostatný
inšpektor
Milan
Zeliezka
má na starosti okrsok
s číslom 3,
do ktorého
patria tieto
ulice a časti mesta: Legionárska, Soblahovská,
Inovecká, Dlhé Hony, 28.
októbra, Kalinčiakova,
Lidická, kpt. Jaroša, Osloboditeľov, Družstevná, Bezručova, Beckovská, Východná,
OD Kaufland.

Samostatná
inšpektorka
p
Žofia
Pillerová
má na starosti okrsok
s číslom 4.
Patria
do neho
tieto ulice a časti mesta:
Električná, Legionárska,
Rybárska, Karpatská, J.
Zemana, Poľná, Puškinova,
Palárikova, Narcisová,
Sasinková, Riznerova, Nové
prúdy, Stromová, Javorínska.

Tel.: 032/640 09 10
Mobil: 0902 911 502
E-mail: msp@trencin.sk

KONTAKT

Brit je asi päťročný kríženec,
ktorého našli 5. apríla na Brnianskej ulici. Mal obojok aj vôdzku.
Je predpoklad, že bol niekde slabo uviazaný. Ak o neho nemá
jeho pôvodný majiteľ záujem,
čaká na nového majiteľa.
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.

6. 5. o 18.00 KC Aktivity

KONTAKT

Psík Kubo je malého vzrastu. Našli ho 2. apríla na Východnej ulici na sídlisku Juh. Patril
ľuďom bez domova. Má asi tri
roky, je odčervený, zaočkovaný
a začipovaný. Má prítulnú a pokojnú povahu. Pre nového majiteľa bude verným spoločníkom.

VMČ Juh

 V mesiaci AUGUST 2013 budú všetky mater-

Tel.: 032/640 09 10
Mobil: 0902 911 502
E-mail: msp@trencin.sk

STRANU PRIPRAVILA (EV)

KONTAKT
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Tel.: 032/640 09 10
Mobil: 0902 911 502
E-mail: msp@trencin.sk

3. máj 2013

oznamy, inzercia

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
kontakt: 032/74 33 502, www.cvctn.sk, cvctn@cvctn.sk,
facebook: Centrum Voľného Času

Poďte s nami do tábora
Dobrodružné leto
Denný tábor 1. 7. – 4. 7. 2013

Cesta okolo sveta s Dankou a Jankou

Denný tábor 15. 7. – 19. 7. 2013

V zdravom tele zdravý duch
Pobytový tábor v Nimnici 15. 7. – 19. 7. 2013

Čakajú na Vás lesníci, s ktorými môžete zažiť les so všetkým,
čo s ním súvisí, priamo na námestí.

Ako prežiť v prírode
Pobytový tábor v Kubrici 22. – 26. 7. 2013
Podrobné informácie a prihlášky na www.cvctn.sk

OZNAM – PRENÁJOM

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín má záujem
prenajaťť v areáli letnej plavárne na Mládežníckej ulici 3 v Trenčíne plochy a priestory na umiestnenie prevádzok pre poskytovanie služieb pre návštevníkov letnej plavárne na obdobie
od 29. 6. do 1. 9. 2013. Ponuky žiadame zaslať písomne na adresu MHSL, m. r. o., Soblahovská 65, 912 50 Trenčín v termíne
do 13. 5. 2013. Výber uchádzačov bude uskutočnený formou
elektronickej aukcie v mesiaci máj 2013.

Deň matiek 12. 05. 2013
Odmeňte Vašu mamu, veď si to zaslúži.

Nedeľný brunch 12. 05. 2013
Ideálna príležitosť stretnúť sa s vašimi blízkymi.

17.-19. 5. a 24.-26. 5. 2013
BBQ - GRILOVANIE NA LETNEJ TERASE
Vážení hostia,

15 We
€ lln
vs e
+ tup ss
die pr ak
ťa e 2 ci
g r os a
áti o
s by

pozývame Vás na grilované špeciality
na najkrajšiu terasu v meste.

Hotel Elizabeth
gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín,
www.hotelelizabeth.sk, recepcia@hotelelizabeth.sk, +421 32 6506 111

Mesto Trenčín v spolupráci
s Lesným hospodárstvom Inovec, spol. s r. o., Selec
Obvodným lesným úradom v Trenčíne
Lesmi SR, š. p., Odštepným závodom Trenčín
Správou Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty
Mestským hospodárstvom a správou lesov, m. r. o., Trenčín
spoločnosťou Marius Pedersen, a. s.
Vás pozývajú na

na Mierovom námestí v Trenčíne
v utorok 7. mája 2013
od 10.00 do 16.00 hod.

Dobrodružné leto

Rezervácie na tel.: +421 903 987 952

Staráme sa o budúcnosť!

LESNÍCKY DEŇ

Pobytový tábor v Bojniciach 7. 7. – 12. 7. 2013
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číslo 5 | ročník XV

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste


Z akého dôvodu je dva týždne uzamknutý bočný vchod
do areálu ZŠ Východná? Znepríjemnil sa tým prístup žiakov
do školy a rodičom s deťmi
do MŠ.
NESPOKOJNÝ RODIČ
Miloslava Gažíková, riaditeľka
ZŠ Východná:
K uzatvoreniu bočného prístupového vchodu do areálu ZŠ
Východná sa pristúpilo z dôvodu
nerešpektovania zákazu venčenia psov v areáli školy. Vďaka nedisciplinovaným majiteľom psov
je areál školy pravidelne znečisťovaný exkrementami, čo je problém, vzhľadom na to, že priestory
využívajú deti základnej a materskej školy na výchovno-vzdelávacie aktivity. Znečistenie sa tak
stáva hrozbou pre zdravie detí.
Ak majitelia psov začnú rešpektovať zákaz vstupu do areálu školy, bočný vchod bude bez problémov sprístupnený.



Prosím o informáciu,
či môžem pri jarnej akcii

upratovania odovzdať k nádobám VOK aj starý olej z áut,
staré olejové a iné farby.
MIROSLAV ORSZÁGH

Zuzana Čachová, útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií:
Počas jarného či jesenného
upratovania majú občania mesta
možnosť uložiť k veľkoobjemovým kontajnerom aj staré oleje,
farby či iný nebezpečný odpad.



Ako je to s umývaním auta
na ulici pred domom. Dovolené, zakázané, trestné?
ZUZANA BOROVIČKOVÁ

Zuzana Čachová, útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií:
Umývanie vozidiel upravuje Všeobecne záväzné nariadenie
č. 7/2004 O dodržiavaní čistoty
a poriadku v meste Trenčín, ktoré
túto činnosť zakazuje s výnimkou
nutného čistenia skiel, reﬂektorov, koncových svetiel a štátnych
poznávacích značiek vozidiel

a s výnimkou uvedenou v ods. 10
tohto článku. Všeobecne záväzné
nariadenie je uverejnené na webovej stránke mesta www.trencin.sk.

 Pred niekoľkými rokmi boli
na Ulici gen. Viesta vysadené
krásne „čínske višne“. Hlina
v mieste zasadeného stromu sa
prepadáva, a tak je potrebné
okolo každého z nich dosypať
ornicu alebo niečo lepšieho pre
ich ďalší rast. ANTON ŠVANČARA
Benjamín Lisáček, útvar interných služieb:
Chýbajúce miesta budú doplnené borkou počas mája.


Kedy bude dokončená
oprava chodníka na Veľkomoravskej ulici? Po vyrezaní stromov na celej ulici bol prísľub
mesta, že chodníky budú
opravené. Stalo sa tak len
čiastočne, nakoľko prišlo zimné obdobie a hlavne chodník
oproti vchodu Ozety zostal doteraz neopravený. Je problém

po ňom prechádzať napr. s kočíkom. Počíta sa ešte tento rok
s opravou tohoto chodníka?
GABRIELA

Stanislav Mičko, útvar interných služieb:
Dokončovacie práce na tomto chodníku sme posunuli na máj,
kedy budú aj vysadené stromy
a dokončený povrch chodníka.

 Nedotkne sa výstavba juhovýchodného obchvatu záhradiek popri Východnej ulici? M.P.
Jarmila Maslová, útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií:
Dopravné riešenie juhovýchodného obchvatu by sa samotnej existencie záhradiek nemalo
dotknúť. Čo sa bude určite meniť,
je dopravné pripojenie záhradiek,
nakoľko komunikácia obchvatu
bude iného dopravného významu
ako je súčasná Východná ulica.
Samotné pripojenia budú riešené
až v nasledujúcich stupňoch projektovej dokumentácie.

Športové soboty v OC Laugaricio

'®B 
ÂHGJLM
Ó9K

40#.-#0)(%/($,()'-&(#%/ 03",$.eur
%9É<ÃKG:GLMNE®BAGKJMF;@_LF=KK;DM:GE 0A9;AF>GF99D=:G

NAÓ=FA9G<QOGJC #49<GC9:JM;@G # %JM@GNÇLJ´FAF? .=Â¸E=K9F90®Kä

CGNQ@J9Û/,
4:A=J9BH=ÓA9LCQR9C9É<ÃE®BGNÃKG:GLMG00 C=<QHJ¸<=Â;NAÓAÛK JMF;@_LF=KK;DM:GENGFCMF9KDFA=ÓCMHJ=<G:;@G<FÇE;=FLJGE
49C9É<ÃÃÓ9KÛF9KG:GLÙ9BÂGE;NAÓ=F¸R¸KC9ÂH=ÓA9LCM %LGF9R:A=J9H=ÓA9LCQR9C9É<ÃE®BGNÃKG:GLM:M<=R9J9<=FÇ<GÉJ=:GN9FA9
%
G<9JÓ=CGN´HGMC®ÉCQN@G<FGL=/, ¦J=:GN9Û:M<=E=HGHGKD=<FGE;NAÓ=F¸NKG:GLM E®B9 ¬HGJLMR<9Jä

crunch ¿WQHVVFOXE

Názov periodickej tlače: INFO TRENČÍN. Vydavateľ: Mesto Trenčín, IČO: 00312037. Vychádza raz mesačne. Uzávierka čísla je vždy 20. v mesiaci. Ročník XV. Náklad 24 000 ks. Adresa vydavateľa: INFO,
Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín. Tel.: 032/650 42 87, fax: 032/650 42 16, e-mail: info@trencin.sk, zodpovedný redaktor: Eva Mišovičová, grafik: Radoslav Jánoš. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia
a nehonoruje. Tlač: MERKANTIL. Distribúcia: regionPRESS, s. r. o. ISSN 1338-6832. Evidenčné číslo: EV 3517/09. Nepredajné, rozširované do schránok všetkých domácností v meste Trenčín.

kino
divadlo
výstavy
koncerty
pre deti
voľný čas



KINO

CINEMAX
ZOC MAX, Ul. gen. M. R. Štefánika 426,
032/741 92 40, www.cine-max.sk
od 2. 5. | Iron Man 3

Excentrický, arogantný, ale geniálny priemyselník Tony Stark/Iron Man je v novom
príbehu postavený proti nepriateľovi,
ktorého dosah nepozná hraníc.

máj 2013
pastierskych a spoločenských tradícií
v podaní umeleckého súboru Lúčnica.
19. 5. | 19.00 | Malé manželské
zločiny

Krásny, fascinujúci, úchvatný obraz manželstva s jeho démonmi, žiarlivosťou,
pokrytectvom, egoizmom, zaslepením,
ošúchanosťou, ťažkopádnosťou. Príďte si
vychutnať brilantné výkony Milana Lasicu
a Marty Sládečkovej.

od 9. 5. | Temné nebo

KINO HVIEZDA

Kľudný predmestský život rodiny Barretovcov sa začne riadne otriasať v základoch. V ich dome sa stane séria nevysvetliteľných udalostí a oni čoskoro zistia, že
ich prenasleduje smrtiaca a desivá sila…

4. 5. | 18.00 | Hraj, noha, a ty
druhá tancuj

od 9. 5. | Veľká svadba

Kúzelná romantická komédia, v ktorej sa
počas svadobného víkendu zídu pod jednou strechou (a na jednom plátne) hneď
štyria držitelia Oscara: Robert De Niro,
Diane Keaton, Susan Sarandon, Robin
Williams.
od 16. 5. | Veľký Gatsby

Príbeh budúceho spisovateľa Nicka Carrawaya, ktorý cestuje z amerického stredozápadu do New Yorku.
od 23. 5. | Vive la France

Ul. kniežaťa Pribinu 2

Dubnické divadlo pozýva na divadelnú
hru od chorvátskeho autora. Komédia
del´arte pochádzajúca ešte z roku 1550,
upravená slovenským spisovateľom Ľubomírom Feldekom. Hra sa odohráva
v súčasnom Ríme, ktorý je zaľudnený
Slovákmi. Ide o príbeh otca, ktorý vyfúkne
milenku synovi…
12. 5. | 18.00 | Ochotníci

Pôvodná divadelná hra je predstavením,
ktoré ponúka humor, zamyslenie a oživenie vo forme pôvodných piesní so živou aj
reprodukovanou hudbou.

KS OPATOVÁ

Muzafar a Feruz sú dvaja pastieri ovcí
z Taboulistanu, maličkejj krajiny
j y v strednej
Ázií, o ktorej nikto nikdy nepočul. Aby sa
o nej konečne svet dozvedel, rozhodne
sa ju syn prezidenta trošku spropagovať
a povolá týchto dvoch dobrákov na ich
životnú misiu: zničit Eiffelovku!

26. 5. | 15.00 a 18.00 | Keď
mesiačik svietil…

od 30. 5. | Vo štvorici po opici III

KLUB LÚČ

Najskôr stratili ženícha v Las Vegas. Potom
sa im podarilo to isté i s bratom nevesty.
A tentokrát budú liečiť zlomené srdce
po smrti najbližšieho.



DIVADLO

2. 5. | 19.00 | Idiot

Výstava prác žiakov Súkromnej základnej
umeleckej školy Martin a Súkromnej základnej umeleckej školy Trenčín.
3. 5. – 16. 6. | Jan Šafránek: Svět
lidí/Svet ľudí

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
ppredstavuje
j ppočetnýý súbor obrazov maliara Jana Šafránka. Jeho dielo, pre ktoré
je príznačný naratívny štýl, odvodený
zo starobylých postupov predávania vizuálnych informácií, sa začalo formovať
v nepriaznivom ovzduší československej
normalizácie ako nelichotivo ostrá reflexia
vtedajšej komunity.

14. 5. | 20.00 | Patrik Ouředník,
Divadlo Kolomaž: Europeana

Dramatizácia textu Patrika Ouředníka
o storočí, v ktorom sa to asi prehnalo s hygienou – telesnou i duševnou, individuálnou i kolektívnou…



VÝSTAVY

Palackého 27, 032/743 68 58,
www.gmab.sk
Miloš Alexander Bazovský –
stála expozícia

Divadlo Astorka Korzo ´90 prináša ďalší
z veľkých príbehov svetovej literatúry.
7. 5. | 19.00 | Lúčnica – Obrazy
z minulosti

Umelecký obraz čerpajúci z roľníckych,

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. – 12. 5. | Tak to vidím

Výstava obrazov Miroslava Volníka.
9. – 31. 5. | Európske metropoly
na Dunaji

Výstava fotografií žiakov Strednej umeleckej školy v Trenčíne spojená s oslavou
Dňa Európy. Vernisáž výstavy sa uskutoční
9. 5. o 15.00.
13. 5. – 4. 6. | Čokoľvek

Výstava Klubu výtvarníkov.

TRENČIANSKE MÚZEUM

Chaberove obrazy sú neobyčajne živé,
plné farieb a neočakávaných tvarov, vyžarujú energiu a silné zaujatie, ktoré je
nákazlivé a ktoré nás priťahuje.

17. – 31. 5. | Výstava
maturitných prác –
Propagačná grafika

17. – 31. 5. | Výstava
maturitných prác –
Propagačné výtvarníctvo

ART CENTRUM
SYNAGÓGA

MESTSKÁ VEŽA

1. – 12. 5. | 17. Výtvarné
spektrum Trenčianskeho kraja
2013

Sládkovičova ul., 032/650 42 10
5. – 13. 5. | Výstava fotografií
Jiřího Paďoura – Pohledy

Hviezdová ulica

Krajská postupová súťaž neprofesionálnej
výtvarnej tvorby.
17. – 31. 5. | Výstava
maturitných prác –
Fotografický dizajn, odevný
dizajn

ARTKINO METRO
Mierové nám. 4
Pri pokusoch zachytiť nezachytiteľné
a vtesnať obšírnosť do malého plochého
obrázku, nie je veľká nádej na úspech,
na druhej strane, je to jedna z mála možností, ako aspoň nepatrnú časť z tej krásy
uchopiť a poslať ďalej… Jiří Paďour.
17. – 31. 5. | Výstava
maturitných prác – Scénická
kostýmová tvorba

MESTSKÁ KLUBOVŇA
GALÉRIA
M. A. BAZOVSKÉHO

Hviezdoslavova 16, 0960 333 815

Mierové námestie 46, 032/743 44 31,
www.muzeumtn.sk

Divadelná hra v podaní ochotníckeho divadelného súboru z Opatovej nad Váhom.
Ul. kniežaťa Pribinu 2,
0903 027 910, www.klubluc.sk

POSÁDKOVÝ KLUB

3. 5. – 16. 6. | Milan Chabera:
Domluvíme se/Dohovoríme sa

Opatovská 96

POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815

1. – 12. 5. | Náš svet II

Mierové námestie 9
14. – 31. 5. | Červený Kameň
v objektíve

17. – 31. 5. | Výstava
maturitných prác – Reklamná
tvorba

GALÉRIA A KAVIAREŇ
VÁŽKA
Mierové námestie 34
1. – 5. 5. | Ján Kovalík: Tak si tu
žijeme

Vernisáž sa uskutoční 16. 4. o 17.00 hod.

VÝSTAVNÉ
PRIESTORY TSK
K dolnej stanici
1. – 7. 5. | František Janouš –
Retro 70

Výstava čiernobielej fotografie sedemdesiatych rokov 20. storočia.
10. – 31. 5. | 17. AMFO
Trenčianskeho kraja

Krajská súťaž amatérskej fotografie. Vernisáž sa uskutoční 10. 5. o 17.00 hod.

2 | KAM

kam v trenčíne

CENTRUM SENIOROV

galakoncertom, v ktorom odznejú jej
najväčšie hity. Hosťom večera bude Petr
Rezek, sprevádza skupina Jiřího Dvořáka.

Osvienčimská 3, 032/743 45 35
2. – 31. 5. | Obrazy – Silvia
Mikolášková

KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08,
www.kcaktivity.sk
1. – 31. 5. | Tvorenie s potešením

Výstava prác detí od 3 – 15 rokov navštevujúcich rôzne výtvarné krúžky v KCA.

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ
HALA
Mládežnícka ul.
9. 5. | 19.00 | Michal David
v Trenčíne

Fanúšikovia Michala Davida sa môžu tešiť
na 2 hodinový koncert nabitý energiou
a skvelými pesničkami. Príďte si vypočuť
a zaspievať známe hity ako Diskopříběh, Céčka, Pár přátel mít a mnohé ďalšie.

Hasičská 1, 1. posch.

PIANO KLUB

1. – 31. 5. | Výstavky kníh pre
deti – alebo deti, zoznámte sa
s niečím novým

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

1. – 5. 5. | Máj s knihami autora Thomasa
Brezinu
6. – 12. 5. | Láska ako v románe alebo
spoznajte príbehy o láske
13. – 19. 5. | Letom svetom
20. – 26. 5. | Spoznávame slovenskú autorku kníh pre deti Kristu Bendovú
27. – 31. 5. | Skúšanie sa blíži – precvičme si vedomosti

7. 5. | 19.00 | Revival: Electric
lady, Iron Works…

Koncert.
11. 5. | 20.00 | Chinaski

Ul. kniežaťa Pribinu 2,
0903 027 910, www.klubluc.sk
1. 5. – 30. 6. | Cheprer 2013

Koncert.

Výstava sklárskych výtvarníkov.

24. 5. | 19.00 | Tomáš Klus

KONCERTY

TRENČIANSKE MÚZEUM

Mladý nasledovník Jarka Nohavicu, český
pesničkár Tomáš Klus bude koncertovať
v Piane.
30. 5. | 19.00 | No Name Club
Tour I.

Mierové námestie 46, 032/743 44 31,
www.muzeumtn.sk

Koncert známej slovenskej kapely, ktorá
po dlhom čase vystúpi aj v Trenčíne.

12. 5. | 18.00 | Slavonic duo

CHE CAFÉ

Andrej Baran – husle, Adam Marec – gitara. Koncert v rámci festivalu Trenčianska
hudobná jar.

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

KLUB LÚČ
Ul. kniežaťa Pribinu 2,
0903 027 910, www.klubluc.sk
3. 5. | 21.00 | Boyband

Koncert.
15. 5. | 20.00 | The Swanbride +
T.A.B. + The Drongos

Kapela Swan Bride sa zapojila do projektu, v rámci ktorého bude hostiteľom
zahraničných interpretov T.A.B. (IT) a The
Drongos (GER) v 4 slovenských mestách.
17. 5. | 21.00 | Reggae
gg night
g live

Účinkujú Illbilly Hitec (DE) + Medial Banana (CZ).
18. 5. | 21.00 | Consistence!:
Cole a.k.a. Hyricz + EMD

Hráme deephouse, minimal, techhouse,
garagehouse, house, techno. Akciu doplnia – fiLo, Tiff, Matush.
24. 5. | 21.00 | Nvmeri (ex The
Uniques) + Purist (SK)

1. mája 5

5. 5. | 18.00 | …á la française

Palackého 27, 032/743 68 58,
www.gmab.sk
5. 5. | 14.00 – 16.00 | Farebná
nedeľa

Tradičné nedeľné tvorivé podujatie v Ateliéri Majstra Galerka. Podujatie je určené
pre všetky deti, ktoré rady tvoria, vymýšľajú a hrajú sa s výtvarným umením.
15., 29. 5. | 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.

KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08,
www.kcaktivity.sk
1. – 31. 5. | Tanečná škola
Goonies

25. 5. | 20.00 | Hard core punk
show

Tanečná škola moderného tanca. Informácie a prihlášky na 0915 101 051.

Live koncert.

1. – 31. 5. | Tanečná škola Aura
dance

PRE DETI

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE

Tanečná škola moderného tanca od 4
rokov do 20 rokov. Informácie a prihlášky
na 0908 731 125.
1. – 31. 5. | CVČ Trenčianske
Teplice – Tanečná škola

20. 5. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku
p

Tanečná škola moderného tanca pre deti
od 4 – 18 rokov. Informácie a prihlášky
u lektora Vlada Ondroviča 0903 793 557.

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., 8., 22., 29. 5. | 10.00 – 11.00
a 16.00 – 17.00 | Tvorenie
s potešením pre najmenších

21. 5. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

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

4. 5. | 19.30 | LaPuPu

Audiovizuálna koláž: Koncert skupiny LaPuPu, Silent Movie Music Band a projekcia
nemého filmu. V átriu kaviarne Che café
sa odohrá celkom netradičné podujatie –
hudobná skupina naživo ozvučí nemý film
Golem (1926, Carl Boese, Paul Wegener).

GALÉRIA
M. A. BAZOVSKÉHO

Koncert.



KLUB LÚČ
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VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE

Tvorivé popoludnie pre deti od 2 rokov
v sprievode jedného z rodičov.
1. 5. | Obrázok z lístkov
8. 5. | Vodný svet
22. 5. | Slimáčiky
29. 5. | Obrázkové srdiečka
2., 7., 9., 14., 16., 21., 23., 28.,
30. 5. | Tancujúce tigríky

Hasičská 1, 1. posch.

Tanečné jasličky pre deti od 1,5 roka
s rodičom.

31. 5. | 10.00 | Píšem, píšeš,
píšeme

2., 9., 16., 23., 30. | 15.00 – 16.30 |
Tvorivé dielničky – klub

Slávnostné vyhodnotenie
y
11. ročníka
literárnej súťaže pre žiakov ZŠ a 8-ročných
gymnázií.

Deti a mamy sa spoločne hrajú pri riekankách.

Deti vo veku 6 až 15 rokov si môžu vyskúšať zaujímavé umelecké techniky. Klub je
určený pre všetky úrovne od začiatočníkov
až po pokročilých.
2. 5. | Dinosaurus – výroba originálneho
zvieratka do detskej izby.
9. 5. | Ide, ide slimáčik – papierová pohyblivá hračka.
16. 5. | Pripni mi to mami – malé brošničky s jarnými motívmi.
23. 5. | Krása prírody – obrázky do detskej izbyy s rastlinkami.
30. 5. | Ďalekohľad – spoločne si vyrobíme papierový veselý ďalekohľad.

Komorné hudobné stretnutie. Hrajú Nany
M. Hudák a Martin Geišberg.

20. 5. | 16.00 | Vyrábame
s deťmi: Srdiečko pre mamičku

3., 10., 17., 24., 31. 5. | 15.00 –
16.00 | Šikovné pršteky

29. 5. | 17.00 | Absolvenstký
koncert žiakov hudobného
odboru

KC AKTIVITY

ZŠ, DLHÉ HONY

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

Koncert detí ZUŠ Trenčín.

7., 14., 21., 28. 5. | 17.00 |
Cvičenie detí s rodičmi

31. 5. | 17.00 | Koncert žiakov
hudobných kurzov

TJ SOKOL

Komorný koncert francúzskej hudby pre
hoboj, fagot a klavír v rámci festivalu
Trenčianska hudobná jar.

EVANJELICKÝ KOSTOL

POSÁDKOVÝ KLUB

Pozývame vás na koncert sólistov veľkého
zboru donských kozákov. V repertoári
majú okrem sakrálnych spevov aj operné, ruské a ukrajinské ľudové piesne so
sprievodom ruských ľudových nástrojov.

Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
14. a 15. 5. | 18.00 | Pomáda

Legenda prichádza na Slovensko! České
muzikálové hviezdy s hosťujúcou Nelou
Pociskovou, Jankom Slezákom a tanečníkmi z RDS Company,
p
v réžii a choreografii
Jána Ďurovčíka.
23. 5. | 17.00 | ZUŠ-ka
Trenčanom

Spoločné vystúpenie žiakov všetkých
odborov.

30. 5. | 19.00 | Hana Zagorová
– galakoncert

Jedna z najväčších hviezd česko-slovenskej hudobnej scény príde v máji
na Slovensko a poteší svojich priaznivcov

Rozmarínová ulica
10. 5. | 18.00 | Ruská Veľká noc

FRANI KLUB
Mierové námestie 11
24. 5. | 18.00 | Koncert na ceste
za slobodou

Na koncerte vystúpia žiaci z gitarových
tried Dušana a Ivana Dobiáša, klavírnej
triedy Ireny Buchtíkovej.

MC SRDIEČKO
Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2,
032/743 04 32
7., 14., 21., 28. 5. | 16.30 |
Popoludňajšie Riekankovo
14., 28. 5. | 10.00 – 12.00 |
Riekankovo

Mládežnícka 2
15., 22., 29. 5. | 17.00 | Cvičenie
detí s rodičmi

Rozvíjanie zručností pre deti. Cieľom
stretávania nie je vytváranie umeleckých
diel, ale rozvíjanie vlastnej fantázie, tvorivosti, estetického cítenia a spontánneho
prejavu detí.
3. 5. | Rozkvitnutý svet – veselé kvety
vysypávané farebným pieskom.
10. 5. | Super slimák – jednoduchá dekorácia z kartónu a korkových zátok.
17. 5. | Obrázky do izbičky – obrázky
s otláčanými rastlinami.
24. 5. | Krasohľad – pozerajte sa na svet

3. máj 2013
farebne s novým krasohľadom.
31. 5. | Brošničky do pohodičky – ozdobte si svoje tričko jarnou brošničkou.
7., 14., 21., 28. 5. | 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.
7. 5. | Krása katedrál – reliéfy inšpirované
stredovekou architektúrou
14. 5. | Lienka – keramická dekorácia
do jarnej záhradky
21. 5. | Bábka – výroba keramických
súčastí bábky
28. 5. | Miska s drakom

OC LAUGARICIO
Belá 7271, 032/658 53 94,
www.laugaricio.com
25. 5. | 15.00 – 18.00 | Cesta
do praveku – tvorivé dielničky

sprievodcom zdarma (stretnutie pred Kultúrno-informačným centrom).
17.00 – 20.00 | 3DBand hrá na nočnú
náladu
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého:
15.00 – 20.00 | Prehliadka
Sprístupnená vyhliadková veža budovy
Piaristického gymnázia, Pamätná izba
pátra Braneckého, refektár kolégia piaristov (baroková sála zo 17. storočia).

MIEROVÉ NÁMESTIE
1. 5. | 10.00 – 18.00 | Majáles

Celodenný program s folklórom, dychovkou a slovenskými evergreenmi, tvorivé
dielne a hry pre deti, májový gazdovský
jarmok plný dobrých vôní a chutí.

LETISKO TRENČÍN
1. 6. | Power fest 2013

Tvorivé dielničky nielen pre deti, ale aj
pre dospelých. Ak máte radi archeológiu,
dinosaurov a dávny praveký svet, určite sa
vám budú májové dielničky páčiť.

Nadšenci rýchlych áut a motocyklov sa
zídu na trenčianskom letisku.

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE
15. 5. | 18.00 – 21.00 | Noc
literatúry
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literatúry
úry
ryy

Mládežníck

A

a

B

ho

Palacké

erál

a Mil

ana

Ras

tisla

va

ká

avs

tisl
ieža

ťa

Pri

bin

ack

u

šova

Au

réli

a

Matú

rka

Mierové
nám.

ého

Kn

Štef

ánik
a

Pal

C
Štúr
ovo
n

ám

.

Farská

Štúrovo
nám.

Jesen

ká

Ro

zm

kéh

o

arín

Vaj

slav
ova
ezdo

Mat

fa B

Hvi

e
Joz

úšov
a

ans

ová

ran ec k é h o

Hor

ný

Šian

ec

údna

VOĽNÝ ČAS

18. 5. | 10.00 – 22.00 | Noc múzeí
a galérií 2013

Pri príležitosti Medzinárodného dňa
múzeí aj tento rok bude platiť do múzeí
a galérií jednotné zvýhodnené vstupné
1 € za osobu, ktoré zaplatíte v prvom navštívenom múzeu či galérii a do ostatných
už máte vstup zdarma.
Mierové námestie:
14.00 – 17.00 | Človiečik na Korze so
srdcom na dlani
Srdečná kampaň Trenčianskej nadácie.
20.00 | Večerné iluminácie
Prezentácia videoprác z workshopu mappingu.
Mestská veža:
10. 00 – 20.00 | Mestská veža ako divadelnýý ateliér
Výstava maturitných prác SUŠ v Trenčíne,
scénická kostýmová tvorba.
16.00 a 19.00 | Poznáme svoje mesto?
Prehliadky mesta s profesionálnym

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE

Registrácia účastníkov od 9.30 do 12.00
hod pred MC Srdiečko. Pozývame všetkých, malých, veľkých, mladých, starších.
Prežijeme spoločne krásny deň plný radosti a veselosti. Všetkým mamám sveta
pošleme pozdrav. Pre tento ročník je motto: „Chuť žiť aj napriek prekážkam“.
16., 23., 30. 5. | 10.30 | Mommie's
English Club

Mamy sa rozprávajú po anglicky a deti sa
pri nich hrajú.

Hasičská 1, 1. posch.
6. 5. | 12.45 | Násilie, nástrahy,
riziká

Ako sa brániť a predchádzať rizikovým situáciám a čo robiť v prípade, ak sa niekto
stal obeťou násilného trestného činu –
diskusnýý klub s ppríslušníkom Mestskejj ppolície v Trenčíne pre žiakov ZŠ. Termíny treba dohodnúť na tel. čísle: 032/746 07 15
alebo e-mailom na: deti@vkmr.sk.

Arabská kuchyňa – ochutnávka jedál
a nápojov. Vstup voľný.
10. 5. | 21.00 | Retro p
párty
y

V podaní DJa Čumbuláka zaznie rock´n´roll, funky, disko, 70-te, 80-te roky
a nezabudnuteľnýý československýý soc-pop! Čaká vás retro výzdoba a atmosféra,
šik kostýmy a občerstvenie. Pripravené sú
aj počítačové a spoločenské hry a špeciálna projekcia od VJ Bliksa.

MC SRDIEČKO
Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2,
032/743 04 32
7., 14., 21., 28. 5. | 9.00 – 9.45 |
Joga pre mamičky

Cvičenie vhodné pre mamičky už 6 týždňov po pôrode. Vezmite dieťa so sebou
a príďte.
7., 21. 5. | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení

Vedie laktačná poradkyňa Milka Hromníková.
7., 14., 21., 28. 5. | 18.00 – 19.30 |
Joga v tehotenstve

Vhodný pohyb v období tehotenstva pre
rozhýbanie a uvoľnenie celého tela.
15., 22., 29. 5. | 17.00 | Cvičenie
pre tehotné – profylaxia

Vedie pôrodná asistentka Zuzana Duncová.
23. 5. | 16.30 | Cyklus
rodičovských diskusií

9. téma: Druhý rok v živote dieťaťa, čas
kedy sa rozvíja osobnosť malého človeka.

Rázu

Gen
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K čomu je dobrá úzkosť, kedy a ako sa stáva úzkosť problémom, aké sú najčastejšie
úzkostné poruchy, liečba úzkostných porúch. Diskutujú MUDr. V. Jakešová, PhDr. I.
Ilavská.

11. 5. | 11.00 | Míľa pre mamu
2013

sa

ina

Mart

Park
Milana Rastislava
Štefánika

Hasičská

Váh

Bra

Príbeh krehkej Snehulienky pre najmenších, ba aj veľkých. Príbeh o samoľúbosti
a zrkadle, o sile priateľstva i o zrade, no
a o láske, samozrejme, veď kde by sme
boli bez nej…

16. 5. | 16.00 | Úzkosť je zlý
pán…

9. 5. | 18.00 | Raks Fatima
festival – Kuchtime

Mirka Nešpora

19. 5. | 16.00 | Detský divadelný
klub: Snehulienka a sedem
trpaslíkov

Prezentácia fantasy knihy začínajúceho
autora – Trenčana Alexa Pavlíka.

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

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

Rozprávka o tom, ako môže závisť zobrať
pokoj, priateľov aj zdravie. Ale najmä
o tom, že skutočne múdry je ten, kto dokáže odpustiť…

3. 5. | 16.00 | Glyf

KLUB LÚČ

KLUB LÚČ
5. 5. | 16.00 | Detský divadelný
klub: O sivej myške

KAM | 3

kam v trenčíne

7. ročník celoeurópskeho pprojektu
j
po prvýkrát i v Trenčíne. Čítanie na netradičných miestach s pestrým sprievodným
programom. Začiatok o 18.00 h na terase
kaviarne Da Vinci, vedľa budovy Verejnej
knižnice M. Rešetku na Jaselskej ul.,
pokračovanie v Mestskejj veži a v Galérii
a kaviarni Vážka na Mierovom nám. Čítať
a diskutovať budú historik a spisovateľ
Pavel Dvořák, historička a vedecká pracovníčka Daniela Dvořáková a členovia
divadielka Dotyky Zuzana Starostová
a Jozef Kohút.

18. 5. | 19.00 | Večer
najzaujímavejších filmových
a televíznych
y reklám

HOSS SPORT CENTER

Šéfredaktor portálu kinema.sk Peter
Konečný si pre vás pripravil viac ako 150
reklám, ktoré považuje za výnimočné
v symbióze kreatívy a prevedenia.

6., 13., 20., 27. 5. | 9.30 – 11.30 |
Outdoorové cvičenia rodičov
s deťmi

21. 5. | 20.00 | Filmový Lúč:
Ďakujem, dobre

Otvorený kultúrny priestor Klub Lúč vám
prináša v spolupráci s Filmtopia cyklus
pravidelných premietaní zaujímavých
hraných, ale i dokumentárnych filmov.
31. 5. | 19.00 | Gympelrock

Karpatská 7537

Podujatie sa koná len za priaznivého
počasia.

CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská 3, 032/743 45 35
1. – 31. 5. | 9.30 – 11.00 | Cvičenie
pre ženy

26. ročník študentského hudobného
festivalu.

2., 9., 16., 23., 30. 5. | 11.00 –
16.00 | Masáž

PIANO KLUB

2., 9., 16., 23., 30. 5. | 15.00 –
17.00 | Taroky / kartové hry

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

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE

3. 5. | 19.00 | Latino special:
Boogie – Woogie Party

3., 6., 10., 13., 17., 20., 24., 27.,
31. 5. | 9.30 – 12.00 | Spevácka
skupina Sihotiar

Nám. SNP č. 2, 1. posch.

Tentokrát latino premiešané so swingom,
rock´n´rollom a boogie – woogie.

6., 13., 20., 27. 5. | 16.00 – 17.00 |
Joga pre ženy

18. 5. | 18.00 | 20. narodeniny
CTS Maryland
y

6., 13., 20., 27. 5. | 9.00 – 17.00 |
Pedikúra

15., 22., 29. 5. | 8.00 – 9.30 |
Babi, pošli mi to mejlom

Inštruktáž na zvládnutie základov PC
a komunikácie prostredníctvom e-mailu
pre seniorov. Kontakt na prihlásenie:
032/77 08 314.

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE

Oslava spojená
p j s countryy bálom. Účinkujú:
Neznámi, Návrat, Čochciari, Maryland
a Harlekýn.

MC SRDIEČKO

Hasičská 1, 2. posch.

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

2. 5. | 16.00 | Literárny klub
OMEGA

3., 10., 17., 24., 31. 5. | 10.30 |
Mami spricht Deutsch

Pozvánka pre členov a priaznivcov literatúry a literárnej tvorby do klubu.

Mamičky sa rozprávajú po nemecky a deti
sa pri nich hrajú.

6. 5. | 16.00 | Bonsaj klub
7., 14., 21., 28. 5. | 14.00 – 17.00 |
Jednota dôchodcov Slovenska
č. 5
15., 22., 29. 5. | 9.00 – 12.00 |
Jednota dôchodcov Slovenska
č. 27
15., 22., 29. 5. | 10.00 – 11.30 |
Brušné tance

4 | KAM

kam v trenčíne

15., 22., 29. 5. | 15.00 – 17.00 |
Diabetes – konzultácie

Trojmesačný konverzačný klub vhodný pre
stredne pokročilých.

17. – 19. 5. | Region tour expo
2013

15., 22., 29. 5. | 16.00 – 17.00 |
Angličtina

6., 13., 20., 27. 5. | 18.30 – 19.30 |
Choreografia Fan veil pre
pokročilé tanečnice

2. ročník výstavy
ý
cestovného ruchu regiónov SR a ČR.

15., 22., 29. 5. | 16.00 – 17.00 |
Nemčina
21. 5. | 14.30 | Kúpno-predajná
a darovacia zmluva

Prednáša JUDr. Stanislav Kecera.
30. 5. | 16.00 | Poľský klub

POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
4. 5. | 7.00 – 12.00 |
Celoslovenské stretnutie
numizmatikov s burzou
a aukciou numizmatického
materiálu
7. 5. | 16.00 | Kočovanie,
plemenárska práca

Prednáša Jaroslav Karcol.
9. 5. | 15.00 | Majáles –
spoločenské stretnutie
seniorov
9. 5. | 13.00 | Spomienkové
stretnutie k 68. výročiu
skončenia 2. svetovej vojny

Stretnutie prebehne pri pamätnej tabuli
na Posádkovom klube.
12. 5. | 7.00 – 12.00 | Výmenné
stretnutie zberateľov pivných
kuriozít
13. 5. | 16.00 | Striedanie plodín
na záhradke, ich symbióza
a neznášanlivosť

Prednáša Ing. Boldiš.
16. 5. | 16.00 | J. Ľ. Holuby –
p
prírodovedec a historik

Prednáša PhDr. Milan Šišmiš.

Jarmok tradičných ľudových remesiel.

6., 13., 20., 27. 5. | 18.30 – 19.30 |
Aerobic

25. 5. | 8.00 – 12.00 | Burza
starožitností

Aeróbna hodina spojená s posilňovaním
a strečingom.
6., 13., 20., 27. 5. | 19.30 – 20.30 |
Brušné tance pre začiatočníkov

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú
naučiť brušný tanec. Prihlásiť sa treba
vopred na anide@seznam.cz alebo na tel.
čísle: 0908 788 560.
7., 14., 21., 28. 5. | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk pokročilí

Trojmesačný konverzačný klub vhodný pre
stredne pokročilých.
7., 14., 21., 28. 5. | 18.00 – 19.30 |
Joga v dennom živote

Cvičenie jogy navrhnuté pre postupný
a trvalý rozvoj človeka je otvorené pre
všetkých – bez ohľadu na vek a fyzickú
kondíciu.
11. 5. | 18.00 – 23.00 | Cvičenie
na chrbticu – seminár

Vzdelávací seminár je zameraný
ppriam na bolesti chrbtice, správne
p
a ppravidelné cvičenie. Účasť len pre prihlásených
účastníkov s potvrdením ich účasti.
15. 5. | 17.30 – 20.30 | Klub
patchwork

V rámci klubu prebehne prezentácia
všetkých doteraz vyrobených prikrývok,
dečiek, podložiek a prestieraní patchworkovou technikou.
15., 22., 29. 5. | 18.00 – 19.00 |
Kruhový tréning

Kyjevská 3183, 032/658 26 08,
www.kcaktivity.sk
1. – 31. 5. | Cvičenie pre ženy
s Vladom Ondrovičom

15., 22., 29. 5. | 18.00 – 19.30 |
Francúzsky jazyk začiatočníci

Cvičenie zamerané na posilňovacie cviky
v intervalovom cvičení s fázami odpočinku.
2., 9., 16., 23., 30. 5. | 17.30 –
19.30 | Kurz keramiky

Budeme sa snažiť naučiť vás základom
práce s hlinou, spracovanie, točenie
na hrnčiarskom kruhu, ukážeme postupy
práce s hlinou pri modelovaní po vytváranie zložitejších tvarov a povrchovú úpravu
výrobkov, glazovanie.
6., 13., 20., 27. 5. | 17.15 – 18.15 |
Pilates pre začiatočníkov
7., 14., 21., 28. 5. | 16.45 – 17.45 |
Zdravotný pilates

1. ročník celoslovenskej cukrárskej výstavy.

Burza starožitností, zberateľských predmetov a zaujímavostí.

GALÉRIA
M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 032/743 68 58,
www.gmab.sk
7., 21. 5. | 9.00 – 11.30 | Ateliér
pre seniorov

Návštevníci ateliéru sa na jednotlivých
stretnutiach bližšie venujú rôznym výtvarným technikám. Oboznamujú sa so
základnými výtvarnými postupmi, farbou,
tvarom a materiálom.
7., 21. 5. | 16.00 – 18.30 | Večerný
ateliér pre dospelých

Každé výtvarné tvorenie obsahuje v sebe
aj časti arteterapie, o ktorých často ani
nevieme alebo si ich neuvedomujeme.
A práve tejto terapeutickej časti sa chceme v galérii venovať viac a hlbšie.

FRANI KLUB
Mierové námestie 11
1. – 31. 5. | 10.00 – 12.00 | Sme
rodina

Stretnutia žien, rodičov, detí, priateľov.
Podpora v tehotenstve, dojčení, rodičovstve, výchove detí, samovzdelávaní,
rozhovory o výžive, živote, vzájomné zdieľanie. Besedy a rozhovory na rôzne témy.

Objavte v sebe radosť cez precítenie pohybu, tela a duše. Pohybová aktivita prepája
3 časti: intuitívny tanec – jogu – uvoľnenie. Vhodné pre všetkých, ktorí túžia opäť
cítiť sami seba.

2., 7., 9., 14., 16., 21., 23., 28.,
30. 5. | 17.30 – 19.00 | Tvorivý
ateliér pre dospelých

Pozývame záujemcov o všelijaké tvorivé
techniky – príďte medzi nás a oddýchnite
si od každodenných starostí a povinností.
Pripravené pre vás budú výtvarné a umelecké aktivity pod odborným vedením
lektorov.

7., 14., 21., 28. 5. | 19.30 –
20.30 | Cvičenie pilates pre
pokročilých

2. – 4. 5. | Fireco 2013

Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk
11. ročník medzinárodnej výstavy hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej
techniky.
2. – 4. 5. | Uniprotech 2013

10. ročník výstavy ochranných pracovných
prostriedkov, materiálov, zariadení a technológií pre zabezpečenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci.

25. 5. | 10.00 – 18.00 | Mandaly
2013

Kurz maľovania.

TJ SOKOL
Mládežnícka 2
15., 22., 29. 5. | 17.25 – 18.25 |
Kurz orientálneho brušného
tanca

Začiatočníčky a mierne pokročilé.
15., 22., 29. 5. | 18.30 – 19.30 |
Kurz orientálneho brušného
tanca

Pokročilé.

KINO HVIEZDA
Ul. kniežaťa Pribinu 2
10. 5. | 19.00 | Raks Fatima
festival

14., 28. 5. | 9.00 – 11.00 a 16.00 –
18.00 | Arteterapia v galérii

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

hojnosti ženského bytia. Pretože každá
žena je originálna a jedinečná, otvárame
priestor pre rôznorodosť a bohatstvo, kde
sa môžeme učiť jedna od druhej. Citlivo
vedené cvičenia pponúkajú
j možnosť pprehĺbiť našu skúsenosť byť milované, vítané
a rešpektované.

Ide o projekt, ktorý sa zameriava na tvorivé stretnutia pre všetkých priaznivcov
výtvarného umenia. Na jednotlivých
stretnutiach sa bližšie venujú rôznym výtvarným technikám.

6., 13., 20., 27. 5. | 18.15 – 19.30 |
Pohybom k radosti

VÝSTAVISKO
EXPO CENTER

6., 13., 20., 27. 5. | 17.30 – 19.00 |
Klub francúzskej konverzácie

17. – 19. 5. | Torty & svet pečenia

Trojmesačný kurz francúzskeho jazyka.

Cvičenie vhodné pre začiatočníkov a ľudí
s bolesťami chrbta.

2., 9., 16., 23., 30. 5. | 18.00 –
18.50 | Cvičenie pilates stredne
pokročilí

17. – 19. 5. | Jarmok remesiel

Na kurze sa naučíme techniku tanca
s hodvábnymi vejármi fan veil. Prihlásiť sa
treba vopred na anide@seznam.cz alebo
na tel. čísle: 0908 788 560.

Súbor cvikov, ktoré sú odcvičené jeden
cvik po druhom s využitím fitness náčinia.
Na cvičenie nie je potrebné sa dopredu
telefonicky nahlasovať.

KC AKTIVITY

číslo 5 | ročník XV

14. 5. | 18.00 – 19.30 | Typická
indická kuchyňa

Stretneme sa pri indickej večeri. Budeme
ochutnávať dve typické indické jedlá.
Porozprávame sa o varení a živote v Indii.
15., 22., 29. 5. | 17.30 – 18.30 |
Výživa a zdravie

Informácie o strave a potravinách trochu
inak. Diskusia o tom, čo jeme, pijeme,
nakupujeme, o alternatívach, nových
zdrojoch, podpore domáceho trhu. Vedie
Ing. Rudolf Fraňo.
16. 5. | 16.00 – 18.00
a 18.30 – 20.30 | Prednáška
Ing. Miroslava Hrabicu

Autor kníh rozpráva o zdraví a ľudskom
hľadaní zmyslu a ceny života.
18. 5. | 10.00 – 18.00 | Ženský
zážitkový workshop

Workshop je pozvánkou na objavenie

Hudobno – tanečná orient show.

Mierové námestie
1. 6. | 10.00 | Medzinárodný deň
detí

Celodenný program pre deti, vystúpenia tanečných súborov, hudobných skupín, detské
divadielko a bohatý sprievodný program
s ukážkami práce záchranárov, policajtov,
psovodov, hasičov, ale aj veselí a takmer dokonalí pomocníci Makač & Kutil.

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ
HALA
Mládežnícka ul.
1. 5. | 10.00 | HK Štart Trenčín
– Senica

Hádzaná – starší dorast.
8. 5. | 15.15 | HK Štart Trenčín
– Košice

Hádzaná – mladší dorast.
8. 5. | 17.00 | HK Štart Trenčín
– Senica

Hádzaná – starší dorast.
11. 5. | 8.00 – 18.00 | Memoriál
Tatiany Vaňovej a Zuzany
Drgovej

Hádzaná turnaj žien a mužov.
13.,14., 21., 22. 5. | ORION
Florbal CUP 2013

Florbalový turnaj (ml. žiaci + ml. žiačky)
finále SR.
25. 5. | 9.00 | HK Štart Trenčín
– Šurany

Hádzaná turnaj (ml. žiačky).
25. 5. | 16.30 | HK Štart Trenčín
– Šurany

Hádzaná (st. dorast).

