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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 pôvod-
ne miestom podzemných gará-
ží 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 uspe-
lo, zrušilo stavebné povolenie,
ktoré potvrdil aj Krajský staveb-
ný úrad. Mesto Trenčín ako prvé
mesto vôbec, využilo znenie pa-
ragrafu 127 stavebného zákona

o tom, že ak sa počas výstavby 
objaví významná pamiatka, sta-
vebný úrad zruší stavebné po-
volenie a určí, ako sa investoro-
vi nahradia náklady na prípravu
a uskutočňovanie stavby. Defi ni-
tívny koniec jamy prišiel 30. ok-
tóbra 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 Rybní-
ček. Aké funk-
cie by teda pod-
ľa ľudí malo toto 
miesto spĺňať? 
Ako by si ľudia 
vedeli predsta-
viť jeho využitie? 
Mesto Trenčín 
chce zistiť názory 
verejnosti aj pro-
stredníctvom do-
tazníka, ktorý je 
v elektronickej podobe zverejne-
ný od 22. januára 2013 na www.
trencinsity.sk. Jeho cieľom je zis-
tiť aj mieru dôvery a ochoty obča-
nov podieľať sa na rozhodovaní
o budúcnosti riešených území.
 Čitatelia INFO nájdu do-
tazník na strane 6. Vyplnený ho
môžu doručiť do podateľne Mest-

ského úradu na Mierovom ná-
mestí. Stihnúť by to mali do 8.
februára, potom by mali byť všet-
ky dotazníky spracované. Vy-
hodnotené budú do 14. februára
2013, kedy budú aj predstavené
Trenčanom na verejnom stretnu-
tí v Posádkovom klube.
 (EV)

Odpojiť sa alebo
neodpojiť?

 STR.4

Dobré správy 
 STR.8
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Modernizácia železničnej 
trate sa začala

 STR.2

Nedostatok hrobových
miest je na čas vyriešený
 STR.3

Trenčania majú
v kúpeľoch zľavu

 STR. 7

FOTO: J. ČERY

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

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.

FOTO: J. ČERY
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  EDITORIÁL

Vážení čitatelia,
milí Trenčania, 

otvorili ste februárové číslo mest-
ských novín Info. Nájdete v ňom
opäť spravodajský servis o živote 
v našom meste s výhľadom do bu-
dúcnosti. Prinášame prvé kon-
krétne informácie k modernizácii 
železničnej trate. Začína sa stav-
ba a my Vás v tejto súvislosti bu-
deme zásobovať upozorneniami 
na obmedzenia, ktoré prinesie. 
 V roku 2013 sa toho bude 
v Trenčíne diať viac. Už sme pí-
sali o investičných akciách. Jed-
nou z najväčších bude nutné roz-
šírenie cintorína. V tomto roku
sa bude veľa hovoriť o budúcnos-
ti priestoru, kde ešte donedávna
bola veľká jama. Prvá verejná dis-
kusia k tejto téme bude 14. febru-
ára, no už dnes môžete svoj ná-
zor prejaviť vyplnením dotazníka
na strane 6.
 Zimná údržba. Asi nikdy ne-
budú všetci spokojní, hoci by to
bolo ideálne a žiadúce. Každý má
svoje povinnosti, aj mesto. Bliž-
šie sa na to pozrieme v článku
na str.4, kde sa venujeme aj tep-
lu. Úplne konkrétne sme zaostrili 
na dilemu, s ktorou sa Trenčania
čoraz častejšie obracajú na pra-
covníkov úradu. Oslovili sme ne-
závislého energetika otázkou, čo
je výhodnejšie – odpojiť sa od cen-
trálneho zdroja tepla alebo nie?
 Pre všetkých, ktorí sa pýtajú,
či bude mesto poskytovať v tom-
to 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 dlž-
ní. 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 exis-
tencie. Odpoveď na súťažnú otáz-
ku bude jednoduchá.
 Veľa šťastia, príjemné čítanie 
a veselé fašiangy.

Vaša redakcia 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

Bratislavské
Hudobné
Divadlo

Modernizácia trate
Zlatovce – Trenčianska Teplá sa začala
Prvé stavebné práce zaregistrujú obyvatelia Trenčína už
vo februári. Prípravné práce na stavbe už začali. Upravu-
jú sa priestory pre zariadenia stavenísk, odstraňujú sa 
stromy.

 Na konci minulého roka
oznámili Železnice Slovenskej
republiky, že dlho pripravovaná
a často diskutovaná modernizá-
cia železničnej trate v Trenčíne
sa začína. Dodávateľom je Zdru-
ženie pod Brezinou, vedené spo-
ločnosťou TSS Grade, a.s. V prí-
pade priaznivých klimatických
podmienok začnú prvé výkopo-
vé práce a s nimi spojené čias-
točné uzávierky a obchádzky už
vo februári.

  Čo čaká Trenčín
v roku 2013?

 Ako prvé začnú práce na re-
alizácii nadjazdu v Opatovej.
Po jeho spustení do prevádzky,
ktoré je plánované v letných me-
siacoch, bude v Opatovej uza-
tvorené súčasné železničné prie-
cestie. Z neho sa stane podchod
pre peších a cyklistov. Reorgani-

zácia dopravy v Opatovej si vy-
žiada zmenu trasovania liniek
MHD č. 4 a 21. 
 Počas výstavby podcho-
du v Opatovej bude cez trať pre
chodcov riešený dočasný prie-
chod. Taktiež bude realizova-
ná prekládka miestnej komuni-
kácie Opatovskej ulice v časti
medzi Sihoťou IV. a Opatovou.
Bude uzavreté priecestie pri
Vochterni (predĺženie Ul. Jána
Derku), kde bude tiež vybudo-

vaný podchod pre peších a cyk-
listov. Opatovská cesta počas
prác nebude uzatvorená, dopra-
va bude riešená v jednom jazd-
nom pruhu pomocou svetelnej
signalizácie. 

  Príprava pre most
a podjazd Pred poľom

 V najbližšej dobe budú zapo-

čaté prípravné práce pre výstav-
bu nového železničného mosta.
Výstavba bude trvať takmer celé
tri roky. Práce začnú asanáciou
objektov, najmä rodinných do-
mov v Orechovom, kde budú ná-
sledne budované hlavne stave-
niskové komunikácie. 
 Súčasne sa začne stavať aj
podjazd Pred poľom, ktorý na-
hradí 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 Jas-
nej ulici, kde bude zakončený 
okružnou križovatkou pri Rade-
gaste. Počas výstavby podjazdu
bude dočasne obmedzená pre-
mávka aj na hlavnej ceste na Ži-
linu.

  Pri Kolibe už 
nezaparkujeme

 Práce na železničnej tra-
ti budú ďalej pokračovať až
po železničnú stanicu a násled-
ne aj cez Mládežnícku ulicu až
po nový železničný most. V tej-
to oblasti dôjde k uzavretiu ve-
rejného parkoviska pri Kolibe
a tiež k prekládke Mládežníckej
ulice pri mestskom futbalovom
štadióne. Doprava na Ostrov
teda bude obmedzená. Na želez-
ničnej stanici sa začne budovať 
podchod na Sihoť, ktorý vyús-
ti na Hodžovej ulici, v blízkosti
križovatky ulíc Hodžova a Jirás-
kova.
 Počas roku 2013 je takisto
potrebné počítať s výkopovými
prácami pre prekládky inžinier-
skych sietí, ktoré budú zasaho-
vať do komunikácií a chodníkov
vedúcich popri trati od Opatovej
cez Sihoť až po Váh.
 Modernizácia 12 kilomet-
rového úseku železničnej trate
Zlatovce – Trenčianska Teplá
bude trvať do konca roka 2015.
O postupe prác vás budeme
priebežne informovať na www.
trencin.sk.  (JM)

Parkovisko pri Kolibe bude pre práce na železnici
uzavreté. foto: J.Č.
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Odkaz pre starostu má výsledky
Od 7. decembra 2012 posilnilo mesto Trenčín komuniká-
ciu s občanmi aj prostredníctvom portálu odkazpresta-
rostu.sk.

Portál je projektom nezis-
kovej mimovládnej organizácie
Inštitút pre dobre spravovanú
spoločnosť. Odkazprestarostu.
sk ponúka priestor pre nahláse-
nie problémov v meste. Podnety 
sú komunikované so samosprá-
vou a ich riešenia zostávajú pod
drobnohľadom verejnosti. 

Trenčiansku samosprávu

upozornilo doposiaľ na konkrét-
ne problémy 10 občanov, z toho
5 mesto vyriešilo. Ostatné prí-
pady sú komunikované so zod-
povednými inštitúciami. Prob-
lémy sa týkali napríklad zimnej
údržby, dopravnej situácie,
opravy chodníka, chýbajúcej ko-
ľajničky pre cyklistov.
 Jeden z posledných podne-

tov upozornil na nebezpečne
trčiacu rúru zo zeme pod hrá-
dzou, 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 hospo-
dárstva a správy lesov, m.r.o. ne-
bezpečné torzo rúry odstránili.
Aj vďaka tomuto upozorneniu sa
predišlo možnému úrazu. Páno-
vi Benkovi ďakujeme za dôležitý 
podnet.  (ES), FOTO (LK)

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

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

  Záhradky
museli ustúpiť

Mestské zastupiteľstvo od-
súhlasilo v rozpočte na tento rok
400 tisíc eur na rozšírenie cinto-
rína. Pôjde už o III. etapu. Ten-
toraz však na úkor 25 záhradiek
v Bočkových sadoch.

„My sme síce zdedili projekt 
nového cintorína na Východnej 
ulici, ale tam je niekoľko prob-
lémov. Napríklad ešte nie sú vy-
kúpené pozemky. Celá výstavba
nového cintorína by stála desať 
miliónov eur. Tak sme sa, žiaľ,
museli dohodnúť so záhradkár-
mi,“ vysvetlil primátor Richard“
Rybníček.

Mesto má od roku 2001 uza-
tvorenú nájomnú zmluvu so Slo-
venským zväzom záhradkárov,
Základnou organizáciou Boč-
kove sady o prenájme pozemkov
v susedstve mestského cintorína

na Juhu. V zmysle vtedajšieho
a aj súčasného územného plánu
je táto lokalita určená na rozší-
renie mestského cintorína. Zá-
hradkári 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 nájom-
nej zmluvy s tým, že mesto im
bolo nápomocné pri vypratáva-
ní záhradiek. „Som rád, že uzna-
li potrebu uvoľnenia dotknutého
pozemku pre rozšírenie cintorí-

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

 Práce na rozšírení cintorí-
na začnú na jar. Tomu ešte bude
predchádzať súťaž na dodávate-
ľa 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 ro-
kov. Počas nich budeme pripra-
vovať výkupy pozemkov, výstavbu
cesty na nový cintorín na Východ-
nej ulici, kde by sme už chceli po-
staviť aj krematórium,“ uviedol “
primátor. Dovtedy ešte mesto
plánuje rozšíriť aj cintorín v Zla-
tovciach.  (ES)

V roku 2011 obce Trenčian-
skeho kraja vyprodukovali

198,7 tis. ton komunálneho 
a drobného stavebného odpa-
du. Najviac komunálneho od-
padu vzniklo v dvoch najväč-
ších okresoch kraja, v Prievidzi
25,6 percent a v Trenčíne 18,6
percent. Na jedného obyvate-
ľa okresu Trenčín v roku 2011
pripadlo 327 kg komunálne-
ho odpadu. Najmenej odpadu
na obyvateľa pripadlo v okrese
Bánovce nad Bebravou (284
kg). Údaje zverejnilo 23. janu-
ára 2013 pracovisko Štatistic-
kého úradu SR v Trenčíne. 

1. januára 2013 sa v tren-
čianskej fakultnej nemocni-

ci narodilo 9 detí, šesť chlap-
cov a tri dievčatá. Ako prvý 
prišiel na svet hodinu a 14
minút po polnoci Samuel Let-
ko zo Selca (3 720 g, 51 cm). 
Prvou Trenčiankou narodenou
v roku 2013 je Alžbeta Kaliňá-
ková, 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 Sofi a. Druhým najčas-
tejším chlapčenským menom
bol minulý rok Adam, tretím
Martin, za ním Lukáš a Ma-
túš. Z dievčenských mien si 
po Sofi i rodičia detí narode-
ných v Trenčíne najviac vybe-
rali mená Nela, Natália, Ema 
a Karolína.

Nocľaháreň na Nešporovej
ulici v Trenčíne ponúka

ľuďom v núdzi strechu nad hla-
vou 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. Nocľahá-
reň zostane otvorená do konca 
marca, v prípade nepriazni-
vých poveternostných podmie-
nok aj dlhšie.

 (RED)

  STRUČNE

Nebezpečná rúra  Zásah MHSL  Je hotovo

 FOTO (JČ)
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Odpojiť sa alebo neodpojiť?
„Máme ponuku odpojiť sa od centrálneho zdroja tepla 
a vybudovať si domovú kotolňu. Hovoria nám, že ušet-
ríme, môžeme im veriť?“ Podobných otázok zazname-
nala 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 dl-
hodobú tradíciu. Boli súčasťou
bežného života a nikto sa nad
ich zmyslom dlho nepozasta-
voval. Zvrat prišiel s nárastom
cien energonosičov a rastom
podielu nákladov na bývanie,
vrátane energií. Začala disku-
sia o výhodnosti či nevýhodnosti
centrálnych zdrojov tepla v po-
rovnaní s malými domovými ko-
tolňami. 

V 90-tych rokoch mala ta-
káto diskusia zmysel. Odvtedy 
však trh prešiel mnohými výkyv-
mi. Už to nie je ani tak o cenách
palív, ale o snahe predajcov kot-
lov, solárnych systémov či tepel-
ných čerpadiel, otvoriť si nový 
trh odberateľov.

„Väčšina fi riem, ktoré budu-
jú kotolne, používa účelové a za-
vádzajúce informácie, aby získa-
li 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 agentú-
ry (SIEA). 
 Podľa neho zabúdajú na in-
vestície do vybudovania zdro-
ja, do jeho budúcej obnovy a aj
do odpojenia sa od centrálne-
ho zdroja tepla. „A ďalej, okrem
nákupu paliva treba počítať s fi -
nanciami za elektrinu, zákonné 
prehliadky a revízie, na servis,
údržbu a dohľad,“ uviedol M.“
Žilinský.
 Nátlak rôznych „poradcov“
ho mrzí. Často im ide o proví-
ziu a viac ich zákazník nezaují-
ma. Nemajú voči nemu žiadnu
zodpovednosť. Na druhej strane
výrobca tepla v centrálnom sys-
téme nesie voči svojim odbera-
teľom všetky garancie v zmysle
legislatívy, regulačných predpi-
sov, vyhlášok o kvalite dodávok
energie, o životnom prostredí...
Zároveň je pod kontrolou štát-
nych orgánov. 

„Centrálne systémy výroby
a dodávky tepla sú výhodnejšie 
z viacerých ďalších pohľadov – 
nepretržitá poruchová služba,
možnosť využívania alternatív-

nych palív, ale predovšetkým dl-
hodobá stabilita, kvalita a kom-
fort,“ vysvetlil M. Žilinský. “
 Je pravda, že majú vyššie ná-
klady na revízie a odborné pre-
hliadky ako domové kotolne.
Súvisí to s množstvom odbor-
ných prehliadok a revízií. Vyššie
režijné náklady sú zase spojené
s nutnou odbornou obsluhou,
ktorú vyžaduje legislatíva.

„Domové kotolne majú niž-
šie náklady vo fi xnej zložke tep-
la a nepotrebujú tepelné rozvody,
ale plyn je drahší o 30 – 40%. Na-
vyše, ľudia sú zaťažovaní znečis-
ťujúcimi látkami priamo z vlast-
nej kotolne,“ tvrdí M. Žilinský, “
podľa ktorého je nekoncepčné

povoľovať budovanie nových
zdrojov bez dôkladnej analýzy 
na ekonomický i ekologický do-
pad pre obyvateľstvo. „Ľuďom, 
ktorí boli oslovení s ponukou vy-
budovania domovej kotolne od-
porúčam, aby sa najskôr poradili 
s nezávislým odborníkom,“ uzav-“
rel 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, ponú-
kame priestor v ďalšom vydaní
Infa. (RED)

O zimnej údržbe
Zimná údržba v Trenčíne sa riadi Zimným operačným plá-
nom a vykonáva ju spoločnosť Marius Pedersen na zákla-
de zmluvného vzťahu s mestom. Rozhodujúce je poradie
dôležitosti.

V I. poradí dôležitosti sú
mestské komunikácie, po kto-
rých vedú autobusové linky 
MHD a cesty slúžiace k zásobo-
vaniu obchodnej siete potravi-
novými článkami a k poskytnu-
tiu prvej pomoci. Tu je údržba
stanovená do 3 hodín od ukon-
čenia sneženia, resp. vzniku po-
ľadovice.

Do II. poradia dôležitosti
patria zberné a prístupové mest-
ské komunikácie pre verejnú do-
pravu 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 dôle-
žitosti. Tie sú prehŕňané, nie po-
sýpané, nakoniec.

Osobitná pozornosť je
v zmysle Zimného operačné-

ho plánu upriamená na udržbu
mestských chodníkov, priesto-
rov okolo autobusových za-
stávok 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, Útva-
ru interných služieb MsÚ, tel.:
0902 924 974.
 Zimný operačný plán mesta
Trenčín nájdete pod rovnomen-
ným banerom na www.trencin.
sk.
 Náklady na zimnú
údržbu v sezóne 2012/2013:
216 883,60 € (priebežný stav).
 (RED)

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

 Zber nadrozmerného od-
padu upravuje Všeobecne zá-
väzné nariadenie o odpadoch. 
Podľa neho môžu obyvatelia 
nadrozmerný odpad vyložiť 
na stanovište nádob na ko-
munálny odpad v predvečer 
dňa určeného vývozu. V inom 
čase je takýto odpad vykla-
dať zakázané. Ak niekto po-
ruší ustanovenia tohto VZN, 
dopustí sa priestupku a treba 
kontaktovať Mestskú políciu. 
Ak pri nádobe vzniká nelegál-
na 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, Biskupi-
ce a Nozdrkovce

Nepárny týždeň:

Štvrtok – Sihoť I, II, III, IV, Pod So-
kolice, Pred Poľom
Piatok – Kvetná, Nové Zlatovce, 
Zámostie

Posledná streda v mesiaci:

Záblatie, Zlatovce, Kubrá, Kubri-
ca, Opatová, Istebník, Orechové,
Horné Orechové, Belá

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

 FOTO (JČ)
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  ZO ZÁPISNÍC VMČ

  OPRAVA

  POZÝVAME VÁS NA ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 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

Trenčania chápu nutnosť úsporných opatrení
Študenti druhého ročníka na Katedre politológie Tren-
čianskej 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 oslo-
vených 961 Trenčanov zo všet-
kých mestských častí. „Vzhľa-
dom na počet obyvateľov mesta je 
to relevantná vzorka. Napokon,
celoslovenské prieskumy sa robia
na vzorke 1 200 až 1 500 respon-
dentov,“ uviedol politológ Miro-“
slav Řádek.

  Šiesti kandidáti

Prieskum meral podporu
štyroch pôvodných kandidátov
z roku 2010 – Richardovi Ryb-
níčkovi (NEKA), Jánovi Krátke-
mu (KDH), Branislavovi Celle-
rovi (SDKÚ-DS) a Ľubomírovi
Žabárovi (SMER-SD). Vzhľa-
dom na to, že ďalší nezávislí kan-
didáti z volieb 2010 Pavel Poljov-

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

  Najviac opýtaných malo
stredoškolské vzdelanie

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

ritou, 254 účastníkov priekumu
bolo vysokoškolsky vzdelaných,
188 malo stredoškolské vzde-
lanie a 25 oslovených ľudí malo
len základné vzdelanie.

„Ešte stále je jasným favori-
tom Richard Rybníček. Prijímal 
rozhodnutia, ktoré nemuseli byť 
populárne, ale zdá sa, že ich ve-
rejnosť ešte stále chápe,“ uviedol“
k výsledkom priekumu M. Řá-
dek, ktorý sa rozhodol, že skom-
pletizuje výsledky z trenčian-
skych komunálnych volieb ešte
z prvej republiky. „Prieskum sme 
pripravili ako našu originálnu
aktivitu na katedre. Žiadna iná
katedra politológie na Sloven-
sku taký prieskum nerobí a nee-
xistuje ani žiadny pravidelný ko-
munálny prieskum v slovenských
mestách, okrem Trenčína.“

Na otázku „Ktorého z kandidá-
tov na primátora Mesta Trenčín
by ste sa rozhodli voliť?“ res-“

pondenti uviedli svoje prefe-
rencie takto:
Branislav Celler – 79 hlasov
(12,04%), Ján Krátky – 70 hla-
sov (10,67%), Renáta Kaščá-
ková – 69 hlasov (10,52%), Ri-
chard Rybníček – 294 hlasov
(44,82%), Tomáš Vaňo – 41 hla-
sov (6,25%), Ľubomír Žabár
– 103 hlasov (15,70%), žiadny 
kandidát – 305 hlasov. (ES)

 Primátor Trenčína Ri-
chard Rybníček má v plá-
ne v tomto roku zúčastniť sa
na viacerých rokovaniach vý-
borov všetkých mestských
častí. Prvýkrát tak urobil
na zasadnutí VMČ Juh 7. ja-
nuára. Občania opätovne po-
ukázali na problém s parko-
vaním. Primátor im vysvetlil
zámer mesta, vyhlásiť verejnú
súťaž na vyriešenie statickej
dopravy v Trenčíne, pričom
výherca bude musieť investo-
vať do vytvárania nových par-
kovacích miest.
 Zasadnutie Výboru mest-
skej časti SEVER sa kona-
lo 9. januára. Zúčastnili sa
ho iba štyria poslanci (F. Ko-
ronczi, L. Kužela, R. Kudla
a M. Krist), preto nebol uzná-
šaniaschopný. Na žiadosť ob-
čanov VMČ žiada zrušiť sú-
hlas s využívaním Opatovskej
ulice na prepravu štrkopies-
kov. Ľuďom tiež robí starosti
rýchlosť áut, ktorou prechá-
dzajú Opatovou i Kubricou,
žiadajú o obmedzenie rých-
losti a namontovanie spo-
maľovačov. Občania Kubri-
ce sú ochotní spolupracovať 
na oprave Kultúrneho domu
v Kubrici (treba opraviť oplo-
tenie, chodníky a schody,
zrekonštruovať detské ihris-
ko). Na najbližšie zasadnu-
tie VMČ 13. februára príde aj
primátor R. Rybníček.

Výbor mestskej časti
STRED sa zišiel 21. januára.
Hovoril o potrebe riešiť akút-
ne výtlky na komunikáciách 
zasypaním vhodným mate-
riálom do ich rekonštrukcie. 
VMČ podporil návrh poslan-
ca J. Kanabu na odstráne-
nie nezákonne postaveného 
parkoviska na Ulici J. Zema-
na a využitie plochy na kon-
tajnery na smeti. Obyvatelia 
bytového domu na Hviezdo-
slavovej ul. č. 142 poukáza-
li na problémy s parkovaním 
po zrealizovaní nadstavby 
nových bytov. Poslanci sa vy-
jadrili aj k piatim nelegálne 
postaveným reklamným plo-
chám. Neodporučili vyhovieť 
žiadostiam reklamných spo-
ločností o prenájom pozemku 
pre billboardy, nakoľko boli 
podané až v roku 2012.

VMČ ZÁPAD mal zasad-
nutie až po našej uzávierke 
30. januára. Zápisnice zo za-
sadnutí sú v plnom znení zve-
rejnené na www.trencin.sk.

 V minulom čísle na str. 5
sme uviedli článok o odkana-
lizovaní ďalšej časti Trenčína.
Jeho názov „V roku 2014 bude 
celé mesto odkanalizované“
však nebol presný. Odkanali-
zované bude takmer celé úze-
mie Trenčína. Za nepresnosť 
sa ospravedlňujeme. Samot-
ný článok bol pravdivý a pres-
ný.

AU Optronics v Trenčíne zostáva
Taiwanský výrobca LC panelov AU Optronics zastavil 
v lete 2012 výrobu. V trenčianskej fabrike dnes zabezpe-
čujú európsky servis firmy. 

„Pre mňa je dôležité, že AU 
Optronics dnes zamestnáva as-
poň 170 ľudí. Dúfam, že sa im za-
čne dariť, aby ich bolo viac. Som
presvedčený, že nechcú z Tren-
čína v žiadnom prípade odísť,“
povedal primátor Richard Ryb-
níček, ktorý však už dlhší čas ro-
kuje s tromi investormi z Japon-

ska, Belgicka a Nemecka. „Malo
by ísť o výrobu skla pre staveb-
níctvo a produkciu automobilo-
vých komponentov s výhľadom
až na 600 pracovných miest. Už 
v polovici tohto roka by malo byť 
jasné, či do Trenčína pribudnú
noví investori,“ upresnil primá-“
tor.
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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 na stránkach www.trencin.sk, www.trencinsity.sk, na facebooku alebo priamo na adrese: http://www.ian-
kety.sk/dotaznik/281764249/. S výsledkami oboznámime trenčiansku verejnosť počas verejného stretnutia k téme Čo namiesto jamy?, 

j ý y p p

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

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

2. Nakoľko ste informovaný/á o príbehu jamyy pred domom armády?
(krížikom označte jednu odpoveď)
nikdy som o tom nepočul/ayyy
viem, že s tým boli nejaké problémy, ale nepoznám ppodrobnostiý yý y
poznám dobre celý priebeh problémuýý

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

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

5. Mesto chce využiť priestor po jame podľa 
požiadaviek občanov, počuli ste už o tom ? 
(krížikom označte jednu odpoveď)
nie, nikdyyy áno počul/a, ale nepoznám podrobnosti áno, viem o tom

6. Nakoľko veríte, že primátor a hlavný archittekt naozaj 
využijú priestor podľa návrhu občanov?
(krížikom označte jednu odpoveď)
nie, vôbec tomu neverím zatiaľ neviem, to ukáže čass verím tomu

 7. Prispejete aj vy svojou požiadavkou na využitie priestoru pou po jame?
 (krížikom označte jednu odpoveď)
nie (pokračujte ot. 10) možno (pokračujte ot. 8) áno (pokračujačujte ot. 8)

8. Ak áno, akou formou by ste najradšej vyjadrili svoju požiadavku? kou formo
(krížikom môžete označiť viacero odpovedí)ôžete označiť viacero
písomne, pošštou (pokračujte ot. 10)
písomne e-mmailom (pokračujte ot. 10)
telefonickyyyy (pokračujte ot. 10)
SMS-kou (pokračujte ot. 10)
komentárom, príspevkom na internetovej stránkeríspevk (pokračujte ot. 10)
statusom, príspevkom na sociálnych sieťach
(Facebook, Twitter a pod.) (pokračujte ot. 10)
lajkom, komentovaním, zdieľaním na sociálnych
sieťach (Facebook, Twitter a pod.) (pokračujte ot. 10)
na verejnom stretnutí, diskusii s občanmi (pokračujte ot. 10)
chcem povedať svoju požiadavku priamo 
primátorovi, hlavnému architektovi (pokračujte ot. 10)
zapojením sa do prieskumov verejnej mienkyyy (pokračujte ot. 9)

9. Ak sa chcete zapojiť do ostatných výskumov verejnej mienky 
v rámci projektu TRENČÍNsiTY v tomto roku formou diskusií 

p j ý ý j j

alebo ankiet, zašlite, prosím, váš kontakt prostredníctvom: pros

 – internetu na adrese: http://www.iankety.sk/dotaznik/281764249/k/dotaznik/281

 zaslaním SMS s textom:  – za „TNsiTY“ na číslo 09o 0902 911 131“

k jame – krížikom označte jednu odpoveď. 10. Ešte k ja nu odpove
jame by sa podľa vás mohol:Priestor po jam ol:

zastavať (pokračujte ot. 11)
e a časť nechať nezastavanúzastavať len čiastočne a (pokračujte ot. 11)

anýnechať celkom nezastavanýýý (pokračujte ot. 12)

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

y12. Čo všetko, aké aktivity/činnosti by sa dali
me?podľa vás robiť v priestore po jam

(Vpíšte vaše predstavy.)

priestorom po jame naložiť13. Ako by malo mesto Trenčín s p ožiť?
 (krížikom označte jednu odpoveď)
dať ho do užívania súkromníkom

sť si ponechať pre vlastné využitčasť dať do užívania súkromníkom a ča tieyy
eponechať si ho celý pre vlastné využitieý yý y

kt občianskej participácie –14. Mesto Trenčín spustilo projek
vania o rozvoji Trenčína –zapájanie Trenčanov do rozhodov
ste už o ňom? pod názvom Trenčín si TY. Počuli s

nie, nikdyyyy viem podrobnostiáno počul/a, ale ne áno, viem o tom

ite?15. Aký je váš postoj k tejto aktiv

vôbec ma to nezaujíma hu ma to zaujímatroch veľmi ma to zaujíma

Ste?

žena muž

Koľko máte rokov?
(vpíšte svoj vek)

ajvyššie ukončené vzdelanie?Aké máte najvy

základné
doškolské bez maturitystredoš yyy

stredoškolské s maturitoustre
vysokoškolské bakalárskeyy
vysokoškolské 2. a vyššieho stupňay yy y

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.)

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

 Zľavu, ktorá predstavuje až
50 percent z pôvodnej ceny, zís-
ka ten, kto sa preukáže občian-
skym preukazom dokazujúcim
trvalý pobyt v Trenčíne. Tieto
zľavy sa týkajú termálnych ba-
zénov Sina, PI, PIII, kde platí
50 percentná zľava. Pri návšteve
vonkajšieho bazéna Grand platí
30 percentná zľava.
 Mesto Trenčianske Teplice
v spolupráci s miestnymi kúpeľ-
mi 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 bazé-
nov 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 do-
spelej osoby. Projekt so zľavami
potrvá do 28. februára 2013.

„Denne trocha urbanizmu nezaškodí organizmu“
V Artkine Metro sa 18. januára konala verejná prezentá-
cia študentských prác na tému Trenčín – mesto na rie-
ke. Ich návrhy prepojenia mesta s riekou sú vystavené
v Centre rozvoja bývania mesta na Farskej ulici. 

 Svoje práce predstavilo šesť 
tímov. To, čo mali spoločné, bola
podpora pešej dopravy a cyk-
lotrás, spájanie umelého pros-
tredia s prírodným a hľadanie
aktivít vhodných pre nábrežie.
V projekte GREEN TRENČÍN
napríklad navrhli územie len pre
elektromobily, električku zo sta-
nice až na letisko, lodnú dopra-
vu, cyklotrasy a pešie ťahy, v zá-
plavovej 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 kto-
rému by sa dalo prísť pešo pod-
chodom z centra mesta. Heslom
projektu TRENČÍN V POHYBE
bola veta „Pešo ľahko a všade“.
Na Váh z oboch strán zaútočila
ďalšia tvorivá skupina študen-
tov. 
 Aby bola rieka atrakciou
mesta, navrhli na druhom bre-
hu zástavbu a námestie, ktoré
by bolo protipólom k Mierové-
mu námestiu. Neobyčajné rieše-
nie priniesol projekt POVÝŠME
TRENČANA NAD BARIÉRY,
v ktorom vyniesli pešiu dopravu

nad automobilovú a železničnú
prostredníctvom siete mimoú-
rovňových chodníkov. 
 V Artkine Metro sledovalo
prezentácie približne 80 ľudí.
„Žiadna práca nepriniesla ge-
niálne fi nálne širokospektrálne 
riešenie, ani sme to neočakáva-
li,“ povedal vedúci Útvaru hlav-“
ného architekta Ing. Arch. Mar-
tin Beďatš. „Priniesli ale mnoho
čiastkových podnetov, s ktorými 
budeme ďalej pracovať pri získa-
vaní názorov verejnosti na zada-
nie medzinárodnej urbanistickej 
súťaže.“

  Nádej, že to môže
dobre dopadnúť

 Podľa odborného garanta
projektu Trenčín si Ty Ing. Petra
Gera môžu byť študentské práce
cvičením rozmýšľania, ktoré by 
mohlo viesť k nájdeniu správne-
ho riešenia pre nábrežie v Tren-
číne. „Mesto sa spolu s obyvateľ-
mi pokúsi vygenerovať zadanie 
súťaže na verejné priestory vy-
sokej kvality, na prepojenie cen-
tra historického mesta s nábre-
žím a tým zviditeľnenie nábrežia
Váhu pre mesto Trenčín.“ Za-“
danie súťaže by malo vzniknúť 
v tomto roku, jej vypísanie a vy-
hodnotenie je v pláne na rok
2014. Mesto chce osloviť najlep-
šie architektonické kancelárie
doma aj v zahraničí.

„To, čo som videl, znamená
pre mňa nádej, že všetko sa dá vy-
riešiť tak, aby nakoniec to mesto
vyzeralo pekne. Ukázalo sa, že 
modernizácia železničnej trate,
napriek tomu, že mnohí ju pova-
žujú za nebezpečenstvo pre toto

mesto, nemusí ním byť a že aj 
z takejto situácie sa dá v budúc-
nosti vyjsť veľmi elegantne a ro-
zumne,“ povedal primátor mes-“
ta Richard Rybníček.
 Riešiť tému mesta na rieke
sa podujalo celkom 34 študen-
tov z Bratislavy, Brna a Nitry,
ktorí sa v septembri zúčastnili
v Trenčíne na workshope. „Tren-
čín ponúka obrovské množstvo
urbanistických výziev, je to sku-
točne mesto veľmi zaujímavé pre 
architektov aj urbanistov,“ po-“
vedal Prof. Ing. Arch. Bohumil
Kováč, PhD. z FA STU v Bra-
tislave. „Jeho problematiku za-
dávame študentom veľmi často
a toto stretnutie s verejnosťou
potvrdilo naše domáce heslo, že 
denne trocha urbanizmu neza-
škodí organizmu.“

  Verejnosť vyberie
najsympatickejšiu prácu

 Pre verejnosť sú práce vysta-
vené do konca februára vo ves-
tibule Centra rozvoja bývania
mesta na Farskej ulici 10. „Pria-
ma konfrontácia študentských
prác a verejnosti prebiehala po-
čas dvojhodinového podujatia
formou diskusie a odkazov, kto-
rými obyvatelia mesta môžu aj 
v súčasnosti pripomienkovať jed-
notlivé návrhy,“ povedal jeden “
z konzultantov prác Ing. arch.
Tomáš Hanáček. Podľa neho ná-
vrhy poukázali na potenciály,
ale aj problémy, s ktorými treba
pri tvorbe zadania pre centrálnu
mestskú zónu v roku 2014 počí-
tať.

 (EV)
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„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, po-
tom šesť, osem a potom sa skupi-
na dospelých študentov rozrástla
na dvanásť.“ V súkromnej ume-“
leckej škole sa pod jeho vedením
venujú kresbe, maľbe i dekora-
tívnej tvorbe. „Technikou voskovej 
batiky boli najprv trošku zaskoče-
ní, že čo z toho bude, ale robili ju
s veľkým záujmom. Keď boli výsled-
ky 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 senio-
ri. K najusilovnejším a najtrpezli-
vejším 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 pofrfl ali na kríže, na únavu,
ale odkedy Katka prišla, vzdávame 
úctu jej veku a jej celkovej osobnos-
ti, pretože ona nás formuje,“ hovo-“
rí J. Švikruha.
Keď pani Vozárikovej zomrel
manžel, potrebovala byť medzi
ľuďmi. Dcéra ju zapísala do atelié-
ru pre dospelých Moniky Drocá-
rovej v Galérii Miloša Alexandra

Bazovského. To jej ale bolo málo,
a tak ju zasa syn prihlásil do Súk-
romnej 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 vysedá-
vať niekde pred domom či chodiť 
po susedoch na klebety, čo ma nik-
dy nebavilo,“ hovorí. “
 Výtvarná tvorba pre ňu zna-
mená momentálne celý život a zá-

roveň splnenie
túžby. Zamladi
jej profesor od-
porúčal umelec-
kú dráhu, rodičia
však Katke určili
iný smer a muse-
la ísť na obchod-
nú akadémiu.
Dnes pri maľo-
vaní stráca po-
jem o čase. „Keď 
začnem, neviem,
kedy prestať, ne-
potrebujem 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 

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

Návštevnosť školských športových areálov stúpla
Mesto vybudovalo športové areály pri štyroch základ-
ných školách. V minulom roku bola návštevnosť 134 136
Trenčanov, čo je o 6 157 viac ako v roku 2011.

 Školské športové areály slú-
žia v čase vyučovania žiakom
školy na hodiny telesnej výchovy 
a po jeho skončení sa využívajú
na krúžkovú záujmovú činnosť.
Športovo založeným obyvate-
ľom mesta sú areály k dispozícii
zvyčajne po 16. hodine.
Športový areál pri ZŠ r. 2011 r. 2012

Bezručova 10 428 12 832
Hodžova 25 995 32 886
L. Novomeského 67 978 61 761
Veľkomoravská 23 578 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 multifunkč-
né ihriská na basketbal a volej-
bal, 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 futbalo-
vé ihrisko s umelým trávnikom,
dve viacúčelové ihriská s tar-
tanovým povrchom na basket-
bal, volejbal a nohejbal, ihrisko
s umelou trávou na tenis a bas-
ketbal, 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 záujemco-
via môžu v škole na telefónnom
čísle 032/743 55 37.
 V športovom areáli pri ZŠ
na Ulici L. Novomeského sú ve-
rejnosti k dispozícii dve viacú-

čelové ihriská s tartanovým po-
vrchom na hádzanú, basketbal,
volejbal, tenis, futbalové ihris-
ko, hokejbalové ihrisko, atle-
tická dráha, streetbal a detské
ihrisko pre deti od 6 rokov. Pre
verejnosť je otvorené do 18. ho-
diny, cez víkend od 10. do 18.00.
Záujemcovia si môžu športovis-
ká objednať na telefónnom čísle
0908 643 383.

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

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 zlep-
šovanie života mladých ľudí v meste.

 Zástupcovia žiackych škol-
ských rád stredných škôl, ob-
čianskych združení, ktoré sa 
venujú deťom a mládeži, nezis-
kových organizácií a členovia 
Komisie mládeže a športu pri 
Mestskom zastupiteľstve v Tren-
číne na stretnutí prerokovali ná-
vrh Koncepcie práce s mládežou 
mesta Trenčín na roky 2013 – 
2020. Zvolili predsedu a dvoch 

podpredsedov fóra. 
Predsedom sa stal Ivan Vo-

dička z občianskeho združe-
nia DEMAS, prvým podpred-
sedom Dominik Souhrada zo
skupiny PARKOUR FREE-
RUN a druhým Viviane Schima
zo Strednej zdravotníckej školy 
v Trenčíne. Fórum akčnej mlá-
deže mesta Trenčín je otvorené
pre inštitúcie pracujúce s mlá-

dežou, neformálne skupiny 
mladých ľudí, občianske zdru-
ženia i ďalšie neziskové organi-
zácie, ktoré sa venujú mladým. 
 Jeho úlohou bude podpo-
rovať angažovanosť mládeže 
v jednotlivých lokalitách mesta 
Trenčín, vypracovávať a pod-
porovať projekty pre vytvá-
ranie priestoru na kreativitu 
a slobodné rozmýšľanie mla-
dých ľudí, podporovať projek-
ty pre neorganizovanú mládež, 
spolupracovať s mládežnícky-
mi parlamentmi, občianskymi 
združeniami a dobrovoľnícky-
mi organizáciami. (EV)

 FOTO (JČ)

 FOTO (PK)
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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 Trenčianske-
ho hradného divadla prichádza
do Trenčína Bratislavské hu-
dobné divadlo Teatro Wüsten-
rot s hudobnou komédiou Pod-
fuk. Hra veselým spôsobom
odhaľuje nedostatky ľudských
charakterov a bravúrne kľuč-
kovanie lásky medzi pravdou
a klamstvom, strachom a od-
vahou, zradou a odpustením. 
Banálnym klamstvom prí-
de unudená domáca panička
o svojho milovaného manže-
la a za pomoci vynaliezavých
priateľov rozohrá hru na jeho
opätovné získanie. Dobre
myslený „podvodík“ sa mení“
v gordický uzol konšpirač-
ných klamstiev, ktorý dokáže

rozuzliť len ťažko vysloviteľná
pravda a neutíchajúca láska.
Zdanlivá improvizácia hlav-
ných protagonistov vytvára tie
najbizarnejšie situácie, ktoré je
lepšie viackrát vidieť, ako raz
zažiť.
V réžii Nikitu Slováka hrajú:
Marek Majeský, Marián La-
buda ml., Andrea Kvašňovská,
Gabika Dzúriková v alt. Dag-
mar Bruckmayerová, Dorota
Letenajová v alt. Andrea Ku-
lasová a Nikita Slovák. Pre-
miéru malo predstavenie v no-
vembri 2011. V trenčianskom
kine Hviezda ju môžete uvidieť 
v piatok 22. februára o 19.00
hodine. Súťaž o voľné vstupen-
ky 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 uli-
cu. Hru súčasného poľského autora Janusza Głowac-
keho s názvom Antigona v New Yorku uvedie v sobotu
16. februára Trenčianske Hradné Divadlo.

 Pod režijným vedením Ma-
túša Bachynca siahol domá-
ci divadelný súbor po aktuál-
nej hre poľského autora, ktorý 
v čase jej vzniku striedavo žil vo
Varšave a Spojených štátoch,
čo mu dovolilo celkom pres-
ne vystihnúť neistotu a kreh-
kosť ľudského osudu, trpkosť 
z pocitu nenaplnenia životnej
túžby. 
 Poliak, ruský žid a Porto-
ričanka vytvorili nadnárodné
spoločenstvo tragicky pôsobia-
cich životných príbehov. An-
tigona v New Yorku je jednou
z najúspešnejších hier z roku
1993. Preložená bola do dvad-
siatich jazykov, produkova-

ná v najvýznamnejších diva-
delných metropolách. Téma
bezdomovectva je aktuálna
aj dnes. Hra ponúka priestor
na zamyslenie ako pre divá-
ka v hľadisku, tak i pre hercov,
ktorí si na javisku vyskúšajú ži-
vot ľudí bez strechy nad hlavou.
 Predstavenie sa koná v kine
Hviezda so začiatkom o 18.00
hodine. Nie je vhodné pre di-
váka mladšieho ako 15 rokov.
Trenčianske Hradné Divadlo
má za sebou desaťročie pôso-
benia na divadelnej scéne. Prvé
predstavenie uviedlo v roku
2002. Rozhovor s jeho členmi
si prečítate v budúcom vydaní
INFO.

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 oby-
vateľov a návštevníkov mesta
na tradičný remeselný jarmok
s predajom ľudovo-umeleckých
výrobkov s tematikou jari a Veľ-
kej noci a v máji na atraktívny 
Trenčiansky majáles. Prvý júno-
vý deň by sa mal v Trenčíne pre-
meniť 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 zába-
vy, trenčiansky jarmok s burčia-
kom, lokšami a remeselníkmi
Pri trenčianskej bráne.
 Na čas adventu je opäť na-
plánovaný cyklus vianočných
koncertov s vianočným jarmo-
kom na námestí Čaro Vianoc
pod hradom. „ I keď mesto nie 
je zriaďovateľom žiadnej galérie 
či múzea, spravuje len výstavné 
priestory Mestskej veže, po minu-
loročných dobrých skúsenostiach
a pozitívnom ohlase verejnosti 
sa chceme opäť zapojiť do celo-
slovenského projektu Noc múzeí 

a galérií. Na jún zas pripravu-
jeme už 6. ročník medzinárod-
ného výtvarno-literárneho sym-
pózia ORA ET ARS – SKALKA
2013. Jeho súčasťou bude opäť 
aj historický seminár a spolu
s katalógom sympoziálnych prác 
bude vydaná aj historická prílo-
ha Okno,“ hovorí Hana Gallo-“
vá z Útvaru kultúrno-informač-
ných služieb mesta Trenčín.

„I tento rok budeme partici-
povať na významných medziná-
rodných podujatiach Art Film
Fest, Bažant Pohoda.“ Mesto “
takisto podporí festivalové pod-
ujatia ako Sám na javisku, Tren-
čiansky jazzový festival, festival
dobrodružných fi lmov Horyzon-
ty, Laugaricio Cup, Trenčianske

korzo, Trenčianske historické
a hradné slávnosti.

„Máme v pláne aj niekoľko
noviniek, na podporu ktorých sa
práve v týchto dňoch snažíme zís-
kať fi nančnú podporu cez viace-
ré 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 gran-
tovom programe mesta Trenčín
na kultúru a záujmovo-umelec-
kú činnosť. Jeho uzávierka je 28.
februára. Podrobnosti o ňom
uverejňujeme na strane 11.

 STRANU PRIPRAVILA (EV)

FOTO ARCHÍV THD
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Hľadajú domov
V trenčianskej karantén-
nej stanici sú opäť noví 
obyvatelia. Ak si plánu-
jete zadovážiť psieho
spoločníka, možno vás
oslovia práve tieto psíky 
bez domova.

Približne dvojročný psík Pinďo je
pravdepodobne kríženec jazve-
číka s jack russell terrierom. Asi
mesiac sa túlal po uliciach Hor-
nej Súče. Zraneného a v zlom
zdravotnom stave ho ľudia pri-
niesli k veterinárovi, ktorý ho
doliečil a teraz mu hľadá domov.
Pinďo je priateľský, hravý a učen-
livý psík s návykmi, ideálny spo-
ločník do bytu aj domu, potešil by 
sa deťom, s ktorými by sa mohol
hrať, no nie je to podmienka.

Kríženec jazvečíka a foxterié-
ra Amor je asi 1,5 ročný psík,
ktorého našli 7. januára 2013
na Bratislavskej ulici. Je prítul-
ný a priateľský.

Arny je asi ročný psík nemec-y
kého ovčiaka. Našli ho 23. de-
cembra 2012 na ulici Ku štvr-
tiam (Decodom). Je prítulný,
priateľský a neagresívny, vhod-
ný do bytu i na dvor, k deťom
i k aktívnym starším ľuďom.

 V prípade záujmu možno
stanicu navštíviť osobne ale-
bo využiť telefonické kontakty 
0915 785 007, 0903 785 007.
Ľudia, ktorí si osvoja psíka
z karanténnej stanice, budú
oslobodení od dane za psa.

  OZNAM PRE RODIČOV

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 ško-
lách alebo stiahnuť z internetu. 
„Vyplnenú a lekárom potvrdenú 
ju potom prinesú na centrálny 
zápis, ktorý sa uskutoční v bu-
dove Školských zariadení mes-
ta Trenčín na Kubranskej ulici 
číslo 20 v areáli Materskej ško-
ly,“ hovorí riaditeľka Školských “
zariadení mesta Trenčín Dani-
ca Lorencová. Okrem žiados-
ti s potvrdením o zdravotnom 
stave dieťaťa by si nemali doma 
zabudnúť občiansky preukaz.
 Jednotlivé materské ško-
ly majú stanovený presný ter-
mín zápisu. Ako prvé začínajú 
11. februára MŠ Opatovská, 
Kubranská a MŠ Niva. Všet-
ky termíny nájdu rodičia v ta-
buľke. Zápis sa bude konať 
za prítomnosti riaditeliek ma-
terských škôl. Prednostne sa 
podľa vyhlášky ministerstva 
školstva prijímajú deti, kto-
ré dovŕšili päť rokov veku, detí 
s odloženou povinnou školskou 
dochádzkou alebo dodatočne 

odloženou povinnou školskou
dochádzkou. Ďalšou podmien-
kou určenou zriaďovateľom je
prednostné prijatie detí s trva-
lým pobytom v Trenčíne. 

„Ostatné podmienky sú
v kompetencii riaditeliek jed-
notlivých materských škôl. Tie 
rozhodnú o prijatí dieťaťa, a to
do 15. júna 2013,“ informuje“
D. Lorencová.
 Fotografi e trenčianskych

MŠ a informácie o ich zameraní 
nájdu rodičia na www.trencin.
sk pod časťou občan – mater-
ské školy alebo Školské zaria-
denia, m.r.o. Mesto Trenčín je 
zriaďovateľom 16 materských 
škôl, ktoré sú v súčasnosti sto-
percentne vyťažené. Navštevu-
je ich približne 1500 detí.
 Výška príspevku na čiastoč-
nú úhradu výdavkov materskej 
školy na jedno dieťa je podľa 
Všeobecne záväzného nariade-
nia mesta 13,32 eur mesačne. 
Príspevok sa uhrádza vopred, 
a to najneskôr do desiateho dňa 
v kalendárnom mesiaci. Prí-
spevok na stravovanie dieťaťa 
v materskej škole je 1,12 eur 
denne.

Poznáte svojho policajta?

Samostatný 
inšpek-
tor 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.

K
O

N
T

A
K

T

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

Samostatný 
inšpektor 
Branislav
Ježík mák
na starosti 
okrsok č.3.
Patria 
do neho
Matúšova ul.,

Mierové nám., Hviezdoslavo-
va, Palackého, Jaselská, 
Rozmarínová a Sládkovičova 
ul., Štúrovo nám., Hviezdová, 
Hasičská, Farská, Marka 
Aurélia, a Ulica V. Zamarovské-
ho, Mariánske námestie a Ul.
kniežaťa Pribinu.

K
O

N
T

A
K

T

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

Samostatný 
inšpektor 
Michal
Staňo má
v prvom 
obvode
na starosti 
dva okrsky. 
Ide o Ná-

mestie sv. Anny, Ulicu 1. mája,
H. Šianec, ulice Kolárova, 

y

Bernolákova, Súdna, Piaristic-
ká, K dolnej stanici, M.
Nešpora (okrsok č.1) a tiež
Čerešňový sad, Trenčiansky

p

hrad, H. Šianec, Pod Brezinou, 
ý y

Partizánska, Nad tehelňou, J. 
B. Magina, D. Krmana, J.
Lipského, MUDr. A. Churu,
Židovský cintorín a Evanjelický

p

cintorín (okrsok č.2).

K
O

N
T

A
K

T

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

 Celé územie mesta Trenčín je
rozdelené na 28 okrskov. Každý 

z nich má svojho mestského po-
licajta. Jeho fotografi u aj s kon-
taktom nájdu občania na in-
ternetovej stránke mesta. Pre
zlepšenie informovanosti ob-

čanov ich postupne uverejňuje
aj mesačník INFO. Do obvodu
s číslom 1 patria Centrum mes-
ta, Dolné mesto, Sihoť, Opato-
vá, Kubrá a Kubrica.

Termíny centrálneho zápisu detí do materských škôl

PČ. MATERSKÁ ŠKOLA 1. TERMÍN ZÁPISU OD – DO 2. TERMÍN ZÁPISU OD – DO 

1. MŠ Opatovská 11. 2. 2013 9.00 – 17.00 18. 2. 2013 13.00 – 17.00
2. MŠ Kubranská 11. 2. 2013 9.00 – 17.00 18. 2. 2013 13.00 – 17.00
3. MŠ Niva 11. 2. 2013 9.00 – 17.00 18. 2. 2013 13.00 – 17.00
4. MŠ Šafárikova+Vých. 12. 2. 2013 9.00 – 17.00 19. 2. 2013 13.00 – 17.00
5. MŠ Šmidkeho 12. 2. 2013 9.00 – 17.00 19. 2. 2013 13.00 – 17.00
6. MŠ Halašu 12. 2. 2013 9.00 – 17.00 19. 2. 2013 13.00 – 17.00
7. MŠ Soblahovská 13. 2. 2013 9.00 – 17.00 20. 2. 2013 13.00 – 17.00
8. MŠ 28. októbra 13. 2. 2013 9.00 – 17.00 20. 2. 2013 13.00 – 17.00
9. MŠ Legionárska 13. 2. 2013 9.00 – 17.00 20. 2. 2013 13.00 – 17.00

10. MŠ Stromová 13. 2. 2013 9.00 – 17.00 20. 2. 2013 13.00 – 17.00
11. MŠ Švermova 14. 2. 2013 9.00 – 17.00 21. 2. 2013 13.00 – 17.00
12. MŠ Turkovej 14. 2. 2013 9.00 – 17.00 21. 2. 2013 13.00 – 17.00
13. MŠ Považská 14. 2. 2013 9.00 – 17.00 21. 2. 2013 13.00 – 17.00
14. MŠ Na dolinách 15. 2. 2013 9.00 – 17.00 22. 2. 2013 9.00 – 13.00
15. MŠ Medňanského 15. 2. 2013 9.00 – 17.00 22. 2. 2013 9.00 – 13.00
16. MŠ Pri parku 15. 2. 2013 9.00 – 17.00 22. 2. 2013 9.00 – 13.00
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Dotácie na aktivity v oblasti kultúry 
a záujmovej umeleckej činnosti
V súlade so Všeobecne záväzným 
nariadením Mesta Trenčín č. 7/77 2012
o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
Mesta Trenčín vyhlasuje primátor 
Richard Rybníček

grantové kolo na aktivity v oblasti kultúry a záujmo-
vej umeleckej činnosti na rok 2013

Mesto môže poskytnúť dotáciu právnickým osobám, kto-
rých zriaďovateľom nie je mesto a fyzickým osobám – podnika-
teľom, 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 formu-
lári 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 dispozí-
cii na webovej stránke www.trencin.sk alebo na Útvare kultúr-
no-informačných služieb MsÚ v Trenčíne, tel.: 032/6504 710.

Uzávierka prijímania žiadostí je 28. 2. 2013

Na rokovanie komisie kultúry budú predložené len kom-
pletne a čitateľne vyplnené žiadosti so všetkými povinnými prí-
lohami.

Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Tren-
čín, Mierové nám. č. 2, (pondelok – štvrtok 8.00 – 16.30 h, pia-
tok 8.00 – 14.00 h) alebo zaslať poštou (rozhoduje dátum poš-
tovej pečiatky na obálke).

Dotácie na aktivity v oblasti školstva
V súlade so Všeobecne záväzným 
nariadením Mesta Trenčín č. 7/77 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 formulá-
ri spolu s povinnými prílohami, ktoré nájdete na www.trencin.
sk – občan – tlačivá – školstvo, výchova, vzdelávanie, a za pred-
pokladu, že žiadateľ má vysporiadané záväzky voči mestu. 

Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Tren-
čín, 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.

Dotácie na aktivity v oblasti športu 
V súlade so Všeobecne záväzným 
nariadením Mesta Trenčín č. 7/77 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 formulá-
ri spolu s povinnými prílohami, ktoré nájdete na www.trencin.
sk – občan – tlačivá – kultúra, šport a cestovný ruch a za pred-
pokladu, 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 opat-
rovateľskej služby na Piaristickej ulici 42 v Trenčíne. V prípade
záujmu kontaktujte Mgr. Evu Bučkovú, vedúcu sociálneho odbo-
ru na tel. č. 0902 911 072 alebo 032/6401 764.
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
  Chcem sa opýtať, či je 

plánovaná rekonštrukcia au-
tobusových zastávok. Cestný 
povrch je na niektorých veľmi 
zlý, napr. na Legionárskej uli-
ci v oboch smeroch! Neuvažu-
je sa nad betónovým preve-
dením namiesto asfaltového 
alebo dlaždicového, ktorý sa 
každú chvíľu rozpadá? 
 MARTIN KUBAC
Benjamín Lisáček, útvar inter-
ných služieb:
 V roku 2013 boli v rozpočte
pridelené fi nancie na kompletnú
rekonštrukciu jedinej zastávky,
a to práve na Legionárskej uli-
ci. Povrch a podložie bude reali-
zované tak, aby bolo trvácnejšie
a lepšie odolalo záťaži autobu-
sov.

  Potrebujem povolenie aj 
na drobnú stavbu? Myslím ku-
chynku 3x3 metrov.
 HEDVIGA JUHASOVÁ
Beáta Bredschneiderová, útvar 
stavebný, životného prostredia,
dopravy a investícií:
 Áno. Drobnú stavbu, ktorá
má doplnkovú funkciu k hlav-
nej stavbe, jej zastavaná plo-
cha nepresahuje 25 m2 a výšku
5 m (napr. letná kuchyňa) mu-
síte ohlásiť stavebnému úradu.
Drobnú stavbu môžete usku-
točniť len na základe písomné-
ho oznámenia stavebného úra-
du, že proti jej uskutočneniu
nemá námietok. Tlačivo – ohlá-
senie 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 zá-
krute autá. Bránia tak bezpeč-
nému prejazdu, hlavne, keď je 
nasnežené a vozovka je zľado-
vatená. 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 ve-
černých a nočných hodinách je
vo všeobecnosti problém. Pod-
ľa možností riešime statickú

dopravu na celom území mes-
ta, 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 pred-
ložená 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 za-
bezpečíme priehľadnosť tejto
križovatky.

  Chcem sa opýtať, či má 
mesto alebo polícia k dispo-
zícii odťahovú službu pre vo-
zidlá v prípade, ak nám zapar-
kuje na našom vyhradenom 
parkovacom mieste iné auto. 
Mám možnosť dať ho odtiah-
nuť?  JANA
Benjamín Lisáček, útvar inter-
ných služieb:
 Mesto ani mestská polícia
nemá v súčasnosti k dispozí-
cii odťahovú službu pre vozidlá
parkujúce na vyhradenom par-
kovacom mieste. Mestská po-
lícia môže v danom prípade iba
umiestniť „papuču“ a udeliť po-“
kutu.

  Dobrý deň, ako je to v prí-
pade občana, ktorý nastúpi 
do domova dôchodcov? Mys-
lím na platby za komunálny 
odpad. Automaticky sa mu 
prehlási adresa?
 NINA ZEMÁNKOVÁ
Ján Margetín, útvar ekonomic-
ký:
 V prípade, že občan nastú-
pi do domova dôchodcov, adre-
sa sa automaticky neprehlasu-
je. Záleží od občana, kde bude
prihlásený na pobyt. Zmena
prihlásenia k pobytu sa reali-
zuje v Klientskom centre MsÚ
v Trenčíne, kde vám zamestnan-
ci mesta aj podrobne vysvetlia
podmienky prihlasovania ale-
bo zmeny pobytu v meste Tren-
čín podľa individuálneho prípa-
du 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

týmto občanom správca dane
(Mesto Trenčín) rozhodnutie
nevyrubí.

  Presťahovali sme sa a psa 
sme prehlásili od minulého 
roka na obecnom úrade mes-
ta, 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 ekonomic-
ký:
 Samozrejme. V zmysle zá-
kona a podľa účinného všeobec-
ne záväzného nariadenia je
občan povinný oznámiť zánik da-
ňovej povinnosti dane za psa.
Na základe uvedeného ozná-
menia vám správca dane upra-
ví alebo zruší daňovú povinnosť 
k poslednému dňu mesiaca,
v ktorom pes prestal byť pred-
metom dane.

  Chcem sa opýtať na malý 
objekt Pred poľom v Trenčí-
ne za Billou, z ktorého každý 
večer vychádza veľký kú-
dol dymu. Dym mení farbu 
od čiernej po žltú podľa toho, 
čo tam zrovna spaľujú. MARTIN
Ľubomír Svetlík, útvar staveb-
ný, životného prostredia, dopra-
vy a investícií:
 Vami zmienený objekt, na-
chádzajúci sa v areáli VÚ 5728
Kubra-vlečka, prevádzkuje Mi-
nisterstvo obrany SR, Stredisko
prevádzky objektov Trenčín.
Mesto Trenčín ako príslušný 

správny orgán ochrany ovzdušia
vykonalo v decembri minulého
roku v objekte kontrolu dodr-
žiavania povinností prevádzko-
vateľa malého zdroja znečisťo-
vania ovzdušia. V čase kontroly 
bolo spaľované suché hnedé uh-
lie, v objekte sa nenachádzal
iný druh paliva, príp. materiál
na spaľovanie. Po uplynutí leho-
ty na doplnenie potrebných do-
kladov prevádzkovateľom ma-
lého zdroja bude správny orgán
v najbližších dňoch pokračovať 
v konaní podľa platnej legisla-
tívy a v prípade zistenia nedo-
statkov v prevádzkovaní zdroja
alebo nesúladu medzi dokumen-
táciou a prevádzkovaním zdro-
ja, 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 zne-
možňujú prechod.
 SVETOZÁR SADLOŇ
Patrícia Omachelová, útvar in-
terných služieb:
 Ak ide o dreviny rastúce
na parcele mesta, túto operá-
ciu zabezpečí Útvar interných
služieb MsÚ Trenčín. Potrebu-
jeme však presnú adresu lokali-
ty. Ak ide o plochu vo vlastníctve
obyvateľov, orez si môžu vyko-
nať sami, ale odborným spôso-
bom (vhodnejšie je zavolať špe-
cialistu).

Všetky informácie a omnoho viac 
nájdete na mestskej webovej stránke

www.trencin.sk



február 2013

  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 najslávnej-
ších režisérov minulého storočia. Príbeh 
rozpráva o vzťahu Hitchcocka a jeho ženy
Almy Revill pri nakrúcaní kultového horo-
rového snímku Psycho.

Od 7. 2. | The impossible
Manželia Henry, Maria a ich 3 deti sa roz-
hodli stráviť zimnú dovolenku v Thajsku.
Po niekoľkých dňoch v tropickom raji sa 
26. decembra zmení ich dovolenka v noč-
nú moru. Obrovská masa vody sa veľkou 
rýchlosťou blíži k ostrovu a zmetie všetko,
čo jej stojí v ceste.

Od 14. 2. | A good day to die 
hard
John McClane sa v piatej časti fi lmu Smr-
tonosná pasca vydá na cestu do Ruska 
zachrániť svojho syna Jacka z rúk tero-
ristov…

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

Od 14. 2. | Meteora

Na horúcich pláňach Grécka sa týčia ma-
jestátne pieskovcové skaly. Na ich vrchol-
koch 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 za-
čnú pociťovať silnú vzájomnú náklonnosť. 

Od 21. 2. | Babovřesky
V ľahkom nadhľade budeme môcť sledo-
vať rad až neuveriteľných náhod a nedo-
rozumení, ktoré zamotajú hlavu hlavným 
aktérom príbehu v obci Babovřesky. Práve
do tejto dedinky koncom jari prichádza 
nový farár. Zbožné ženy čakajú vážené-
ho starého dôstojného pána, ale z auta 
vyskočí mladý, športový, asi tridsaťročný 
chalan a tým to vlastne všetko začína…

Od 21. 2. | Flight
Denzel Washington si vo fi lme Let zahrá 
pilota pokazeného lietadla, ktorý dokáže 
úspešne pristáť a zachrániť tak stovku ži-
votov 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 po-
dozrenie potvrdí, nájde sa jej milenec
mŕtvy…

Od 21. 2. | Sessions

Film opisuje život muža na prahu štyrid-
siatky, ktorý je roky pripútaný na lôžko 
po tom, čo mu spôsobila detská obrna
celkové ochrnutie tela. Aj napriek svojmu
obmedzeniu sa rozhodne najať si profe-
sionálnu 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 kra-
jine zasľúbenej – na vesmírnej stanici Ely-
sium a na zvyšok, ktorý zostal na preľud-
nenej 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 nepo-
kúšali dostať za akúkoľvek cenu…

28. 2. | Attonitas
Polícia v opustenom kaštieli uprostred 
sídliska nájde spálenú mŕtvolu. Študentka
Jana neskôr zbadá v okne kaštieľa tajom-
né 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 prav-
du, ktorá má ďaleko fatálnejšie dôsledky, 
než si to dokázali predstaviť…

ARTMAX 
fi lmy pre náročného diváka každú stredu
večer, od januára lacnejší, vstupné 3,50 €,
s fi lm 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, kto-
rá ovplyvnila celý národ. Vzťah medzi 

Johanom Struenseeom, nemeckým leká-
rom pološialeného dánskeho kráľa Kristiá-
na VII. a jeho manželkou, mladučkou krá-
ľovnou 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
Agenti v čiernych oblekoch sa budú mu-
sieť vyrovnať s ďalšími príšerami z vesmí-
ru, ktoré sa chystajú zrovnať našu planétu
so zemou. V treťom diele akčnej sci-fi  ko-
médie by sa pritom mal objaviť vo fi lmoch 
zatiaľ nevídaný prvok, a to cestovanie 
v čase. Značná časť snímky sa totiž bude 
odohrávať v minulosti.

7. 2. | 15.30 | Filmový klub 
mladých: Filmy FAMU Praha IV.
15.30 | Blok animovaných fi lmov 
16.30 | Blok dokumentárnych fi lmov
17.30 | Blok hraných fi lmov

7. 2. | 19.00 | Psycho
Legendárny triler majstra hrôzy Alfreda 
Hitchcocka vychádza zo skutočnej udalosti
– príbehu človeka, ktorý si u seba nechal 
matkinu zabalzamovanú mŕtvolu. Nor-
man Bates v podaní Anthonyho Perkinsa, 
tajomný motel a scéna v sprche sa navždy 
zapísali do fi lmovej histórie.

8. – 10. 2. | 19.00 | Ide len o sex
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 uvedomu-
jú, že sú presne takí istí ako ich partneri,
od ktorých zo vzťahov utekajú. A tak sa
rozhodnú, že sa stanú priateľmi… a mož-
no aj niečo viac…

10. 2. | 16.00 | Za plotom
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 po-
domácky vyrobenou brokovnicou a hlavou
plnou snov vyberie vylúpiť poštu. Je 
okamžite zadržaný a odsúdený na sedem 
rokov väzenia. Za mrežami je však už ce-
lých tridsaťštyri rokov, z toho tridsať rokov
strávil na samotke. Film Bronson je inteli-
gentným, provokatívnym a štylizovaným 
spracovaním skutočného príbehu, ktorý 
zobrazuje premenu Mickeyho Petersona
na najnebezpečnejšieho britského väzňa,
Charlesa Bronsona. 

13., 14. 2. | Pán nikto
V roku 2092 je Mars prázdninovým re-
zortom 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 ča-
soch, keď sa vďaka vedeckým poznatkom
už neumiera.

15. 2. | 15.30 | Filmový klub 
mladých: Filmy VŠMU 
Bratislava
15.30 | Blok animovaných fi lmov 
16.30 | Blok dokumentárnych fi lmov
17.30 | Blok hraných fi lmov

15. – 17. 2. | 19.00 | Kura 
na slivkách
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 napo-
kon pripúta na lôžko. Rozhodne sa už len
čakať na smrť. Sledujeme týždeň hlbo-
kých snov, vízií a preludov z minulosti, ale 
i z budúcnosti, až kým nedôjde k odhale-
niu šokujúceho tajomstva…

17. 2. | 16.00 | Šmolkovia
No nebolo by to super, keby svet na chvíľu 
zmodral? Aj keď Šmolkovia v bežnej re-
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alite 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 ča-
rodejom, ktorý je posadnutý tým, aby sa
ich zmocnil pre svoje nekalé zámery.

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

21. 2. | 19.00 | Ukrutne šťastní
Policajt Robert prichádza do mestečka,
aby tu krátkodobou službou odčinil ne-
dávne profesionálne zlyhanie. V južnom
Jutsku sa končí ďalší deň a v nemenných 
tvárach miestnych obyvateľov je príchod 
mladíka z hlavného mesta vítaný s po-
dozrivo spokojným výrazom. Policajný
úradník, ktorého „príručkové“ chovanie 
je čoskoro konfrontované s lokálnymi
zvyklosťami, začína tušiť, že za fasádou 
zdanlivo obyčajného malomestského ži-
vota sa skrývajú znepokojujúce tajomstvá.

22. – 24. 2. | 19.00 | Láska
Príbeh, kde sa hlavné postavy – kulti-
vovaní osemdesiatnici, učitelia hudby – 
ocitajú v okamihu ťažkej skúšky. Anne do-
stane porážku a jej okolie sa musí zmieriť 
s jej premenou. Už nič nie je ako predtým 
ani pre ich dcéru Evu. 

kino
divadlo
výstavy
koncert y
pre deti
voľný čas
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22. 2. | 10.00 – 18.00 | Anime 
play all day 
Celodenné premietanie japonských ani-
movaných fi lmov so sprievodným progra-
mom v podaní FKM.

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 dôle-
žitou 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 prezýva-
li Hotentóti. Ako dievča opustila rodnú Af-
riku 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 hoten-
tótska 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 kine-
matografi e bolo šestnásť rokov zatraco-
vané na základe pochybných ideových 
a estetických kritérií normalizátorov.
Nevšedný dokument citlivo a s pochope-
ním kreslí podoby starých dedinčanov, 
žijúcich zdanlivo na okraji spoločnosti, 
v podmienkach hraničiacich s biedou, ale 
vo vlastnom svojbytnom svete.

  DIVADLO

POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

7. 2. | 19.00 | Lordi
Hra Lordi vznikla na základe korešpon-
dencie slávneho Oscara Wildea. V salónnej
komédii, ktorá si uťahuje z mužskej samo-
ľúbosti, ale je aj oslavou pevného priateľ-
stva, si budú môcť diváci vychutnať Maro-
ša Kramára, Jozefa Vajdu a Petra Šimuna.

y

Nebudú sa ale čítať žiadne „liebesbriefs“
a ani obchodné listy nejakej z význam-
ných korporácií. Pripravené je oveľa väčšie
prekvapenie, ktoré vraj ale nie je vhodné
pre osoby mladšie ako osemnásť rokov
a puritánske dámy.

KINO HVIEZDA
Ul. kniežaťa Pribinu 2

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

Trenčianske Hradné Divadlo uvádza diva-
delné predstavenie o troch bezdomovcoch
v New Yorku.

22.2. | 19.00 | Teatro Wüstenrot: 
Podfuk

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

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

1. 2. | 19.00 | Clowns crumbs + 
afterparty
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?

24. 2. | 20.00 | Divadlo Kolomaž 
a T.U.K., Patrik Ouredník: 
Europeana
Na príklade provokatívnej koláže, asam-
bláže vojen, vraždenia, myšlienkových
prúdov, vynálezov a dokumentárnych prv-
kov stvárňuje divadlo Kolomaž absurdný
pohľad na svet dvadsiateho storočia.

KS OPATOVÁKS OPATOVÁ
Opatovská 96

17. 2. | 16.00 | Spravodlivosť pod 
papučou

Divadelná komédia.

  VÝSTAVY

GALÉRIA 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 výtvar-
ného umenia. Inovovanú expozíciu Miloša 
Alexandra Bazovského, pripravenú pri
príležitosti 40. výročia založenia galérie,
tvorí 52 malieb a 18 kresieb.

1. 2. – 15. 3. | Slovenské výtvarné 
umenie 20. storočia v zbierke 
Bohumila Hanzela 
Jednou z najprestížnejších – racionálne 
a cieľavedome koncipovaných súkrom-
ných kolekcií slovenského výtvarného
umenia je zbierka Bohumila Hanzela.
Po príliš všeobecne zameraných
začiatkoch svojej zberateľskej činnosti ju

začal profi lovať 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.

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

1. – 28. 2. | Ľudské práva

Fotografi e žiakov Strednej umeleckej ško-
ly v Trenčíne.

POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

1. – 6. 2. | Prezentačná výstava 
Strednej odbornej školy 
stavebnej Emila Belluša 
7. 2. – 10. 3. | Športové 
a záujmové aktivity vo 
fotografii

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

14. 2. – 6. 3. | Route 66
Výstava scenérii známej americkej cesty.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE M. REŠETKU V TRENČÍNE 
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 LÚČKLUB LÚČ
Ul. kniežaťa Pribinu 2, 
0903 027 910, www.klubluc.sk

1. 2. – 31. 3. | Michal Gogora: One 
shade od Payne Gray
Michal Gogora študoval maľbu na Fakulte
výtvarných umení na Vysoké učení tech-
nické Brno, na Akadémii výtvarných ume-
ní v Banskej Bystrici a na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave. Vystavoval
v Brne, Prahe, Berlíne a Paríži.

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKAVÁŽKA
Mierové námestie 34

1. – 10. 2. | Július Činčár – 
Človečina
12. 2. | Place to be
Pavla Pádivá, Natália Okolicsányová, Lucia 
Černayová, Paula Koyšová, Naďa Koyšová, 

y

Michal Gogora, Dušan Paulo Vernisáž sa 
bude konať 12. 2. o 17.00.

VÝSTAVNÉ VÝSTAVNÉ 
PRIESTORY TSKPRIESTORY TSK
K dolnej stanici

1. – 19. 2. | Národ v matici – 
matica v národe
Svetová predpremiéra výstavy, s podtitu-
lom Stopäťdesiatročná cesta Matice slo-
venskej, ktorá bude slávnostne otvorená 
počas osláv 150. výr. vzniku MS v Martine.

CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská 3, 032/743 45 35

1. – 28. 2. | Batikované obrazy
Práce dospelých študentov Súkromnej 
ZUŠ na Sihoti.

ý

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

1. – 28. 2. | Tvorenie s potešením
Výstava prác detí navštevujúcich výtvarné
krúžky v KCA.

  KONCERTY

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

10. 2. | 18.00 | Koncert klubu 
priateľov vážnej hudby
Účinkujú: Juraj Tomka – husle, Maroš 
p j yp

Klátik – klavír.

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

2. 2. | 20.00 | Janko Kulich 
a Kolegium 
Jedna z najvýraznejších postáv pesničkár-
skej scény sa po pauze vracia na koncert-
né pódia, v sprievode kapely Kolegium. 
Hosťom bude pesničkárka Dominika
Fričová.

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

Formácia Tomáš Sloboda a Sounds Like

Divadlo
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This vznikla v roku 2007 a okrem samot-
ného 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 GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKAVÁŽKA
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
Koncert.

27. 2. | 17.00 | Hrajú nám pre 
radosť
Koncert detí Základnej umeleckej školy.

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

1. 2. | 19.00 | The Paranoid Club 
2013 tour
Účinkujú: No puls, Kobližci a The Paranoid.

2. 2. | 20.00 | Magic Hafner 
Night
Spevák Tomáš Hafner so svojou družinou, 
čiže Beyuzom a Zetuzetou. Čakajú na vás

jj

rôzne atrakcie, súťaže o super ceny a ne-
opakovateľný zážitok! A nová HAF&Beyuz
Live SHOW!

8. 2. | 20.00 | Oldies rock special 
– Poison Candy
Poison Candy je rýdzo dievčenskou kape-
lou a všetky jej členky, okrem hry na hu-
dobný nástroj, sú aj speváčkami. Hudobne 
si berú to najlepšie z rocku 80. a 90. rokov,
s pridanou hodnotou súčasnosti.

22. 2. | 22.30 | Kali & Peter Pann 
Live Koncert
Predstavenie nového albumu: Kto to 
povedal a predstavenie nového albumu:
Alchymista.

KAVIAREŇ CHE CAFÉKAVIAREŇ CHE CAFÉ
Ul. 1. mája 5

16. 2. | 19.00 | Kubo Tvrdík 
a Tomáš Gregor
V kaviarni Che café sa predstavia dva 
piliere prievidzskej hudobnej scény so
spoločným projektom.

  PRE DETI

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. 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 mô-
žete vyzdvihnúť vo všetkých pracoviskách

s detskou literatúrou.

18. 2. | 10.00 | Hľadáme stratenú 
rozprávku
Čítanie rozprávok pre najmenšie deti a ich 

p

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).

19. 2. | 10.00 | Hľadáme stratenú 
rozprávku
Miesto konania: pobočka Kubra (v Kultúr-
nom 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 VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Hasičská 1, 1. posch.

1. – 28. 2. | Píšem, píšeš, píšeme
Vyhlásenie 11. ročníka literárnej súťaže
pre žiakov ZŠ a 8-ročných gymnázií Tren-

y j

čianskeho kraja (uzávierka 30. 4. 2013). 
Bližšie informácie získate vo všetkých pra-
coviskách knižnice s detskou literatúrou
alebo na www.vkmr.sk.

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

24. 2. | 16.00 | Detský divadelný 
klub: Strašiak Tomáš
Strašiak z poľa sa jedného dňa rozhodne,
že už nechce ďalej strašiť a pôjde spozná-
vať svet. Čo ho tam však čaká, vôbec ne-

j j

tuší…. Na ceste do mesta stretne pestrú
spleť postavičiek, zavíta aj do školy a na-
koniec príde na to, že doma je predsa len 
najlepšie…a nevráti sa naspäť sám…

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

5., 19. 2. | 10.00 – 12.00 | 
Riekankovo
Deti a mamy sa spoločne hrajú pri rie-
kankách.

5., 12., 19., 26. 2. | 16.30 | 
Popoludňajšie Riekankovo
Deti a mamy sa spoločne hrajú pri rie-
kankách.

ZŠ, DLHÉ HONYZŠ, DLHÉ HONY
5., 12., 19. 2. | 17.00 | Cvičenie 
detí s rodičmi

TJ SOKOL
Mládežnícka 2

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

GALÉRIA 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 zá-
bavným spôsobom oboznamujú s výtvar-
ným umením. Učia sa pracovať s farbou, 
tvarom a rôznymi materiálmi.

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

1. – 28. 2. | Tancujúce tigríky – 
tanečné jasličky
Prvé tanečné jasličky pre deti od 1,5 
roka s rodičom. Informácie a prihlášky
na 0903 783 724 alebo tancujuce.tigriky@
gmail.com.

1. – 28. 2. | Tanečná škola 
Goonies
Tanečná škola moderného tanca. Informá-
cie a prihlášky na 0915 101 051.

1. – 28. 2. | Tanečná škola Aura 
dance
Tanečná škola moderného tanca. Informá-
cie a prihlášky na 0908 731 125.

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

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

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

5., 12., 19., 26. 2. | 15.00 – 17.00 | 
Klub malých keramikárov
Tvorivé dielne pre deti od 6 – 14 rokov
s výučbou základnej práce s hlinou a gla-
zúrou a inými netradičnými materiálmi. 

7., 14., 21., 28. 2. | 15.00 – 17.00 | 
Tvorivé dielničky – klub
Deti vo veku 7 až 15 rokov si môžu vyskú-
šať zaujímavé umelecké techniky. Kurz je 
určený pre všetky úrovne od začiatočníkov 
až po pokročilých.

25. 2. – 1. 3. | Jarná škola tanca 
s Laci Strikeom
Jarné prázdniny môžeš stráviť tancom,
naučíš sa veľa nového pod vedením Laci-
ho Strikea.

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 netra-
dičné darčeky pre svojich najbližších, 
vyzdobíš si svoju izbičku vlastnými kre-
atívnymi výtvormi a spoločne sa s nami 
vyberieš na prechádzku jarnou prírodou
a zahráš sa.

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

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

  VOĽNÝ ČAS

TŠ WELLDANCETŠ WELLDANCE
Mládežnícka ul. 2, www.bellydance.eu.sk

6., 13., 20., 27. 2. | 17.25 – 18.25 | 
Kurzy brušného tanca – 
začiatočníčky 
6., 13., 20., 27. 2. | 18.30 – 19.30 | 
Kurzy brušného tanca – 
choreografia, pokročilé

CENTRUM POHYBU 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.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE 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.

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

7. 2. | 16.00 | Literárny klub 
Omega
Pavel Dvořák so svojimi knihami opäť 
v trenčianskej knižnici. Podujatie spojené 
s autogramiádou a predajom kníh, v spo-
lupráci s MO Matice slovenskej v Trenčíne.

12. 2. | 16.00 | Medium Love 
alebo láska ako stejk
Pozvánka pre všetkých milovaných, mi-
lujúcich či platonicky zaľúbených, ale aj
tých, čo na skutočnú lásku stále čakajú
na prezentáciu knihy trenčianskej rodáč-
ky, spisovateľky a režisérky Barbory Kar-
došovej, spojenej s tombolou, predajom
kníh a autogramiádou. Programom vás
bude sprevádzať Oľga Záblacká.

20., 27. 2. | 14.00 | 46. ročník 
Vansovej Lomničky
Festival umeleckého prednesu poézie
a prózy.

21. 2. | 16.00 | Sám sebe 
nepriateľom
Niektorí ľudia akoby sa báli byť úspešní.
Čím to je, že niekedy ideme proti sebe? 

y y p

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

9. 2. | 19.00 | Geniálne filmové 
scény alebo prečo milujeme 
film
Na fenomén výnimočných fi lmových 
scén sa pozrieme spolu so šéfredaktorom 
portálu kinema.sk Petrom Konečným. 
A možno sa dozviete, prečo je fi lm láska
na celý život…

22. 2. | 21.00 | Sit down comedy
Spektakulárna talkshow, moderovaná 
tvorivou dvojicou Čukan-Čmina, známy
protagonisti z Troch tvorivých tvorov – 
Juraj „Šoko“ Tabaček a Lukáč „Pucho“ 

g ýg

Púchovský.

MC SRDIEČKOMC 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 doj-
čení, o nových prístupoch vo výchove.
Stretnete sa s pediatrom, laktačnou po-
radkyňou, 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 
Spomienky A. Ďurigovej, študentky, ktorá
bola v Burundi na zdravotníckej stáži.

14. 2. | 16.30 | Detská hra – jej 
miesto a význam v živote 
dieťaťa
Cyklus rodičovských diskusií s Mgr. Veroni-
kou Kuricovou.

21. 2. | 16.30 | Logopedička radí
Prečo a kedy navštíviť logopéda.

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

1. – 28. 2. | Gitara s Ivanom 
Dobiášom
Viac info na 032/652 21 36.

1. – 28. 2. | Klavír s Natáliou 
Říhovou
Viac info na 032/652 21 36.

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

4., 11., 18., 25. 2. | 17.00 – 18.30, 
18.30 – 20.00 | Tai – chi
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 
17. 2. | 8.00 – 13.00 | Veľká burza 
filatelistov 

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKAVÁŽKA
Mierové námestie 34

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
12. 2. | 9.00 | Seminár – Daň 
z príjmu právnických osôb
14. 2. | 17.00 | Združenie 
výtvarníkov

POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

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

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

CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská 3, 032/743 45 35

Pravidelná činnosť:

1., 4., 8., 11., 15., 18., 22., 25. 2. | 
9.30 – 12.00 | Spevácka skupina 
Sihotiar
1., 5., 8., 12., 15., 19., 22., 26. 2. |
9.45 – 11.00 | Cvičenie pre ženy
4., 11., 18., 25. 2. | 16.00 – 17.00 | 
Joga ženy
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
6., 13., 20., 27. 2. | 10.00 – 11.30 | 
Kondičné cvičenie pre seniorov
6., 13., 20., 27. 2. | 15.00 – 17.00 | 
Diabetes – konzultácie
6., 13., 20., 27. 2. | 16.00 – 17.00 | 
Angličtina
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
Prednáška s ukážkami.

9. 2. | 17.00 | Odchodek
Fašiangy Poľského klubu.

11. 2. | 15.30 | Šetrenie teplom 
a teplou úžitkovou vodou
Predáša Ing. Milan Vrabec.

15. 2. | 16.00 | Fašiangové 
posedenie

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

1. – 28. 2. | Cvičenie pre ženy 
s Vladom Ondrovičom 
Viac informácii na www.kcaktivity.sk.

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

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

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

4., 11., 18., 25. 2. | 19.30 – 20.30 | 
Brušné tance
Na kurze sa naučíte a precvičíte si zá-
kladné prvky brušného tanca, ktoré sa 
naučíme spájať do jednoduchých taneč-
ných kombinácií. Kurz je tiež zameraný 
na správne držanie tela.

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

6., 13., 20., 27. 2. | 18.00 – 19.00 | 
Kruhový tréning
Formát kruhového tréningu spočíva v sú-
bore cvikov, ktoré sú odcvičené jeden cvik
po druhom s využitím fi tness náčinia.
Cviky sa cvičia v jednom kruhu za sebou
bez prestávky, sú zamerané na precvičenie
všetkých partií tela.

4., 11., 18., 25. 2. | 17.30 – 19.00 | 
Klub francúzskej konverzácie
Stretnutie obdivovateľov francúzskeho
jazyka.
Info a prihlášky na 032 658 26 08.

5., 12., 19., 26. 2. | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk pokročilí
Trojmesačný konverzačný klub je vhodný
pre stredne pokročilých.

6., 13., 20., 27. 2. | 18.00 – 19.30 | 
Francúzsky jazyk začiatočníci
Trojmesačný kurz francúzskeho jazyka.

6. 2. | 17.30 – 20.30 | Klub 
Patchwork 
Stretnutie priaznivcov ktorých spája ne-
tradičná technika – patchwork. V rámci
klubu sa uskutoční prezentácia všetkých
doteraz vyrobených prikrývok, dečiek,
podložiek a prestieraní patchworkovou
technikou.

OC LAUGARICIOOC LAUGARICIO
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 me-
dzi nás a oddýchnite si od každodenných
starostí a povinností. Budú pripravené
výtvarné, umelecké a kulinárske aktivity
pod odborným vedením lektorov.

VÝSTAVISKO VÝSTAVISKO 
EXPO CENTEREXPO 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

4 | KAM



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005b004f00640076006f007a0065006e0020006f006400200027005b004b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b005d0027005d0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


