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Všetky odbory Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne majú
od 11. marca rovnakú adresu Námestie SNP 2. Budova sa na príchod detí musela 
pripraviť. Viac sa dočítate na strane 4.

FOTO (EV)

ZUŠ je konečne pod jednou strechou

Pozor na obmedzenie v doprave! Vpravo neodbočíme
Pre rekonštrukciu kanalizácie na Námestí SNP bude 
v prvej polovici apríla pravý odbočovací pruh na križovat-
ke pri hoteli Elizabeth v smere od Maxu na Sihoť uzavretý. 

Obmedzenie súvisí s moder-
nizáciou železničnej trate na úze-
mí mesta Trenčín. Tri mesiace by 
mala trvať rekonštrukcia kana-
lizácie na Námestí SNP a Ulici
Martina Rázusa.

Hneď prvá etapa rekonštruk-
cie kanalizácie uzavrie úsek cesty 
na križovatke pri hoteli Eliza-
beth tak, že sa z Ulice gen. M. R.
Štefánika nebude môcť odbočiť 
vpravo k Obchodnej akadémii M.
Hodžu na Sihoť.

Pre automobily bude vyzna-
čená obchádzková trasa. Vozidlá
budú navigované na priecestie
pri Bille na ulici Pred poľom. Pri

Základnej umeleckej škole K. Pá-
divého na Námestí SNP nebude
možné parkovať. Vodiči by mali
byť mimoriadne pozorní, nakoľ-
ko jazdné pruhy pre vozidlá budú
dopravným značením vymedze-
né mimo obvyklých trás. 
 Chodci budú musieť na pre-
chod z Parku M. R. Štefánika
na Hasičskú ulicu použiť pod-
chod pri hoteli Elizabeth a ďalej
pokračovať po Palackého ulici až
na Hasičskú.
 Linky MHD Trenčín číslo 2, 6
a 28 nebudú v smere na Sihoť za-
chádzať na zastávku „autobuso-
vá stanica“, ale pôjdu z Hasičskej

ulice rovno na Sihoť. 
Linka č. 24 v smere 
na Sihoť bude nao-
pak zachádzať na au-
tobusovú stanicu, 
z nej bude pokračovať 
k priecestiu pri Bille 
na ulici Pred poľom. 
Na svoju trasu sa na-
pojí až na zastávke 
„Opatovská, Rade-
gast“. Zastávky „M. Rázusa, ob-
chodná akadémia“, „M. Rá-
zusa, zimný štadión“, „Považská“
a „Hodžova, kotolňa“ bude “
v tomto smere vynechávať.
 Cestujúci na týchto linkách
v smere na Sihoť budú môcť 
na ktorejkoľvek zastávke prestú-
piť na inú linku MHD bez toho,
aby si museli kúpiť ďalší cestovný 

lístok. V prípade prestupu z li-
niek 2, 6 a 28 im lístok bude platiť 
len po zastávku autobusová sta-
nica. Ak prestúpia z linky 24, ich
lístok bude platný len po zastáv-
ku Hodžova, kotolňa. Je predpo-
klad, že táto situácia, spôsobe-
ná prvou etapou rekonštrukcie
kanalizácie, bude trvať približne
dva týždne. (RED)
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Milí čitatelia,
vážení Trenčania,
so začiatkom apríla sa Vám 
do rúk dostalo štvrté tohtoročné 
vydanie mestských novín Info.
A hoci sme na titulnú stranu
chceli umiestniť idylickú fo-
tografi u jarných kvetov, naše 
plány zmarili marcové mra-
zy a sneh. Realita, ktorú sme 
museli rešpektovať, nám ale 
dala druhú možnosť. A tak vás
hneď na prvej strane upozorňu-
jeme na dobrú správu, že naša
základná umelecká škola je 
po dlhých rokoch konečne pod 
jednou strechou. Dobrých správ
však máme hneď niekoľko. Na-
príklad Kronika mesta Trenčín 
je najlepšia. To nás v redakcii 
potešilo o to viac, že ju píše náš 
kolega Jožko Čery. Predstavte 
si, že to robí už 41 rokov. Veľmi 
ho máme radi a veľmi si ho vá-
žime. Blahoželáme aj ostatným
úspešným, o ktorých si môžete 
prečítať na strane 8.
A teraz iná téma. Modernizácia
železničnej trate spôsobí ďalšie 
dopravné obmedzenia. Ale po-
vedzme si, že je to nevyhnutné 
a dočasné. Vydržíme to len tak,
že budeme opatrní, tolerantní 
a chápaví ku všetkým okolnos-
tiam. Môže nám pomôcť aj fakt,
že Mesto nedovolí nič, čo by 
bolo neprípustné pre jeho oby-
vateľov. Chce to len trpezlivosť 
a v Trenčíne to všetci zvládne-
me. Aj výstavba cestného mosta
koncom marca priniesla tento-
raz však nie dočasnú, ale trvalú
zmenu dopravného režimu.
O všetkých aktuálnych obme-
dzeniach informujeme na pr-
vých dvoch stranách. 
Je ešte niekoľko tém, ktoré stoja
za zmienku. Spomeňme aspoň
sociálny šatník, či mestské zá-
sahy. Mnohé o projekte „Trenčín
si Ty“ objasní rozhovor s hlav-
ným architektom mesta Marti-
nom Beďatšom na strane 5.
A ešte niečo veľmi dôležité.
6. apríla začína jarné upra-
tovanie, ktoré naše mesto 
potrebuje ako soľ. Aktivační 
pracovníci mestu síce už dlhší 
čas pomáhajú so zametaním
centrálnej zóny od zimného po-
sypu, no teraz môže každý z nás 
priložiť ruku k dielu v mieste 
svojho bydliska. Všetko je zor-
ganizované v zmysle harmono-
gramu, ktorý je na mestskom 
webe a v Infe na strane 7.
Najbližšie vydanie Infa vyjde 
3. mája.

Vaša redakcia

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Vyhrajte dve vstupenky na 19. ročník veľtrhu potrieb pre 
záhradkárov ZÁHRADKÁR, ktorý sa bude konať 10. – 13. apríla 
2013 na Výstavisku Trenčín. Vstupenky platia zároveň na ďalšie 
výstavy (VČELÁR, ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL a POĽOVNÍCTVO),
ktoré sa konajú na výstavisku v tom istom termíne. 

Kto píše Kroniku mesta Trenčín? 

Odpovede posielajte do 9. apríla na info@trencin.sk

Tri ulice v Zámostí už nie sú jednosmerné
Modernizácia železničnej trate zasahuje
už aj do života obyvateľov Zámostia. Časti 
ulíc M. Kišša, Žabinská a Radlinského sú pre
dopravu i chodcov uzatvorené.

 Nová železničná trať bude
od podjazdu Vlárska odklonená
od súčasnej trasy železnice. Ná-
syp bude prechádzať aj miesta-
mi, na ktorých v minulosti stá-
li rodinné domy. Nová situácia
sa dotýka ulíc Michala Kišša,

Žabinská a Rad-
linského. Časť 
týchto troch
ulíc musela byť 
pre stavebné
práce na násy-
pe a oporných
múroch tra-
te uzatvorená
a je neprejazdná.
 Pre zabezpečenie prístupu
k zostávajúcim domom na uli-
ciach musel byť jednosmer-
ný dopravný režim zmenený 
na obojsmerný. K nehnuteľnos-
tiam na Radlinského ulici v čas-
ti úplnej uzávierky je umožnený 
prejazd len dopravnej obsluhe
cez Radlinského ulicu.
 Časti ulíc sú uzatvorené nie-
len pre vozidlá a cyklistov, ale

aj pre chodcov. Tí by mali zo
železničného mosta pokračo-
vať po hrádzi a okolo penziónu
na Radlinského ulicu. Túto trasu
by mali využívať aj v opačnom
smere.
 Popísaný stav bude trvať pri-
bližne do konca mája budúceho
roka. Vtedy by mali byť hotové
nové komunikácie, ktoré ulice
opäť prepoja. Potom by sa mala
jednosmerná premávka obnoviť.

Dôvodom je objavenie vedenia vysoké-
ho napätia, s ktorým nik nepočítal.

 V marcovom vydaní mestských novín sme
informovali o rozkopávkach na ulici Pred po-
ľom, ktoré boli naplánované od 25. februára
do 7. apríla. Ulice Jasná a Tichá mali byť uzav-
reté od 25. marca.
 Stavebná činnosť však musela byť dočasne
prerušená. Stavbári pri prácach náhodne na-
razili na kábel s vysokým napätím. Teraz musia
nájsť vhodné technické riešenie prekládky inži-
nierskych sietí. Zdržanie spôsobil aj fakt, že ma-
nipulovať s vysokonapäťovým vedením môžu
len špecializované fi rmy.
 Ukončenie prekládky inžinierskych sietí sa
tak oneskorí približne o jeden mesiac. Na ulici
Pred poľom budú ryhy zasypané najneskôr za-
čiatkom mája. Uzavretie ulíc Jasná a Tichá sa
posunie na druhú polovicu apríla.
 (RED)

Parkovisko pri 
Kolibe bude menšie
Na obdobie dvoch mesiacov 
musí byť v súvislosti s moder-
nizáciou železnice uzavre-
tá časť parkoviska na Mlá-
dežníckej ulici pri Kolibe.
Kapacita parkoviska sa tak
pravdepodobne od polovice 
apríla zníži približne na jed-
nu tretinu. (RED)

Od soboty 23. marca 2013 je zmenený 
dopravný režim na križovatke ulíc Zlatov-
ská a Brnianska. Táto zmena bola nevy-
hnutná v súvislosti s výstavbou nového 
cestného mosta.

 Na križovatke ulíc Zlatovská a Brnianska 
došlo k zmene prednosti v jazde a k uzavretiu 
Zlatovskej ulice. Pred zmenou bola Zlatovská 
ulica v smere na diaľničný privádzač hlavnou 
cestou a Brnianska ulica vedľajšou. 
 Po zmene dopravného režimu je Zlatovská 
ulica hlavnou cestou až po križovatku s Brnian-
skou ulicou. Od križovatky ulíc Zlatovská – Br-
nianska pokračuje hlavná cesta po Brnianskej 
ulici až po Bratislavskú.
 Zlatovská ulica od križovatky s Brnianskou 
je v smere na diaľničný privádzač uzatvorená 
natrvalo, čím sa Zlatovská stala slepou ulicou. 
Prosíme vodičov, aby zmenu dopravného zna-
čenia rešpektovali! (RED)
 

Práce na uliciach Pred poľom, 
Tichá a Jasná sa oneskoria

Zlatovská ulica je po novom 
slepá
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Pri príležitosti 130. výročia 
narodenia békeščabianske-

ho rodáka Ondreja Kvasa pri-
pravila Čabianska organizácia
Slovákov 8. a 9. marca v Bé-
kešskej Čabe seminár o prvom 
významnom slovenskom pilo-
tovi, ktorý spojil nielen členov
leteckých klubov v Trenčíne
a Békešskej Čabe, ale aj Slo-
vákov a Maďarov v oboch kra-
jinách. Za Trenčín sa na pod-
ujatí zúčastnil viceprimátor
mesta Rastislav Kudla. „Sú to
historické okamihy, ktoré nás
spájajú,“ povedal. „Je potreb-
né nadviazať na dobré vzťahy 
našich partnerských miest.“

V sobotu 16. marca prijal
v Trenčíne primátor mes-

ta Richard Rybníček skupinu
pätnástich investorov z Ho-
landska, Číny, Veľkej Británie 
a Švajčiarska. Dôvodom ich
návštevy boli hlavne možnosti
fi nancovania športu a najmä
futbalu. Prejavili však záujem
aj o prezentáciu mesta, ktorá
im priblížila možnosti investo-
vania v Trenčíne vôbec.

V stredu 20. marca sa v Kul-
túrnom stredisku Opatová

konalo stretnutie s obyvateľmi 
mestskej časti Sever. Dôvodom
bolo množstvo otázok, týkajú-
cich sa modernizácie železnice
v tejto časti Trenčína. Mesto
naň pozvalo zástupcov Že-
lezníc SR (investora stavby), 
Združenia pod Brezinou (re-
alizátora stavby) a projekčnej 
kancelárie Reming Consult,
a.s. Citlivou je aj otázka zmien
trasovania liniek MHD v tejto
časti. Podrobnejšie sa jej bude
venovať niektoré z najbližších 
rokovaní VMČ Sever.

Pod záštitou predsedu Tren-
čianskeho samosprávneho 

kraja a primátora mesta Tren-
čín sa 24. – 25. apríla uskutoč-
ní na trenčianskom výstavisku
8. ročník medzinárodnej súťaž-
nej prehliadky robotov Tren-
čiansky robotický deň 2013.
Okrem mladých robotikov zo
základných a stredných škôl 
privíta tento ročník aj niekoľ-
ko vzácnych hostí, napríklad 
špičkového amerického vedca
z NASA Ladislava E. Rotha 
– jediného Slováka, ktorý sa
podieľal na projektoch Apollo,
Mariner, Viking, Magellan. 

Najbližší deň otvorených 
dverí u primátora mes-

ta Richarda Rybníčka bude
v pondelok 22. apríla v ob-
vyklom čase od 14. do 18. 
hodiny. Očakávaní sú všet-
ci, ktorí majú záujem aktívne
komunikovať a vyjadriť svoje 
názory, pripomienky, sťažnosti 
a námety. 

  STRUČNEMesto dáva prácu nezamestnaným
Ľudia, ktorí sú nezamestnaní dlhšie ako 12 mesiacov a sú-
časne poberajú sociálne dávky, môžu vykonávať menšie 
obecné práce. K 1. aprílu 2013 evidovalo Mesto Trenčín 69
aktivačných pracovníkov.

Podpora udržiavania pra-
covných návykov dlhodobo ne-
zamestnaných formou aktivač-
nej činnosti je užitočná pre obe
strany – pre nezamestnaného
i pre samosprávu. K 1. aprí-
lu malo mesto 69 verejno-pro-
spešných pracovníkov. Mestu sú
k dispozícii 16 hodín týždenne,
od pondelka do štvrtka vždy do-
poludnia. Ich mesačný aktivač-
ný príspevok je 63,07 eura.

„Ženy vykonávajú na

mestskom úrade pomocné ad-
ministratívne práce, muži zase 
pomáhajú s niektorými menšími 
stavebnými prácami. Napríklad 
nedávno, pred sťahovaním zá-
kladnej umeleckej školy do bu-
dovy bývalej knižnice upravo-
vali interiér – opravovali steny,
maľovali priestory a podobne.
V materských školách sa starajú
o ich areály. Odhŕňajú sneh, vy-
hrabávajú lístie, čistia pieskovis-
ká, natierajú ploty, riešia menšie 

opravy,“ priblížila zamestnanie “
verejno-prospešných pracov-
níkov koordinátorka aktivač-
ných činností na MsÚ Jolana
Závodská.
 Mesto má aktivačné pracov-
níčky aj v Mestskej veži. „Ovlá-
dajú históriu veže a mesta vôbec.
Vďaka tomu, že ich máme, môže 
byť táto pamiatka turistom sprí-
stupnená sedem dní v týždni,“
doplnila J. Závodská.
 Najväčšiu mieru pracovnej
náplne aktivačných pracovní-
kov však tvorí čistenie verejných
priestranstiev v meste po celý 
rok. V súčasnosti čistia kraj-
nice ciest a chodníky po zim-
nej údržbe a aktívne sa zapá-
jajú do celoplošného jarného
upratovania.
 K aktivačným pracovníkom
sa na základe zmluvy medzi
mestom a príslušným súdom
pridávajú aj odsúdení na trest
povinnej práce. Pomoc oboch
skupín pracovníkov je v súčas-
nej neľahkej fi nančnej situácii
značným prínosom pre obyva-
teľov a chod mesta. Bez nich by 
sa časť verejno-prospešných čin-
ností určite nezrealizovala.

 TEXT (ES), FOTO (EV)

V Trenčíne od marca funguje sociálny šatník
Ľudia v zložitej životnej
situácii v ňom nájdu pomoc. 
Nepotrebné šatstvo, pos-
teľnú bielizeň či obuv môžu
do neho priniesť tí, ku kto-
rým bol osud žičlivejší.

Sociálny šatník pre ľudí bez
domova a sociálne odkázaných
občanov otvorilo Mesto Trenčín
v spolupráci so Zborom dobro-
voľníkov Maltézskeho rádu 11.
marca. Sídli v budove Mestské-
ho hospodárstva Trenčín na So-
blahovskej ulici. Mesto poskytlo
priestory a hradí energie. 

„Veci si môžu prísť zobrať ľu-
dia v núdzi a všetci, ktorí potre-
bujú pomoc,“ povedal za dob-“
rovoľníkov Pavol Juríček. Bez
ohľadu na to, koľko vecí si zo-
berú, zaplatia symbolických
50 centov, ktoré budú použité
na lieky a zdravotnícke pomôc-
ky pre ľudí bez domova. Pri prvej
návšteve sociálneho šatníka by 
mali mať so sebou aj potvrdenie
o priznaní sociálnej dávky. Keď 
sa ním preukážu, bude im vysta-
vený preukaz klienta so zázna-
mom o veciach, ktoré prijali.

 Sociálny šatník je otvore-
ný dva dni v týždni, v pondelok
a v piatok od 13. do 16. hodiny.
Vtedy môžu ľudia veci do šat-
níka aj priniesť. Ako povedala
dobrovoľníčka Otília Divílková,
Trenčania na otvorenie šatníka
zareagovali pozitívne. „Veci no-
sia, aj si chodia brať, dopyt aj po-
nuka sú vyrovnané. Čo momen-
tálne chýba, sú pánske topánky,
tých je málo a menej je aj posteľ-
nej bielizne.“
 Dohodnúť si individuálny 

termín na prinesenie vecí je
možné telefonicky na číslach
O. Divílkovej 0905 461 041
a 0911 448 506. Nosiť môžu
okrem šatstva a obuvi aj hrač-
ky, bielu a čiernu techniku či ku-
chynský riad. „Prosíme ľudí, aby 
nám nenechávali veci mimo otvá-
racej doby pred vchodom. Mohli 
by byť odcudzené alebo poškode-
né. Nábytok berieme iba po pred-
chádzajúcej dohode,“ upozornil “
P. Juríček.
 TEXT (EV), FOTO (ZL)
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Umelecká škola je konečne
pod jednou strechou
Všetky odbory Základnej umeleckej školy Karola Pádivé-
ho v Trenčíne majú od 11. marca rovnakú adresu – Ná-
mestie SNP 2.

 Mať všetky odbory pokope
sa umelecká škola snažila nie-
koľko rokov, podarilo sa to až te-
raz. Na Námestí SNP mala sídlo
od roku 1978, vtedy ešte ako Ľu-
dová škola umenia. O budovu sa
delila so železničným učilišťom,
neskôr s krajskou knižnicou.
Rozrastajúcej sa škole priestory 
nestačili, časť výtvarného a celý 
tanečný odbor boli vysťahované
na Legionársku ulicu do býva-
lých Masaryčiek.
 Po ich zbúraní tanečníkov
prichýlila budova v parku a vý-
tvarníci putovali na Palackého
ulicu do budovy, ktorá zase mu-
sela ustúpiť novému parkovacie-
mu domu. Prišlo ďalšie sťahova-
nie do bývalého Centra voľného
času na Hviezdoslavovej ulici.
Tanečný a literárno-dramatický 

odbor istý čas pôsobili v kine
Hviezda. 
 Sen o tom, že raz budú všetci
žiaci školy pod jednou strechou,
sa začal napĺňať až potom, čo
druhú polovicu budovy na Ná-
mestí SNP uvoľnila na jeseň
2012 Verejná knižnica Michala
Rešetku.
 Na príchod detí sa ale
priestory museli pripraviť. Re-
konštrukčné práce mesto vyšli
na približne 16 tisíc eur.
 V hudobných triedach
a v miestnosti pre orchestre boli
zvukovo odizolované steny, pri-
budli umývadlá v priestoroch
toaliet pre potreby výtvarného
odboru, v keramickej dielni bola
urobená vodoinštalácia a elek-
trické rozvody pre vypaľova-
ciu pec, vzniklo 6 ateliérov pre

vyučovanie výtvarného odboru. 
 Tanečný odbor má novú zr-
kadlovú sálu, k dispozícii šatne
na prezliekanie, nová je aj miest-
nosť pre učiteľov a sklad na kos-
týmy. Pre literárno-dramatic-
ký odbor bol vytvorený priestor
na vyučovanie, sklad pomôcok
a kulís. Vstup do budovy má
novú vrátnicu.
 Slávnostné strihanie pás-
ky sa konalo 13. marca. „Je to 
historický moment,“ povedal“
primátor mesta Richard Ryb-
níček. „Veľmi ma teší, že škola
s takou úspešnou históriou i sú-
časnosťou, je konečne pod jed-
nou strechou. Uvedomujeme si,
že na budove je potrebné uro-
biť ešte niekoľko zásahov v pro-
spech jej zveľadenia. Už počas
letných mesiacov niektoré z nich
zrealizujeme.“
 Umeleckú školu dnes na-
vštevuje 1 246 žiakov, z toho 530

hudobný odbor, 510 výtvarný,
126 tanečný a 80 žiakov literár-
no-dramatický odbor. „Koneč-
ne má Trenčín dôstojné priesto-
ry pre umelecky nadané deti.
Patríme medzi najväčšie ZUŠ-ky
na Slovensku a sme plnoorgani-
zovaná škola so všetkými odbor-
mi. Veríme, že nové priestory sa
stanú akýmsi centrom stretáva-
nia sa umelecky založených detí,
ich rodičov a známych,“ pove-“
dala riaditeľka školy Veronika
Soukupová. 
 Budova ešte potrebuje zvu-
kovo utesniť triedu bicích ná-
strojov, v dvoch učebniach vy-
búrať priečky pre zväčšenie
priestoru, zabezpečiť vodoin-
štaláciu do každého výtvarného
ateliéru, opraviť elektroinšta-
láciu v celej budove a posilniť 
osvetlenie pre potreby výtvarné-
ho odboru. Tiež potrebuje novú
fasádu i okná. TEXT A FOTO (EV)

Mesto zainvestovalo
do sociálnych zariadení 
Trenčín má dve vlastné sociálne zariadenia. Ostatné
roky ukázali potrebu investovať do opráv budov, ale aj
do vybavenia interiérov. V minulom roku tu mesto usku-
točnilo investičné akcie za vyše 117 tisíc eur.

 Zariadenie opatrovateľskej
služby na Piaristickej ulici má
dnes vymenených 40 balkóno-
vých okien, nové vstupné dve-
re, zrekonštruovaný vstupný 
vestibul, vymaľované spoločné
priestory a klienti majú k dispozí-
cii rozšírenú ponuku televíznych
staníc. Mesto obstaralo masážne
lôžko a infradeky, 8 moderných
polohovateľných postelí, dve kú-
pacie kreslá, 4 antidekubitné
matrace. V kuchynkách boli pod-
ľa potreby vymenené linky a do-
plnené nové elektrospotrebiče.
Tieto investície mali celkovú hod-
notu takmer 51 tisíc eur.
 Ďalších necelých 67 tisíc eur
mesto investovalo do Zariadenia

pre seniorov na Lavičkovej ulici.
Opravených bolo päť bytov, vrá-
tane stierkovania, nových obkla-
dov vo WC a kúpeľniach, kde boli
vane vymenené za sprchovacie
kúty. Elektroinštalácia tu dnes
funguje na fotobunkový systém,
v celej budove sú nové radiátory.
Mesto sa postaralo aj o vybavenie
práčovne. Pribudli dve priemy-
selné pračky, dve sušičky, vozíky 
na bielizeň, vane na namáčanie
a žehliaci set. Nezanedbateľnou
bola kúpa desiatich polohovateľ-
ných postelí a masážneho lôžka.
Niektoré kuchynské linky boli
doplnené o nové elektrospotrebi-
če. V zariadení pribudol LCD te-
levízor i šatníkové skrine. (ES)

Pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdali 26. marca
v obradnej sieni Mestského úradu ocenenie primáto-
rom mesta 12 pedagógom trenčianskych materských 
a základných škôl.

 Ocenenie si učiteľky prevza-
li z rúk predsedu Komisie škol-
stva pri Mestskom zastupiteľstve
Ota Barboráka. Nadežda Gajdo-
šová (ZŠ, Veľkomoravská), Jela
Gestingerová (MŠ, Šafárikova),
Zuzana Ivanovičová (ZŠ, Bez-
ručova), Adriana Jakušová (MŠ,
Šmidkeho), Jarmila Juchová
(MŠ, Kubranská), Miroslava Ka-
liňáková (ZŠ, Dlhé Hony), Ľubi-
ca Kotlebová (ZUŠ K. Pádivého),
Anna Krumlová (MŠ, Šafáriko-
va), Jarmila Kvasnicová (ZŠ,
Východná), Gabriela Martauso-
vá (MŠ, Švermova), Jana Prno-
vá (ZŠ, Na dolinách) a Alena

Suchomelová (ZŠ, L. Novo-
meského) boli navrhnuté na oce-
nenie za spoľahlivú odbornú
prácu v oblasti výchovy a vzde-
lávania žiakov i detí predškol-
ského veku. Darí sa im úspešne
rozvíjať spoluprácu školy a rodi-
čov, reprezentovať školy i mesto
Trenčín na rôznych súťažiach.
Rodičia i deti oceňujú ich priateľ-
skosť a ústretovosť, vedenie škôl
ochotu vzdelávať sa, tvoriť a pod-
porovať tvorivosť a talent u detí.
Poďakovanie a ocenenie si zaslú-
žia aj za trpezlivosť pri menej na-
daných deťoch a za pedagogickú
profesionalitu. Blahoželáme!

Primátor mesta ocenil úspešných 
pedagógov

 FOTO (MP)
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Trenčín pre budúce generácie
Projekt Trenčín si Ty má za sebou vyše roka, preto sme sa 
rozhodli vyspovedať hlavného architekta mesta Martina
Beďatša.

  Môžete v krátkosti zopa-
kovať, čo je cieľom projektu 
Trenčín si Ty? 

Chceme pre mesto Trenčín
získať čo najlepší návrh riešenia
centrálnej mestskej zóny s pre-
pojením centra mesta na nábre-
žie a vypísať na to v roku 2014
medzinárodnú urbanistickú sú-
ťaž. Dovtedy náš tím robí všetko
pre to, aby sme čo najkvalitnej-
šie pripravili jej zadanie a aby sa
to udialo s účasťou trenčianskej
verejnosti. To je hlavnou úlohou
a náplňou projektu Trenčín si Ty.

  Aký je stav projektu po do-
terajších workshopoch, disku-
siách, stretnutiach s občanmi 
a prieskumoch?

Všetky doteraz zozbierané
podnety a námety práve spra-
covávame do konkrétnych tla-
čených a elektronických výstu-
pov, aby sme s nimi mohli ďalej
pracovať. Pre ďalšie fázy sme
zvolili metodiku práce s občan-
mi v menších 8 až 10-členných
skupinách, tzv. fokusoch, kto-
rých plánujeme uskutočniť po-
čas dvoch mesiacov približne
tridsať. Meníme vzhľad web-
stránky www.trencinsity.sk, aby 
bola prehľadnejšia a pripravená

aj na svoju anglickú verziu pre
medzinárodný charakter súťa-
že. V tomto roku plánujeme aj
štyri odborné semináre s po-
zvaním špičkových odborníkov
v daných oblastiach – v rámci
našich možností minimálne zo
Slovenska a Čiech. Prvý okrúhly 
stôl sa uskutoční 18. apríla 2013
v Hoteli Elizabeth na tému voda
a ekológia. Všetky informácie
a výstupy, ktoré budú postupne
pribúdať, budú občanom k dis-
pozícii na webovej stránke aj
v tlačenej podobe. 

  Ako bude projekt pokra-
čovať? 
 Už túto jeseň pripravíme
na základe všetkých zozbiera-
ných informácií a vstupov prvý 
návrh zadania pre spomínanú
medzinárodnú súťaž, ktorý ešte
podrobíme poslednej verejnej
diskusii. Do konca roka spra-
cujeme zadanie do záverečnej
podoby a začiatkom roka 2014
vyhlásime súťaž. Naším cieľom
je osloviť nielen domáce, ale aj
medzinárodné riešiteľské tímy.
Veríme, že po takomto procese
bude súťaž naozaj kvalitná a zís-
kame pre Trenčín koncept nielen
vysoko atraktívny pre investo-
rov, ale predovšetkým pre sa-
motných Trenčanov.

  Niektorí ľudia majú pocit,
že sa o projekte už veľmi dlho 
hovorí a diskutuje. Zaujímajú 
ich prvé konkrétne výsledky. 
 Treba si uvedomiť, že rozho-
dujeme o zmenách, ktoré budú
ovplyvňovať život v meste v bu-
dúcich desiatkach, možno aj
stovke rokov. Železnica v cen-
tre mesta sa často neprekladá,
je to historický moment. Dôle-
žitá je preto veľmi dôkladná prí-
prava. Nemáme záujem hľadať 
urbanistické riešenia ušité ho-
rúcou ihlou. Aj Trenčín už zažil
dosť takých, ktorých následky 
budeme znášať ešte veľmi dlho.
Robíme všetko pre to, aby sme
získali návrhy, ktoré budú aj re-
alistické a hodné 21. storočia.
Musíme nájsť najmä vyvážený 
pomer medzi komerčnými a ve-
rejnoprospešnými funkciami.
Ak toto docielime a bude tu per-
spektíva, že investície do tohto
územia majú zmysel, naplnenie

projektu v najbližších 5 – 10 ro-
koch môže byť veľmi reálne. 

  Predsa len, bude popri
týchto dlhodobých cieľoch nie-
čo z projektu hmatateľné už 
„tu a teraz“? 
 Áno, aj v krátkodobom ho-
rizonte jedného až dvoch rokov
plánujeme uskutočniť aspoň zo-
pár malých mestských zásahov,
na ktorých chceme ukázať, čo
znamená zmeniť funkciu verej-
ného priestranstva a začať ho
používať novým, možno aj neča-
kaným spôsobom. Príkladom je

priestor bývalej jamy pred Do-
mom armády. Aj keď je celkové
riešenie ešte ďaleko, priestor už
dnes môže začať nejako fungo-
vať vďaka drobným úpravám,
ktoré sú nenáročné a vieme ich
urobiť už teraz. K takémuto uva-
žovaniu smeruje aj nezávislý pa-
ralelný projekt Mestské zásahy,
ktorý podporujeme a očakáva-
me, že takisto prinesie v meste
zopár vylepšení niektorých ve-
rejných priestorov už v tomto
alebo v budúcom roku.

 (R)

Cieľom projektu Trenčín si Ty je pripraviť zadanie 
medzinárodnej urbanistickej súťaže na riešenie cen-
trálnej mestskej zóny v roku 2014. Dôvodom sú nové
dopravné stavby – prekládka železničnej trate a nový 
železničný most, vďaka ktorým sa budúca tvár centra
mesta a nábrežia celkom zmení. Na obrázku je žltou 
farbou nová trasa železnice.

TRENČÍN si TY

www.trencinsity.sk

Výzva projektu Trenčín si Ty

Hľadáme záujemcov o spoluprácu – diskutérov.

 Pôjde o účasť na intenzívnej, približne dvojhodinovej dis-
kusii občanov v osem až desaťčlennej pracovnej skupine, 
v rámci ktorej sa budú pod vedením lektora spoločne rie-
šiť témy, dotýkajúce sa využitia nábrežia a jeho prepojenia 
s centrom mesta. 
 Kritériom pre účasť je ochota zapojiť sa do spoločného 
hľadania riešení pre Trenčín, schopnosť formulovať svoje 
myšlienky a súhlas s ich zaznamenaním a šírením. 
 Stretnutia budú organizované v mesiacoch apríl a máj 
2013 v pracovných dňoch, v časoch 10.00 – 12.00, 13.00 – 
15.00 alebo 16.00 – 18.00. Záujemcovia sa môžu prihlásiť 
na trencinsity@trencin.sk alebo telefonicky na 0902 911 131 
(R. Kaščáková).

Ing. arch. Martin Beďatš ješ

autorom viacerých objektov 
v Trenčíne, pričom jeden z nich 
bol v roku 2002 zaradený medzi 
12 najreprezentatívnejších sta-
vieb sveta. Na Mestskom úrade
v Trenčíne pracuje od roku
2011. Trenčín je jeho rodným
mestom. Okrem architektúry sa 
venuje hudbe (gitarista, skla-
dateľ a textár skupiny Bez ladu
a skladu) a literatúre (kniha
„Zápas“). Je vášnivý cyklista.
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O miestach, na ktorých treba zasiahnuť
Projekt Mestské zásahy, ktorý sa stretol s úspechom 
v Bratislave, Prahe, Brne a Košiciach, sa práve začína aj
v meste Trenčín.

 Vymysleli a zrealizovali ho
najprv v roku 2008 v Bratisla-
ve architekti Matúš Vallo a Oli-
ver Sadovský. Hlavnou ideou
je nájsť v meste miesta, o kto-
rých si myslíme, že nefungujú
tak ako by mali, alebo nepriná-
šajú obyvateľom to, čo by mali.
Malo by však ísť nielen o nachá-
dzanie, ale aj o návrh reálneho
riešenia bez nároku na honorár.
Rozšírenie chodníka Židovskej

ulice v Bratislave, kde sa dnes
s ťažkosťami obídu dvaja chodci
alebo lezecká stena pod mostom
v Košiciach, či opäť v Bratisla-
ve sklenená stena pri Dóme sv.
Martina, ktorá do chrámu vne-
sie ticho a čistotu – to sú nápa-
dy, ktoré našli podporu a stávajú
sa realitou. 
 Projekt v Trenčíne organizu-
je Richard Ščepko. Podľa neho aj
malé zmeny môžu v mestskom

kontexte priniesť veľký efekt.
Projekt chce osloviť architektov,
záhradných architektov, umel-
cov, odborníkov, ale aj obyvate-
ľov, aby sami našli takéto miesta
a navrhli pre ne reálne riešenia.

„Chcete sa aj vy zúčastniť 
na zmene v našom meste? Máte 
príležitosť zmeniť veci k lep-
šiemu praktickým či funkčným
nápadom,“ hovorí sa vo vý-“
zve projektu. „Nájdite miesto,
navrhnite preň lepšie riešenie 
a možno práve váš návrh zaujme 
vedenie mesta, prípadne súkrom-
ného investora natoľko, že bude 
zrealizovaný.“
 Čas na odovzdanie projektov
je viac ako tri mesiace. Približ-
ne na konci augusta budú všet-
ky práce vystavené na Mierovom
námestí. „Snahou je zabezpečiť 
reálnosť a realizovateľnosť pro-
jektov. Mestské zásahy nemajú
generovať bombastické sľuby, ale 
skúsiť niečo zmeniť,“ hovorí R.“
Ščepko, ktorý osobne oslovuje
cieľové skupiny, získava sponzo-
rov a takisto, čo považuje za kľú-
čové, aj podporu mesta. Viac
informácií na na www.mestske-
zasahy-tn.sk.

Chcú oživiť pravý breh Váhu. Pridáte sa?
S nápadom vytvorenia 
Prírodného parku pri Váhu 
na nábreží v časti Orecho-
vé prichádza občianske 
združenie Pre Prírodu. 
Územie by si zachovalo
prírodný charakter. Ľuďom 
by ponúklo priestor na od-
dych, rekreáciu a športové
aktivity. 

 Územie ponúka nádherný 
výhľad na historické dominan-
ty mesta. Je blízko centra, kto-
ré dostatok zelených verejných
priestorov s prírodným charak-
terom nemá. Dôvodov zrevitali-
zovať nábrežie na pravom brehu
Váhu od Zamaroviec po starý že-
lezničný most je dosť.
 Návrh vznikol v roku 2010.
„Park má lákať na prechádzky,
šport, pikniky v prírode, posede-
nie na lavičkách alebo mólach pri 
Váhu. Ponúkať príležitosť na ry-
bolov, hipoterapiu či výletné jazdy
na koňoch, vyhliadkové lety baló-
nom,“ hovorí autorka návrhu In-“
grid Souhradová. Ústredným prv-
kom parku má byť objekt Schody 
do neba, ktorý vo vnútri ukrýva

Kaplnku Božieho milosrdenstva.
 Združenie už rokovalo so
zástupcami mesta, s majiteľmi
pozemkov, Slovenským vodo-
hospodárskym podnikom š.p.,
Rímsko – katolíckou cirkvou.
Zámer predstavilo poslancom
na rokovaní výboru mestskej
časti Západ, kde získalo jedno-
hlasnú podporu. Pre spoluprácu
nadchlo aj trenčiansku Strednú
umeleckú školu. Celú prípravnú
fázu projektu vrátane vypracova-
nia urbanisticko – architektonic-
kej štúdie doteraz fi nancovalo.
Každú pomocnú ruku privítajú.

„Chceme osloviť ľudí, ktorým
záleží na prostredí, v ktorom žijú,

aby nám pomohli postarať sa
o toto environmentálne hodnotné 
územie,“ hovorí I. Souhradová. “
 Na jeseň plánujú zorgani-
zovať 1. Zelený bazár, z ktoré-
ho 90 percent zisku chcú použiť 
na vybudovanie parku a desať 
na charitu. Chcú vyčistiť brehy 
Orechovského potoka a územie
na pravom brehu Váhu, žiadať 
o peniaze z grantových progra-
mov Nadácie Ekopolis na sprí-
stupnenie územia z hrádze vybu-
dovaním lávky cez Orechovský 
potok. Ak vás projekt zaujal,
viac sa dočítate na www.prepri-
rodu.sk.
 STRANU PRIPRAVILA (EV)

Pre Trenčín
chcú aj
konkrétne
vylepšenia
Projekt Bezpečnosť ako 
kvalita priestoru realizo-
vaný v meste minulý rok
má ambície pokračovať
aj v roku 2013. Chce riešiť 
problémy, na ktoré pou-
kázali aj občania.

„Staňte sa i vy členom Ur-
bis Watch (mestského dohľa-
du) a poukážte na bezpečnost-
né problémy v meste Trenčín,“
vyzýval v uplynulom roku pro-
jekt Bezpečnosť ako kvalita
priestoru. Obyvateľom Tren-
čína sa tak podarilo vytipovať 
40 problémových miest v Tren-
číne. Vznikla metodika hod-
notenia mestskej bezpečnosti,
štúdia o bezpečnosti v meste,
učebnica Vybrané problémy 
bezpečnosti sídelného priesto-
ru a videodokument „Zmením
miesto, kde žijem?“ pre potreby “
policajných preventistov a pe-
dagógov základných a stred-
ných škôl. Všetky výstupy sú
verejne prístupné na stránke
www.urbiswatch.sk.

Autori projektu z Centra
urbánnej bezpečnosti, o. z. a zo
Stredoeurópskeho výskumné-
ho a školiaceho centra v ob-
lasti priestorového plánovania
SPECTRA Centre of Excel-
lence EU plánujú jeho pokra-
čovanie. „V prípade podpory
Radou vlády Slovenskej repub-
liky pre prevenciu kriminality
by sme chceli v roku 2013 nad-
viazať aktivitami a riešením
problémov, ktoré identifi kova-
li aj samotní občania,“ pove-“
dala za projektový tím Silvia
Ondrejičková.

V novom projekte Trenčín
– bezpečné mesto pre všetkých
sa plánujú tiež zamerať na rie-
šenie aktuálnych bezpečnost-
ných výziev mesta a reagovať 
aj na očakávané bezpečnostné
hrozby plynúce z plánovaných
investičných projektov v meste
Trenčín, ako je výstavba cest-
ného mosta či modernizácia
železnice. V spolupráci s os-
tatnými zložkami zodpovedný-
mi za bezpečnosť v meste chcú
priniesť aj návrhy na riešenia,
o ktorých budú občanov infor-
movať v novom Infobode v cen-
tre mesta.

Lezecká stena pod mostom (Mestské 
zásahy Košice 2011
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Harmonogram jarného upratovania 2013
Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius 
Pedersen, a. s., v spolupráci s mestskou políciou a občan-
mi vykoná na území mesta v mesiacoch apríl a máj 2013
jarné upratovanie. 

 POZOR! Aj v tomto roku
bude jarné upratovanie prebie-
hať iba počas sobotných dní.
 Obraciame sa na obča-
nov, aby túto možnosť využi-
li a prispeli tak k čistote nášho

životného prostredia.
 Nakoľko podľa zákona
platí zákaz ukladania biolo-
gicky rozložiteľného odpa-
du na skládku, zber odpadu sa
bude uskutočňovať do 2 rôznych

veľkoobjemových kontajnerov
(VOK). Jeden z nich bude slú-
žiť výhradne na odkladanie
biologicky rozložiteľného od-
padu (t.j. konáre, odpad zo zá-
hrad, trávnikov a pod.), druhý 
na odkladanie iného odpadu.
 Hádzať akýkoľvek iný od-
pad ako biologicky rozložiteľný 
je do tohto kontajnera PRÍSNE
ZAKÁZANÉ!

 Prosíme vás, aby ste boli
disciplinovaní a dodržiavali
označenie a účel kontajnerov!

PRÍSNE SA ZAKAZU-
JE vykladať odpad po odvezení 
kontajnera. Pri porušení hrozí
pokuta 166 € (5000 Sk).
 VOK budú umiestnené podľa
nasledovného harmonogramu:

 Do VOK nie je možné uk-
ladať elektroodpad, vyradené
batérie a akumulátory, žiariv-
ky, železný šrot a pneumatiky.
Tento odpad je možné vyložiť 
ku kontajnerom, odkiaľ odvoz

zabezpečí Marius Pedersen, a. s.
 Aj počas upratovania sú
otvorené oba zberné dvory –
na Zlatovskej i na Soblahov-
skej ulici. Tu je možné odovzdať 
druhy odpadu v zmysle platného

Všeobecne záväzného nariade-
nia č. 4/2004 o odpadoch.
 Ešte raz prosíme obča-
nov, aby dodržiavali ozna-
čenie kontajnerov a uklada-
li do nich len určené odpady.

Na disciplinovanosť pri uklada-
ní odpadu bude dohliadať mest-
ská polícia a pracovníci Marius
Pedersen, a. s.

 (ÚSŽPDI)

SOBOTA – 6. 4. 2013 

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Východná ul. (koniec ulice pri garážach)
– Ul. M. Bela (oproti garážam 5370 – 3795)
– Novomeského ul. (nad garážami

vpravo – oproti 1/2695)
– Kyjevská ul. (pred KS – Verejná

knižnica M. Rešetku)
– Šmidkeho ul. (roh uličiek – nádoba na sklo č. 

8110 – oproti MŠ)

– Lavičková ul. (pri domove dôchodcov)
– Šafárikova ul. (nad garážami roh

– nádoba na sklo č. 8108)
– Liptovská ul. (pri trafostanici č. 68008)
– Ul. gen. Svobodu (parkovisko Južanka)
– Ul. J. Halašu (pri č. 2 – 12)

SOBOTA – 13. 4. 2013

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Dolný Šianec – Krátka (zákruta RD č. 1)
– Ul. 28. októbra (na rázcestí 

s ulicou Dlhé Hony)
– Beckovská ul. (na rázcestí 

s ulicou 28.októbra)
– Ul. osloboditeľov (pri Kaufl ande)
– Ul. Sama Chalupku (za RD č. 14, koniec ulice)
– Soblahovská ul. (pri bytových

domoch 1104-105)

– Soblahovská – Krátka ul.
(oproti parkovisku) 

– Ul. P. Bezruča (pri dele)
– Pod Juhom (oproti č. 12)
– Soblahovská ul. (bytovka pri Leoni)
– Partizánska ul. (pri cintoríne)
– Partizánska ul. (okolo domu č. 73)

SOBOTA – 20. 4. 2013

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Belá – za plotom TESCO (oproti RD č. 9/1959)
– Nozdrkovce (otoč autobusu

oproti domu č. 21/1934)
– Ul. J. Zemana (2 – 4/2394 –

nádoba na sklo 7998)
– Zahumenská ul. (autobusová 

zástavka – OTOČ)
– Električná ul. – Horný Šianec (oproti RD č. 79)

– Karpatská – Stromová ul.
(pred detským ihriskom)

– Karpatská – Puškinova ul. (v križovatke)
– Nad tehelňou (oproti garážam

nádoba na sklo č. 7097)
– Nad tehelňou – Pod Brezinou 

(oproti RD č. 64)
– Jilemnického ul. – oproti RD 

č. 16 (elektrorozvodňa)

SOBOTA – 27. 4. 2013

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Kukučínova – horná časť Pod Brezinou
(nádoba na sklo č. 18246 – zákruta)

– Pred poľom 
– K výstavisku (pri SOŠ obchodnom)
– Pod Sokolice (pri č. 17/514)
– Kubra – námestie (oproti RD

116, pri tel. búdke)

– Kubranská ul. (okolo č. 1 – 6 – 
Súvoz – oproti RD č. 36)

– Kubrica – námestie (otoč autobusu)
– Kubranská ul. (pri Kyselke)
– Kubra – Pažítky (pri RD č. 59)
– Kubra pri Kríži (pri RD č. 249)

SOBOTA – 4. 5. 2013

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

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

– Potočná ul. (okolo domu č. 50 – 58)
– Horeblatie (oproti domu č. 617)
– Clementisova ul. (detské ihrisko – 

nádoba na sklo č. 18907)
– Žilinská ul. (stanovište nádob, 

oproti zber. surovinám)
– Ul. odbojárov (oproti RD 21-23) 

SOBOTA – 11. 5. 2013

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Jasná ul. (pri RD č. 14 – pri železnici)
– Pádivého ul. (pred bytovkou

5/686 – oproti 679)
– Považská ul. (bytovka 1708,

oproti garážam 99 – 101)
– Hodžova ul. (bezbariérová 

bytovka – vedľa telef. búdky)
– Hurbanova ul. (bytovka č. 32 – 38)

– Ul. M. Turkovej (bytovka č. 
36 – oproti škôlke)

– Ul. gen.Goliana – kpt. Nálepku 
(oproti zim. štadiónu) 

– Nábrežná – Študenská 
ul. (bytovka č. 12)

– Ul. kpt. Nálepku (pri dome 1675)
– Holubyho nám. (oproti RD 1692)

SOBOTA – 18. 5. 2013

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Okružná ul. (RD č. 37/V.672)
– Detské mestečko (v objekte

DM – zadná brána) 
– Záblatská – Poľnohospodárska

ul. (oproti RD 100/A)
– Dolné Pažite – Rybáre (most – RD 172/4)
– Pri parku (zmena – nie oproti vchodu

do parku – posun o ulicu)

– Majerská ul. (oproti domu č. 9)
– Kasárenská ul. (oproti domu 

č. 3 za rampami doľava)
– Orechové Kaplnka (zákruta – zrkadlo)
– Horné Orechové (nádoba

na sklo č. 7749)
– Súhrady – Široká ul.

SOBOTA – 25. 5. 2013

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Ul. M. Kišša (oproti trafostanici)
– Ul. Ľ. Stárka – Piešťanská (pred

zákazovou značkou)
– Veľkomoravská ul. (oproti RD 2116/10)
– Školská ul. (oproti RD č. 50)
– Zlatovská – Továrenská ul.

(križovatka oproti SBD 2182)

– Kvetná ul. (pri nádobách na druh.
suroviny 13590,13594)

– Bavlnárska – Obchodná ul. 
(pri nádobe na KO)

– Kožušnícka (oproti RD č. 40)
– Hlavná ul. (pri dome č. 90 – 100)
– Hanzlíkovská – J. Psotného ul. 

(pri nádobe na sklo 18416)
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Trenčín má najlepšiu kroniku z krajských miest
Vo štvrtok 21. marca vyhlásili v Slovenskom národnom 
múzu v Martine výsledky 7. ročníka súťaže Slovenská kro-
nika 2012. Trenčín získal jednu prvú a jednu druhú cenu. 

 Prvé miesto v kategórii
kroník krajských miest získa-
la Kronika mesta Trenčín a jej

autor Jozef Čery. Súťažná poro-
ta mu udelila prvú cenu za zápis
za rok 2011 vrátane sprievodnej

fotografi ckej a audiovizuálnej
dokumentácie, vlastnej zbier-
ky výstrižkov z tlače a pozvánok
na podujatia. Kronika mesta má
aj svoju digitálnu podobu. Ľu-
dia si tak môžu v nej „listovať“
na mestskom webe.
 V kategórii kultúrno-infor-
mačný materiál zaujala porotu
skladačka Poklady Trenčína –
Písomné pamiatky autorky Vie-
ry Bernáthovej. Mesto Trenčín
ju vydalo v spolupráci so Štát-
nym archívom, pobočkou Tren-
čín v roku 2012 pri príležitosti
šesťstého výročia udelenia krá-
ľovských výsad mestu. 
 Skladačka približuje naj-
významnejšie dejinné medzní-
ky v živote obyvateľov Trenčína.
Od najstaršieho rímskeho nápi-
su na hradnej skale, cez Zobor-
skú listinu z r. 1111, obrázkovú
kroniku zo 14. storočia až po lis-
tiny kráľa Žigmunda Luxembur-
ského, ktorými povyšuje Trenčín
na slobodné kráľovské mesto. 
V edícii Poklady Trenčína, ktorú
takto úspešne spustili Písomné
pamiatky, chce mesto pokračo-
vať a priebežne vydávať ďalšie
skladačky, ktoré budú postup-
ne predstavovať aj iné poklady 
Trenčína.
 Do 7. ročníka celoštát-
nej súťaže o najlepšiu kroniku,

monografi u obce a mesta, pub-
likáciu o kultúrnom dedičstve,
kultúrnoturistický a kultúrnoin-
formačný materiál, zbierku ľu-
dovej slovesnosti, prísloví, pore-
kadiel, úsloví, povestí a ľudových
rozprávok, textov ľudových pies-
ní a slovník nárečia bolo prihlá-
sených 215 súťažných materi-
álov. Hlavným usporiadateľom
a odborným garantom súťaže je
Národné osvetové centrum, prí-
spevková organizácia Minister-
stva kultúry SR. (EV)

Dve zlaté na Grand Prix Žilina v karate
 Trenčianka Simonka Prpičová svojim precíznym prejavom
a talentom vybojovala zlatú medailu v kategórii kata ml. doras-
tenky. Druhé zlato sa blyští na krku Veronike Kadlečíkovej, ktorá
vyhrala bez straty bodu kategóriu kata senioriek. V kategórii kata
ml. dorastenky obsadila Klaudia Mičková tretiu priečku. Strie-
bornými medailami v kategóriách kumite sa pýšili Oliver Lokšík
(kat. deti), Lucia Mrázová (ml. žiačky), Simonka Prpičová (ml.
dorastenky), Veronika Kadlečíková (seniorky). Posádka športo-
vého klubu Real team Trenčín tak na turnaji obsadila 10. priečku
spomedzi 44 klubov zo 4 krajín. Medzinárodný turnaj Grand Prix
Žilina sa uskutočnil 17. marca. FOTO: ARCHÍV KLUBU

Medaila sv. Gorazda pre Dagmar Pádivú
V priestoroch historickej 

budovy NR SR na Župnom ná-
mestí v Bratislave si 25. marca 
z rúk ministra školstva Dušana 
Čaploviča prevzala Malú me-
dailu sv. Gorazda Dagmar Pá-
divá zo Školského klubu Sed-
mička pri ZŠ na Hodžovej ulici 
v Trenčíne. Morálne ocenenia 
v rezorte školstva nesúce meno 
svätého Gorazda sú najvyšším 
stupňom ocenenia v rezor-
te a tradujú sa od roku 1997. 
Udeľujú ho ministri školstva 
pedagógom pri príležitosti 
Dňa učiteľov. FOTO: ARCHÍV D. P.

Úspech KRASO TRENČÍN na Majstrovstvách
Slovenska
 Na Majstrovstvá Sloven-
ska junioriek a juniorov, star-
ších a mladších žiakov, starších
a mladších nádejí v krasokorču-
ľovaní pre rok 2013 Memoriál E.
Skákalu si 2. miesto vybojovala
Petra Rešetková(na fotografi i).
V rovnakej kategórii mladších
nádejí skončili Erika Balážová
piata, na 7.mieste Zuzka Pelecho-
vá,8.miesto patrí Agáte Bačovej
a 18.miesto Hane Martiškovej.
V kategórii starších nádejí ďalšia
pretekárka KRASO TRENĆÍN
Adela Sluková skončila piata.
Majstrovstvá Slovenska sa konali
9. – 10. marca v Bratislave.
 FOTO: ARCHÍV KRASO TN



5. apríl 2013 kultúra INFO | 9

Divadlo. Šteklí nám nervy
a robí nás lepšími
V sobotu 30. marca uviedlo Trenčianske Hradné Divadlo
(THD) poslednýkrát v tejto sezóne v Trenčíne hru Anti-
gona v New Yorku. V apríli sa ňou predstaví na Festivale
Aničky Jurkovičovej.

O réžiu hry Janusza Glowac-
kého sa postaral študent druhého
ročníka divadelnej réžie a drama-
turgie VŠMU v Bratislave Matúš
Bachynec. Ide o jeho tretí režijný 
počin a chystá ďalšie. „Pre malé 
deti pripravujeme dramatizáciu
knižky Môj macík a v septembri za-
číname skúšať Svadbu od Antona
Pavloviča Čechova.“ Podľa neho je “
dôležité, aby sa v Trenčíne tvorila
divadelná kultúra a tradícia. „Sme 
jediné krajské mesto, ktoré nemá
kamenné profesionálne divadlo,
preto v hľadiskách nesedí toľko
ľudí, koľko by mohlo. Pevne verím,
že kým vyštudujem, ľady sa pohnú
a budú tu trošku iné podmienky.“
Divadlo je podľa neho potreba
ľudskej duše. „Divadlo tu bolo aj 
vždy bude. Ide o situácie zo života.
Preto nás divadlo láka a šteklí nám

nervy, lebo sme to my.“
 Do úlohy najmladšieho z tro-
jice bezdomovcov, ktorí sa delia
o svoje sny a prežívania v jednom
kúte newyorského parku, obsadil
svojho spolužiaka, študenta he-
rectva Richarda Autnera. „Hrá 
sa mi tu veľmi dobre, hoci skúša-
nie počas nedieľ bolo drsné, ale 
dali sme to.“ Okrem hosťovania“
v THD účinkuje v muzikáli Rent
v Divadle Aréna. Podľa neho je di-
vadlo pre ľudí dôležité hlavne pre-
to, lebo je ich zrkadlom. „Keď sa
v ňom človek vidí, poučí sa a inšpi-
ruje sa. Vtedy má divadlo význam.“
 Anna Maršalová prežila 
s THD desať rokov. V Antigo-
ne z New Yorku hrá Portoričan-
ku Anitu. „Vždy som túžila hrať 
divadlo, to bol môj sen. Môžem
stvárniť a precítiť takú osobu, aká

v bežnom živote nie som a hrať 
to, čím som v živote nikdy nebola,
napríklad túto bezdomovkyňu.“
Miestami trpkú až tragickú prí-
chuť hry dopĺňa sarkastický hu-
mor. Policajtku, ktorá celý príbeh
komentuje, stvárnila riaditeľka di-
vadla Zuzana Mišáková Moravčí-
ková. A prečo ona robí divadlo?

„Je to nejaká hnacia sila, sna-
ha realizovať sa umelecky a urobiť 
svet trošku lepším. Keď sa ľudia
v divadle zasmejú, dáva to zmy-
sel. Ak dokážeme prostredníctvom

katarzie v divadle niekomu as-
poň trošku otvoriť oči a priviesť 
ho k správnym hodnotám, to je to,
prečo to robíme.“
 Trenčianske Hradné Divadlo
doteraz naštudovalo celkom 15
predstavení. V súčasnosti má vo
svojom repertoári šesť titulov.
V apríli na Festivale Aničky Jur-
kovičovej v Novom Meste nad
Váhom má ambície slušne repre-
zentovať Trenčín. Minulý rok si
z tohto festivalu priviezlo cenu
za scénografi u. (EV)

Pavol „Palec“ Seriš krstil knihu
V sobotu 9.marca v Galérii

Vážka pokrstil herec a zaklada-
teľ divadla Neandrtal Teatr Pavol
Seriš svoju prvú knižku „Absur-
dity, naivity“. Uvedenie zbierky 
kresleného humoru do života zve-
ril do rúk výtvarníka Jána Hu-
binského. Aby sa knihe u čitate-
ľov darilo, poliali ju „absurdity
koktailom“. Stovka kreslených
vtipov vznikla počas niekoľkých
rokov. Občas sa niektorý z nich
objavil ako nálepka v uliciach
Brna, Bratislavy, či Trenčína. Pre
študenta pohybového herectva
na Janáčkovej akadémii múzic-
kých umení v Brne Pavla Seriša
krst nebol jedinou marcovou uda-
losťou. O niekoľko dní ho čakala

premiéra absolventského pred-
stavenia na tému neandertálsky 
človek s názvom Homo Nean-
derthalensis. Zatiaľ nie je isté, či
ju uvedie aj v rodnom Trenčíne,
lebo v porovnaní s jeho predchá-
dzajúcimi autorskými predsta-
veniami Chutilo vám páni a Zo
ZOO je priestorovo i produkčne
oveľa náročnejšia. Jeho priaznivci
sa však môžu tešiť na záver tohto
roka, kedy by chceli spolu s Jura-
jom Hubinským, spoluzaklada-
teľom divadla Neandrtal Teatr,
pripraviť opäť spoločné predsta-
venie. Iba pripomíname, že Pa-
vol Seriš je laureátom Ceny Stana
Radiča za objav roka (Kremnické
gagy 2012). (EV)

  POZÝVAME VÁS NA ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 15. 4. 2013 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 24. 4. 2013 o 18.00 v KD Záblatie

VMČ Juh 8. 4. 2013 o 18.00 v KC Aktivity

VMČ Sever 10. 4. 2013 o 16.00 v SOŠ Pod Sokolicami 14

V apríli sa začína 
Trenčianska hudobná jar 2013
Tradičný festival bude tohto roku zameraný na komornú
hru v rôznych nástrojových obsadeniach. Päticu koncer-
tov otvorí večer piesní Giuseppe Verdiho.ho.ho.

 Na slovenské pomery ne-
zvyčajný projekt Piesne Giusep-
pe Verdiho privezie do Trenčína
umelecké združenie Harmoniaaa
Seraphica. Verdiho piesne patriaaia
k perlám talianskej piesňovej li-skej piesňovej li-skej piesňovej li-
teratúry, hoci stoja v tieni veľko-ci stoja v tieni veľko-ci stoja v tieni veľko-
lepej opernej tvorby ich autora. nej rnej 
 Pre sólový hlas a klavír ichsólový hlas a klavír ichsólový hlas a klavír ich
napísal približne len tridsaťl približne len tridsať.l približne len tridsať.
V nich však predznamenal všeh však predznamenal všet-h však predznamenal vše
ky budúce vokálno-technické dúce vokálno-technické ná-dúce vokálno-technické n
roky kladené na spevákov v ladené na spevákov v jehokladené na spevákov v 
operných dielach. Niektoréh dielach. Niektoré pies-h dielach. Niektoré
ne majú až kantátový charakter,harakter,harakter,
iné sú zasa tragické, niektoréniektor niektor
pijácko-komické, iné ľúbostné.é ľúbostné ľúbostn
Všetky majú však jedného meno-dného medného me
vateľa a tým je prekrásna slnkomkrásna slnkrásna sln
zaliata talianska hudba. Koncerthudba. Kohudba. Kon
sa bude konať v nedeľu 14. aprílať d ľ 14 íl

v Galérii M. A. Bazovského o 18.M. A. BazovM. A. Bazov
hodine. Účinkujú Jaroslav Pehalhodine. Účinkujú Jarhodine. Účinkujú Jar
(bas) a Daniel Simandl (klavír).(bas) a Daniel Sim(bas) a Daniel Sim
 Ako za organizátorov festiva- Ako za organiz Ako za organiz
lu informoval Vladimír Kulíšeklu informolu informo
z Klubu priateľov vážnej hudby,z Klubuz Klubu 

dva koncerty sa uskutoč-ďalšie dva koncerty sa udva koncerty sa u
v refektári Piaristickéhonia v refektári Piarisv refektári Piaris

mnázia. V nedeľu 21. aprílagymnázia. V nedeľu 2mnázia. V nedeľu 2
bude komorný koncert Moy-to  

esovho kvarteta s výnimočnýmzeze
hosťom, vynikajúcim talianskymhh
klarinetistom Nicolo Bulfone,
ktorý sa na Slovensku predstaví
len v dvoch koncertoch – okrem
Trenčína ešte v Slovenskej fi lhar-
mónii. Tretí koncert (28. 4.) uve-
die komorné združenie Collegium
Wartberg_SK. Festival, ktorý 
podporuje aj Mesto Trenčín, bude
pokračovať v máji. (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.

Fenka Kiara bola nájdená
3. marca na Východnej ulici
na sídlisku Juh. Mala na sebe
kožený obojok bielej farby.
Kiara je kríženec vo veku pri-
bližne 3,5 až 4 roky, s povahou
veľmi prítulnou a pokojnou.
Je hravá, ale poslušná, vhod-
ná do bytu i na dvor, k deťom
i k starším ľuďom.

Tony je kríženec vo veku asiy
10 mesiacov. Našli ho na Vý-
chodnej ulici 18. februára.
Mal na sebe červený kožený 
vybíjaný obojok. Je to hravý 
a učenlivý psík, vhodný do bytu
i na dvor, k deťom i k starším
ľuďom.

Fenka amerického kokeršpa-
niela Sandy má asi 5 rokov. Jey
veľmi prítulná, temperament-
ná a hravá, ale poslušná. Vhod-
ná je do bytu i na dvor, k deťom
i k starším ľuďom.

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

Poznáte svojho policajta?

Samostatný
inšpektor Ján 
Mihál má
na starosti
dva okrsky.
Do okrsku
s číslom 9
patria tieto
časti a ulice

mesta: gen. M. R. Štefánika,
K výstavisku, Pod Sokolice, Pred
poľom, Súvoz, Kubranská, 
K zábraniu. Do okrsku s číslom 
10 patria: Kubra Kubranská,
Kubrická, Pod lipami, Zelnica, 
M. Hricku, J. Derku, J. Fabu,
Za humnami, Dubová, Dubník,
Skalničky, Záhr. osada Volavé.

K
O

N
T

A
K

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

Samostatný
inšpektor 
Peter 
Margetín
má na sta-
rosti okrsok 
s číslom 11. 
Do neho 
patria tieto 

ulice a časti mesta: Opatov-
ská cesta, Opatová, Potočná,
10. apríla, Horeblatie, 
Mlynská, Niva, Mníšna, Pod
driením.

K
O

N
T

A
K

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

Samostatný
inšpektor 
Roman
Žitňanský
má na sta-
rosti okrsok 
s číslom 1 
v druhom 
obvode. 

Do jeho okrsku patria tieto
ulice a časti mesta: Jesenské-
ho, Jilemnického, Kuzmányho, 
Moyzesova, Kmeťova, Dolný
Šianec, Nemocničná, Panen-

y ý

ská, Električná, Legionárska,
K dolnej stanici.

K
O

N
T

A
K

T Tel.: 032/6400 910
Mobil: 0902 911 502
E-mail: msp@trencin.sk

 Mesto Trenčín je pre po-
treby mestskej polície (MsP)
rozdelené do troch obvodov
a 28 okrskov. Každý okrsok je
pridelený konkrétnemu prís-
lušníkovi MsP, ktorý má zaň
určitú zodpovednosť, napr. 
za čistotu a poriadok, mapova-
nie neprispôsobivých občanov,

preverovanie pripomienok
poslancov a občanov. Niek-
torí policajti majú pridelené
dva okrsky. Kontaktné úda-
je aj s fotografi ami jednotli-
vých okrskárov sú zverejne-
né na webstránke mesta. Pre
zlepšenie informovanosti ob-
čanov ich postupne uverejňuje

aj mesačník INFO. V predsta-
vovaní pokračujeme obvod-
mi s číslom 1 (Centrum mesta,
Dolné mesto, Sihoť, Opatová,
Kubrá a Kubrica) a s číslom 2
(sídlisko JUH I a II, Lesopark
Brezina, Noviny, Trenčianske
Biskupice, Nozdrkovce).
 STRANU PRIPRAVILA EV

Najlepší boli florbalisti zo ZŠ Na dolinách
 V stredu 13. marca sa ko-
nal I. ročník turnaja vo fl orbale
najmladších žiakov základných
škôl v Trenčíne. Na palubovke
Mestskej športovej haly, ktorú
Mesto Trenčín v spolupráci so
ŠK 1. FBC, pre túto akciu po-
skytlo bezplatne, sa zišlo 71 sú-
ťažiaci chlapcov z 1. – 4. ročníka.
Po šiestich hodinách športového
zápolenia si päť družstiev rozde-
lilo umiestnenie takto: 1. miesto
ZŠ, Na dolinách, 2. ZŠ, Bezru-
čova, 3. ZŠ, Hodžova, 4. ZŠ, So-
blahov, 5. ZŠ, Východná. Najlep-
ší hráči tímov: Tomáš Kvasnica
(ZŠ, Na dolinách), Lukas Demit-
ra (ZŠ, Bezručova), Filip Janto-
lák (ZŠ, Hodžova), Oliver Mikuš
(ZŠ, Soblahov), Matúš Jaku-
bec (ZŠ, Východná). Najlepším

brankárom turnaja bol Roman
Vaňo (ZŠ, Na dolinách). Turnaj
pripravilo Trenčianske centrum

mládeže TeCeM-ko o. z., ŠKD
Sedmička a ŠK 1. FBC Trenčín.
 FOTO: ARCHÍV TECEM-KO

Nováčikovia to zvládli na jednotku
 Týmito slovami zhodnotil
šéftréner klubu Laugaricio Du-
šan Hajmach účinkovanie svo-
jich zverencov v 14. kole stredo-
európskej ligy karate mládeže.
Výkon úplných nováčikov, ktorí
sa ešte len učia vyrovnávať s at-
mosférou turnaja, patril podľa
neho k najsilnejším momentom.

Zahanbiť sa však nedali ani po-
kročilí. Výsledky: súborné cvi-
čenie kata ml. žiaci 7 – 6. kyu: 2.
Michal Kišš, 3. Tomáš Dobiaš, 0
– 8. kyu: 2. Jakub Pivko, 3. David
Šimun, 4. Jakub Nosek, 5. Sa-
mir Grble a David Soliar, staršie
žiačky: 1. Alexandra Kianičko-
vá. Športový zápas kumite 7 – 11

rokov do 30 kg: 3. Martin Andrej-
ko, druhé tretie miesto Tomáš
Dobiaš, 4. Michal Kišš, 5. Tobiáš
Husár. Starší žiaci: 1. Lukáš Ne-
dvěd, 3. Michal Štastný, 14 – 15
roční: 1. Libor Vlček, 3. Matej
Petrovský, st. žiačky nad 50 kg:
2. Alexandra Kianičková. Turnaj
sa konal 13. marca v Havířove.
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ODVOZ LÍSTIA Z MESTSKÝCH
POZEMKOV

Mesto zabezpečí od-
voz pohrabaného lístia
z mestských pozemkov.
Občania sa môžu so žia-
dosťami o odvoz obrá-
tiť na kontaktné číslo
0902 911 051 v pracov-
ných dňoch od 7.00 –
15.00 hodiny, kde nahlá-
sia miesto požadovaného
odvozu. Mesto bude vyvá-
žať lístie v týždňových in-
tervaloch, prípadne podľa
potreby častejšie.

5. apríl 2013 oznamy, inzercia

Posedenie Vám spríjemní živá hudba.

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

GURMÁNSKY KALENDÁR
HOTELA ELIZABETH
29.03. - 01.04.   Špeciálna Veľkonočná ponuka

12.04. - 14.04.   Rakúsko - uhorská kuchyňa

26.04. - 28.04.   Špeciality jarnej kuchyne

26.04.   Diskopárty 80. - 90. roky

12.05.   Deň matiek

12.05.   Nedeľný brunch

17.05. - 19.05.   BBQ - grilovanie na letnej terase

24.05. - 26.05.   BBQ - grilovanie na letnej terase

Rezervácie na tel.: +421 903 987 952

VYSKÚŠAJT
E N

AJL
EP

ŠIE 
MASÁŽE

 V M
ES

TE
.

Kino Hviezda ponúka

Voľné priestory na prenájom:
 – divadelná sála
 – 3 zrkadlové sály
 – seminárne miestnosti

Viac informácií: Kniežaťa Pribinu 3,
Trenčín, tel.: 0902 911 480, e-mail: 
hviezda@trencin.sk

  OZNAM
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Trenčín
piatok 26. apríla 2013

10:00 – 18:00 hod.

Vstup

Voľný!

Milé deti, pani učiteľky a rodičia,a rodičiučitečitdeti, pati, p príďte sa zabaviť spolu s nami nananamiam

CELOSLOVENSKÝ DEŇ 
VESELÝCH ZÚBKOV 

Mirom Jarošom, Robom Pappom a Bystríkom,

zabavte sa, zasúťažte si a vyhrajte bavte sa
množstvo zaujímavých zúbkových cien.

www.veselezubky.sk

POĎTE S NAMI DO LETNÉHO 
POBYTOVÉHO TÁBORA
V zdravom tele zdravý duch 
Miesto: Kúpeľné mestečko Nimnica • Termín: 15. – 19. 7. 2013 • 
Počet detí: 15 • Cena: 145 € • Prihlášky: do 30. 4. 2013

V cene je zahrnuté: Ubytovanie v dvojlôžkových izbách, 
stravovanie 5 x denne + pitný režim, cestovné, poistné, vstup
do Medicínskeho wellness s bazénom, plavba loďou po priehrade,
vychádzky do okolia, odmena za súťaže, opekačka.

Ako prežiť v prírode 
Miesto: Chata Odevák Trenčín – Kubrica • Termín: 22. – 26. 7. 2013
• Počet detí: 20 • Cena: 110 € • Prihlášky: do 30. 4. 2013

V cene je zahrnuté: Ubytovanie a stravovanie 5x denne + pitný
režim, cestovné, poistné, plavba loďou, turistické vychádzky so
zdolávaním prekážok, nočný pochod, odmena za súťaže, opekačka.

Cesta okolo sveta s Dankou a Jankou 
Miesto: CVČ Bojnice • Termín: 7. 7. 2013 – 12. 7. 2013 • Počet detí: 

15 • Cena: 115 € • Prihlášky: do 31.5.2013
V cene je zahrnuté: Ubytovanie, stravovanie 5x denne, cestovné, 
poistenie, vstupy, materiálne zabezpečenie

Podrobné informácie a prihlášky na www.cvctn.sk

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

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

www.trencinsity.sk

POZVÁNKA
Ekologické aspekty využitia nábrežia 
a vzťah rieky a mestského prostredia 
odborný seminár k problematike povodia rieky Váh a jeho 
možného funkčného využitia v meste Trenčín

štvrtok 18. 4. 2013, Hotel Elizabeth – kongresová sála
od 15.00 s účasťou verejnosti

 Pozvaní odborníci z oblasti starostlivosti o riečne toky,níci z oblasti starostlivos
ekológie, urbanizmu a priestorového plánovania budú kon-mu a priestorového pláno
frontovať svoje pohľady na využitie nábrežia a potenciáluohľady na využitie nábre
rieky v mestskom prostredí. 

Program:
 Celodenné pracovné stretnutie je plánované formouacovné stretnutie je plá
diskusného okrúhleho stola a diskusie v teréne. Odhleho stola a diskusie v t 15.00
prebehne záverečná panelová diskusia, v rámci ktorej saná panelová diskusia, v
zosumarizujú témy z programu celého pracovného dňaz programu celéh
a dohodnú sa spoločné výstupné tézy seminára. V tomtovýstupné t
čase je vítaná účasť širokej verejnosti. O ccaj verej 16.30 sa oča-
káva ukončenie odborného programu s možnosťou disku-
tovať s prítomnými odborníkmi na vypočuté témy – podľa
záujmu publika.

TRENČÍN si TY
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  KINO

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

od 1. 4. | Nepoužiteľní
Hviezda súčasnej francúzskej komédie,
Omar Sy, sa po veľkom úspechu fi lmu
Nedotknuteľní predstavuje v ďalšom fi lme
o dvoch parťákoch odlišného pôvodu
a farby pleti, ktorí spoločne prekonávajú 
nástrahy osudu.

od 4. 4. | Pár nenormálnych 
aktivít
Keď sa konečne Malcolm rozhodne zavesiť 
staromládenectvo na kliniec a dovolí svo-
jej priateľke, aby se k nemu nasťahovala, 
netuší, kto privandruje s ňou.

od 4. 4. | Smrteľné lži

Robert Miller (Richard Gere) sa na oslave 
svojich 60. narodenín javí sa ako stelesne-
nie úspešného podnikateľa a dokonalého 
rodinného života. Za stenami jeho doko-
nalého sídla mu všetko prerastá cez hlavu.

od 4. 4. | Hostiteľ
Príbeh sa odohráva v budúcnosti, keď Zem 
čelí mimozemskej invázii, hlavné slovo
však má láska a odhodlanie za svoju lásku
bojovať. 

od 4. 4. | Ako za starých čias
Val (Al Pacino) opúšťa po dlhých 28 
rokoch brány väzenia, pred ktorými ho 
čaká najlepší kamarát Doc (Christopher 
Walken).

od 4. 4. | Paríž – Manhattan
Príbeh farmaceutičky Alice, ktorá na-
chádza únik zo samoty vo fi lozofi ckých
fi lmoch Woodyho Allena.

od 11. 4. | Dávam tomu rok
Neúspešný spisovateľ Josh a jeho ambi-
ciózna priateľka Nat sa napriek odlišným 
povahám rozhodnú vstúpiť do manžel-
stva. Zaľúbenosť tejto dvojice je očividná,
no ich priatelia sú presvedčení, že im 
manželstvo vydrží maximálne jeden rok.

od 18. 4. | Proti vetru
Život Paula sa zmení po tom, čo jeho žena

|

nenávratne zmizne. Po roku hľadania je
zúfalý a bez východiska. Jeho posledná 
šanca je začať všetko znovu od nuly.

od 25. 4. | Bezpečný prístav
Do Southportu sa presťahuje Katie, ktorej
minulosť zahaľuje tajomstvo. 

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

5. 4. | 16.30 | Filmový klub 
mladých: Anime play 
Projekcia japonských animovaných fi lmov 
spojená s krátkou prednáškou.

5. 4. | 19.00 | Hon
Lukas pracuje v materskej škôlke a začína
žiť nový život – má kamarátov, novú
prácu, priateľku a skvelý vzťah so synom. 
Túto idylu však naruší jedna lož, ktorá sa 
začína šíriť v komunite jeho kamarátov.

6., 7. 4. | 19.00 | Divoký Django
Otrok Django sa pod vplyvom nemeckého 
lovca ľudí doktora Schultza, sám stane
krutým lovcom ľudí za odmenu.

7. 4. | 16.00 | Legendárna partia
Jack Frost vyzerá na 18 rokov, a žije už 
tri storočia. Prináša chlad, ľad a sneho-
vé prázdniny. Dokáže zmraziť celú ulicu, 
lietať nad mestom, no deti na neho ne-
veria… 

9. 4. | 19.00 | Cézar musí 
zomrieť
Vo väznici Rebibbia predstupuje pred
publikum skupina väzňov, aby odohrala 
klasickú tragédiu – Július Cézar Williama 
Shakespeara. Po aplauze sa „herci“ vracajú
do svojich ciel, aby si ďalej odpykávali 
mimoriadne tresty.

10., 11. 4. | 19.00 | Klip
Príbeh šestnásťročnej Jasny, ktorá sa snaží 
defi novať svoje miesto vo svete a dospieť,
stojí na úplnej hrane toho, čo o dnešných
tínedžeroch naozaj chceme vedieť…

12. 4. | 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

12. – 14. 4. | 19.00 | Bedári
Hlavným hrdinom muzikálu je Jean Valje-
an, ktorý je odsúdený na galeje za to, že 
ukradol kúsok chleba.

14. 4. | 16.00 | Norman 
a duchovia
Jedenásťročný Norman nenachádza po-
chopenie u rodičov ani u staršej sestry. Ale
Normanov život nie je úplne nudný. Vidí 
duchov mŕtvych, dokáže s nimi komuni-
kovať…

16. – 18. 4. | 19.00 | Medvedík
Takmer 40-ročný Denis je starý mládenec
a živí sa ako profesionálny kulturista. Ne-
darí sa mu ani v práci, ani v láske.

19. 4. | 16.30 | Filmový klub 
mladých: Anime play
Projekcia japonských animovaných fi lmov 
spojená s krátkou prednáškou.

19. – 21. 4. | 19.00 | Anna 

Karenina
Adaptácia slávneho románu L. N. Tolstého.

21. 4. | 16.00 | Krúdovci
Dobrodružná animovaná komédia rozprá-
va príbeh prvej pravekej rodiny na svete 
– Krúdovcov. 

23., 24. 4. | 19.00 | Je to iba 
vietor
V roku 2008 sa v Maďarsku odohrala sé-
ria rasových útokov na miestnu rómsku
komunitu.

25., 26. 4. | 19.00 | Kráľovská 
aféra
Príbeh zakázanej lásky medzi Johanom 
Struenseeom, nemeckým lekárom polo-
šialeného dánskeho kráľa Kristiána VII.
a jeho manželkou, mladučkou kráľovnou 
Karolinou Matyldou Hannoverskou. 

26. 4. | 15.30 | Filmový klub 
mladých: Filmy VŠMU 
Bratislava III.
15.30 | Blok animovaných fi lmov 
16.30 | Blok dokumentárnych fi lmov
17.30 | Blok hraných fi lmov

27. – 30. 4. | 19.00 | Anjelský 
podiel
Robbie má okolo dvadsať, je bez práce 
a s priateľkou Leonie čaká syna. Za napad-
nutie podobného mladíka je odsúdený 
na verejné práce. 

30. 4. | 16.00 | Rio
Vzácny papagáj Blu tvorí so svojou panič-
kou Lindou nerozlučnú dvojicu. Blu nemá
problém uvariť kávu, pripraviť raňajky,
vyčistiť si zuby alebo poslúžiť Linde ako 
jej osobný budík.

  DIVADLO

POSÁDKOVÝ KLUBPOSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

7. 4. | 16.00, 19.00 | RND 
– Polooblačno
K blížiacemu sa päťdesiatemu výročiu
vzniku Radošinského naivného divadla 
napísal Stanislav Štepka veľkú dvojdielnu
javiskovú hru zo života rodnej Radošiny
a zároveň nepriamo aj Slovenska v pred-
chádzajúcom dvadsiatom storočí.

24. 4. | 19.00 | Kto zhasol svetlo

Brilantná komédia o tom, čo všetko sa 
môže stať, ak si domov privediete milenca 

vo chvíli, keď sa tam objaví milenka s va-
ším manželom. A čo s tým všetkým urobí 
skrytý poklad rodiny, pomocníčka v do-
mácnosti Anna? Koho vytočia jej nápady, 
sedliacky rozum a svojský humor? Podarí 
sa jej zachrániť pokoj rodinného kozubu?
Britké dialógy, nečakané zámeny a gejzír 
gagov v podaní obľúbených slovenských 
hercov.

2. 5. | 19.00 | Idiot

Divadlo Astorka Korzo ´90 prináša ďalší 
z veľkých príbehov svetovej literatúry. Mi-
roslav Krobot vytvoril podľa románu F. M.
Dostojevského svet zaujímavých postáv,
svet, kde nechýba vášnivá láska, vášnivá
žiarlivosť ani vášnivá nenávisť. Do tohto
prostredia vstupuje výnimočný mladý
muž, zvláštne vnímavý, dobrý a prívetivý
ku všetkým naokolo. Je však možné, aby
tu zavládla harmónia, všeobecná láska
a dobrota?

19. 5. | 19.00 | Malé manželské 
zločiny

Krásny, fascinujúci, úchvatný obraz man-
želstva, s jeho démonmi, žiarlivosťou,
pokrytectvom, egoizmom, zaslepením, 
ošúchanosťou, ťažkopádnosťou. Na druhej
miske váh sú nezabudnuteľné spomien-
ky, zviazanosť, humor a neha. Príďte si 
vychutnať brilantné výkony Milana Lasicu 
a Marty Sládečkovej.

KINO HVIEZDAKINO HVIEZDA
Ul. kniežaťa Pribinu 2

14. 4. | 18.00 | Výlet
Hra vznikla na základe skutočných zá-
žitkov. Postavy v tomto príbehu nie sú
vymyslené a ich podobnosť so skutočnými 
osobami nie je dielom náhody. To čo sa
v našom predstavení odohráva je reálny
obraz skutočných udalostí, ktoré sa dejú 
takmer denne.

kino
divadlo
výstavy
koncert y
pre deti
voľný čas
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26. 4. | 19.00 | Chutilo vám, 
páni? – Pavol Seriš
21. repríza úspešnej komédie jedného 
herca z podivného sveta reštaurácií a čaš-
níkov. Autor – Pavol „Palec“ Seriš je dr-
žiteľom Ceny Stana Radiča za Objav roka 
na európskom festivale humoru a satiry
Kremnické gagy 2012. Počas predstavenia 
odohrá herec viac ako 20 rôznych cha-
rakterov z prostredia jednej netradičnej 
reštaurácie. Keďže používa iba minimum
rekvizít, počíta s aktívnou predstavivos-
ťou diváka.

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

13. 4. | 19.00 | Večer divadelnej 
improvizácie
Tri tvorivé tvory v Klube Lúč a ich diva-
delná improvizácia. Juraj “Šoko” Tabaček,

y

Lukáš “Pucho” Puchovský, Stano “Stanley” 
Staško a ich divoko-humorná cesta impro-
vizáciou aj na Vaše témy a podnety.

27. 4. | 19.00 | Divadlo 
S.T.O.K.A.: Neistý grunt

Inscenácia vznikla tvorivou metódou 
autorského divadla, improvizáciami bez 
stanovenia konkrétnych cieľov. Pohráva-
nie sa s rôznymi divadelnými postupmi, 
commedie dell’arte, tanca butoh, expre-
sívnych postupov chudobného divadla,
expresionizmu, estrádnych hudobných 
vystúpení, či groteskných skečov, je vďaka 
hereckej virtuozite oboch protagonistov, 
čosi ako chudobné divadelné orgie na po-
medzí estrády a avantgardy.

  VÝSTAVY

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

Miloš Alexander Bazovský – 
stála expozícia
Dielo M. A. Bazovského patrí ku skvostom
slovenského výtvarného umenia. Inovo-
vanú expozíciu pripravenú pri príležitosti
40. výročia založenia galérie, tvorí 52
malieb a 18 kresieb.

1. – 28. 4. | Kontexty RGB
Výstava prác pedagógov a študentov
KPVU Pd F TU v Trnave. Traja pedagógovia 
z katedry pedagogiky výtvarného umenia 
Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity 
– C. Blažo, R. Gajdoš a V. Rónaiová po-
núkajú uvažovanie o tom, nakoľko je ich
nezávislý výskum na poli troch klasických
médií maľby, kresby a grafi ky čitateľný cez
vizuálny jazyk aj v prácach ich študentov.

1. – 28. 4. | Xénia Bergerová: 
Maľba
Akademická maliarka Xénia Bergerová
(1977), absolventka Vysokej školy výtvar-
ných umení v Bratislave, Ateliéru maľby,
patrí k vyhraneným predstaviteľkám sú-
časného slovenského výtvarného umenia.

MESTSKÁ VEŽA
Sládkovičova ul., 032/650 42 10

3. – 30. 4. | Figurálna kresba 2013 

Mesto Trenčín a ZUŠ Karola Pádivého vás
pozývajú na výstavu najlepších prác auto-
rov vo veku od 10 do 19 rokov.

POSÁDKOVÝ KLUBPOSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

1. – 10. 4. | Sviatky jari
Výstavka ručných prác s veľkonočnou
tematikou.

1. – 28. 4. | Laugaricio 2013
Výstava k 50. výročiu založenia klubu fi la-
telistov 52-19 pri Posádkovom klube.

10. 4. – 12. 5. | Tak to vidím
Výstava obrazov Miroslava Volníka. Verni-
sáž sa uskutoční 10. 4. o 16.30 hod.

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

1. – 30. 4. | Okamihy – výstava 
fotografií Miroslava a Róberta 
Fapša
„Okamihy v ľuďoch, ľudia v okamihoch“ – 
aj takýto pseudonym môže mať výstava
fotografi í. Fotenie je ich spoločným ko-
níčkom, preto sa mu venujú už niekoľko 
rokov. Každý má osobitý štýl, ale jedno
majú spoločné, a to záľubu v čiernobielej
fotografi i. 

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKAVÁŽKA
Mierové námestie 34

1. – 7. 4. | Juraj Toman: Miesta
16. 4. – 5. 5. | Ján Koválik: Tak si 
tu žijeme
Vernisáž sa uskutoční 16. 4. o 17.00 hod.

VÝSTAVNÉ VÝSTAVNÉ 
PRIESTORY TSKPRIESTORY TSK
Ul. k dolnej stanici

1. – 3. 4. | Stretnutie – Setkání 
28. družobná výstava výtvarníkov a fo-
tografov regiónov Trenčín a Uherské 
Hradiště.

CENTRUM SENIOROVCENTRUM SENIOROV
Osvienčimská 3, 032/743 45 35

2. – 30. 4. | Život okolo mňa
Výstava fotografi í MUDr. Jozefa Jakuša.

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

1. – 30. 4. | Tvorenie 
s potešením
Výstava prác detí od 3 – 15 rokov navšte-
vujúcich rôzne výtvarné krúžky v KCA.

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

1. – 30. 4. | Výstavky kníh pre 

deti – alebo, deti zoznámte sa 
s niečím novým
1. – 7. 4. | Andersenove 
rozprávky
8. – 14. 4. | Predstavujeme 
cudzojazyčnú literatúru
15. – 21. 4. | Šikovné ruky
22. – 30. 4. | Týždeň s Astrid 
Lindgrenovou 

KULTÚRNY DOM KULTÚRNY DOM 
ZLATOVCEZLATOVCE
Hlavná ulica

26., 27. 4. | 9.00 – 18.00 | 
Výstava skalničiek, sukulentov 
a bonsají
Výstava spojená s ponukou výpestkov 
skalničiek, konifér, kaktusov a sukulentov.

  KONCERTY

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

14. 4. | 18.00 | Trenčianska 
hudobná jar
Harmónia Seraphica – Večer piesní Giu-
seppe Verdiho. Jaroslav Pehal – bas, Da-
niel Simandl – klavír.

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

21. 4. | 18.00 | Trenčianska 
hudobná jar

Moyzesovo kvarteto a Nicola Bulfone
Komorný koncert.

28. 4. | 18.00 | Trenčianska 
hudobná jar
Komorné združenie Collegium Wartberg.
Dagmar Podkamenská-Bezačinská – sop-
rán, Jozef Podhoranský – violončelo, Ján 
Krigovský – kontrabas, Daniel Buranov-
ský – klavír.

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

5. 4. | 22.00 | Neandrtallica 
Po vyše roku sa do Trenčína vracia najdi-
vokejšia a najbláznivejšia párty, akú naše 
krásne mesto zažilo. Dj Bass(t)art a Dj
Palec zostúpia z vrchov hôr, aby opäť raz
ukázali, že vedia rozhýbať i tie najväčšie
drevá v sále.

12. 4. | 20.00 | Hardcore punk 
show
Live koncert.

19. 4. | 21.00 | Interior sounds!
Dj event.

20. 4. | 20.00 | Chiki liki tu a + 

Jealousy mountain duo (USA)
Live koncert.

25. 4. | 20.00 | The canyon 
observer
Live koncert.

26. 4. | 21.00 | Panáčik + 
Burning boy
Koncert.

30. 4. | 20.00 | Emperor (USA) 
+ J (CZ)
Live koncert.

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKAVÁŽKA
Mierové námestie 34

5., 19., 26. 4. | 19.00 | Ján 
Severský
Piatkové posedenia pri živej hudbe.

12. 4. | 19.00 | Fascination Band
Piatkové posedenia pri živej hudbe.

POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

17. 4. | 19.00 | Ján Berky Mrenica 
a Diabolské Husle
Exkluzívny koncert výnimočného hus-
ľového virtuóza a Diabolských Huslí. 
Hosťom je sólista SND M. Doboš. Koncert 
plný zábavy emócií, krásnych melódií.
Od operety k muzikálu až po slovenskú
ľudovú pieseň. Zaznejú melódie z operiet
E. Kálmána, R. Piskáčka – muzikálu – J.
Bocka – Fidlikant na streche, F. Loewe – 
My Fair Lady a iné.

19. 4. | 19.00 | La Gioia
Skupina La Gioia prezentuje hudobný štýl
– pop opera, ktorý spája populárnu hud-
bu a operný spev. Je to zoskupenie troch 
spevákov, ktorí interpretujú populárne 
piesne v štýle belcanta. Repertoár tria 
tvoria nielen skladby svetovej hudobnej
scény, ale najmä pozoruhodné úpravy
známych slovenských a českých hitov, 
ktoré v podaní La Gioia znejú doteraz ne-
počutým, originálnym spôsobom.

24. 4. | 17.00 | Hrajú nám pre 
radosť
Koncert detí Základnej umeleckej školy.

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ MESTSKÁ ŠPORTOVÁ 
HALAHALA
Mládežnícka ul.

19. 4. | 19.00 | Michal David 
v Trenčíne
Fanúšikovia Michala Davida sa môžu tešiť 
na 2 hodinový koncert nabitý energiou, 
skvelými pesničkami a zaspomínať si
na časy nielen mladosti. Neváhajte a príď-
te si vypočuť hity ako Diskopříběh, Céčka,
Pár přátel mít a mnohé ďalšie.

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

5. 4. | 19.00 | Polemic
Koncert.

10. 4. | 19.00 | Fragile
Koncert.

12. 4. | 19.00 | Zoči Voči
Koncert.

13. 4. | 19.00 | Vlasta Redl
Koncert.

26. 4. | 20.00 | Para
Lineup: Senderovci, Para, Moja Reč.
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  PRE DETI

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
22. 4. | 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).

23. 4. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
Miesto konania: pobočka Kubra (v Kultúr-
nom centre Kubra).

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

5. 4. | 18.00 | – 6. 4. | 9.00 | Noc 
s Andersenom
13. ročník medzinárodného podujatia
počas ktorého deti, ktoré sú prihlásené
za čitateľov knižnice, „ponocujú“ medzi
knihami za účasti spisovateľky, Trenčanky,
Márie Hanovej. Účasť treba vopred doho-

p y y

voriť na t. č. 032/746 07 15.

MC SRDIEČKOMC SRDIEČKO
Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2,
032/743 04 32

9., 16., 23., 30. 4. | 16.30 | 
Popoludňajšie Riekankovo
15. 4. | 16.00 | Vyrábame 
s deťmi
Kytica, ktorá nezvädne – papierová.

16., 30. 4. | 10.00 – 12.00 | 
Riekankovo
Deti a mamy sa spoločne hrajú pri rie-
kankách.

ZŠ, DLHÉ HONYZŠ, DLHÉ HONY
9., 16., 23., 30. 4. | 17.00 | 
Cvičenie detí s rodičmi 

TJ SOKOL
Mládežnícka 2

10., 17., 24. 4. | 17.00 | Cvičenie 
detí s rodičmi

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

5. – 6. 4. | Noc v Detskom 
kútiku
Deti vo veku 6 – 12 rokov môžu prespať 
v detskom kútiku – samozrejme budú 
mať rôzne aktivity počas noci, ako výlet 
s baterkou po centre, rozprávky, fi lmy
a pod.

20. 4. | Strikeman show
Aktívny program plný pohybu a tanca 
určený pre deti a mládež.

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

17. 4. | 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.

7. 4. | 14.00 – 16.00 | Farebná 
nedeľa
Tradičné nedeľné tvorivé podujatie v Ate-
liéri Majstra Galerka. Podujatie je určené
pre všetky deti, ktoré radi tvoria, vymýšľa-
jú a hrajú sa s výtvarným umením.

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

1. – 30. 4. | Tancujúce tigríky – 
tanečné jasličky
Prvé tanečné jasličky pre deti od 1,5 
roka s rodičom. Informácie a prihlášky 
na 0903 783 724.

1. – 30. 4. | Tanečná škola 
Goonies
Tanečná škola moderného tanca. Informá-
cie a prihlášky na 0915 101 051.

1. – 30. 4. | Tanečná skola Aura 
dance
Tanečná škola moderného tanca pre deti 
od 4 do 20 rokov. Informácie a prihlášky 
na 0908 731 125.

1. – 30. 4. | CVČ Trenčianske 
Teplice – tanečná škola 
Tanečná škola moderného tanca pre deti 
od 4 – 18 rokov. Informácie a prihlášky 
na 0903 793 557.

2., 9., 16., 23., 30. 4. | 15.00
– 17.00 | Klub malých 
keramikárov
Tvorivé dielne pre deti od 6 do 14 rokov 
s výučbou základnej práce s hlinou a gla-
zúrou a inými netradičnými materiálmi. 
Prihlášky a informácie na 0908 210 940
alebo info@kcaktivity.sk.

11., 18., 25. 4. | 10.00 – 11.00,
16.00 – 17.00 | Tvorenie 
s potešením pre najmenších 
Tvorivé popoludnie pre deti od 2 rokov
v sprievode jedného z rodičov. Výtvarné
techniky so zameraním na rozvíjanie jem-

nej motoriky rúk a tvorivého myslenia. 

11., 18., 25. 4. | 15.00 – 16.30 | 
Tvorivé dielničky – Klub
Deti vo veku 6 – 15 rokov si môžu vyskú-
šať zaujímavé umelecké techniky. Klub je 
určený pre všetky úrovne od začiatočníkov 
až po pokročilých. 

5., 12., 19., 26. 4. | 15.00 – 16.00 | 
Šikovné pršteky 
Tvorivé a keramické workshopy pre deti
ZŤP.

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

27. 4. | 15.00 – 18.00 | Mami to je 
pre teba
Tvorivé dielničky nielen pre deti, ale aj pre
dospelých.

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

21. 4. | 16.00 | Detský divadelný 
klub: Divadlo Piki: Elá a Hop

Počas 50 minút spolu s deťmi navštívime
strašidelný zámok, múzeum voskových
fi gurín, zúčastníme sa nakrúcania fi l-
movej rozprávky, zájdeme na koncert, aj 
na karneval.

  VOĽNÝ ČAS

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
30. 4. | 16.00 | Tradičné stavanie 
mája s dychovou hudbou 
Opatovanka.
1. 5. | 10.00 – 18.00 | Majáles
Celodenný program s folklórom, dychov-
kou a slovenskými evergreenmi, tvorivé
dielne a hry pre deti, májový gazdovský 
jarmok plný dobrých vôní a chutí.

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

10., 17., 24. 4. | 8.00 – 9.30 | 
Babi, pošli mi to mejlom
Inštruktáž na zvládnutie základov PC 
a komunikácie prostredníctvom e-mailu 
pre seniorov. Kontakt na prihlásenie: 
032/770 83 14.

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

12. 4. | 9.00 – 14.00 | Jazykový 
kvet – Language Flower 2013
Celoslovenská akreditovaná súťaž v pred-
nese poézie, prózy a divadelných pred-
stavení detí a mládeže v cudzích jazykoch 
– krajské fi nále.

16. 4. | 16.00 | Kým som šťastný
Prezentácia knihy Oľgy Feldekovej spojená 
s autogramiádou a predajom knihy.

18. 4. | 16.00 | Predchádzanie 
depresiám
Ako možno utvárať svoj život , aby sme 
znížili riziko depresie? Diskutuje MUDr. M.
Margočová a PhDr. O. Lacková.

25. 4. | 16.00 | Sladké sny 
Prezentácia knihy trenčianskej rodáčky 
Martiny Monošovej v rámci cyklu Pozná-
vame Trenčanov.

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

6. 4. | 19.00 | Vernisáž výstavy 
Okamihy + koncert Jelly Belly
Jelly Belly je tanečno-phanková forma
hluku. Zvukoví remeselníci ignorujú ukon-
čenie deväťdesiatych rokov dvadsiateho
storočia a podľa vlastných slov je ich po-
slaním hudbou namiesto zbraní oslobodiť 
bájnu krajinu Východného pobrežia.

13. 4. | 11.00 | Handmade burza
Na tejto burze sa budú predávať hlavne 
handmade, čiže ručne vyrábané výrobky.

Pokiaľ má ale niekto záujem predávať 
svoje knihy, MC kazety, CD, DVD, vinyly,
plagáty, pohľadnice, skrátka všetky takéto
zaujímavé vecičky, ste tiež vítaní.

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

5., 12., 19., 26. 4. | 10.30 | Mami 
spricht Deutsch
Mamičky sa rozprávajú po nemecky a deti
sa pri nich hrajú.

11., 18., 25. 4. | 10.30 | Mommie's 
English Club
Mamy sa rozprávajú po anglicky a deti sa
pri nich hrajú.

MC SRDIEČKOMC SRDIEČKO
Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2,
032/743 04 32

9., 16., 23., 30. 4. | 9.00 – 9.45 | 
Joga pre mamičky
Cvičenie vhodné pre mamičky s deťmi.

9., 23. 4. | 10.00 | Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
Vedie laktačná poradkyňa Milka Hrom-
níková.

9., 16., 23., 30. 4. | 18.00 – 19.30 | 
Joga v tehotenstve
Vhodný pohyb v období tehotenstva pre 
rozhýbanie a uvoľnenie celého tela.

10., 17., 24. 4. | 17.00 | Cvičenie 
pre tehotné – profylaxia
11. 4. | 16.30 | Homeopatia pre 
deti
Hľadáte jemný a prirodzený spôsob liečby 
vašich detí? Príďte sa porozprávať o ho-
meopatii. Povieme si pár faktov, odstráni-
me pár mýtov a pridáme pár konkrétnych
liekov na úrazy a bežné ochorenia našich
detí (nádchy, chrípky, …).

18. 4. | 16.30 | Cyklus 
rodičovských diskusií 
s Mgr. Veronikou Kuricovou
8. téma: Prvý rok v živote dieťaťa – budu-
jeme základy pre spokojný život.

HOSS SPORT CENTERHOSS SPORT CENTER
Karpatská 7537

8., 15., 22., 29. 4. | 9.30 – 11.30 | 
Outdoorové cvičenia rodičov 
s deťmi
Len za priaznivého počasia. Zabezpečený
pitný režim, WC, prebaľovací pult.

6. 4. | 9.30 – 11.30 | Cvičme celá 
rodina – mama, tato a detičky 
Cvičenie na čerstvom vzduchu s rôznymi 
cvičebnými pomôckami.

CENTRUM SENIOROVCENTRUM SENIOROV
Osvienčimská 3, 032/743 45 35

1. – 30. 4. | 9.30 – 11.00 | 
Cvičenie pre ženy
5., 8., 12., 15., 19., 22., 26., 29. 
4. | 9.30 – 12.00 | Spevácka 
skupina Sihotiar
8., 15., 22., 29. 4. | 16.00 – 17.00 | 
Joga pre ženy
8., 15., 22., 29. 4. | 14.00 – 17.00 | 
Keramika – klub
8., 15., 22., 29. 4. | 9.00 – 17.00 | 
Pedikúra
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8. 4. | 16.00 | Bonsaj klub
9., 16., 23. 4. | 14.00 – 17.00 | 
Jednota dôchodcov Slovenska 
č. 5
9. 4. | 15.00 | Prednáška 
a beseda s Mestskou políciou
10., 17., 24. 4. | 9.00 – 12.00 | 
Jednota dôchodcov Slovenska 
č. 27
10., 17., 24. 4. | 10.00 – 11.30 | 
Brušné tance
10., 17., 24. 4. | 15.00 – 17.00 | 
Diabetes – konzultácie
10., 17., 24. 4. | 16.00 – 17.00 | 
Angličtina
10., 17., 24. 4. | 16.00 – 17.00 | 
Nemčina
11., 18., 25. 4. | 11.00 – 16.00 | 
Masáže
11., 18., 25. 4. | 15.00 – 17.00 | 
Taroky a kartové hry
16. 4. | 15.00 | Dedenie
Prednáša JUDr. Stanislav Kecera.

25. 4. | 16.00 | Poľský klub 

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

1. – 30. 4. | Gitara s Ivanom 
Dobiášom
1. – 30. 4. | Gitara s Dušanom 
Dobiášom
1. – 30. 4. | Klavír s Natáliou 
Říhovou
9., 16., 23., 29. 4. | 19.00 – 20.00 | 
Dance aerobik
10., 17., 24. 4. | 19.00 – 20.00 | 
Pilates s Aničkou
11., 18., 25. 4. | 17.30 – 18.45 | 
Joga v dennom živote
11., 18., 25. 4. | 18.00 – 19.00 | 
Basic-step aerobik
11., 18., 25. 4. | 19.00 – 20.00 | 
Basic aerobik
5., 12., 19., 26. 4. | 18.30 – 20.00 | 
Zumba
8., 15., 22., 29. 4. | 10.00 – 11.00 | 
Cvičenie pre seniorov
8., 15., 22., 29. 4. | 17.00 – 18.30, 
18.30 – 20.00 | Tai – chi pre 
začiatočníkov aj 
pokročilých 

10. 4. | 13.30 – 15.30 | Akadémia 
III. veku

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKAVÁŽKA
Mierové námestie 34

6. 4. | 17.00 | Zuzana Mareková
Rozprávanie študentky študujúcej výtvarníc-
tvo v Anglicku, prezentácia vlastnej tvorby.

13. 4. | 17.00 | Veronika Šikulová: 
Miesta v sieti
Autorské čítanie a beseda s autorkou.

14. 4. | 17.00 | Spomínanie vo 
Vážke: Pepo Jelínek

Známy trenčiansky výtvarník.

20. 4. | 19.00 | FolklórVážka
Ľudová zábava – hrá ĽH Kvit.

28. 4. | 17.00 | Slávka Očenášová
Spomienky spisovateľky na výtvarníka 
Igora Rumanského.

POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

8. 4. | 16.00 | Hlavné zásady 
pestovania ovocných drevín 
v tvare štíhle vreteno
Prednáša Ing. Boldiš.

14. 4. | 7.00 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov pivných 
kuriozít 
14. 4. | 16.00 | Beseda 
s Ing. Lacom Levčíkom
Beseda s členom komisie pre riešenie le-
teckých mimoriadnych udalostí v letovom
priestore Slovenska.

18. 4. | 15.00 | Privítanie jari 
– spoločenské stretnutie 
seniorov
18. 4. | 16.00 | 350. výročie 
vpádu Turkov do Trenčína 
a okolia v roku 1663
Prednáša PhDr. Milan Šišmiš.

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

9., 16., 23., 30. 4. | 16.45 – 17.45 | 
Zdravotný pilates
Cvičenie vhodné pre začiatočníkov a ľudí 
s bolesťami chrbta.

9., 16., 23., 30. 4. | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk pokročilí
Trojmesačný konverzačný klub je vhodný
pre stredne pokročilých. Info a prihlášky
v kancelárii KcA 0908 210 940.

9., 16., 23., 30. 4. | 18.00 – 19.30 | 
Joga v dennom živote
Cvičenia jogy navrhnuté pre postupný
a trvalý rozvoj človeka a sú otvorené voči
všetkým – bez ohľadu na vek a fyzickú
kondíciu.

10., 17., 24. 4. | 18.00 – 19.30 | 
Francúzsky jazyk začiatočníci
Info a prihlášky v kancelárii KcA 
0908 210 940.

6. 4. | 14.00 | Klubové 
stretnutie OZ Veronica spojené 
s odbornou prednáškou 
6. 4. | 9.00 – 17.00 | Základné 
vzdelávanie mládežníckych 
lídrov 
Seminár je zameraný priamo na rozvoj
zručností  a získanie nových kompeten-
cií  ľudí zapojených do tvorby aktiví t pre 
deti a mládež. 

8., 15., 22., 29. 4. | 17.15 – 18.15 | 
Pilates pre začiatočníkov
8., 15., 22., 29. 4. | 17.30 – 19.00 | 
Klub francúzskej konverzácie
Trojmesačný konverzačný klub je vhodný
pre stredne pokročilých. Info a prihlášky
v kancelárii KcA 0908 210 940.

8., 15., 22., 29. 4. | 18.30 – 19.30 | 
Aerobic
Hodina s prvkami dance aerobiku spojená
s posilňovaním a strečingom.

27. 4. | 10.00 | Workshopy 
polynézskych tancov
Tento workshop je určený tanečniciam,
ktoré už majú zvládnuté princípy tanca
v bokoch. Teda buď sa už stretli s polynéz-
skymi tancami, majú za sebou základné
techniky brušného tanca alebo iných tan-
cov, ktoré využívajú pohupy a trasy bokov.

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

11., 18., 25. 4. | 17.30 – 19.00 | 
Tvorivý ateliér pre dospelých
OC Laugaricio pozýva všetkých záujemcov
o rôzne tvorivé techniky – príďte medzi
nás a oddýchnite si od každodenných
starostí a povinností. Pripravené pre Vás
budú výtvarné a umelecké aktivity pod
odborným vedením lektorov.

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

10. – 13. 4. | Poľovníctvo
6. ročník výstavy poľovníckych potrieb.

10. – 13. 4. | Záhradkár
19. ročník veľtrhu potrieb pre záhrad-
károv.

10. – 13. 4. | Včelár
17. ročník výstavy včelárskych potrieb
a včelích produktov.

10. – 13. 4. | Zdravý životný štýl
15. ročník výstavy zameranej na zdravie,
relax a vyváženosť osobnosti.

24. – 25. 4. | Trenčiansky 
robotický deň

8. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky 
robotov.

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

9., 23. 4. | 9.00 – 11.30 | Ateliér 
pre seniorov
Návštevníci ateliéru sa na jednotlivých
stretnutiach bližšie venujú rôznym výtvar-
ným technikám.

9., 23. 4. | 16.00 – 18.30 | Večerný 
ateliér pre dospelých
Ide o projekt, ktorý sa zameriava na tvo-
rivé stretnutia pre všetkých priaznivcov
výtvarného umenia.

TJ SOKOL
Mládežnícka 2

10., 17., 24. 4. | 17.25 – 18.25 | 
Kurz orientálneho brušného 
tanca pre začiatočníčky 
10., 17., 24. 4. | 18.30 – 19.30 | 
Kurz orientálneho brušného 
tanca pre pokročilé

KINO HVIEZDA
Ul. kniežaťa Pribinu 2

14. 4. | 10.00 – 15.00 | Tanečný 
workshop Flamenco

Viac informácii a prihlášky na www.
ishtar.sk, farisa.dance@gmail.com,
0903 778 862.

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALAMESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA
Mládežnícka ul.

6. 4. | 18.00 | Volejbal Extraliga 
muži Trenčín – Prešov
6. 4. | 18.00 | Basketbal muži
TJ Štadión Trenčín – BSC Bratislava.

| |

7. 4. | 10.00 | Hádzaná 
HK Štart Trenčín – Partizánske.

| |

7. 4. | 11.45 | Hádzaná
HK Štart Trenčín – Partizánske.

| |

10. 4. | 17.00 | Florbal extraliga 
muži
ŠK 1. FBC Trenčín – semifi nále prípadný 
5. zápas.

11. 4. | 13.00 – 15.00 | Hádzaná – 
turnaj mládež 
14. 4. | 11.00 – 15.00 | Volejbal 
kadeti
Trenčín – Púchov.

15. 4. | 9.00 – 14.00 | Orion 
Florbal Cup 2013
Florbalový turnaj ml. žiakov krajské kolo.

20. 4. | 18.00 | Basketbal muži
TJ Štadión Trenčín – Komárno.

| |

20. 4. | 10.00 | Hádzaná
Mladší dorast HK Štart Trenčín – Bytča.

| |

20. 4. | 11.45 | Hádzaná
Starší dorast HK Štart Trenčín – Bytča.

| |

20. 4. | 16.00 | Florbal extraliga 
play-off muži
ŠK 1. FBC Trenčín – Hurikán Bratislava.
p yp

20. 4. | 19.00 | Extraliga Volejbal 
muži
Trenčín – Prešov.

21. 4. | 16.00 | Florbal extraliga 
play-off muži
ŠK 1. FBC Trenčín – Hurikán Bratislava.
p yp

22. 4. | 9.00 – 14.00 | Orion 
Florbal Cup 2013
Florbalový turnaj starších žiakov krajské 
kolo ZŠ.

27. 4. | 7.30 – 16.30 | Hádzaná 
staršie žiačky – turnaj
28. 4. | 11.00 – 15.00 | Volejbal 
kadeti
Trenčín – Myjava.

28. 4. | 9.00 – 14.45 | Florbal 
mladší žiaci, regionálne kolo 

4 | KAM

OSPRAVEDLNENIE
V minulom vydaní Kam v Trenčíne sme
uviedli pri ponuke podujatí, ktoré sa
konali v Centre seniorov na Osvienčim-
skej ulici, nesprávnu adresu. Za chybu
sa ospravedlňujeme.
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