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Priamo na mestskom úrade
Primátorská kvapka krvi sa vydarila. 29. januára darovalo krv v sobášnej sieni mestského úradu 32 ľudí. Medzi
nimi bolo až 24 prvodarcov. Na snímke Ivana Latkóczyová, pracovníčka MsÚ Trenčín.

Národná transfúzna služba (NTS) Trenčín a Mesto
Trenčín zorganizovali novú
akciu na podporu dobrovoľného darcovstva krvi. Primátorská kvapka krvi mala premiéru 29. januára a oslovila
nielen zamestnancov úradu,
kde bolo v sobášnej sieni zriadené mobilné odberové pracovisko, ale aj mestských policajtov
a verejnosť.
„Záujemcov darovať krv bolo
tridsaťpäť. Žiaľ, troch sme museli vyradiť, no i tak považujeme
aktívnu účasť 32 ľudí na odbere
krvi za vynikajúcu. Najviac nás

však potešilo, že sme získali 24
prvodarcov. Verím, že nám všetci
budú verní aj nabudúce,““ zhodnotila akciu vedúca lekárka NTS
Trenčín Nataša Chovancová.
Prvý, kto prišiel do sobášnej
siene na odber, bol prednosta
úradu Jaroslav Pagáč. „Vždy som
chcel darovať krv, no zdravotný
stav mi to predtým nedovoľoval.
Navyše, dnes som nemusel ísť
do nemocnice, mal som to, ako sa
povie, priamo pod nosom,““ skonštatoval J. Pagáč.
Prvodarcom bol aj Robert
Buchel z mestského hospodárstva. „Akciu som sa rozhodol

podporiť z dôvodu spolupatričnosti a vzájomnej úcty medzi ľuďmi. Človek nikdy nevie, kedy bude
potrebovať transfúziu,““ povedal.
„Dnes som darovala prvýkrát, lebo je to dobrá vec. Krv
je vzácna a nikdy jej nie je dosť.
Mohla by to byť tradícia. Takýto hromadný odber bol super,
navzájom sme sa podporovali,“
uviedla Eva Hudecová z útvaru
majetku mesta, ktorá tiež podporila Primátorskú kvapku krvi.
Benjamín Lisáček z útvaru interných služieb bol už evidovaný ako darca krvi. Teraz daroval
už jedenástykrát. „Chcel som pomôcť ľuďom, ktorí budú krv potrebovať. Akcia bola fajn,“
Už dnes je isté, že sa v Trenčíne zrodila nová tradícia. Primátorská kvapka krvi by sa mala

konať znova, ešte v tomto roku.
„Chcela by som povzbudiť
každého váhajúceho a nerozhodného, aby si darovanie krvi
aspoň raz vyskúšal. Ten dobrý
pocit po odbere stojí zato. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli, aj ktorí prídu a pomôžu tak niekomu
zachrániť život,““ pozýva všetkých N. Chovancová, vedúca lekárka trenčianskeho pracoviska Národnej transfúznej služby.
„Momentálne by sme potrebovali darcov s krvnou skupinou AB
Rh negatív, ale situácia sa môže
o pár hodín zmeniť, preto uvítame darcov každej krvnej skupiny
a všetkých ochotných.““ Najbližšia možnosť darovať krv bude
napríklad počas Valentínskej
kvapky krvi 10. 2. – 14. 3. 2014
na pracovisku NTS v areáli Fakultnej nemocnice Trenčín.
(RED)
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Milí čitatelia,
vážení Trenčania,
práve držíte v rukách druhé vydanie mestských novín, ktoré
opäť mapuje trenčianske dianie za ostatné obdobie, no zároveň upozorňuje na očakávané
udalosti. Medzi ne patrí séria
obchádzok a dopravných obmedzení v súvislosti s modernizáciou železničnej trate. Informujeme o nich na stranách 4
a 5. Samozrejme, podľa ich aktuálnosti sa im budeme venovať
aj v budúcich vydaniach Infa.
31. januára vyhlásil primátor nášho mesta medzinárodnú urbanistickú súťaž. Píšeme
o nej na tretej strane.
Februárové Info ponúka
tipy na jarné prázdniny a voľné
chvíle pre všetkých. Vracia sa
však aj k minulému školskému
roku a na strane 6 konštatuje niekoľko zaujímavých faktov.
Nechýbajú dobré správy. Čítajte
na strane 8.
Jednou z nich je aj tá, o ktorej píšeme na titulnej strane
Infa. Primátorská kvapka krvi
bola úspešná a určite sa zopakuje. Pravdepodobne ešte v tomto roku. Tým, ktorí darovali 29.
januára krv priamo na mestskom úrade, patrí vďaka.
Upozorňujeme na návrat
k súťažiam s Infom. Odpoveď na otázku nájdete priamo
v mestských novinách.
Fašiangový čas v Trenčíne šokujúco narušila krvavá
udalosť, o ktorej sa hovorilo vo
všetkých médiách. Naša redakcia chce touto cestou vyjadriť
úprimnú sústrasť pozostalým
a zároveň želanie, aby takéto
zdrvujúco smutné správy naše
mesto a ľudí v ňom obchádzali.
Najnovšie vydanie Infa
vyjde 28. februára.
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Obmedzenia na Mládežníckej ulici
V časti medzi Sokolovňou a bývalým Kozlom je od 24.
januára čiastočne obmedzená doprava. Ide o súčasť
stavby modernizácie železnice.

Hoci Mládežnícka ulica zostala prejazdná pre obidva smery, od vodičov si táto situácia vyžaduje zvýšenú pozornosť.
Ako informoval zhotoviteľ
stavby, cesta bude od polovice februára v približne 20 metrovom úseku zúžená, pričom
autá budú na prejazd využívať
aj chodník. Výškový rozdiel medzi cestou a chodníkom bude vyrovnaný doloženými cestnými
panelmi.
Obmedzenie sa bude týkať aj pohybu chodcov. Tí budú
môcť prechádzať po spevnenom
chodníku, vedenom bližšie k železničnej trati. Táto situácia potrvá približne do konca marca.
(RED), FOTO (JČ)

Bezpečnostné
opatrenia
na Braneckého ulici

Budovanie
kanalizácie
pokračuje

Po zobojsmernení Braneckého ulice sa priechod
pre chodcov pri Strednej zdravotníckej škole stal
miestom čoraz častejšie hroziacich kolízií.

V zozname rozkopaných ulíc
je od januára už aj Ulica Matice slovenskej.

Aj na základe podnetov občanov navrhlo mesto
doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia v bezprostrednej blízkosti priechodu. Zvislé
dopravné značenie „Priechod pre chodcov“
“ je dnes
na ﬂuorescenčnom podklade. Realizácia vodorovného dopravného značenia
na červenobielom podklade je naplánovaná v jarných
mesiacoch, kedy sa budú obnovovať vodorovné dopravné značenia na mestských
komunikáciách.
Smerom od Námestia
sv. Anny je pred priechodom

pre chodcov zastávka MHD.
V čase státia viacerých autobusov na zastávke nebol
priechod pre chodcov dostatočne viditeľný. Preto
mesto doplnilo pri budove
Slovenskej sporiteľne dopravné značenie, ktoré naň
upozorňuje.
V tejto lokalite sa nachádza viacero škôl. Vodičov
na túto skutočnosť upozorňuje nové zvislé dopravné
značenie „Deti“, ktoré bude
vjarných mesiacoch doplnené aj vodorovným dopravným značením so symbolom
„Deti“.

Dôvodom je výstavba kanalizácie a preložka vodovodu. Ide
o súčasť projektu „Intenziﬁkácia
čistiarní odpadových vôd, odkanalizovane a zásobovanie pitnou vodou
v trenčianskom regióne“.
Práce sa začali 20. januára 2014
približne v polovici ulice v časti bez
asfaltového krytu. Trvať by mali
predbežne do polovice apríla, pričom skončia v križovatke s Istebníckou ulicou.
Ako informoval zhotoviteľ stavby, rozkopávky budú realizované
na menších úsekoch, ktoré budú
pre vozidlá neprejazdné. Prístup
k nehnuteľnostiam bude zabezpečený iba pre peších.

(RED)

(RED)

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Dve vstupenky na koncert kapely Puding pani Elvisovej, ktorý
sa uskutoční 7. februára 2014 o 20.00 hodine v Steps Clube
v Trenčíne.
Prvý ročník podujatia Primátorská kvapka krvi sa stretol s veľkým
záujmom. Koľko ľudí prišlo darovať krv?
Odpovede posielajte do 5. februára na info@trencin.sk

31. január 2014

Súťaž Trenčín – mesto na rieke je vyhlásená
Mesto Trenčín vyhlásilo 31. januára 2014 pripravovanú
medzinárodnú verejnú anonymnú ideovú súťaž na urbanistické riešenie prepojenia centra mesta s oboma
brehmi rieky Váh.

Súťaž má vlastnú webovú
stránku www.2014.trencin.sk
vytvorenú v slovenskom aj v anglickom jazyku. Podľa zadania
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internetovej stránke. Tiež je
možné tam klásť organizátorom
otázky a anonymne zaregistrovať súťažné návrhy.

čo nám tu pred viac ako sedemdesiatimi rokmi zanechal pán Ferdinand Silberstein-Silvan, tak
neuveriteľné nadčasové urbanistické dielo, akým je Sihoť,““ povedal primátor mesta Richard
Rybníček, ktorý svojim podpisom potvrdil začiatok súťaže.



STRUČNE

M

esto Trenčín malo k 1.
januáru 2014 zaevidovaných 55 452 obyvateľov. Oproti 1. januáru minulého roka
je to len o 71 občanov menej.
Z Trenčína sa odsťahovalo 730
ľudí, naopak 617 občanov tu
našlo svoje nové bydlisko.
našom meste sa v roku
2013 narodilo 2 054 detí,
z toho 1 061 chlapcov a 993
dievčat.
ajčastejšími menami, ktoré
dávali rodičia svojim deťom
minulý rok boli pre chlapcov
Jakub, Michal a Matej. U dievčat sa stali najpopulárnejšími
menami Nina, Ema a Nela.
anželstvo uzavrelo
v Trenčíne v uplynulom
roku 265 snúbeneckých párov.
Cirkevných sobášov bolo 126
a civilných 139. Došlo aj
k rozvodom. K radikálnemu
kroku sa rozhodlo 124 manželských dvojíc.

V
N

M

Maketa súčasného stavu časti mesta Trenčín zobrazuje historické centrum s hradným bralom, hradom na kopci a časťou lesoparku Brezina, priľahlé časti centra mesta, vrátane rieky Váh a časť pravého brehu rieky Váh s priamou väzbou na centrum mesta.
sa od súťaže očakávajú sebavedomé a svieže návrhy, ktoré
sa stanú podkladom pre tvorbu Územného plánu centrálnej
mestskej zóny. Všetky potrebné
informácie a podklady k súťaži je
možné získať práve na uvedenej

„Chcem popriať všetkým riešiteľom a medzinárodným tímom, ktoré sa budú na riešení
centrálnej mestskej zóny podieľať, aby mali šťastnú ruku, nápady a otvorenú myseľ. Želám si,
aby dokonca boli ešte lepší ako to,

VÝSLEDKY SÚŤAŽE BUDÚ ZNÁME V MÁJI
 Zaregistrovať sa na stránke www.2014.trencin.sk je možné
od 31. januára do 4. marca.
 Uzávierka pre podávanie súťažných návrhov je 24. apríla.
 Vyhlásenie výsledkov bude do 19. mája 2014.
 Všetky návrhy budú vystavené na výstave a prezentácii, ktorú
mesto usporiada v septembri 2014.
 Súťaž vyhlásilo Mesto Trenčín s podporou Blokového grantu
pre podporu partnerstiev, Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorý je ﬁnancovaný z príspevkov Švajčiarskej konfederácie a spoluﬁnancovaný zo štátneho rozpočtu SR – z ktorého
mesto na súťaž získalo nenávratný ﬁnančný príspevok vo výške
vyše 80 tisíc eur.
 Mestské zastupiteľstvo podporilo vyhlásenie súťaže sumou
70 tisíc eur.
 Partnermi súťaže sú Centrum excelencie SPECTRA pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a HSR, Hochschule
fur Technik Rappersvil, Švajčiarsko. Tieto dve inštitúcie sa budú
podieľať na hodnotení súťažných návrhov.
(RED)



MAKETA ÚZEMIA JE
V MESTSKEJ KLUBOVNI

Jedným z podkladov, ktoré
dalo mesto pri tejto príležitosti
vypracovať, je aj fyzický model
– maketa centrálnej mestskej
zóny, v ktorej je už zapracovaný
nový železničný most cez rieku
Váh a preložená železničná trať.
Trenčania tak majú možnosť
získať názornú predstavu o území, ktoré je predmetom riešenia
medzinárodnej súťaže Trenčín –
mesto na rieke. Maketa je zložená z rozoberateľných častí, aby
víťazný návrh, ktorý bude v júni
vybraný medzinárodnou porotou, mohol byť neskôr spracovaný do fyzického modelu v rovnakej mierke a jednoduchým
spôsobom vložený do existujúcej makety.
Maketa bude počas februára vystavená v Mestskej klubovni
v priestoroch Kultúrno-informačného centra na Mierovom námestí a prístupná počas riadnych
otváracích hodín KIC.
(RED)

V
P

roku 2013 zomrelo 987
Trenčanov.
odľa štatistík mestskej evidencie obyvateľstva mal
Trenčín k 1. januáru 2014 najviac obyvateľov vo veku od 18
do 60 rokov (33 734). Druhou
najpočetnejšou skupinou boli
seniori nad 60 rokov (13 292).
Na treťom mieste boli deti vo
veku od 6 do 15 rokov (3 930).
Troj až šesťročných obyvateľov mal Trenčín 1 576, detí
do troch rokov 1 550 a najmenej bolo tínedžerov vo veku 15
– 18 rokov (1 367).
j v roku 2014 majú
trenčianski seniori vo veku
nad 70 rokov vstup na krytú
plaváreň na dve hodiny
zdarma. Ide o každú prvú
stredu v mesiaci od 13.30
do 15.30 hodiny.

A

N

ajbližší Deň otvorených
dverí u primátora mesta Richarda Rybníčka bude
v pondelok 3. marca 2014. Potrvá od 14.00 do 18.00 hodiny.
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MODERNIZÁCIA ŽELEZNICE

Uzavretie priecestia na Vlárskej ulici je v pláne na leto
Už v januárovom vydaní INFO TRENČÍN sme priniesli
správy o plánovaných zmenách, ktoré mesto čakajú
v roku 2014 v súvislosti s pokračovaním stavby modernizácie železničnej trate. Zároveň sme prisľúbili podrobnejšie informácie o pripravovaných nevyhnutných
obmedzeniach a obchádzkových trasách, týkajúcich sa
prevažne časti Zámostie.



na Hlavnej ulici v Zlatovciach.
Do Istebníka sa vozidlá dostanú cez ulicu Na kamenci, ktorá
bude pri kultúrnom dome rozšírená. Ďalej pôjdu Majerskou
ulicou až ku kultúrnemu domu
v Istebníku.

smere bude obchádzková trasa značená po Orechovskej ulici, ktorá bude len jednosmerná.
Riešenie asi najviac problematického bodu v tejto obchádzkovej trase je v súčasnosti v rukách dopravného projektanta.

PODJAZD NA VLÁRSKEJ
BUDÚ STAVAŤ ROK

Začiatok budovania podjazdu popod železničnú trať
na Vlárskej ulici je naplánovaný s príchodom letných prázdnin. Ako informoval zhotoviteľ
stavby, práce na ňom budú trvať celý jeden rok. Pre automobilovú i pešiu dopravu to bude
znamenať veľký zásah do jej
organizácie.
Prvá etapa obchádzok potrvá do sprevádzkovania nového podjazdu na Brnianskej ulici
medzi Zlatovcami a Záblatím,
čo znamená takmer do konca
roka 2014.



ZNOVA OTVORIA
ČIERNY MOSTEK

K jeho obojsmernému sprejazdneniu pre osobné automobily by malo na Žabinského ulici dôjsť už v apríli. Pomôže tak
v doprave smerujúcej na Zamarovce a Hrabovku. Zhotoviteľ tiež dočasne upraví komunikáciu tak, aby pri mosteku mali
vodiči dostatočný rozhľad. Zároveň bude na križovatke s Bratislavskou ulicou povolené aj zo
Žabinskej ulice len pravé odbočenie. Vozidlá smerujúce do centra mesta tak odbočia vpravo na Bratislavu, na okružnej

Obchádzková trasa pre
osobné automobily v smere
Zamarovce – centrum mesta.

križovatke pri Lidli sa otočia
a budú môcť pokračovať do centra. Čierny mostekk by mal byť
otvorený do konca tohto roka.



AKO DO ISTEBNÍKA
A ZAMAROVIEC

Náhradná trasa bude značená cez úrovňové priecestie

Autobusy a nákladná doprava v smere na Hrabovku budú
trasované po Medňanského ulici
a v opačnom smere po Podjavorinskej. Aby nebolo úplne zamedzené parkovanie na týchto uliciach, budú jednosmerné.
V smere na Zamarovce
budú môcť ísť autá po Istebníckej a Vlárskej ulici. V opačnom

Ide o križovatku ulíc Istebnícka, Orechovská, Majerskej
a Medňanského.
Na mieste železničného
priecestia sa môže vytvárať pri
jeho uzavretí väčší rad áut. Ďalšie riešenia obchádzok budú
smerované tak, aby vodiči zvyknutí ísť po Bratislavskej ulici
napríklad do Záblatia, priemyselného parku alebo na Nové
Mesto nad Váhom, nešli po Bratislavskej ulici.



Riešenie obchádzky
v Orechovom a Istebníku
v smere na Zlatovce.

UVAŽUJÚ O VYUŽITÍ
ČASTI DIAĽNICE

Pre osobné automobily je navrhovaná aj možnosť dočasného
využitia diaľničného privádzača pri stredisku správy a údržby
diaľnic. O tomto riešení rokoval
primátor mesta Richard Rybníček s ministerstvom dopravy
SR, diaľničnou spoločnosťou
a políciou. Žiadna z týchto inštitúcií nevidí zásadný problém
v sprístupnení privádzača pre
osobné automobily.

31. január 2014



SMER Z TRENČÍNA
NA BRATISLAVU

Autá idúce na Bratislavu
z centra mesta, budú mať vyznačenú obchádzku po Električnej
ulici okolo Obchodnej zóny Belá
na cestu I/50 v smere Drietoma.
Pre vozidlá do výšky 3,8 metra,
ktoré prejdú cestným mostom,
bude obchádzková trasa vedená pod most cez Ulicu Ľudovíta
Stárka. Potom ďalej po Brnianskej a Zlatovskej ulici.
Primátor rokuje s ministerstvom dopravy SR a Slovenskou
správou ciest o tom, aby v čase
týchto obchádzok bola už zrealizovaná nová prípojka Zlatovskej ulice na diaľničný privádzač. V súčasnosti je vo ﬁnálnej
fáze príprava projektovej dokumentácie a všetko nasvedčuje
tomu, že by sa pripojenie malo
stihnúť. Jeho realizáciu bude
spoluﬁnancovať aj Mesto Trenčín. V tohtoročnom rozpočte
mesta je na tento účel vyčlenených 400 tisíc eur.



ZMENY PRE PEŠÍCH

Pre chodcov bude vybudované dočasné priecestie cez železnicu pri okružnej križovatke

na Bratislavskej ulici (pri Lidli).
Tiež budú môcť využívať starý
železničný most, ku ktorému sa
dostanú po hrádzi a v čase budovania mostovky nad hrádzou
po upravenej
p
p
j Radlinského ulici.
K úprave niektorých priechodov
pre chodcov dôjde na Bratislavskej ulici.
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né ešte pred uzavretím priecestia na Vlárskej ulici. Ako však
ukázali doterajšie pravidelné
stretnutia vedenia mesta so
zhotoviteľom stavby modernizácie železnice,, zástupcami
p
Slovenskej správy ciest či dopravnou políciou, musia byť
vždy skoordinova-

né s ostatnými stavbami v meste, najmä s rekonštrukciou
kanalizácie.
(RED)

S OHĽADOM NA ĎALŠIE
STAVBY V MESTE

Niektoré
dopravné
riešenia
budú
zavede-

Osobné autá budú
mať možnosť využiť
obchádzku po diaľnici D1.

Malá stavba sa začne na jar
V júni 2013 podpísal primátor Richard Rybníček Zmluvu
o spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR).
Na jej základe ŽSR dobudujú siete k plavárni, upravia
niektoré komunikácie, vybudujú parkovisko. Zrealizujú
takzvanú malú stavbu.

Mestské
zastupiteľstvo schválilo na svojom prvom
tohtoročnom
rokovaní 28. januára prenájom
časti mestských komunikácií

v Zámostí, mosta na Ostrov
a časti pozemkov na Mládežníckej ulici a na Ostrove pre Železnice Slovenskej republiky. Prenájom na dobu určitú za cenu 1

ČO SA BUDE REALIZOVAŤ V RÁMCI MALEJ STAVBY
1 rekonštrukcia starého mosta na Ostrov
2 výstavba lávok pri starom moste na Ostrov
3 úprava komunikácie na Ostrove od starého mostu, vrátane zjazdu k novej letnej plavárni, a to v celej dĺžke objektu
plavárne
4 realizácia 62 parkovacích miest pri novej plavárni
5 rekonštrukcia Mládežníckej ulice pred mostom
6 vybudovanie inžinierskych sietí k letnej plavárni
7 realizácia parkoviska za krytou plavárňou
Všetky časti Malej stavby budú po kolaudácii bezodplatne
prevedené do majetku mesta.

Nová letná plaváreň bude otvorená v lete 2015.
euro súvisí aj s položením inžinierskych sietí. Investor vybuduje nové rozvody pitnej vody,
splaškovej a dažďovej kanalizácie, STL plynovodu, elektrické rozvody, verejné osvetlenie
a zrekonštruuje časť Mládežníckej ulice a parkovisko za krytou
plavárňou.
Nové
rozvody
inžinierskych sietí budú uložené v rámci rekonštrukcie mosta na pridaných lávkach a podzemné siete
na Ostrove budú uložené v rámci
novobudovaných chodníkov pre

peších a novej povrchovej úpravy komunikácií. „Tento prenájom je v súlade so zmluvou medzi
Mestom Trenčín a Železnicami
Slovenskej republiky zo dňa 26. 6.
2013,““ pripomenul primátor Richard Rybníček. „Ide o záväzok
investora (ŽSR) zabezpečiť dopravný prístup do mestskej časti
Záblatie a Zlatovce a vybudovať
infraštruktúru k novej letnej plavárni na Ostrove. Ide o investíciu
6,5 milióna eur bez DPH. Mesto
bude pri realizácii tejto takzvanej
malej stavby súčinné.“
(RED)
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Stúpa záujem o ruský jazyk
Žiaci trenčianskych základných škôl uprednostňujú
anglický a ruský jazyk pred nemčinou. V certifikovanom
testovaní deviatakov boli v matematike a slovenčine
lepší ako celoslovenský priemer.



ZÁKLADNÉ ŠKOLY

V 192 triedach základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa v školskom roku
2012/2013 vzdelávalo 4 110 žiakov, z toho 83 detí so zdravotným znevýhodnením. Pre intelektovo nadané deti s IQ nad 130
slúži projekt APROGEN. Realizuje sa v ZŠ Kubranská. Kvaliﬁkovaní pedagógovia sa v minulom školskom roku venovali 82
mimoriadne nadaným deťom.
V deviatich základných školách, základnej umeleckej škole
a centre voľného času pracovalo
v minulom školskom roku 345
pedagogických zamestnancov.
Školské kluby navštevovalo spolu 1 399 detí.



MATERSKÉ ŠKOLY

Mesto má vo svojej pôsobnosti 16 materských škôl, ktoré
navštevovalo 1 505 detí, z toho
495 predškolákov. Výchovno-vzdelávaciu činnosť s deťmi vykonávalo v 66 triedach 135 kvaliﬁkovaných učiteliek.



ŠPORT NA ŠKOLÁCH

Športovo nadaní žiaci mali
opäť možnosť rozvíjať svoj talent. Tridsaťročnú tradíciu vo
výchove mladých hokejistov má
ZŠ na Hodžovej ulici. Hokejové

triedy navštevuje 98 chlapcov,
nielen z Trenčína. V ZŠ na Ulici L. Novomeského už tretí rok
pracujú športové triedy so zameraním na futbal. Evidujú 110
mladých futbalistov. Na škole
je možnosť sa venovať i volejbalu a dievčenskej hádzanej. Karate sa teší obľube aj na ZŠ Veľkomoravskej. ZŠ Na dolinách
dáva priestor v rámci školského športového strediska nádejným futbalistom, hádzanárkam
a karatistom.



foto: archív ZŠ Veľkomoravská
súťaží a olympiád. Trenčianske
CVČ patrí medzi malú skupinu
centier na Slovensku, ktoré nevyberajú za záujmovú činnosť
poplatok.



ZUŠ K. PÁDIVÉHO

V TESTOVANÍ
DEVIATAKOV
NADPRIEMER

Školu navštevovalo vo všetkých odboroch spolu 1 203 žiakov. Do rekonštrukcie budovy,
kde dnes umelecká škola sídli,
smerovala jedna z najväčších
mestských investícií v uplynulom období. Do výmeny okien,
rekonštrukcie a zateplenia fasády mesto investovalo 154 tisíc
eur. Práce budú dokončené v jarných mesiacoch.

Celoslovenské certiﬁkačné
testovanie žiakov 9. ročníkov
základných škôl sa uskutočnilo 13. marca 2013. Trenčianski
deviataci dosiahli v matematike
a slovenskom jazyku a literatúre lepšie výsledky, ako bol celoslovenský priemer. V matematike boli lepší o 7,92 percenta
a v slovenskom jazyku a literatúre o 5,27 percenta.





CENTRUM
VOĽNÉHO ČASU

Centrum
voľného
času
(CVČ) malo v minulom školskom roku 387 členov, z toho
355 detí do 15 rokov a 32 mládežníkov nad 15 rokov. Zameriava sa najmä na pravidelnú
záujmovú činnosť a organizáciu

PREFERUJÚ
ODBORNÉ ŠKOLY

Žiaci, ktorí skončili školskú
dochádzku v roku 2013, dali
do značnej miery prednosť pokračovaniu štúdia na stredných
odborných školách s maturitou.
Kým na špecializovaných stredných školách bolo umiestnených

Stĺpy verejného osvetlenia na hrádzi mesto namaľuje
Osvetlenie hrádze v úseku od penziónu Zuzana po lávku
pre p
p
peších mesto zabezpečilo
p
začiatkom decembra. V jarných mesiacoch budú stĺpy namaľované.

Umiestnenie šiestich stožiarov so svetlami na hrádzi podliehalo niekoľkým súhlasným
stanoviskám zainteresovaných
strán. Mesto riešilo osvetlenie
hrádze najrýchlejším možným
spôsobom a osadilo stĺpy verejného osvetlenia aj bez povrchovej úpravy. Prioritou bolo vyjsť
v ústrety obyvateľom v danej lokalite, pre ktorých je v čase modernizácie železničnej trate tento
úsek jedinou možnosťou na peší
prechod zo Zámostia do centrálnej mestskej zóny a opačne.
Samozrejme, na jar budú
stĺpy ošetrené a namaľované.
Dnes je dôležité, že celý úsek je
dostatočne osvetlený.
(RED)

213 žiakov, na gymnáziá sa prihlásilo spolu 179 žiakov.
VIAC NA WWW.TRENCIN.SK
(ŠKOLSKÝ ÚRAD).

MLADÍ V AKCII
Akčný plán politiky
mládeže mesta Trenčín
má podporovať a zlepšovať život mladých ľudí
v meste. Zameriava sa
na vzdelávanie, prístup
k informáciám, bývanie,
zamestnanosť, zdravie
a aktívne využívanie
voľného času.

Jednotlivé úlohy realizujú
v spolupráci s útvarmi mestského úradu mimovládne organizácie, kultúrne centrá
a neziskové organizácie, ktoré sa venujú deťom a mládeži
v meste.
V minulom roku sa podarili naplniť takmer všetky plánované ciele. Bola vytvorená
sieť mladých ľudí v Trenčíne
a okolí so záujmom o dobrovoľníctvo a tvorbu vlastných
podujatí. Pomáhali napríklad
občianskemu združeniu Autis, ktoré sa venuje autistickým deťom, boli nápomocní
pri realizácii Zeleného bazaru
a, okrem iného, sa angažovali
aj v projekte Digitálne mesto.
Na trenčianskych základných školách boli zriadené
žiacke školské rady. „Je dôležité zvyšovať demokraciu a aktívnu participáciu mladých
ľudí,““ povedal k téme na rokovaní mestského parlamentu poslanec Daniel Beníček.
Zastupiteľstvo 28. januára schválilo Akčný plán politiky mládeže mesta Trenčín
na rok 2014. Jeho prioritnou
témou je podpora účasti mládeže na riadení spoločnosti
a výchova k aktívnemu občianstvu.
(RED)

31. január 2014
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V nemocnici otvorili unikátne pracovisko
V trenčianskej Fakultnej nemocnici otvorili 30. januára 2014 pracovisko hyperbarickej oxygenoterapie. Ide
o vedecko-výskumné pracovisko Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka.

Hyperbarická oxygenoterapia je modernou metódou v liečbe mnohých ochorení. Okrem
liečby rán sa dá využiť aj u ochorení ako sklerosis multiplex,
špeciﬁckých zápalov čreva, reumatických ochorení i zmien
v perfúzii tkanív jednotlivých orgánových systémov so špeciﬁckým klinickým dôsledkom.
Od októbra 2013 do januára

2014 realizovala Trenčianska
univerzita A. Dubčeka rekonštrukciu priestorov pracoviska
HBO. Prebudované boli priestory pôvodnej budovy HBO v nemocnici a k dvom jednomiestnym hyperbarickým komorám
bola nainštalovaná nová vedecko-výskumná 12-miestna hyperbarická komora s monitorovacím systémom.

Pribudlo aj prístrojové vybavenie. Diagnostické prístroje
na stanovenie porúch funkčnosti a cievneho zásobovania
organizmu, konfokálny endomikroskopický systém i nadštandardné vedecko-výskumné
laboratórium v celkovej výške
viac ako 3 milióny eur.
Pracovisko bolo vybudované v rámci vedecko-výskumného
projektu
„Dobudovanie
technickej infraštruktúry pre
rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka
prostredníctvom hyperbarickej
oxygenoterapie“.
Pre pacientov to znamená
prínos v rozšírení terapeutických možností liečby ochorení, kde zlyháva prísun kyslíka
do tkaniva. Ide najmä o cievne
ochorenia a nimi podmienené
rany, cievne komplikácie diabetes mellitus, špeciﬁcké zápalové
ranové komplikácie, popáleniny, otravy oxidom uhoľnatým,
akútne straty sluchu, stavy
po poškodení mozgu z nedostatku kyslíka či už poškodené zápalom, po úraze alebo po mozgovej príhode.
(RED)
FOTO: ARCHÍV TNUAD

Mesto si vytipovalo štyri mestské zásahy
Mestské zastupiteľstvo schválilo v rozpočte na rok 2014
čiastku 25 tisíc eur na ich realizáciu.

s riaditeľom Gymnázia Ľ. Štúra sme sa dohodli, že budeme

Otázkou, ktoré z návrhov
trenčianskych mestských zásahov budú z tejto sumy podporené, sa zaoberala na svojom
januárovom
stretnutí
Komisia životného prostredia,
dopravy, investícií a územného
plánovania.
Ako informoval vedúci útvaru hlavného architekta Martin
Beďatš, komisia vybrala zásah

názvy ulíc.
„Po
deﬁnitívnom
výbere pristúpime
k príprave projektov, následne príslušných
povolení a potom k ich realizácii,““ povedal
č. 28 Priestor pred evanjelickým
kostolíkom, č. 6 Zelený ostrov
– pod Hasičskou, č. 15 Múrik
pri synagóge a č. 37 Maľované

M. Beďatš.
Nádej na realizáciu v budúcnosti má aj zásah č. 26 Námestie študentov. „Na rokovaní

pokračovať v príprave podrobnejšieho projektu, ako bol rozsah mestských zásahov, pričom
sa musí rešpektovať, že budova
gymnázia je národnou kultúrnou
pamiatkou. Chceme to podrobne
pripraviť pre budúcnosť a navrhnúť v rozpočte pre rok 2015,““ doplnil M. Beďatš.
Všetky informácie o projekte Mestské zásahy sú
na www.mestskezasahy-tn.sk.
(RED)
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TRENČÍN DOSTANE
Z RECYKLAČNÉHO
FONDU VIAC AKO
102 TISÍC EUR
Za vytriedené množstvá
odpadu môžu mestá
a obce na základe zákona
o odpadoch žiadať o poskytnutie príspevku z Recyklačného fondu. Nárok
na príspevok vzniká pri
hodnovernom preukázaní
separácie a zhodnotenia
príslušnej komodity.
Túto možnosť využilo aj
Mesto Trenčín a v roku 2013
požiadalo o ﬁnančný príspevok
za množstvá vytriedených zložiek odpadu za rok 2012. Mesto
preukázateľne
vyseparovalo
a zhodnotilo 441,282 tony plastov, 2 878,263 t papiera, 427,28 t
skla, 24,955 t pneumatík a 7,283
tony akumulátorov a batérií.
Správna rada Recyklačného fondu na základe týchto množstiev
rozhodla o pridelení ﬁnančnej
čiastky vo výške 102 449 eur.
Tieto ﬁnančné prostriedky môžu
slúžiť len na úhradu nákladov
spojených so zabezpečením triedeného zberu, manipuláciou,
dopravou vytriedeného odpadu
na zhodnotenie, rozširovanie
triedeného zberu a propagáciu
triedenia odpadu.
(RED)

NÁVŠTEVNOSŤ
KIC V ROKU 2013
MALA STÚPAJÚCU
TENDENCIU
V porovnaní s rokom 2012
navštívilo trenčianske
Kultúrno-informačné centrum (KIC) o takmer 4 300
klientov viac.
V roku 2013 išlo o 21 120
návštevníkov. Z celkového počtu bolo 2 150 zahraničných. Až
polovica všetkých návštevníkov prichádza v mesiacoch júl
a august. Najviac turistov prišlo
z ČR (1002), potom z nemecky
hovoriacich krajín – Rakúsko,
Nemecko, Holandsko (325),
z Veľkej Británie (205) a Francúzska (71). Z ďalších krajín sa
v KIC Trenčín informovalo 472
návštevníkov. Medzi nimi sú aj
každým rokom početnejší ruskí turisti a turisti z Talianska,
Španielska, Poľska a Maďarska.
V uplynulom roku však KIC navštívili aj turisti z USA, Brazílie,
Austrálie či Japonska.
(RED)
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Najvyššie štátne vyznamenanie
pre Rudolfa Dobiáša
Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne celoživotné úsilie pri obrane demokracie, ľudských práv a náboženských slobôd udelil 7.
januára 2014 prezident SR Ivan Gašparovič spisovateľovi a publicistovi z Trenčína Rudolfovi Dobiášovi. Pri príležitosti 21. výročia
vzniku Slovenskej republiky si ocenenia v Rytierskej sále Bratislavského hradu prevzalo celkom šestnásť osobností. Blahoželáme!

Výsledky ankety o najúspešnejších rýchlostných kanoistov
Slovenska v roku 2013 vyhlásil Slovenský zväz rýchlostnej
kanoistiky v Bratislave 17. januára 2014. Kategóriu kajakárov vyhral Peter Gelle z Dukly

Trenčín po tretí raz vo svojej
kariére. Najlepší kanoista Matej Rusnák preteká rovnako
za Duklu Trenčín a tréner z tohto klubu Radovan Šimočko je
trénerom roka. Blahoželáme!
ZDROJ: WWW.CANOE.SK

AS Trenčín vďaka odchovancom
v európskom popredí
Podľa počtu vlastných odchovancov v kádri patrí futbalový klub AS Trenčín do elitnej desiatky v Európe. Vyplýva
to z analýzy Medzinárodného
centra pre športové štúdie so
sídlom vo švajčiarskom Neuchateli. Štúdia analyzovala
zloženie súpisiek A-tímov v 31
krajinách UEFA k 1. októbru

2013. Za odchovancov považovali futbalistov, ktorí v súčasnom klube pôsobili aspoň
tri roky v období do 21 rokov.
V drese Trenčína sa v sledovanom období objavilo 68,2 percenta vlastných hráčov. Tímu
tak patrí v európskom meradle
štvrtá priečka.
ZDROJ: WWW.

FOTO: ARCHÍV KANCELÁRIA PREZIDENTA SR

Dve naj pre Adelu Ondrejovičovú
Fitnesku Adelu Ondrejovičovú v decembri 2013 najskôr
v Trenčíne na Šport festivale vyhlásili za najúspešnejšiu
športovkyňu Slovenska zo všetkých neolympijských športov
pre rok 2013. Zároveň sa 24.
januára 2014 v Bratislave stala
najlepším športovcom Slovenskej asociácie kulturistiky, ﬁtnes a silového trojboja v roku

2013. Zverenkyňa trénera Pavla Jarábka sa stala na jar majsterkou Európy nielen v kategórii bodyﬁtness junioriek,
ale i žien. Na jeseň sa postupne stala majsterkou sveta žien,
víťazkou prestížnej súťaže Arnold Classic Europe a napokon
aj majsterkou sveta junioriek.
Blahoželáme!

CORGONLIGA.SK

Škola, ktorá
to s kvalitou
vzdelávania
myslí vážne
Základná škola na Bezručovej ul. to potvrdila svojou dobrovoľnou účasťou na projekte
Komparo, v rámci ktorého sú
periodicky testovaní žiaci základných škôl a osemročných
gymnázií. Výsledkami svojich
žiakov v matematike a slovenskom jazyku sa škola zaradila
medzi 25 percent najúspešnejších škôl na Slovensku.
V januári, navyše, táto škola dostala od Národného ústavu certiﬁkovaných meraní

vzdelávania (NÚCEM)17 počítačov, ktoré majú podporiť elektronické testovanie deviatakov.
V celom trenčianskom regióne
takto pribudlo na základných
a stredných školách 168 počítačov. Ich prideleniu predchádzal
v roku 2013 rozsiahly prieskum
pripravenosti škôl na elektronické testovanie a podpis zmluvy o spolupráci medzi NÚCEM
a školou v národnom projekte.
Viac na www.zsbezrucovatn.sk.

Kroniku mesta číta
na webe čoraz viac ľudí
Kronika Mesta Trenčín je zverejňovaná na internete od roku
2003. Jej návštevnosť v roku 2013 stúpla oproti predošlému roku
o 75 percent. Celkovo bolo zaznamenaných 7 437 vstupov čitateľov. Cesta ku kronike: www.trencin.sk – O meste – Kronika mesta.

kultúra
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vyhlásila
Trenčianska nadácia
v minulom roku.
Projekt
Obnova
javiska vo Hviezde
v Trenčíne do neho
prihlásila Zuzana
Mišáková, pričom
jeho garantmi boli
Janka Sedláčková
a Martin Potočný.
To, či bude projekt podporený,
mali v rukách ľudia, ktorí mohli
na internete zaň zahlasovať. Zo

všetkých 24 prihlásených projektov získala obnova javiska
648 hlasov a tretie miesto. (RED)

31. január 2014

Javisko vo Hviezde je hotové
Nové divadelné dosky si po prvýkrát vyskúšalo Mestské
divadlo Trenčín v sobotu 24. januára, kedy uviedlo v kine
Hviezda najnovšie predstavenie zo svojej ponuky Svadba
od A. P. Čechova.

Už žiadne zadreté triesky
a nebezpečenstvo úrazu pre
účinkujúcich. Javisko má celkom novú palubovku so špeciálnym zdravotne bezpečným

náterom. Prácu bez nároku
na odmenu odviedla stolárska
ﬁrma Ľuba Kotrasa z Trenčína
ako dar pre divadlá a všetkých
účinkujúcich, ktorí javisko vo
Hviezde využívajú. Ročne ich tam
vystúpi okolo 8
tisíc, ďalších 8 tisíc je nacvičujúcich. Predstavenia vidí viac ako
30 tisíc divákov.
Aj to bol dôvod
na uchádzanie sa
o ﬁnančnú podporu v grantovom
kole Prilož Topvar k dielu, ktoré

DOTÁCIE NA AKTIVITY
V OBLASTI KULTÚRY A ZÁUJMOVEJ
UMELECKEJ ČINNOSTI
V súlade so Všeobecno-záväzným nariadením Mesta Trenčín
č. 7/2012 „O poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín“
Mesto Trenčín vyhlasuje

grantové kolo na aktivity v oblasti kultúry
a záujmovej umeleckej činnosti na rok 2014
Mesto môže poskytnúť dotáciu právnickým osobám, ktorých
zriaďovateľom nie je mesto a fyzickým osobám – podnikateľom,
ktorí:
 majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta,
 pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území mesta,
 poskytujú služby obyvateľom mesta.
Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len
na základe riadne vyplnenej žiadosti na predpísanom formulári
spolu s povinnými prílohami a za predpokladu, že žiadateľ má
vysporiadané záväzky voči mestu.
V grantovom kole budú podporené iba projekty, ktoré budú
zrealizované do konca roka 2014
Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií, ich
používania a zúčtovania, tlačivá žiadostí spolu s informáciami
o ich vyplnení, ako aj presné znenie VZN 7/2012 sú k dispozícii
na webovej stránke www.trencin.sk alebo na útvare Kultúrnoinformačných služieb MsÚ v Trenčíne, tel. 032/650 47 10.
Uzávierka prijímania žiadostí je 10. 3. 2014
Na rokovanie komisie kultúry budú predložené len kompletne
a čitateľne vyplnené žiadosti so všetkými povinnými prílohami.
Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín,
Mierové nám. č. 2, (pondelok – štvrtok 8.00 – 16.30 h, piatok
8.00 – 14.00 h) alebo zaslať poštou (rozhoduje dátum poštovej
pečiatky na obálke).

Chcú vaše deti tancovať? Vyberte si.


TANEČNÝ KLUB
BAMBULA
Základy tanečnej prípravy pre
deti už od 5 mesiacov do 6
rokov. Viac informácií: Janka Koštalová, 0903 449 732,
janaﬁt@zoznam.sk.



TANCUJÚCE TIGRÍKY
Prvé tanečné jasličky pre deti
od 1,5 roka s rodičom pod vedením skúsenej lektorky Petry
Pevnej. Informácie a prihlášky
na 0903 783 724 alebo tancujuce.tigriky@gmail.com



TANEČNÁ ŠKOLA
GOONIES
Tanečná škola moderného tanca Alenky Mercekovej pre deti
od 5 rokov. Informácie a prihlášky na 0915 101 051



TANEČNÁ ŠKOLA
AURA DANCE
Tanečná škola moderného
tanca Barborky Ševčíkovej
pre deti od 6 rokov do 15 rokov. Informácie a prihlášky
na 0908 731 125.



SZUŠ TRENČÍN –
TANEČNÝ ODBOR
Tanečná škola moderného
tanca SZUŠ Trenčín pre deti
od 4 – 18 rokov. Informácie
a prihlášky na 0948 644 660
PhDr.
Mária
Orichová
a na www.szus-tn.sk



ZUŠ K. PÁDIVÉHO
TRENČÍN
Tanečný odbor pre deti od 4 rokov. Tanečná príprava, klasický
tanec, ľudový tanec, kreatívny
tanec a tanečná prax. Talentové skúšky budú 29. mája a 3.
júna v čase od 13. do 18. hodiny. Kontakt: 0902 911 176 Veronika Soukupová (riaditeľka
školy), soukupova@zustrencin.sk.



TANEČNÁ SKUPINA
GOONIES
Venuje sa deťom od 4 rokov.
Moderný tanec, hip-hop, základy tanečnej prípravy. Skupina pracuje v Trenčíne pod
hlavičkou SZUŠ Veľké Uherce. Kontakt: Katarína Pejková,
0903 250 765.

Prečo ísť vo februári do kina?
Odpovedá Branislav Hollý z občianskeho združenia
LampART.
„ V o a Babovřesky II., divoký príbeh
februári nás Jordana Belforta, ktorý sa prev
Artkine slávil ako Vlk z Wall Street, nová
Metro čaká francúzska Angelika, futbaloveľa zaujíma- vý večer s trénermi AS Trenčín
vých ﬁlmov: či Lego príbeh určený najmenším
druhá časť divákom. Ani tento mesiac sme
úspešného ﬁlmu Lars von Trie- nezabudli na seniorov a mamičra Nymfomanka, prehliadka naj- ky na materskej dovolenke, ktonovších českých ﬁlmov CZECH rým sú venované cykly SENIOR
MADE s horúcimi českými ﬁl- a BABY BIO.“
movými novinkami Dědictví
Podrobný program kín nájaneb kurva se neříká, Vejška dete v časti KAM v Trenčíne.
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spektrum

Hľadajú domov

Zápis budúcich
prvákov ešte na ZŠ
Veľkomoravská

V trenčianskej karanténnej stanici sú opäť noví
obyvatelia. Ak si plánujete
zadovážiť psieho spoločníka, možno vás oslovia
práve tieto psíky čakajúce
na nového majiteľa.

Basko je asi ročný kríženec
stredného vzrastu, je poslušný a veľmi učenlivý. Vhodný
je ako pre rodinu s deťmi, tak
i pre starších ľudí, ktorým by
bol výborným domácim spoločníkom. Pri troche pozornosti sa vie slušne správať v byte,
ale určite by sa mu páčil aj život na dvore v teplej búde.

Asi trojmesačnú Brendu našli 20. januára na Bazovského
ulici pobehovať po tráve medzi
panelákmi. Mala ružový obojok, ale bez známky. Nie je začipovaná. Hravé šteniatko bude
v dospelosti stredného vzrastu.
Vhodná je do bytu i na dvor, najlepšie do rodiny s deťmi.

číslo 2 | ročník XVI

Od 15. januára sa v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčín, konal zápis detí do prvého ročníka na plnenie povinnej
školskej dochádzky. V čase našej uzávierky mali
zápis za sebou takmer všetky základné školy
okrem ZŠ Na dolinách (termín zápisu 27. 1. –
28. 1.) a ZŠ Veľkomoravská, ktorá očakáva budúcich prváčikov vo svojich priestoroch v utorok
4. a v stredu 5. februára v čase od 14.00 do 18.00
hodiny. Rodičia by nemali doma zabudnúť rodný
list dieťaťa a svoj občiansky preukaz.
(RED)

Zápis detí
do materských
škôl
Centrálny zápis sa začne 3.
februára. Prednostne budú
prijaté deti, ktoré dovŕšili
vek päť rokov, deti s odloženou povinnou školskou
dochádzkou a deti s trvalým
pobytom v Trenčíne.

Žiadosť o prijatie dieťaťa
do materskej školy na školský
rok 2013/2014 si rodičia môžu
vyzdvihnúť v materských školách alebo stiahnuť z internetu.
„Vyplnenú a lekárom potvrdenú
ju potom prinesú na centrálny zápis, ktorý sa uskutoční v budove
Školských zariadení mesta Trenčín na Kubranskej ulici číslo 20
v areáli Materskej školy,““ hovorí riaditeľka Školských zariadení
mesta Trenčín Danica Lorencová. Okrem žiadosti s potvrdením

Zápis v ZŠ Hodžova.
WWW.SEDMICKA.EDUPAGE.ORG

TERMÍNY CENTRÁLNEHO ZÁPISU DETÍ DO MATERSKÝCH ŠKÔL
1. termín
zápisu
p
MŠ Na dolinách
3. 2. 2014
MŠ Medňanského
3. 2. 2014
MŠ Pri parku
3. 2. 2014
MŠ Šafárikova + Vých. 4. 2. 2014
MŠ Šmidkeho
4. 2. 2014
MŠ Halašu
4. 2. 2014
MŠ Soblahovská
5. 2. 2014
MŠ 28. októbra
5. 2. 2014
MŠ Legionárska
5. 2. 2014
MŠ Stromová
5. 2. 2014
MŠ Švermova
6. 2. 2014
MŠ Turkovej
6. 2. 2014
MŠ Považská
6. 2. 2014
MŠ Opatovská
7. 2. 2014
MŠ Kubranská
7. 2. 2014
MŠ Niva
7. 2. 2014

od – do
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00

o zdravotnom stave dieťaťa by si
nemali doma zabudnúť občiansky preukaz.
Bližšie informácie o trenčianskych MŠ nájdu rodičia na www.
trencin.sk pod časťou občan –
materské školy alebo Školské zariadenia, m. r. o. Výška príspevku
na čiastočnú úhradu výdavkov

2. termín
zápisu
p
10. 2. 2014
10. 2. 2014
10. 2. 2014
11. 2. 2014
11. 2. 2014
11. 2. 2014
12. 2. 2014
12. 2. 2014
12. 2. 2014
12. 2. 2014
13. 2. 2014
13. 2. 2014
13. 2. 2014
14. 2. 2014
14. 2. 2014
14. 2. 2014

od – do
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00

materskej školy na jedno dieťa je
podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta 13,56 eur mesačne. Príspevok sa uhrádza vopred
a to najneskôr do desiateho dňa
v kalendárnom mesiaci. Príspevok na stravovanie dieťaťa v materskej škole je 1,12 eura denne.
(RED)

Pohybový projekt BUBO v trenčianskych materských školách
Malý kríženec Kurt je mladý a veľmi aktívny. Vyžaduje veľa pozornosti a voľného
pohybu. Je to ešte šteniatko
a veľmi učenlivé. Vyhovoval by
mu domov v rodinnom dome
s výbehom, ale i v byte s vlastným pelechom a pravidelnými
prechádzkami.
V prípade záujmu možno stanicu navštíviť osobne alebo
využiť telefonické kontakty
0915 785 007, 0903 785 007.
Ľudia, ktorí si osvoja psíka
z karanténnej stanice, budú
oslobodení od dane za psa.

V decembri sa v priestoroch Materskej školy na Šafárikovej ulici v Trenčíne uskutočnilo pracovné stretnutie
pedagógov predprimárneho vzdelávania s autormi
projektu BUBO.

Jozef Smolek, bývalý úspešný
basketbalový manažér a Iveta Bieliková, bývalá slovenská basketbalistka, dnes trénerka mládeže,
odchovankyňa basketbalového
klubu MBK Ružomberok, poskytli pedagógom printovú metodiku,
predstavili ukážku činností s využitím telovýchovného náčinia
a náradia, ale aj názorné cvičebné
pomôcky vo forme DVD.
Stretnutia sa zúčastnilo

19 učiteliek z materských škôl
Šafárikova, Považská, Kubranská, Halašu a Šmidkeho.
Pod vedením Ivety Bielikovej
si mali možnosť prakticky vyskúšať niektoré typy cvičení.
Každá z uvedených MŠ disponuje špeciálnym náradím
a náčiním, ktoré budú využívať v edukácii s deťmi v oblasti
rozvíjania a skvalitňovania psychomotorických kompetencií

a pohybového vývinu detí
v predškolskom veku.
Prieskumy podľa slov J.
Smoleka odhaľujú, že dnešné
slovenské
deti
nastupujú
do škôl pohybovo veľmi zle pripravené. Nemajú v sebe zažitú
správnu koordináciu pohybu,
rozvinutú frekvenciu pohybu
nôh, nevedia sa odraziť. Projekt
Bubo preto vychádza z potreby aktivizovania pohybových
schopností detí a mládeže.
PAEDDR. ZUZANA REHÁKOVÁ
(RIAD. MŠ POVAŽSKÁ 1),
PAEDDR. BLANKA LEHOTAYOVÁ

spektrum, oznamy
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tvorivé dielničky. Záujemcovia
o návštevu knižnice alebo galérie by sa mali nahlásiť do 12. februára v CVČ na telefónnom čísle
032/743 35 02.
Jarný denný tábor s názvom
Cestujeme Ukrajinou a Litvou
pripravilo na jarné prázdniny
Kultúrne centrum Aktivity so
sídlom na Juhu. Určený je pre
deti od 6 do 12 rokov. V centre

môžu prežiť čas od 7. do 17.
hodiny spoločne s animátormi
z KC Aktivity, tanečníčkou Marýnou z Ukrajiny a výtvarníčkou Deimante z Litvy. S nimi
budú spoznávať kultúru, zvyky
a kuchyňu ich krajín. Tábor potrvá od 17. do 21. februára. Info
a prihlášky na 0908 210 940,
info@kcaktivity.sk.
(RED)

31. január 2014

Čo robiť v Trenčíne
cez jarné prázdniny?
Jarné prázdniny sa v Trenčianskom kraji začínajú 17. februára. Potrvajú do 21. februára. Počas týždňa voľna si
môžu deti v Trenčíne vybrať z viacerých aktivít. Do školských lavíc opäť zasadnú 24. februára.

Špeciálnu pozvánku do knižnice pripravila pre školopovinné
deti Verejná knižnica Michala
Rešetku. Od pondelka do piatka v čase od 10. do 12. hodiny to budú Jarné prázdninové
superkluby a v nich spoločenské hry, krížovky, časopisy, tvorivé dielničky a, samozrejme,
police plné zaujímavých kníh.
Bližšie informácie a kontakty
na jednotlivé pracoviská nájdete
na www.vkmr.sk.
Centrum voľného času so sídlom na Východnej ulici pripravilo tri výlety. Keďže sídli v priestoroch základnej školy, v ktorej sa
cez prázdniny nebude kúriť, vyberú sa v pondelok 17. februára s deťmi na celodenný výlet

do Piešťan. Záujem je potrebné
nahlásiť do piatka 14. februára
na telefónne číslo 0903 467 612
alebo 0902 911 758. Podrobné
informácie o výlete sú uvedené
na www.cvctn.sk.
V utorok (18. 2.) majú v Centre voľného času v pláne návštevu pobočky Verejnej knižnice
Michala Rešetku na Juhu, kde
ich čakajú obľúbené literárne
postavy, čítanie, kreslenie a spoločenské hry. Zraz detí pred CVČ
je o 9.00 hodine.
V stredu (19. 2.) sa pred centrom stretnú už o 8.30 hodine,
aby sa spoločne vybrali do Galérie Miloša Alexandra Bazovského. Tam ich čakajú okrem
prehliadky aktuálnych výstav aj

POZVANIE DO CENTRA SENIOROV
Centrum seniorov so sídlom na Osvienčimskej ulici je otvorené
denne o 8.00 do 19.00 hodiny. Seniori môžu v ňom využívať akupresúrne lôžko CERAGEM (na objednávky 10 osôb denne), biliard,
čitáreň (knihy, video, TV, noviny a časopisy), spoločenské hry, stolný tenis, hudobné kurzy (akordeón, ﬂauta, gitara, klavír), kurzy PC,
internet.
PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV
pondelok
9.00 – 12.00

spevácka skupina „Sihotiar“

9.30 – 11.00

cvičenie ženy

16.00 – 18.00

joga ženy

15.00 – 19.00

keramika – klub

utorok

Sociálny šatník je už otvorený
celý pracovný týždeň
Pre ľudí bez domova a sociálne odkázaných občanov ponúka
oblečenie, obuv, doplnky, textílie (prikrývky, paplóny, vankúše, návliečky, obrusy, utierky), funkčné elektrospotrebiče (práčky, mikrovlnné rúry, domáce roboty), detské hračky, kočíky, detské postieľky,
knihy, do kuchyne príbory, sklo, porcelán, keramiku, košíky, riady
a iné potrebné veci pre ľudí v zložitej životnej situácii.
Otváracie
hodiny:

utorok, streda, štvrtok 9.00 – 13.00, pondelok
a piatok 9.00 – 16.00.

Umiestnenie: Mestské hospodárstvo Trenčín, Soblahovská ulica. Kontakt: Divílková Otília 0905 461 041 alebo
0911 448 506.



ROKOVANIA VMČ

VMČ Stred

25. 2. 2014 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 26. 2. 2014 o 16.00 v KD Zlatovce

9.45 – 11.00

cvičenie ženy

14.00 – 17.00

Jednota dôchodcov Slovenska č. 5

streda
9.00 – 12.00

Jednota dôchodcov Slovenska č. 27

15.00 – 17.00

diabetes – konzultácie

15.00 – 18.00

pletenie košíkov z papiera

16.00 – 18.00

angličtina

16.00 – 17.00

nemčina

VMČ Juh

3. 2. 2014 o 18.00 v ZŠ Novomeského

VMČ Sever

12. 2. 2014 o 16.00 v SOŠ Pod Sokolice 14

Mesto Trenčín vyhlasuje v súlade s § 9a
zákona č. 138/1991 Zb. verejnú obchodnú
súťaž na „Predaj nehnuteľností“:
Predaj voľného bytu vo vlastníctve Mesta
Trenčín pod poradovým číslom 1.1 až 1.6 a to:

štvrtok
9.30 – 11.00

cvičenie ženy

11.00 – 12.30

brušné tance

15.00 – 18.00

Taroky, kartové hry

piatok
9.30 – 12.00

spevácka skupina Sihotiar

9.45 – 11.00

cvičenie ženy
KONTAKT: 032/743 45 35, 0904 339 401






Administratívna budova Farská ulica
Pozemky v k. ú. Trenčianske Biskupice
Pozemok 1 Východná ulica
Predaj voľného bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín
na Hurbanovej ulici

Bližšie informácie sú zverejnené na www.trencin.sk, v sekcii
Transparentné mesto/Predaj a prenájom majetku.
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otázky a odpovede
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste




Beáta Tichá, útvar stavebný,
životného prostredia, dopravy
a investícií:
Garáže, vrátane asfaltových
striech nad nimi, sú výlučne vo
vlastníctve majiteľov jednotlivých garáží, ktorí sú oprávnení – v medziach zákona – svoje
vlastníctvo udržiavať a užívať.

Danica Lorencová, Školské zariadenia mesta Trenčín, m. r. o.:
Žiadosť si rodičia dávajú len
na jednu materskú školu, ale
práve preto je výhodný centrálny zápis, lebo sa tu v určený deň
nachádzajú všetky riaditeľky MŠ
z jednej časti Trenčína a ak už
nie je miesto v jednej MŠ, ponúkame ihneď v inej v tomto obvode. Aj keď nie je isté, že bude
dieťa umiestnené, najmä keď
nespĺňa podmienky, snažíme sa
umiestniť do septembra všetky
deti.





Chcel by som sa informovať, či na Ulici gen. Svobodu
majitelia garáží právoplatne
nadobudli pozemok nad svojou garážou, keď si postupne
viacerí začali označovať tieto
miesta tabuľami o zákaze
parkovania. Pokiaľ viem, túto
časť komunikácie opravilo
pred niekoľkými rokmi mesto.
MILAN

Chcem sa opýtať na brigádu pri voľbe prezidenta.
Mohla by som vypomôcť? Som
dôchodkyňa na starobnom
dôchodku a bola by som rada
ešte užitočná. EVA TVRDOŇOVÁ
Iveta Plešová, útvar právny:
Brigádnikov na voľbu prezidenta SR mesto neprijíma.
Všetky administratívne úkony a pomocné práce súvisiace
s organizačno-technickým zabezpečením voľby prezidenta
SR vykonávajú priamo zamestnanci Mesta Trenčín. Na voľbe
prezidenta SR by ste sa mohli
zúčastniť ako členka okrskovej
volebnej komisie za predpokladu, že Vás do nej nominuje príslušný oprávnený subjekt (t. j.
každá politická strana, politické
hnutie, ktoré sú zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky alebo petičný výbor, ktorého
návrh na kandidáta na funkciu
prezidenta sa prijal). Tieto subjekty sú povinné oznámiť primátorovi mesta najneskôr v lehote
30 dní pred dňom voľby (t. j. najneskôr do 13. 2. 2014) meno,
priezvisko a adresu trvalého
pobytu jedného člena okrskovej volebnej komisie a jedného
náhradníka.



Je možné, aby pán primátor mesta Trenčín sobášil na území aj iného mesta/
obce?
MELISA BUJAROSKA
Daniela Šedivá, útvar klientskeho centra a matriky:
Nie je to možné, primátor
mesta Trenčín môže sobášiť len
v Trenčíne.

Čo v prípade, ak nezoberú
syna do škôlky z kapacitných
dôvodov? Môžem dať žiadosti
do viacerých materských škôl?
ERIKA M.

Je povolený voľný pohyb
psov bez košíka a vôdzky
po hrádzi? Bežne sa mi stáva,
že sa voľne vyskytujú nebezpečné plemená, keď behám.
Nemôže to kontrolovať mestská polícia? Môžem to nahlásiť? Budú dotknuté osoby
riešené?
FRANTIŠEK
Petr Vojtěch, mestská polícia:
Vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Trenčín č. 3/2002
o podmienkach držania psov
v meste Trenčín je možné vyhľadať všetky odpovede na otázky
týkajúce sa držania psov. Na základe tohto VZN nie je voľný pohyb psov v katastrálnom území
mesta Trenčín zakázaný.

Okružná ulica popod železničnú trať na Bratislavskej ulici sa
nachádzajú dva priepusty. Nie
sú tam vybudované oﬁciálne
podchody pre chodcov. Chodci,
ktorí využívajú priepusty na prechod popod železničnú trať,
ohrozujú svoje zdravie na vlastnú zodpovednosť. Dopravné
značenie sa môže osádzať iba
na komunikáciách.



Kedy plánujete s výstavbou
druhej etapy juhovýchodného
obchvatu?
PETER CHUDÝ
Jarmila Maslová, útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií:
Juhovýchodný
obchvat
mesta Trenčín bude preložkou
cesty č. I/61, ktorá je vo vlastníctve štátu. Juhovýchodný obchvat preto musí byť investíciou
štátu. Mesto Trenčín už viackrát vznieslo na ministerstvo
a Slovenskú správu ciest požiadavku jeho riešenia. So štátom
o tom rokuje a tejto myšlienky
sa nevzdáva.



Kto nariadil (24. 1.) posýpať cestu na Kukučínovej ulici
štrkom? Kto to bude na jar
upratovať?
MILAN ČECHO
Benjamín Lisáček, útvar interných služieb:
Posyp bol vykonaný v zmysle zimného operačného plánu
zmiešaným materiálom z dôvodu, že ujazdený neposypaný napadaný čerstvý sneh vytvorí klzisko a križovatka k ceste I/61 je
v spáde smerom od Breziny.



Mám zaplatiť daň za psa
v januári alebo príde výzva
na zaplatenie?
IGOR NEMEC
Ján
Margetín,
útvar
ekonomický:
Podľa novelizovaného zákona sa daň za psa vyrubuje
rozhodnutím. Správca dane –
Mesto Trenčín Vám doručí rozhodnutie, na základe ktorého
zaplatíte daň v lehote uvedenej
v rozhodnutí.

Všetky informácie a omnoho viac
nájdete na mestskej webovej stránke

www.trencin.sk



Moja otázka sa týka Bratislavskej ulice č. 46 a podjazdu
do Zlatoviec. Vjazd pod tento
mostek bol zakázaný, bola
tam niekoľkokrát osadená dopravná značka Zákaz vjazdu
B1, ktorú však niekto vždy
odstránil. Pod tento mostek
jazdia OMV skracujúce si cestu z Bratislavskej ulice do Zlatoviec a opačne, ohrozuju tak
chodcov, cyklistov, mamičky
s deťmi a iných účastníkov
dopravy na výjazde Bratislavská v oboch smeroch. Prosím
o opätovné osadenie dopravného značenia B1, prípadne
o osadenie stĺpu zabraňujúceho prejazdu vozidiel pod tento
mostek.
MILOŠ
Beáta Tichá, útvar stavebný,
životného prostredia, dopravy
a investícií:
Z miestnej komunikácie
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1. – 28. 2. | UNESCO PAMIATKY
ČESKEJ REPUBLIKY
V MESTSKEJ VEŽI

február 2014


DIVADLO

5. 2. | 19.00 | Shirley Valentine

V monodráme Willyho Russella účinkuje Zuzana Kronerová.
Na javisku predvádza neuveriteľnú zmes
gagov, emócií a postáv tak vynikajúco, že
aj banálne, životom otrepané vety mení
na perly.
POSÁDKOVÝ KLUB

|

pražského Činoherného klubu Ladislava
Smočka o ľudomilovi, ktorýý sa takmer stane niekoľkonásobným vrahom. Účinkujú:
Marián Miezga, Szidi Tobias, Zuzana Konečná, Lukáš Latinák a ďalší.
22. 2. | 17.00, 19.00 |
A. P. Čechov – Svadba

6. 2. | 16.30, 19.30 | Sčista jasna

7. 2. | 19.00 | Aurelius Quintet
GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA | Posedenie pri

CINEMAX

7. 2. | 20.00 | Vinyl Time

Originálny počítačovo animovaný príbeh v 3D.

KLUB LÚČ | Nemáš si kde s kamošmi vypo-

čuť svoju obľúbenú platňu? Prines ju. Komorný klubový večer zameraný na reprodukovanú hudbu z platní.

Divadlo Normálka uvedie
ppredstavenie, v ktorom sa prelína
p
realita
so skutočnosťou. Úprimný záujem partie
amatérskych hercov o divadlo nečakane
naruší partia profesionálnych stavačov
stien. Príbeh, ktorý sa na scéne v skutočnosti odohráva, tak naráža na realitu kultúrneho života v nemenovanom meste.

od 6. 2. | Lego príbeh

od 6. 2. | RoboCop

Remake úspešnej akčnej snímky RoboCop, v ktorom si prídu na svoje aj fanúšikovia pôvodnej filmovej série.
od 6. 2. | Nymfomanka II

Druhá časť úspešného filmu Lars von
Triera. Otvorená štúdia ženskej sexuality kontroverzného dánskeho režiséra.
od 13. 2. | Herkules: Zrod
legendy

9. 2. | 18.00 | Čínska stena
KINO HVIEZDA

FILM

jazzovej hudbe so známou trenčianskou
kapelou.

7. 2. | 20.00 | Divokej Bill tour
2014

Radošinské naivné divadlo uvedie trpko-smiešnu komédiu
o dvadsiatom storočí od počiatkov nástupu socializmu v päťdesiatych rokoch až
po rok 2000.
POSÁDKOVÝ KLUB |



|

| Mestské divadlo Trenčín
uvedie svoje
j najnovšie
j
predstavenie. Charaktery, ako ich videl Čechov úplne zblízka.
Klasika a smiech cez slzy v novom vydaní.

Výpravný akčný historický film v štýle
Gladiátora. Ohromujúce bojové scény
na mori, pevnine aj v aréne.

KINO HVIEZDA

25. 2. | 19.00 | Nízkotučný život
(nejem, nežijem, nemilujem)

12. 2. | 19.00 | Europeana

od 13. 2. | Zimný príbeh
PIANO KLUB |

8. 2. | 18.00 | FS Vršatec:
Čriepky a pramene

Romantický fantazijný príbeh plný
zázrakov a odvekého konfliktu dobra
a zla. Režijný debut oceňovaného scenáristu Akivu Goldsmana. Hrajú Colin
Farell, Jessica Brown Findlay a Rusell
Crowe.
od 20. 2. | Babovřesky 2

Pokračovanie úspešnej komédie Zdeňka Trošku.
od 27. 2. | Veľká oriešková
lúpež

Animovaný rodinný film prístupný pre
všetky vekové kategórie.

POSÁDKOVÝ KLUB | Divadlo GUnaGU uvedie
| Divadlo Kolomaž
uvedie dramatizáciu textu Patrika Ouředníka o storočí, v ktorom sa to asi prehnalo
s hygienou – telesnou i duševnou, individuálnou i kolektívnou. V Európe v dvadsiatom storočí sa to mydlilo hlava-nehlava,
zvnútra aj zvonka, zľava aj sprava.

PK DIVADELNÁ SCÉNA

komédiu o diétnej láske, vzdelaní a viere.
V réžii Viliama Klimáčka účinkujú
j Petra
Polnišová, Zuzana Mauréry, Zuzana Šebová, Darina Abrahámová a Viktor Horján.
28. 2. | 19.00 | Diagnóza FRK

Program venovaný 60.
výročiu založenia FS Vršatec z Dubnice nad
Váhom. Základom repertoáru súboru sú
tanečné, hudobné a spevácke čísla z rôznych oblastí Slovenska.
POSÁDKOVÝ KLUB |

8. 2. | 20.00 | Rockshow:
Sektaedaprojekta + Broken
shape + Smoky shine

14. 2. | 19.00 | Chutilo vám,
páni?

12. 2. | 19.40 | Don Giovanni
naživo

Priamy prenos opery W. A. Mozarta
z Royal Opera House v Londýne.
ARTMAX

filmy pre náročného diváka každý utorok večer, vstupné 3.50 €, s film kartou
2 €.

KLUB LÚČ | Koncert kapiel.

9. 2. | 18.00 | Klub priateľov
y
vážnejj hudby

Divadlo S+H – výtvarník Juraj Hubinský a herec Pavol Seriš
po troch rokoch opäť spojili mysle a napísali nové autorské dramatické dielo.
Skladá sa z niekoľkých samostatných humoristických skečov založených na hravej
hovorovej komike a absurdnom dialógu.
PK DIVADELNÁ SCÉNA

| Komédia jedného herca
z podivného sveta reštaurácií a čašníkov.
Autorská hra vyslúžila Pavlovi Serišovi
Cenu Stana Radiča za Objav roka na európskom festivale humoru a satiry Kremnické
gagy 2012.

KINO HVIEZDA

19. 2. | 19.00 | Čudné popoludnie
Dr. Zvonka Burkeho
| Divadlo Astorka Korzo ´90 uvedie najslávnejšiu hru spoluzakladateľa, kmeňového autora a režiséra

POSÁDKOVÝ KLUB



|

Účinkujú Barbora Gálová (flauta),
Karin Remencová (klavír) a Ján Remenec
(klavír).

1. 2. | 19.00 | Vlk z Wall Street

GMAB |

14. 2. | 21.00 | Plastic swans +
Simplify

KONCERTY

Cez deň zarábal tisíce dolárov za minútu. Noci prežíval tak rýchlo a naplno,
ako len mohol – na drogách a sexe.
Film Martina Scorseseho v hlavnej úlohe s Leonardom DiCapriom.

2. 2. | 19.00 | Avivage

Hudobný koncert nádejnej kapely, ktorej členovia ešte neprekročili
brány základných škôl. Hrajú aj prevzaté
skladby od Pink Floyd, Deep Purple, CSNandYoung, Erica Claptona.

ARTKINO METRO

KLUB LÚČ |

KLUB LÚČ | Koncert hudobných skupín.

2 | KAM



FILM

1. – 5. 2. | Vejška

Voľné pokračovanie českého diváckeho
hitu Gympl.
2. 2. | 16.00 | Chrobáčikovia

Detské predstavenie. Cesta plná dobrodružstva, priateľstva a fantázie
do sveta tých najmenších chrobáčikov.

kam v trenčíne
14. 2. | 19.00 | Dúhové
Eminencie
| Valentínske
posedenie s World music kapelou.

GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA

15. 2. | 20.00 | Tí oní + Volume +
Pellmell

číslo 2 | ročník XVI
po ich repríze divadelného predstavenia
„Diagnóza FRK“.



Tvorivé dopoludnie pre deti
od 2 rokov v sprievode jedného z rodičov.
KC AKTIVITY |

PRE DETI

9. 2. | 16.00 | Soľ nad zlato

KC AKTIVITY | Tvorivé dielne pre deti a mlá-

21. 2. | 19.00 | Koblížci

dež s výučbou základnej práce s hlinou,
glazúrou a inými netradičnými materiálmi.
utorok | 16.00 | Detský Canis
Klub

Ďalšia epizóda dokumentu Marka Cousinsa, ktorý sa zaoberá vývojom filmu.
Jedinečná udalosť roka.
6. – 12. 2. | Nymfomanka II.

2014. Účinkujú: Fishing Strip, Koblížci, The
Snuff.

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Predstavenie nadväzuje na staré komediantské postupy so
žonglovaním, chodením po lane a bábkovým divadlom. V rámci Detského divadelného klubu uvádza Divadlo Harry Teater
z Banskej Bystrice.

21. 2. | 22.00 | Noise: Jack jack +
Rentip + Andrej Danóci

12., 26. | 9.30 – 11.30 | Ateliér
majstra Galerka

7. 2. | 16.30 | Anime play

7. 2. | 19.00 | 8. 2. | 17.00 |
Nymfomanka I.

PIANO KLUB | Albixon česko-slovenská tour

KLUB LÚČ | Koncert.

22. 2. | 19.00 | Kali a Peter Pann

GMAB

|

Tvorivé dielne pre deti a ich rodi-

čov.
13. 2. | 16.00 | Kreatívny rodič
a šikovné dieťa
MC SRDIEČKO KC STRED | Pletenie valentín-

skeho srdiečka z papiera.
16. 2. | 16.00 | Môj Macík

Najobľúbenejšia detská
knižka ožíva v divadle, dievčatko a jeho
nová hračka, zvieratká z dvora a poučenie o priateľstve. Uvádza Mestské divadlo
Trenčín.
KINO HVIEZDA

Novinka jednej z najväčších súčasných
režisérskych osobností svetového filmu, dánskeho režiséra Larsa von Triera.
Prvá časť poetického i odvážneho príbehu jednej ženy, v ktorom opäť posúva umelecké filmové hranice.
9. 2. | 16.00 | NIKO 2

Detské predstavenie. Animovaný film
o sobíkovi Nikovi, ktorý sa vydáva
na záchrannú misiu nevlastného brata,
uneseného zlými orlami.
13. 2. | 9.30 | Klauni

Babybio (premietanie pre mamičky
na MD). V českom filme hrajú Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Didier Flamand.
Filmová prehliadka Czech made.
13. 2. | 16.00 | Klauni

Seniorbio (premietanie pre seniorov).
13. – 19. 2. | Dědictví aneb
kurva se neříká

PIANO KLUB | Koncert.

23. 2. | 17.00 | Symphonic Queen
| Filharmónia Hradec
Králové uvádza najväčšie svetové rockové
hity v symfonickom háve (Queen, The Beatles, Pink Floyd atď.).

POSÁDKOVÝ KLUB

26. 2. | 16.00 | Hrajú nám pre
radosť

Španielsky animovaný film. Detské
predstavenie.
20. 2. | 17.30 | Príbeh filmu:
Odysea: Epizóda 11.

Ďalšia časť filmu o filmoch.
20. 2. | 19.00 | Nežné vlny

Česká komédia Jiřího Vejdělka,
j
ktorá
nadväzuje na Ženy v pokušení a Muži
v naději. Filmová prehliadka Czech
made.
21. 2. | 16.30 | Anime play

Pokračovanie Filmového klubu mladých a jeho vzdelávacieho cyklu

17. – 21. 2. | 10.00 – 12.00 | Jarné
prázdninové superkluby
VEREJNÁ KNIŽNICA | Viac

informácií v INFO

na strane 11.
17. – 21. 2. | 7.00 – 17.00 |
Cestujeme Ukrajinou a Litvou
KC AKTIVITY | Jarný denný tábor. Viac infor-

mácií v INFO na strane 11.

28. 2. | 19.00 | Colored People

17. 2. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA | Večer s brazíl-

VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a rodičia z MC Sr-

skou hudbou, sambou a jazzom.

diečko si spoločne čítajú v knižnici. Miesta: Hasičská 1, pobočka na Juhu, pobočka
na Dlhých Honoch.

Koncert detí Základnej
umeleckej školy K. Pádivého.



PARTY

7. 2. | 20.00 | Transform Today

18. 2. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

Deti a rodičia z MC Srdiečko si spoločne čítajú v pobočke knižnice Kubra.
VEREJNÁ KNIŽNICA |

DEJDARKA | Aktivity pre deti od 6 rokov.
Za prítomnosti špeciálne trénovaných
psov môžu rozvíjať svoje schopnosti, sociálne, komunikačné a pohybové zručnosti a dozvedia sa všeličo zaujímavé zo sveta
psov, prírody a životného prostredia.

utorok | 17.00 | Cvičenie detí
s rodičmi
ZŠ DLHÉ HONY |

streda | 17.00 | Cvičenie detí
s rodičmi
SOKOLOVŇA|



VÝSTAVY

Miloš Alexander Bazovský
GMAB | Stála expozícia.

1. 2. – 2. 3. | Horizonty
súčasnosti IV.
GMAB | Kolektívny výstavný projekt. Vysta-

vuje 58 výtvarných umelcov Trenčianskeho
kraja všetkých generačných vrstiev.
1. – 16. 2. | S umením do roku
2014
GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA | Obrazy regio-

nálnych autorov.
1. – 19. 2. | Prezentačná výstava
SOŠ stavebnej Emila Belluša
POSÁDKOVÝ KLUB |

1. – 27. 2. | Ilustrácie 2013
POSÁDKOVÝ KLUB |

1. – 28. 2. | Výstava makety
centra mesta Trenčín
MESTSKÁ KLUBOVŇA | Maketa centrálnej
mestskej zóny, v ktorej je zapracovaný
nový železničný most cez rieku Váh a preložená železničná trať.

1. – 28. 2. | UNESCO pamiatky
Českej republiky

22. 2. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé
dielničky

14. 2. | 15.30 | Ozveny
festivalu študentských
filmov XII.

16. 2. | 16.00 | Justin, malý
veľký rytier

|

POSÁDKOVÝ KLUB |

Pokračovanie nezabudnuteľnej komédie s Bolkom Polívkom v hlavnej úlohe.
Filmová prehliadka Czech made.

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

utorok | 15.00 – 16.30 | Klub
keramikárov

KLUB LÚČ | Koncert.

6. 2. | 17.30 | Príbeh filmu:
Odysea: Epizóda 10.

Pokračovanie Filmového klubu mladých a jeho vzdelávacieho cyklu venovaného japonskému animovanému
filmu pod
p novým
ý názvom TEENAGE.
Členovia klubu TEENAGE vstup voľný.

utorok | 10.00 – 11.00 | Tvorenie
s potešením

OC LAUGARICIO | Predstavujeme povolanie

fotograf. Tvoríme fotografie, fotorámiky
a umelecké dielka s fotografkou Hankou.
Umelecký zážitok pre všetky zmysly a prekvapenia počas celej noci,
tak bude vyzerať interaktívna Transform
Today party. Príďte nový rok odštartovať
najelektrizujúcejším zážitkom tejto zimy
spolu s kapelou Puding Pani Elvisovej, dizajnérkou Mišou Chmelíčkovou a street art
umelcom Animom!
STEPS CLUB

|

28. 2. | 20.00 | Retro Disco
Párty
PIANO KLUB | Disco párty 80´rokov uvádza

legendárny dj Jerry Galánek, ktorý účinkuje na scéne od r. 1979.
28. 2. | 22.00 | S+H: Diagnóza
FRK! Afterparty
| Hudobná afterpárty protagonistov S+H (Seriš + Hubinský), aktuálne

KLUB LÚČ

23. 2. | 16.00 | Janko polienko
| Výstavu pripravila Česká
centrála cestovného ruchu – Czech Tourism Slovensko.

MESTSKÁ VEŽA

3. – 28. 2. | Vyznanie Španej
doline
CENTRUM SENIOROV

|

Výstava fotografií

Vojtecha Tichého.
Predstavenie plné
farieb, smiechu a pesničiek v rámci Detského divadelného klubu uvádza Divadlo
na hojdačke.
PK DIVADELNÁ SCÉNA

|

3. – 28. 2. | Predstavujeme
tvorbu spisovateľa Jozefa
Cígera – Hronského
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ

|

Výstavka

kníh pre deti.

pondelok | 9.30 – 10.30 |
Riekankovo s Luckou

5. – 28. 2. | Soči v trenčianskej
knižnici

MC SRDIEČKO | Mamička a dieťa sa pri spo-

VEREJNÁ KNIŽNICA JASELSKÁ | Výstava kníh,

ločnej hre učia aj riekanky.

periodík a sprievodných materiálov k téme

31. január 2014
XXII. zimných olympijských hier v ruskom
letovisku medzi pobrežím Čierneho mora
a úpätím Kaukazu.
27. 2. – 28. 3. | Stretnutie
– Setkání
VÝSTAVNÉ PRIESTORY TSK | 29. družobná vý-

stava výtvarníkov a fotografov regiónov
Trenčín a Uherské Hradište. Vernisáž 27. 2.
o 17.00 hodine.

pondelok | 19.45 – 20.45 |
Cvičenie pre ženy
| Zamerané na posilňovacie
cviky v intervalovom cvičení s fázami odpočinku. Zlepšenie ohybnosti a schopnosti
koordinácie, spevnené partie bokov, brucha, stehenných a sedacích svalov.

KC AKTIVITY

utorok | 9.00 – 9.45 | Joga pre
mamičky

VÝSTAVISKO EXPO CENTER |

Cvičenie vhodné pre mamičky
už 6 týždňov po pôrode. Vezmite dieťa so
sebou a príďte.

18. 2. – 19. 3. | Naše palety

utorok | 16.45 – 17.45 |
Zdravotný pilates

GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA | Výtvarné die-

KC AKTIVITY | Pre začiatočníkov a ľudí s bo-

la učiteľov ZUŠ K. Pádivého. Vernisáž 18. 2.
o 17.00 hodine.

lesťami chrbta.

15. – 16. 2. | Carp Show
a Spinning Show Slovakia 2014

9. medzinárodná výstava rybárskych potrieb.



PRE SENIOROV

5. 2. | 14.00 | Bojujeme proti
šmejdom
CENTRUM SENIOROV | Prednáška.

13. 2. | 15.00 | Fašiangové
stretnutie
POSÁDKOVÝ KLUB |

Pripravuje Klub vojen-

ských veteránov.
21. 2. | 15.00 | Fašiangové
posedenie
CENTRUM SENIOROV |

KC STRED |

utorok | 18.00 – 19.30 | Joga
v dennom živote
KC AKTIVITY | Vhodné aj pre začiatočníkov.

utorok | 18.30 – 19.30 |

Zumba

KC AKTIVITY | Kombinuje latinsko-americké





PREDNÁŠKY

4. 2. | 17.00 | Japonsko
| Rozprávanie
Michaely Michalíkovej o Japonsku spojené
s prezentáciou.

5. 2. | 9.00 | Daň z príjmu
fyzických osôb

21. – 23. 2. | 19.00 |
Babovřesky II.

TSK | Seminár.

Pokračovanie úspešnej komédie Zdeňka Trošku. Filmová prehliadka Czech
made.

GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA

5. 2. | 16.00 | Náš zápas
o samostatnosť Slovenska
(1945-1992)

Prezentácia
knihyy o životnom osude bývalého
ý
ppolitického väzňa Ivana Štelcera, žijúceho v Trenčíne, ktorý sa nechcel stotožniť s prenasledovaním Slovákov v povojnovom
p j
Československu. Diskusia za účasti autora
Ivana Štelcera a redaktora ppublikácie, historika Ústavu pamäti národa PhDr. Martina Lacka, PhD v cykle Poznávame Trenčanov.
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ

|

5. 2. | 19.00 | Čína a Kambodža

tance spolu s aeróbnymi pohybmi v rytme
dynamickej latinsko-americkej a exotickej
hudby.
utorok | 18.30 – 20.00 | Joga
v tehotenstve

Fašiangovú zábavu organizuje JDS ZO č. 30 Trenčín – Juh s finančnou podporou Mesta Trenčín. Do tanca hrá Fortuna. Miestenky: 0908 750 041,
0944 030 059, 0905 982 132.

od tibetských hraníc až po vietnamské,
najhlbšia roklina sveta, Shangri La, Angkor Wat, nádherné paláce, ale aj depresívna väznica červených kmérov v Kambodži.
Aj o tom bude reč na najnovšom pokračovaní Whiskyho cestovateľského kina.

28. 2. | 14.00 | Skleróza
multiplex

KC AKTIVITY | S využitím fitness náčinia.

VEREJNÁ KNIŽNICA | Inštruktáž na zvládnu-

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



CVIČENIE

1. – 28. 2. | 9.00 – 20.00 |
Centrum pohybu a tanca

KC STRED |

streda | 18.00 – 19.00 | Kruhový
tréning
streda | 19.30 – 20.30 | Flyfit
| Cvičenie v hojdacích plachtách. Je potrebné sa dopredu telefonicky
nahlásiť u lektorky na 0915 692 154.

KC AKTIVITY

streda | 19.30 – 20.30 | TAI-ČI
KC AKTIVITY |

streda | 19.30 – 20.30 | Cvičenie
pre ženy
KC AKTIVITY |

štvrtok | 18.00 – 18.50 | Cvičenie
pilates pokročilí

MS ŠPORTOVÁ HALA | Step aerobik, bosu, fit

KC AKTIVITY |

lopty, PortDeBras, zumba, body + cvičenie pre deti od 4 mesiacov, mládež a dospelých. Kontakt: 0903 449 732

štvrtok | 19.00 – 19.50 |

5. 2. | 18.30 | Kurz taoistického
Tai-Chi

KC AKTIVITY | Bližšie informácie a prihlaso-

POSÁDKOVÝ KLUB

|

Cvičenie pre začiatoč-

níkov.
pondelok | 17.15 – 18.15 | Pilates
pre začiatočníkov
KC AKTIVITY |

pondelok | 18.30 – 19.30 |
Aerobic
KC AKTIVITY | Prvky dance aerobiku spoje-

né s posilňovaním a strečingom.
pondelok | 18.30 – 20.00 | Jemná
Vinyasa Joga
KC STRED |

pondelok | 18.30 – 20.00 |
Cvičenie pre zdravie a radosť

Naťahovací a zahrievací či-kung, osem kusov brokátu a 24 foriem tai-či. Prihlasovanie a info na tel.
0903 440 503
KC AKTIVITY

|

Celovečerný film o hudobnej skladateľke, textárke a speváčke Zuzane Michnovej, hlavnej predstaviteľke legendárnej skupiny Marsyas.
25. – 26. 2. | 19.00 | Vejška

Voľné pokračovanie diváckeho hitu
Gympl.
27. 2. | 9.30 | Nežné vlny

utorok | 19.30 – 20.30 | Cvičenie
pilates pokročilí
KLUB LÚČ | Čínska horská provincia Yunnan

streda | 8.00 – 9.30 | Babi, pošli
mi to mejlom

22. 2. | 17.00 | Zuzana
Michnová – Jsem slavná tak
akorát

27. 2. | 16.00 | Veľká láska

KC STRED |

streda | 17.00 | Cvičenie pre
tehotné – profylaxia

CENTRUM SENIOROV | Prednáška.

21. 2. | 21.00 | Nežné vlny

Špeciálna projekcia pre mamičky
a oteckov na materskej dovolenke. Kým
budú rodičia pozerať film, kino sa premení na veľké detské ihrisko – Babybio.

KC AKTIVITY |

POSÁDKOVÝ KLUB

FILM

venovaného japonskému animovanému filmu pod novým
ý názvom TEENAGE. Členovia klubu TEENAGE vstup
voľný.

27. 2. | 15.00 | Fašiangy v ODE
|

KAM | 3

kam v trenčíne

Cvičenie pilates začiatočníci
a mierne pokročilí

vanie na tel. č. 0905 705 431
štvrtok | 19.00 – 20.00 | Dance
& power

Dynamická hodina v aeróbnom pásme, ktorá využíva prvky niektorých tanečných štýlov + posilňovanie
na záver.
KC AKTIVITY

|

piatok | 9.00 – 10.00 | FITMAMI
| Pohybová aktivita pre mamičky
s kočíkmi. Stretnutie na Sihoti pri elektrárni na hrádzi. Viac informácií a termíny
stretnutí na FCB.

SIHOŤ

piatok | 19.00 – 20.00 | Cvičenie
pre ženy
KC AKTIVITY |

nedeľa | 9.00 – 12.00 | Systema
– ruské bojové umenie
KC AKTIVITY | Info a prihlášky: 0908 535 696,

systema.trencin@gmail.com

6. 2. | 16.00 | Literárny klub
Omega
| Pozvánka
pre všetkých členov a priaznivcov literatúry a literárnej tvorby na diskusiu a čítanie
vlastných literárnych prác.

VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ

10. 2. | 16.00 | Využívanie hnojív
v jednotlivých obdobiach
vegetácie
POSÁDKOVÝ KLUB |

11. 2. | 9.00 | Daň z príjmu
právnických osôb
TSK | Seminár.

12. 2. | 16.00 | Spomienky
Františka Neštráka
| Spomienky na výrobu
historických lietadiel v LOT a prácu v kompletizácii L-29 v USA.

POSÁDKOVÝ KLUB

20. 2. | 16.00 | Činnosť zväzu
vojakov a Klubu voj. veteránov
na Slovensku a ich symboly
POSÁDKOVÝ KLUB |

20. 2. | 16.00 | Mám fóbie
a strachy, ako s tým žiť?
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Diskusia s od-

borníkmi na podporu duševného zdravia.
Diskutuje: PhDr. Tomáš Divéky. Organizované v spolupráci s OZ Ars Vivendi – umenie žiť.
20. 2. | 16.30 | Štvrtkové
vzdelávania
KC STRED | Cyklus rodičovských diskusií.
2.časť – Strach a úzkosť – Právo na emócie. Ako rozpoznávať a pracovať s emóciami u detí.

20. 2. | 17.00 | Trenčianske
tehelne v minulosti – 2.časť
GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA

Ing. Vojtech Brabenec.

|

Prednáša –

Prvýý farebnýý film vynikajúceho
y j
francúzskeho komika Pierra Étaixa sa vyznačuje
j fantastickou grotesknosťou
g
a muzikálovo-poetickou aurou. Špeciálna projekcia pre seniorov – Seniorbio.
27. 2. | 19.00 | Futbal
na striebornom plátne

Cyklus filmových projekcií s futbalovou tematikou organizovaný v spolupráci s futbalovým klubom AS Trenčín.
Po projekcii debata s trénermi futbalového klubu.
28. 2. | 15.30 | Ozveny
festivalu študentských
filmov XIII.

15.30 Blok animovaných filmov, 16.30
Blok dokumentárnych filmov, 17.30
Blok hraných filmov
28. 2. | 21.00 | 1. 3. | 17.00 |
Atomic Age

Príbeh o dospievaní a o mladosti, v ktorej sa snúbi smútok, eufória, melanchólia a bezstarostnosť. Héléna Klotz
za svoj film získala Cenu Jeana Viga pre
najlepší francúzsky debut roku 2012.
28. 2. – 2. 3. | 19.00 | Angelika

Nové spracovanie nesmrteľného príbehu lásky, ktorý očaril milióny divákov
po celom svete.



ŠPORT

MS ŠPORTOVÁ HALA
1. 2. | 18.00 | TJ Štadión
Trenčín – Nitra

Basketbal 1. liga muži – malá hala.
1. 2. | 8.00 – 16.30 | Futbal –
ml. žiaci – U13 – turnaj

4 | KAM
2. 2. | 8.45 – 12.30 | Mini
hádzaná turnaj

Hádzaná – ml. žiačky – U10.
2. 2. | 13.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín – Panthers Trenčín

Florbal – liga ml. žiaci – U 13.
2. 2. | 16.30 | ŠK 1. FBC
Trenčín – Nová Dubnica

Florbal – liga ml. žiaci – U 13.
8. 2. | 11.00, 13.00 | COP
Volley Trenčín – Púchov

Volejbal – 1.liga muži.
8. 2. | 16.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín – Sabinov

Florbal Extraliga muži.
8. 2. | 19.00 | COP Volley
Trenčín – St. Ľubovňa

Volejbal – Extraliga muži.
9. 2. | 9.00 | ŠK 1. FBC Trenčín
– Trnava

kam v trenčíne

číslo 2 | ročník XVI

21. 2. | 18.00 | Objavte svoj
vnútorný mier

utorok | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení

pondelok | 17.30 – 18.30 | Klub
ruskej konverzácie

| Bezplatná
prednáška Devashishu Torpy, Londýn (so
slovenským prekladom).

KC STRED | Stretnutie vhodné aj pre tehotné ako príprava na dojčenie.

KC AKTIVITY | Prihlásenie: 0908 210 940

GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA

22. 2. | 15.00 | Kam tečú rieky
našich nádejí
| Prezentácia najnovšej knihy
Eriky Ridziovej o ľúbostnom štvoruholníku, organizovaná v cykle Poznávame Trenčanov.

ZKC ELYSEE

22. 2. | 19.00 | Dobrovoľníctvo
KLUB LÚČ | Diskusia v spolupráci
p p so Cityy Uni-

versity of Seattle. Čo je to dobrovoľníctvo?
Akú má funkciu v spoločnosti? Je prínosom?
Diskusia spojená s ohliadnutím sa na súťaž
Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja 2013.
27. 2. | 15.30 | Keď bol Váh
na Považí pánom a Vývoj
koryta Váhu a jeho prítokov
na území Trenčína

Florbal – liga st. žiaci – U 15.
9. 2. | 14.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín – Nitra

Volejbal – Extraliga muži.
15. 2. | 8.00 – 17.00 | Borhyho
Memoriál – turnaj TTS
Trenčín

Futbal – muži.
15. 2. | 10.00, 12.00 | TJ
Štadión Trenčín – SPU Nitra

Basketbal – ml. žiaci – malá hala.
16. 2. | 9.00 – 16.00 | turnaj
AS Trenčín

Futbal – žiaci U10.

22. 2. | 10.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín – FBK Púchov

Florbal – 1. liga muži.
22. 2. | 16.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín – FBK Partizánske

Florbal – 1. liga muži.
22. 2. | 18.00 | TJ Štadión
Trenčín – Sereď

Basketbal 1. liga muži – malá hala.
23. 2. | 11.00, 13.00 | COP
Volley Trenčín – Myjava

Volejbal – 1.liga juniori – malá hala.
23. 2. | 9.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín – Nová Dubnica

Florbal – liga dorast.
23. 2. | 15.15 | ŠK 1. FBC
Trenčín – Sereď

Florbal – liga dorast.
ZŠ P. DEMITRU
1.– 2. 2. | Veľká cena Trenčína

Krasokorčuliarske preteky Slovenského
pohára. Organizuje KRASO klub Trenčín
s Mestom Trenčín.

5 týždňov, prihlásenie: mgcentrum@mgcentrum.sk
12. 2. | 17.00 | Pletenie z papiera:
Valentínske srdiečka – aj pre
začiatočníkov
M&G CENTRUM | Prihlásenie:

mgcentrum@mgcentrum.sk
12. 2. | 18.00 – 20.00 | Klub
patchwork
KC AKTIVITY |

19. 2. | 17.00 | Paverpol: VÁZA –
novinka zo sveta holandských
umelcov

Prednášky s fotoprezentáciou. Prednášajú PhDr. Janka Karlíková a RNDr. Ján Hanušin, CSc. Vstup voľný. Možnosť zakúpenia publikácií.
TRENČIANSKE MÚZEUM |

| Prezentácia
knihy bádateľa, objaviteľa existencie samoliečebného pudu, autora metódy samoliečby
zápalových
p ý chorôb, držiteľa ppatentu na masážnu pomôcku pre hĺbkovú masáž Štefana
Zakuťanského, spojená s prednáškou „Tradičná slovenská samoliečebná metóda“.

KC STRED | Ochrana spotrebiteľov – šmejdy,

reklamácie, odstúpenie od zmluvy a iné.

CINEMAX
GALÉRIA A KAVIAREŇ
VÁŽKA

DELF
pondelok a streda | 14.00 –
19.00 | Klavírna škola
KC AKTIVITY |

utorok a štvrtok | 14.00 –
20.00 | Gitarová škola
KC AKTIVITY |

utorok a štvrtok | 15.00 –
20.00 | Klavírna škola
KC AKTIVITY |

utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý
ateliér pre dospelých
OC LAUGARICIO | Výtvarné a umelecké tech-

niky pod odborným vedením lektorky Mirky a Deimante z Litvy. 4. 2. a 11. 2. Šperky z moduritu, 18. 2. a 25. 2.Textilná koláž
– netradičný farebný obraz. Prihlásenie:
0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk
utorok | 18.00 – 21.00 | Klub
keramikárov pre dospelých

glicky a deti sa pri nich hrajú.
štvrtok | 17.00 – 20.00 | Klub
keramikárov pre dospelých
M&G CENTRUM | Prihlásenie:

mgcentrum@mgcentrum.sk
pondelok | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk
KC AKTIVITY | III. ročník a príprava na skúšky

DELF. Kurzy francúzskeho jazyka s Madame Smejkalovou. Možnosť prihlásenia aj
počas kurzu na smejkal@mail.t-com.sk

KC AKTIVITY | Prihlásenie: 0949 384 767

piatok | 10.30 | Mami spricht
Deutsch
| Mamičky sa rozprávajú
po nemecky a deti sa pri nich hrajú.

MC SRDIEČKO



INÉ

7. 2. | 19.30 | Stretnutie
priateľov dychovky

Mierové nám. 4, 032/743 44 15, www.lampart.sk
p
Osvienčimská 3, 032/743 45 35
ZOC MAX, Ul. gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40,
www.cine-max.sk

Textilanka.

Mierové námestie 34

klubu.

Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27, 032/743 68 58,
www.gmab.sk
g
KC AKTIVITY
Kyjevská
yj
3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
y
KC STRED
Ul. 28. októbra, 032/652 21 36
KINO HVIEZDA
Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
KLUB LÚČ
Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk
M&G CENTRUM
Nám. sv. Annyy č. 9, 2. pposchodie, 0905 238 617
MC SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
MC SRDIEČKO
Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32.
Sládkovičova ul., 032/650 42 10
MESTSKÁ VEŽA
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul.
OC LAUGARICIO
Belá
Pod Sokolicami 16, 032/744 50 81, www.pianoclub.sk
p
PIANO KLUB
POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
(PK) Prvá Komorná
Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910
DIVADELNÁ SCÉNA
TSK Trenčiansky
K dolnej stanici
samosprávny kraj
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jaselská
VEREJNÁ KNIŽNICA
a Hasičská 1
VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk
p
VÝSTAVNÉ PRIESTORY TSK K dolnejj stanici
DEJDARKA
Kyjevská
yj
3183, 0905 846 241, www.dejdarka.sk
j
ZKC ELYSEE
Zlatovská 2182/9 (OC Úspech,
p 1. pposch.)
GMAB

KC AKTIVITY | III. ročník a príprava na skúšky

MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-

KONTAKTY

ARTKINO METRO
CENTRUM SENIOROV

streda | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk

štvrtok | 10.30 | Mommie's
English Club

VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ

27. 2. | 16.30 | Právnička radí

KC AKTIVITY | I. ročník

KC AKTIVITY | Prihlásenie: 0949 384 767

27. 2. | 16.00 | Samoliečebný
pud (Samoliečba zápalových
ochorení)

16. 2. | 17.00 | COP Volley
Trenčín – Komárno

Volejbal – Extraliga muži.

M&G CENTRUM | Trvanie

26. 2. | 17.00 | Mydielka – ruža
a mydielka s obrázkom: aj pre
začiatočníkov

Florbal Extraliga muži.

13. 2. | 18.00 | COP Volley
Trenčín – Komárno

Základný kurz
háčkovania OD A – Z pre
začiatočníkov

tvoríte umelecké diela aj pre začiatočníkov.
Prihlásenie: mgcentrum@mgcentrum.sk

9. 2. | 16.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín – Prešov

Volejbal – 1.liga juniori – malá hala.

KURZY

6. 2. | 17.00 |

M&G CENTRUM | Tekuté lepidlo, s ktorým vy-

Florbal – liga st. žiaci – U 15.

9. 2. | 11.00, 13.00 | COP
Volley Trenčín – Bilikova BA



utorok | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk

VÝSTAVISKO EXPO CENTER

|

Organizuje DH

8. 2. | 17.00 | Odchodek
CENTRUM SENIOROV

|

Fašiangy Poľského

9. 2. | 9.30 – 12.00 | Výmenné
stretnutie zberateľov pivných
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

22. 2. | 7.00 – 12.00 | Burza
starožitností
| Burza starožitností, zberateľských predmetov a zaujímavostí.

VÝSTAVISKO EXPO CENTER

22. 2. | 7.00 – 12.00 |
Chovateľská burza

Burza exotického vtáctva, holubov, hrabavej a vodnej hydiny, králikov a ďalších druhov zvierat.
VÝSTAVISKO EXPO CENTER |

25. 2. | 14.00 | 47. ročník
Vansovej Lomničky
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Okresné kolo

festivalu umeleckého prednesu poézie
a prózy organizované KO Únie žien Slovenska v Trenčíne.
27. 2. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

