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NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
Trenčín sa mení. Unikátny pohľad na stavbu nového cestného mosta s mestom a maličkým hradom v pozadí vznikol vďaka projektu Trenčana Michala Haulíka a ďalších nadšencov s názvom Air view. Viac fotografií a videí dokumentujúcich súčasný vzhľad mesta
z perspektívy, akú si človek len tak ľahko nedopraje, si môžete pozrieť na facebook.com/
airviewmizu, www.airview.sk alebo www.haulik.sk.

Reklamácie roznosu
hláste prosím do utorka
6. mája 2014 najneskôr
do 14.00 hodiny na číslo
032/6504 287.

Záujem predstihol všetky očakávania
Do medzinárodnej urbanistickej súťaže Trenčín – mesto
na rieke prišlo 60 súťažných návrhov. Ich kvalitu preverí
porota na svojom zasadnutí 14. – 15. mája. Ešte pred tým
súťažné návrhy dostane na posúdenie skupina expertov.

Podklady k súťaži si z internetu stiahlo 1543 záujemcov.
Čas na doručenie návrhov mali
do 24. apríla.
„Dedukovali sme, že keby súťažné návrhy odovzdalo len jedno
percento zaregistrovaných, mali
by sme približne 15 návrhov, čo
by sme pokladali za úspech. Dnes
ich je 60 a to je podľa mňa úplne
fantastické,““ hovorí hlavný architekt mesta Martin Beďatš.
Kvantitatívne sa podľa neho
predpoklady naplnili nad očakávania. „Svedčí to minimálne o dvoch veciach. O tom, že sa
nám podarilo súťaž veľmi dobre

spropagovať, lebo informácie naozaj zasiahli takmer celý svet.
Zadanie a podklady súťaže boli
asi dobre pripravené, keďže toľko
ľudí zareagovalo účasťou. O kvalite zatiaľ nemôžeme hovoriť,
lebo zasadnutie poroty bude 14.
a 15. mája. Nechcem chváliť deň
pred večerom, ale predpokladám,
že by to aj z tejto strany malo dopadnúť dobre,““ vyjadruje sa M.
Beďatš.
Súťažné návrhy prišli až zo
Šanghaja či Hongkongu, ale
aj z Ameriky, zo Švédska, z Talianska, Španielska, ďalšie sú
z Ukrajiny, Lotyšska a mnohých

ďalších krajín.
Pred porotou si
všetky prezrie
desaťčlenná
expertná skupina (5. – 6.
mája). Experti návrhy odborne posúdia
a okomentujú,
každý za svoju odbornú oblasť. Výsledky
súťaže
budú
známe do 19.
mája. Víťazné
návrhy budú
predstavené verejnosti po letných prázdninách.
Mesto Trenčín vyhlásilo
otvorenú anonymnú ideovú súťaž 31. januára tohto roku. Jej

cieľom je získať čo najlepšie urbanistické riešenie prepojenia
centra mesta s brehmi Váhu.
(RED)
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EDITORIÁL

Vážení
Trenčania,
dovoľte, aby
som sa vám,
netradične,
cez editoriál
prihovoril.
Toto vydanie informačných novín samosprávy mesta Trenčín by malo
byť posledným. V rozpočte už
nezostali peniaze na ďalšie čísla Infa. Poslanci pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok zobrali
mestským novinám peniaze.
Upozorňoval som ich a stále tvrdím, že najmä v tejto dobe,
keď mesto zaznamenáva množstvo zmien v súvislosti s viacerými stavbami, keď tu máme
takmer neustále nové a nové obmedzenia, realizujeme viaceré
vlastné investície, máme povinnosť občanov informovať.
Poslanci tvrdia, že stačí, ak
Info bude vychádzať štvrťročne.
Ja to považujem za nedostačujúce. Naopak, myslím si, že ešte
nikdy nebola v Trenčíne potreba
informovanosti taká veľká ako
dnes.
Nesúhlasím s argumentáciou, že všetky informácie sú
priebežne uverejňované na web
stránke. Nie všetci občania,
najmä tí skôr narodení, majú
prístup na internet. Naopak,
sú zvyknutí čerpať informácie
z mestských novín.
Informovala ma skupina
občanov z Jednoty dôchodcov
a mestských klubov dôchodcov,
že zbierajú podpisy pod petíciu,
aby mesto vydávalo Info ďalej.
Redakcia novín mi potvrdila, že
ľudia sa vo zvýšenej miere zaujímajú o budúcnosť Infa.
Na najbližšie rokovanie
mestského zastupiteľstva opätovne predložím poslancom
zmenu rozpočtu tak, aby Info
vychádzalo i naďalej v mesačnom intervale. Ušetrili sme
na zimnej údržbe i na elektronickom obstarávaní. Pri 33
miliónovom rozpočte tvoria ﬁnancie na vydávanie Infa 0,05
percenta. Už 20. mája budú
poslanci opäť hlasovať o peniazoch pre mestské noviny. Od ich
rozhodnutia bude závisieť, či
30. mája Info vyjde alebo nie.
V každom prípade, redakcia
pripravuje informačný servis
pre vás aj na jún. Chcem Infu
popriať veľa šťastia.
Blíži sa druhá májová nedeľa. Všetkým mamičkám želám
veľa zdravia, šťastia a lásky.
S úctou Richard Rybníček

aktuality
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MODERNIZÁCIA ŽELEZNICE

Výstavba okružnej križovatky uzatvorí Ulicu Prúdy
Ulica sa stane slepou. Stavba si ďalej vyžiada aj ďalšie
dočasné dopravné obmedzenia. Pozorní by mali byť
chodci i vodiči.

V križovatke ulíc Bratislavská a Brnianska v týchto dňoch
stavbári prekladajú inžinierske siete. Ide o prípravu územia
na stavbu okružnej križovatky
na Bratislavskej ulici a stavbu
podjazdu Brnianska.
Približne v polovici mája
preto dôjde k zrušeniu napojenia Ulice Prúdy na Bratislavskú
ulicu. Prúdy tak zostanú slepou
ulicou s vjazdom a výjazdom
z Kožušníckej alebo Obchodnej
ulice. Uzatvorenie Ulice Prúdy

bude trvalé.
V rámci výstavby okružnej
križovatky bude v mieste terajšieho napojenia Ulice Prúdy
na Bratislavskú vybudovaný súvislý chodník.



DOČASNÉ ZRUŠENIE
ODBOČOVACIEHO
PRUHU

Prekladanie inžinierskych
sietí zasiahne aj chodník medzi
ulicami Prúdy a Brnianskou.

Tento bude úplne uzatvorený
približne mesiac. Obmedzená
bude aj cestná premávka popri
tomto chodníku. Dočasne bude
zrušený samostatný ľavý odbočovací pruh z Bratislavskej ulice
na Brniansku. Premávka bude
vedená v dvoch jazdných pruhoch, ktoré budú vymedzené
dopravným značením. Ľavé odbočenie z Bratislavskej na Brniansku bude naďalej možné.
Výstavba tejto okružnej križovatky na Bratislavskej ulici
a tiež podjazdu na Brnianskej sú
súčasťou modernizácie železničnej trate.
(RED)

UPOZORŇUJEME NA ZMENU PREDNOSTI V JAZDE
Na Opatovskej ulici v Opatovej je zmenený dopravný režim na križovatke s novovybudovaným nadjazdom. Hlavná cesta
je vedená z nadjazdu na Opatovskú ulicu
v smere na Sihoť. Ako vedľajšia cesta je
značená slepá časť ulice od nadjazdu k železničnej trati. Na ceste I/61 (hlavná trasa
na Žilinu) od novej obytnej štvrti Na kameni až po Opatovú bola upravená rýchlosť z pôvodných 90 km/h na 70 km/h. Nakoľko nadjazd bol budovaný v rámci stavby
modernizácia železničnej trate, zmeny vykonal jej zhotoviteľ na základe požiadaviek
Mesta Trenčín a ostatných dotknutých orgánov.
(RED), FOTO: J. Č.

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Vyhrajte dve vstupenky na prednášku svetoznámeho
švajčiarskeho spisovateľa Ericha von Dänikena TAJOMNÝ
EGYPT A INÉ ZÁHADY STAROVEKU, ktorá sa uskutoční 15.
mája 2014 v Posádkovom klube.
Ako sa volá spisovateľova prvotina, ktorá mu vyšla v roku 1968?
Odpovede posielajte do 12. mája na info@trencin.sk.
Vyhrajte dve vstupenky na 2. celoslovenskú cukrársku výstavu
TORTY & svet pečenia a 3. výstavu cestovného ruchu Region
Tour Expo, ktoré sa konajú na Výstavisku Trenčín 16. – 18. 5.
2014.
Kto bude hlavnou hviezdou osláv MDD na Mierovom námestí
v Trenčíne 31. mája?
Odpovede posielajte do 14. mája na info@trencin.sk.
Vyhrajte dve vstupenky na Hudobný večer na hrade, ktorý sa
uskutoční 24. mája 2014 na Trenčianskom hrade.
Koľko hudobných skupín vystúpi na 4. ročníku toho podujatia?
Odpovede posielajte do 20. mája na info@trencin.sk.
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Krajskí primátori rokovali v Trenčíne
Mesto Trenčín hostilo 11. apríla primátorov krajských
miest. Udržateľný mestský rozvoj, zákon o odpadoch,
doprava a parkovanie či financovanie športu – aj to boli
témy ich spoločného rokovania.

Krajskí primátori sa zhodli
na tom, že kým dnes sú podielové dane na úrovni 67 percent,
v krátkom čase by sa mali vrátiť na 70,3 percenta. „Umožnilo
by nám to lepšie spravovať naše
mestá“, skonštatoval primátor Trenčína Richard Rybníček.
„Za prvé tri mesiace tohto roku
nedostali všetky mestá rovnaké
podielové dane ako v rovnakom
období minulého roku. Predpokladáme, že v dohľadnej dobe
štát doﬁnancuje tieto straty,

v opačnom prípade by sme mohli
mať problémy s nastavenými rozpočtami,““ doplnil.
Primátori sa dohodli na spoločnom postupe aj v rámci nového programového obdobia
v rokoch 2014 až 2020. Novinkou sú osobitné peniaze, ktoré musí Slovensko vyčleniť
na udržateľný mestský rozvoj.
„Ide o päť percent alokácie,
ktorá pôjde z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Keď
to premeníme na ﬁnančné

prostriedky, je to 376 miliónov
eur, ktoré sa majú použiť v krajských mestách,““ uviedol primátor Bratislavy Milan Ftáčnik.
Pri udržateľnom mestskom
rozvoji nepôjde len o samotné
krajské mestá, ale aj o funkčné
územie v ich okolí. „Podkladom
na čerpanie prostriedkov bude
integrovaná stratégia, ktorú
musia pripraviť primátori krajských miest spolu so starostami
dotknutých obcí. Zhodli sme sa,
že to nechceme robiť každý sám,
ale budeme spoločne pripomienkovať dokumenty, ktoré pripravujú ministerstvá,““ upresnil M.
Ftáčnik.
Ďalším bodom rokovania
bol zákon o odpadoch. „Keďže
téma odpadov je iná v krajských
mestách ako v malých obciach,
pripravíme stretnutie expertov
z našich miest a budeme zákon
pripomienkovať. Dôležité je, aby
prípadné ﬁnančné nároky nemali vplyv na chod miest“, povedal
primátor Košíc Richard Raši.
Primátori ďalej hovorili o problematickom parkovaní
v mestách aj o ﬁnancovaní vrcholového športu. Novým predsedom K8 na najbližšie polročné
obdobie sa stal primátor Bratislavy Milan Ftáčnik.
(RED)
FOTO: J. Č.

Pódium a stánky môže mesto vynoviť
Získalo na to grant od Nadácie SPP v hodnote 10 tisíc
eur. Pódium a stánky už
nutne potrebovali obnovu.
Do konca mája budú opravené a nanovo prekryté.

„Vráťme život do centra Trenčína““ – tak sa volal projekt Mesta
Trenčín, ktorý uspel v grantovej
výzve Nadácie SPP. Samosprávy sa mohli uchádzať o ﬁnančnú
podporu na zlepšenie prostredia a života v mestách a obciach.
„Pred Vianocami sa nám podarilo za 1 euro získať 40 nových
stánkov. Teraz môžeme obnoviť
ďalších dvadsať, ktoré už majú
svoje roky a je to na nich vidieť.
Aj pódium si zaslúži nové preplachtenie,““ uviedol primátor
mesta Richard Rybníček. Kým
budú vyrobené plachty, mesto
zabezpečí opravu drevených
častí stánkov a schodov na pódiu, vrátane nového náteru.
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STRUČNE

A

merická spoločnosť Johnson Controls otvorila
9. apríla v priestoroch spoločnosti AU Optronics v trenčianskom priemyselnom parku
technologické centrum s rozlohou 11-tisíc m² pre 480 pracovníkov. Centrum pôvodne
sídlilo v blízkosti trenčianskeho výstaviska.

M

estskí poslanci na svojom
mimoriadnom zasadnutí
25. apríla schválili prenájom
ľadovej plochy na Zimnom
štadióne P. Demitru za symbolické euro na jeden rok pre HK
Dukla Trenčín, a. s. Napravili
paradoxnú situáciu z predošlého zastupiteľstva, kedy schváleniu návrhu chýbal jediný
hlas. Hokejisti tak mali v prenájme takmer celý štadión
s výnimkou ľadovej plochy.

D

ochádzať do práce na bicykli bude počas celého
mája v Trenčíne 18 tímov z 13
organizácií. Celkovo ide o 70
ľudí. Registrácia do celonárodnej súťaže s názvom „Do práce na bicykli“ bola ukončená
27. apríla. Trenčín si tak zmeria sily s ďalšími 25 prihlásenými slovenskými mestami.
Súťažiaci si denne zapisujú
počet odjazdených kilometrov.
Priebežné výsledky budú týždenne zverejňované na mestskom webe.

N

ajbližší Deň otvorených dverí u primátora mesta Richarda Rybníčka bude v pondelok 5. mája
v čase od 14.00 do 18.00 hod.
na Mestskom úrade, Mierové
námestie 2, 1. poschodie.

B

ohatý kultúrny program,
drobné darčeky a všeličo
pre celú rodinu sľubuje 11.
ročník najväčšej oslavy Dňa
matiek na Slovensku. V Trenčíne sa Míľa pre mamu uskutoční v sobotu 10. mája v čase
od 10. do 14. hodiny. Viac
na www.mcsrdiecko.sk.

„Medzinárodný deň detí by mal
byť prvým mestským podujatím,
kedy budú všetky práce hotové. Za peniaze z grantu pribudne do mesta aj drobný mobiliár,

ktorý tiež prispeje k väčšiemu
komfortu návštevníkov našich
podujatí,““ dodal R. Rybníček.
(RED) FOTO: J. Č.

N

ajbližšie riadne verejné zasadnutie mestského parlamentu bude v utorok 20. mája
vo veľkej zasadačke Mestského
úradu.
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AKO POKRAČUJE
DOBUDOVANIE
KANALIZÁCIE
V OPATOVEJ?
Práce sa začali v marci.
Podľa informácií od zhotoviteľa stavby na uliciach Mlynská,
Opatovská – pri družstve, Pod
driením a 10. apríla už práce
ﬁnišujú. V máji príde na rad
Horeblatie a Opatovská ulica
v úseku medzi križovatkami
s Ulicou Horeblatie.
Dostavba kanalizácie v tejto časti mesta je súčasťou infraštruktúrneho
projektu
Intenziﬁkácia čistiarní odpadových vôd, odkanalizovanie
a zásobovanie pitnou vodou
v trenčianskom regióne. (RED)

MOST Z OPATOVEJ
NA OSTROV
REKONŠTRUUJÚ
V apríli sa začali rekonštrukčné práce na moste ponad kanál Váhu.
Opäť bude sprístupnený
od júna 2014.

Stavebné práce na moste
súvisia s rekonštrukciou elektrorozvodne pri vodnej elektrárni na Ostrove. Most získa nový povrch a zvýši sa jeho
nosnosť.
Na Ostrove v časti od mosta po elektráreň zároveň vzniknú nové nespevnené štrkové
cesty, ktoré neskôr zostanú aj
pre verejné užívanie.
Podľa vyjadrenia zástupcu
zhotoviteľa stavby bude opatovský most cez kanál opäť
sprístupnený po ukončení
prác, teda od júna 2014. (RED)

POZOR NA ZÁKAZ
PREJAZDU
Z Partizánskej ulice na sídlisko Juh si vodiči už cestu neskrátia. Mesto tam umiestnilo
dopravné značky „Prejazd zakázaný“. Reagovalo na problematickú situáciu na úseku
Partizánskej ulice medzi sídliskom Juh a Cintorínskou ulicou.
Vzhľadom na svoje parametre
je táto cesta nevyhovujúca pre
všeobecné užívanie.
(RED)

aktuality
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Nová časť cintorína bude otvorená v júni
Práce na rozšírení najväčšieho mestského cintorína
na sídlisku Juh pokračujú tak, aby už v júni mohol plniť
svoj účel.

Terénne práce sú už ukončené.
FOTO: J. ČERY

Akútny problém s pochovávaním vyrieši približne na 8 až
10 rokov 896 nových hrobových
miest a od roku 2015 aj približne
200 urnových miest. Tie vzniknú
v opornom múre medzi novým
a starým cintorínom. Jedna zo
zásadných mestských investičných akcií by mala byť ukončená
najneskôr do polovice júna.
V tomto čase sa v novej časti cintorína buduje oporný múr
od starého cintorína, ktorý bude
mať dĺžku 102 metrov. Ukončené sú všetky terénne úpravy,
v najbližších dňoch začnú sadovnícke práce a postupne sa bude
inštalovať drobná architektúra.
(RED)

Trenčín sa odvolá na Najvyšší súd SR
Mesto by podľa rozhodnutia krajského súdu malo zverejniť právny audit z roku 2011. Podľa primátora Richarda
Rybníčka by to však znížilo právnu ochranu Trenčína.

O sprístupnenie právneho
auditu požiadalo pred tromi rokmi Centrum environmentálnych
aktivít (CEA). Mesto mu nevyhovelo z rovnakých dôvodov, pre
ktoré sa dnes odvoláva voči rozsudku krajského súdu. „V audite
sú citlivé informácie, ktoré napríklad naznačovali postup mesta vo viacerých súdnych sporoch.
Verím svojej právnej kancelárii,
ktorá mi odporučila tieto veci nezverejňovať,““ tvrdí primátor Richard Rybníček.
Radnica si nechala na začiatku roka 2011 vypracovať tri
audity. Dva z nich zverejnila.

Právny audit dostal len primátor
a nahliadnuť doň mohli aj mestskí poslanci. Zaujímali sa oň aj
aktivisti, ktorým mesto nevyhovelo ani po opakovanej žiadosti
o jeho zverejnenie. „Predpokladali sme, že právny audit bude
obsahovať informácie o gazdovaní predchádzajúceho vedenia
mesta a že aj súčasné vedenie
mesta má záujem o to, aby sa
ukázalo čo a ako je v tomto meste
zle,““ uviedol pre médiá Richard
Medal z CEA. Podľa neho, aj
keby audit obsahoval citlivé informácie, tie sú už tri roky staré.
„Zverejnením auditu by mohla

byť vážne porušená ochrana samosprávy, keďže protistrana by
vopred poznala jej postup. Ja som
povinný chrániť mesto aj v súdnych sporoch. Niektoré z nich nie
sú ešte ukončené,““ upozornil R.
Rybníček. Na súdnom pojednávaní bol hlavný spor v tom, či je
právny audit informáciou alebo dokumentom. „My tvrdíme,
že správa z právneho auditu je
zásadný dokument a nie je povinnosťou mesta ho zverejniť ani
sprístupniť, len konkrétne informácie z neho,““ povedal právnik
mesta Martin Dočár. Aktivisti
však chceli sprístupniť celý dokument. Kým o veci nerozhodne
Najvyšší súd SR, Mesto právny
audit nezverejní.
(RED)

Opravy ciest
pokračujú
Počas najbližších dvoch mesiacov mesto opraví väčšinu
poškodených ciest vo svojej
správe.

Na sídlisku Juh bude napríklad opravený vznikajúci prepad vozovky na Ulici J. Halašu,
opravy sa uskutočnia aj na Saratovskej ulici a tiež v zadnej časti
Východnej ulice smerom ku kotolni a aj schody nachádzajúce
sa neďaleko kostola.
Mesto bude pozornosť venovať i uliciam K dolnej stanici, Orechovská, Partizánska, Cintorínska, Legionárska,

Inovecká, Braneckého, Poľnohospodárska, Brnianska. Opravené budú i poškodené časti ulíc
Dolný Šianec, Kubranská (stará
cesta), Kožušnícka, Staničná,
Gen. L. Svobodu, Nad tehelňou.
V júli sa s opravami komunikácií

bude pokračovať s tým, že sa vo
väčšej miere už budú realizovať opravy chodníkov a prístupových ciest vo vnútroblokoch
obytných domov.
(RED)

2. máj 2014

čisté mesto
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Čo dokáže chuť do práce
Rodičia Materskej školy na Ulici 28. októbra 7 využili
príležitosť zmeniť niečo vo svojom okolí. Stačilo im jedno
piatkové popoludnie a aprílová sobota.

Svoju víziu zrealizovali prostredníctvom projektov „Veselý
dvor““ a „Dúhový plot“, podporených z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného
projektu KomPrax – kompetencie pre prax, ktorý organizuje
IUVENTA – Slovenský inštitút
mládeže.
Zhotovili pre deti na školskom dvore bylinkovú záhradku, vytvorili z farebných
pneumatík cvičebné náradie,
vydláždili plochu na zabezpečenie pitného režimu cez letné dni
a opravili poveternostnými podmienkami zničené športové preliezačky a lavičky. Celý areál materskej školy za výdatnej pomoci
detí zviditeľnili pestrofarebným

náterom plota. Súčasnú tvár
školského dvora materskej školy zabezpečili niekoľkí rodičia aj
materiálom poskytnutým zdarma. Čiastočne sa ﬁnančne podieľali na opravách aj ŠZTN
mesta Trenčín.
Hlavnou devízou však bola
spoločná práca rodičov a ich
detí.
A čo hovorili ľudia z okolia?
Vraj takéto čosi nevideli od čias,
čo tu stojí materská škola.
Na akcii sa zúčastnilo 37 rodičov, 5 zamestnancov materskej
školy a 25 detí.
TEXT A FOTO: MŠ
(PRÍSPEVOK BOL REDAKČNE
UPRAVENÝ)

Koniec ďalšej čiernej skládky
Pri jednom zo vstupov do lesoparku Brezina si ľudia našli
priestor, ktorý zapratali odpadom rôzneho druhu. Pneumatiky,
plastové fľaše, kočíky, šatstvo a okrem všeličoho iného tam „odložili““ napríklad aj časť kanalizačnej rúry. Odpad vytriedili a do zberného dvora uložili verejnoprospešní pracovníci a zamestnanci mestského hospodárstva.
FOTO: MHSL

Jarné upratovanie
alebo ľudia sami sebe
Obyvatelia bytovky č. 1104 na Soblahovskej ulici berú upratovanie ako samozrejmosť. „Vždy na jeseň a jar si upratujeme detské
ihrisko pred naším domom, ktoré sme si v spolupráci s mestom minulý rok aj vynovili. Vyhrabeme a vyzbierame nečistoty z trávnika, pozametáme chodníky a vždy si pripravíme aj pozvánku, aby sme pritiahli čo najviac našich obyvateľov,““ hovorí jeden z ich Juraj Vidra.
Na upratovaní sa tak aj 12. apríla podieľali obyvatelia od najmladšej
až po seniorskú generáciu, aj rodičia s deťmi.
FOTO: J. V.

Poďakovanie za Polievku
pre bezdomovcov
Od novembra 2013 do marca 2014 bolo v Trenčíne spolu
uvarených a ľuďom v núdzi vydaných viac ako 4 tisíc porcií polievok. Prvý ročník iniciatívy mal úspech.



VÝZVA NA VYKONANIE DERATIZÁCIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne vyzýva fyzické osoby, podnikateľov a právnické osoby na území mesta na vykonanie deratizácie (regulácie živočíšnych škodcov) v termíne od 1. do 31. mája. Výzva je uverejnená na webovej
stránke úradu www.ruvztn.sk.

Do projektu Polievka pre
bezdomovcov sa zapojili jednotlivci, celé rodiny a tiež dobrovoľníci Maltézskeho rádu (MR).
Polievku vydávali klientom nocľahárne v jej priestoroch na Nešporovej ulici, roznášali squatterom v opustených budovách
v centre mesta. Ako informoval riaditeľ Zboru dobrovoľníkov MR Trenčín Pavol Juríček,
pomoc zúčastnených spočívala v materiálnom, ﬁnančnom
i osobnom zabezpečení prípravy polievok. Mnohí prispeli aj

inými jedlami či trvanlivými potravinami, našli si čas na rozhovor s núdznymi v nocľahárni, pripravili im program počas
sviatkov a zimných večerov.
„Týmto projektom sa Trenčín zaradil k tým mestám na Slovensku, ktorým nie je ľahostajný osud
človeka v núdzi,““ povedal. Vďaka
patrí občanom mesta Trenčín,
všetkým cirkvám a kresťanským
zborom pôsobiacim v Trenčíne,
tiež majiteľom reštaurácií a pekární, ktorí nezištne na tomto
projekte participovali.
(RED)
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Voľby do Európskeho parlamentu 2014 už čoskoro
Slovensko si v sobotu 24. mája zvolí 13 poslancov, ktorí
ho budú zastupovať v Európskom parlamente. Volebné
miestnosti budú otvorené od 7. do 22. hodiny. Kandiduje
29 politických strán.

Deň konania volieb určilo
rozhodnutie predsedu Národnej
rady Slovenskej republiky (SR)
č. 431/2013 Z. z. o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
(EP).



KTO MÁ PRÁVO VOLIŤ
DO EP NA ÚZEMÍ SR?
– občania SR, ktorí najneskôr
v deň volieb dovŕšili 18 rokov
a majú na území SR trvalý pobyt
– občania iných členských štátov Európskej únie (EU), ktorí

najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov a majú na území SR
povolený trvalý pobyt
– občania SR, ktorí najneskôr
v deň volieb dovŕšili 18 rokov,
nemajú trvalý pobyt na území
SR ani na území iného členského štátu EU, majú právo voliť,
ak sa v deň volieb zdržiavajú
na území Slovenska.
Na riadne organizačno –
technické zabezpečenie volieb

do Európskeho parlamentu v súlade so zákonom č. 331/2003
Z. z o voľbách do Európskeho
parlamentu v znení neskorších
predpisov primátor mesta určil
volebné okrsky a volebné miestnosti v každom volebnom okrsku. V Trenčíne je 50 volebných
okrskov. Ďalšie informácie o eurovoľbách čítajte na strane 8.

VYMEDZENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV, MIESTNOSTÍ A ÚZEMIA:
Číslo
okrsku

Volebná miestnosť

Vymedzenie územia volebného okrsku

1.

Nám. sv. Anny, Hasičská, Farská, Hviezdoslavova, Horný Šianec, Nám. SNP, J. Braneckého, Marka
Veliteľstvo síl výcviku a podpory
Aurélia, Matúšova, Mierové nám., M. Nešporu, Palackého, Kniežaťa Pribinu, Rozmarínova,
OS SR /ODA/
Sládkovičova, Jaselská, Štúrovo nám., Vajanského, 1. mája, Mariánske námestie, Hviezdová,
Hviezdoslavova 205/16
Vojtecha Zamarovského

2.

GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA
1. mája 167/3

Bernolákova, Električná, Kmeťova, Kollárova, Kuzmányho, K dolnej stanici, Súdna, Jesenského,
Jilemnického, I. Olbrachta, Kúty, Moyzesova, Pod Brezinou, Nad tehelňou, Pod lesoparkom,
J.B.Magina, MUDr. A.Churu, Daniela Krmana, Jána Lipského, Rybárska, Piaristická, Šťastná

3.

Kultúrne stredisko
DLHÉ HONY
28. októbra 1169/7

Cintorínska, Dolný Šianec, J. Kráľa, Krátka, Nová, Partizánska, Zelená, Tatranská, Záhradnícka,
Legionárska nepárne č. 1 – 37, párne č. 2 – 30

4.

Kultúrne stredisko
DLHÉ HONY
28. októbra 1169/7

Soblahovská nepárne č. 1 – 39

5.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bezručova 1228/66

Bezručova, Kalinčiakova, Lidická, Družstevná, Kpt. Jaroša, Ovocná, S. Chalupku, Slnečné nám.,
Veterná, Osloboditeľov, Inovecká nepárne č. 7 – 15, 65, párne č. 12 – 74, Ku štvrtiam

6.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bezručova 1228/66

Soblahovská nepárne č. 41 – 61, párne č. 4 – 26 a č. 34 – 38, Strojárenská, Pod Juhom, Pod Komárky,
Na Zongorke

7.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Dlhé Hony 1155/1

Inovecká nepárne č. 1 –3, párne č. 2 – 10, 28. októbra nepárne č. 1 – 29, párne č. 4 – 16

8.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Dlhé Hony 1155/1

28. októbra nepárne č. 31 – 45, párne 18 – 38, Dlhé Hony

9.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Dlhé Hony 1155/1

Beckovská, Nemocničná, Panenská, Legionárska nepárne č. 39 – 63, párne č. 32 – 92

10.

MATERSKÁ ŠKOLA
Stromová 2538/3

Karpatská, Poľná, Stromová, Narcisová, Nové Prúdy, Palárikova, Puškinova, Riznerova, Sasinkova,
Jána Zemana

11.

MATERSKÁ ŠKOLA
Stromová 2538/3

Belá, Biskupická, Bottova, Javorinská, Nozdrkovce, Úzka, Záhumenská, Legionárska nepárne č. 65
– 127, párne č. 100 – 162

12.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L. Novomeského 2692/11

Západná, Saratovská 2 a 4

13.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L. Novomeského 2692/11

Jána Halašu

14.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L. Novomeského
2692/11

L. Novomeského, Saratovská nepárne 1 – 9, párne č. 8 a 10

15.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L. Novomeského
2692/11

K. Šmidkeho

16.

Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183

Šafárikova

17.

Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183

Bazovského, Liptovská, Južná

18.

Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183

Gen. Svobodu, Vansovej, Nám. Svätej Rodiny

19.

Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183

Kyjevská, Mateja Bela nepárne č. 37 – 55

20.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9

Mateja Bela nepárne čísla
1 – 35
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21.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9

Mateja Bela všetky párne čísla

22.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9

Halalovka č. 1 – 20

23.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9

Halalovka č . 21 – 40

24.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9

Halalovka č. 41 – 71

25.

Zariadenie pre seniorov
Lavičková 2383/10

Lavičková, Východná

26.

TRENČIANSKA UNIVERZITA
A. DUBČEKA
Študentská 1638/3

Nábrežná, Švermova, Študentská, Komenského, Smetanova

27.

TRENČIANSKA UNIVERZITA
A. DUBČEKA
Študentská 1638/3

Hurbanova, Gen. Goliana nepárne č. 37 – 43, párne č. 10 – 14, Jiráskova, Gen. Viesta párne č. 32-46

28.

MATERSKÁ ŠKOLA
Švermova 1631/24

Gen. Viesta nepárne č. 1 – 7, párne č. 2 – 30, Kpt. Nálepku 37 a 39, Martina Rázusa, Gen. Goliana
nepárne č. 1 – 35, párne č. 2 – 8

29.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Hodžova 1487/37

Hodžova nepárne č. 1 – 39, párne č. 2 – 44, Holubyho nám., Vodárenská, Kpt. Nálepku nepárne č.
1 – 35, párne č. 2 – 8, 17. novembra

30.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Hodžova 1487/37

Hodžova nepárne č. 41 – 69, párne č. 46 – 94, Gagarinova, Šoltésovej

31.

CENTRUM SENIOROV,
Osvienčimská 1720/3

Považská nepárne č. 35 – 91, párne č. 36 – 90, Osvienčimská

32.

CENTRUM SENIOROV,
Osvienčimská 1720/3

Brigádnická, Hodžova nepárne 71 – 81, Považská nepárne č. 1 – 33, párne č. 2 – 34, M. Turkovej,
Pod Skalkou, Opatovská nepárne č. 1 – 13, párne č. 2 – 18, Pri Tepličke, Jasná, Pod čerešňami, Tichá

33.

MATERSKÁ ŠKOLA
Opatovská 654/39

Žilinská, Clementisova,

34.

MATERSKÁ ŠKOLA
Opatovská 654/39

I. Krasku, Odbojárov, Armádna, Opatovská nepárne č. 15 – 53, párne č. 20 – 96

35.

MATERSKÁ ŠKOLA
Opatovská 654/39

Pádivého, Sibírska

36.

Kultúrne stredisko OPATOVÁ
Opatovská 96/220

10. apríla, Horeblatie, Mlynská, Niva, Pod driením, Potočná, Opatovská nepárne č. 55 – 267, párne
č. 98 – 240, Mníšna

37.

Kultúrne stredisko KUBRA
Kubranská 63/94

Jána Derku, Na kameni, Jána Fabu, Pod horou, Pod lipami, Pod hájikom, Záhrady, Zelnica,
Za humnami, Dubová, M. Hricku, Kubranská, Rovná, Volavé

38.

Kultúrne stredisko KUBRA
Kubranská 63/94

Pred poľom, Gen. M. R. Štefánika párne č. 118 – 130, nepárne č. 83 a 85, Súvoz, K zábraniu

39.

Kultúrne stredisko
KUBRICA
Kubrická 56/60

Kubrická

40.

Stredná odborná škola
Pod Sokolice 519/14

Pod Sokolice, Gen. M.R. Štefánika nepárne č. 21 – 69, párne č. 86 – 116, K výstavisku

41.

Stredná odborná škola
Pod Sokolice 519/14

Kukučínova, Kragujevackých hrdinov, Železničná, Gen. M. R. Štefánika nepárne č. 5 – 17, párne č.
10 – 84, Sadová

42.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Veľkomoravská 2160/12

Veľkomoravská, Zlatovská, Brančíková, Vl. Roya, Rastislavova, Svätoplukova, Bratislavská nepárne
č. 1 – 119, párne č. 2 – 48

43.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Veľkomoravská 2160/12

Hollého , Ľ. Stárka , Piešťanská

44.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Veľkomoravská 2160/12

Duklianskych hrdinov

45.

MATERSKÁ ŠKOLA
Medňanského 360/34

Istebnícka, Jahodová, Jánošíkova, Kasárenská, Slivková, Šafránová, Hroznová, Majerská,
Medňanského, Matice slovenskej, Orechovská, Podjavorinskej, Ružová, Záhradná, Vlárska

46.

KD ISTEBNÍK
Medňanského 360/34

Hrádzová, Hrabovská, Chotárna, Horné Orechové, Kvetinová, Lesnícka, M. Kišša, Na záhumní,
Radlinského, Súhrady, Široká, Žabinská

47.

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM
Kožušnícka 72/4

Jedľová, Lipová, Javorová, Prúdy, Brezová, Orgovánová, Višňová, Obchodná, Kožušnícka, Brnianska,
Bratislavská nepárne č. 121 – 141, Vážska

48.

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM
Kožušnícka 72/4

Staničná, Súťažná, Budovateľská, Kvetná, Bavlnárska, Školská, Továrenská

49.

Kultúrne stredisko ZLATOVCE
Hlavná 495/10

Malozáblatská, Hanzlíkovská, Hlavná, Jarná, J. Psotného, Na dolinách, Na kamenci, Na vinohrady,
Na záhrade, Poľovnícka, Severná, Detská, Okružná, Jána Prháčka, K mlyniskám

50.

Kultúrne stredisko ZÁBLATIE
Záblatská 2/27

Dolné Pažite, Ku kyselke, Pri parku, Poľnohospodárska, Rybáre, Sigôtky, Bratislavská párne č.
52 – 116, Záblatská, Kňažské
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Zakrúžkovať možno najviac dvoch kandidátov
Vo voľbách do Európskeho parlamentu bude možné hlasovať s voličským preukazom aj mimo miesta trvalého
pobytu. O preukaz treba požiadať do 22. mája.

Volič, ktorý v deň konania
volieb nebude môcť hlasovať
v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,
môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie voličského preukazu. Ten ho oprávňuje na zápis do zoznamu voličov
v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič, ktorému bol vydaný
voličský preukaz, bude zo zoznamu voličov v mieste trvalého
bydliska vyčiarknutý.



AKO ŽIADAŤ
O VOLIČSKÝ PREUKAZ?

O vydanie voličského preukazu môže požiadať volič
osobne alebo prostredníctvom
ním
splnomocnenej
osoby
na Mestskom úrade v Trenčíne
v Klientskom centre – evidencia

obyvateľstva. V splnomocnení
musí byť uvedené meno a priezvisko voliča, jeho rodné číslo,
adresa trvalého pobytu (obec,
ulica, číslo domu) a tak isto aj
meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu osoby, ktorú
splnomocnil na prevzatie voličského preukazu. Splnomocnenie nemusí byť úradne overené.



ČO MUSÍ OBSAHOVAŤ
PÍSOMNÁ ŽIADOSŤ?

Písomne môže volič o preukaz požiadať na adrese Mestský úrad Trenčín, Útvar klientskeho centra a matriky, Mierové
nám. 2, 911 64 Trenčín, elektronicky na mailovej adrese
evidencia.kc@trencin.sk. V tejto žiadosti musí uviesť svoje
meno a priezvisko, rodné číslo,
adresu trvalého pobytu (obec,

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH POLITICKÝCH SUBJEKTOV:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

konzervatívna strana
Kresťanskodemokratické hnutie
SMER – sociálna demokracia
Slovenská ľudová strana
Národ a Spravodlivosť – naša strana
Magnificat Slovakia
DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA
7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar
Kereszténydemokrata Szövetség
Strana TIP
Ľudová strana Naše Slovensko
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
NOVÝ PARLAMENT
MOST-HÍD
Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA
Strana demokratického Slovenska
Strana zelených
VZDOR – strana práce
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
Sloboda a Solidarita
Strana moderného Slovenska
Komunistická strana Slovenska
ÚSVIT
Strana občianskej ľavice
Slovenská národná strana
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická
strana
PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana
Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

ulica, číslo domu), korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má
obec voličský preukaz zaslať.
Voličský preukaz bude voličovi
zaslaný doporučenou zásielkou
„Do vlastných rúk“.



HLASUJE KAŽDÝ
OSOBNE, ZASTÚPENIE
NIE JE PRÍPUSTNÉ

Po príchode do volebnej
miestnosti volič preukáže svoju
totožnosť a po zázname v oboch
rovnopisoch zoznamu voličov
mu vydá okrsková volebná komisia prázdnu obálku a hlasovacie
lístky. Ak volič nepreukáže svoju
totožnosť, hlasovanie sa mu neumožní. Voliča, ktorý sa dostavil
do volebnej miestnosti s voličským preukazom, dopíše okrsková volebná komisia do oboch rovnopisov zoznamu voličov.



DO OBÁLKY IBA JEDEN
HLASOVACÍ LÍSTOK

Volič s obálkou a hlasovacími lístkami vstúpi do priestoru
určeného na úpravu hlasovacích
lístkov. V tomto priestore vloží
do obálky jeden hlasovací lístok.
Na hlasovacom lístku, ktorý
vkladá do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva
prednosť. Na iné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada.



KTO MÔŽE
POMÔCŤ ĽUĎOM
S HANDICAPOM?

Volič, ktorý nemôže sám
upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo pre to,
že nemôže čítať alebo písať, má
právo vziať so sebou do priestoru
určeného na úpravu hlasovacích
lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie,
aby zaňho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil
do obálky. Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie
sám vložiť obálku do volebnej
schránky, môže ju do nej na jeho
požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, nie však člen
okrskovej volebnej komisie.



AKO ŽIADAŤ O VOĽBU
DO PRENOSNEJ
VOLEBNEJ SCHRÁNKY?

Volič môže požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú
komisiu v jej územnom obvode.
Komisia vyšle k voličovi dvoch
svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, obálkou
a hlasovacími lístkami. Túto požiadavku je možné vopred nahlásiť do 23. mája na Mestskom úrade v Trenčíne, tel.: 032/6504 244
a počas volieb (24. mája) na tel.:
032/6504 309 alebo príslušnej
okrskovej volebnej komisii.

Hra Človiečik, nehnevaj
aj
sa! bude opäť pomáhaťť
Šťastena a kocka hodená na Mierovom námestí v Trenčíne 7. júna
rozhodnú o tom, aká dobrá vec v našom regióne bude podporená. Štvrtý
ročník akcie organizuje Trenčianska
nadácia.

Tanečné a športové vystúpenia, divadlá a divadielka, súťaže s množstvom odmien a cien,
zábavné atrakcie pre deti, hod
šťastnou kockou pre odvážnejších a zaujímavý koncert – to je
pestrá ponuka sobotného popoludnia. Okrem troch tímových
hier živých ﬁgúrok na veľkej
hracej ploche, v ktorých víťazi
získajú ﬁnančné granty na podporu zaujímavých aktivít v rámci trenčianskeho regiónu, zaujme aj nová súťaž „Súboj susedov,

priateľov a rodín“. Súťaž bude
otvorená pre maximálne 16
štvorčlenných rodinných, priateľských alebo susedských tímov. Prihlásiť sa môžu na www.
trencianskanadacia.sk. Súboj
vyvrcholí odovzdaním atraktívnej ceny absolútnemu víťazovi.
Podujatie je ďalšou zo série zaujímavých aktivít Trenčianskej
nadácie organizovaných pod
hlavičkou srdečnej kampane
na pomoc núdznym.
(RED)

2. máj 2014
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Hurá, Čeky príde na MDD!
Hudobník, spevák, skladateľ, komik a moderátor Marián
Čekovský bude hlavnou hviezdou oslavy Medzinárodného dňa detí na Mierovom námestí v Trenčíne.

Hoci je oﬁciálne Medzinárodný deň detí 1. júna, deti
v Trenčíne môžu začať oslavovať
už v sobotu 31. mája. Program
na pódiu sa začne o 13. hodine a potrvá približne do 18. hodiny. Vystúpia domáce detské
folklórne súbory a detské tanečné skupiny. Hlavným darčekom pre všetky deti bude hudobný program originálneho

a talentovaného muzikanta
a zabávača Mariána Čekovského, ktorý je vždy skvelým zážitkom. Okrem programu na pódiu je pripravený aj sprievodný
program na Mierovom námestí.
Účinkujú záchranári, policajti
a hasiči. Nebudú chýbať atrakcie
ako nafukovací hrad či vozenie
na koni. Viac na www.visittrencin.sk.
(RED), FOTO (FCB)

Prečo ísť v máji na Hudobný Nedajte si ujsťť májové
večer na hrade?
noci v Trenčíne
Odpovedá Petra Ošlejšková
z neziskovej organizácie EVA,
ktorá 4. ročník podujatia
organizuje:

Všetko sa to začalo pred
pár rokmi, kedy som si na koncerte folkovej skupiny Devítka povedala, prečo ju neukázať
aj v Trenčíne. Tak vznikol prvý
náš hudobný večer na Trenčianskom hrade. K neopakovateľnému prostrediu sa pridala príjemná atmosféra, príjemný zážitok
a príjemné odozvy od ľudí, ktorí
nachádzajú tento žáner a motivujú k ďalším prípravám. Večer
sa postupne rozrastal a tento rok
v máji v Trenčíne vystúpi už päť
kapiel, medzi ktorými nebude
chýbať naša stálica Devítka. Čo
ma veľmi teší, budeme svedkami
predstavenia troch nových albumov. Slovenská kapela Spod
Budína hrajúca etnofolk na našom podujatí pokrstí svoj prvý
album. Ešte horúce budú aj albumy ďalších hostí – prvotina
slovenskej skupiny Gailard, ktorá sa venuje renesančnému folku

Hosťami trenčianskej Noci literatúry budú Jozef Banáš a Rasťo Piško. O pár dní na to prinesie svoj bohatý
program Noc múzeí a galérií.

a tretí album vsetínskej skupiny
Žamboši, ktorá je, mimochodom, držiteľom ocenenia Anděl
za dva predošlé albumy. Českú
scénu bude zastupovať aj pražská skupina Passage. Verím, že
atmosféra večera bude opäť strhujúca a rovnako ako po minulé
ročníky nám bude priať aj počasie. Keby však predsa len chcelo pršať, koncerty sa uskutočnia
v priestoroch zrekonštruovaných kasární na hrade.

Mesto Trenčín sa v stredu
14. mája pripojí k 8. ročníku
celoeurópskeho projektu s názvom Noc literatúry. Po úspešnej minuloročnej trenčianskej
premiére verejného čítania
na netradičných miestach sa
milovníci literatúry môžu tešiť
na dve známe osobnosti a ich
literárnu tvorbu. O 18. hodine na terase 1. poschodia Posádkového klubu prečíta úryvok z knihy A. Rachmanovovej
Mliekarka z Ottakringu spisovateľ Jozef Banáš. Po ňom svoj
román Hačava (Spomienky péesáka) predstaví Rasťo Piško.
Z Posádkového klubu sa spoločnosť presunie na Mierové
námestie. Na schodoch pri Morovom stĺpe Najsvätejšej Trojice sa o 19. hodine začne druhé
verejné čítanie. Rasťo Piško
prečíta úryvok z knihy V. Staviarskeho Kale Topánky a Jozef Banáš predstaví svoj román

Kód 1: Tajomstvo zázraku. Čítania bude svojou tvorbou sprevádzať folkový pesničkár Igor
Cvacho. Vstup na verejné čítania je voľný. V sobotu 17. mája
ožije mesto Nocou múzeí a galérií. Opäť ide o celoeurópske
podujatie. Jeho aktivity sa začínajú o 10. hodine a potrvajú
do 22. hodiny. Za jednoeurovú
vstupenku sa návštevníci v tento deň dostanú na prehliadku
Trenčianskeho hradu, do Katovho domu i Karnera sv. Michala, navštívia Mestskú vežu,
vyhliadkovú vežu Piaristického
gymnázia aj Pamätnú izbu pátra
Braneckého, môžu využiť prehliadky, tvorivé dielne, ﬁlmové
i divadelné predstavenia v Galérii M. A. Bazovského. Podrobný program Noci múzeí a galérií nájdete na www.trencin.sk
a www.visittrencin.sk.
(RED)

Legendárny švajčiarsky spisovateľ bude opäť v Trenčíne
Vie zaujať, zabaviť aj nasadiť chrobáka do hlavy. Erich
von Däniken sa na svojom prednáškovom turné po Slovensku zastaví iba v troch mestách.

Jedno sa mu uprieť nedá. Primäl celý svet k zamysleniu nad
tým, či sme vo vesmíre sami.
Myšlienku, že pôvod a vývoj ľudstva mohol byť v dávnej minulosti
ovplyvnený vyspelou mimozemskou civilizáciou, vyslovil po prvý
raz vo svojej knihe Spomienky

na budúcnosť (1968). Ako dokázali naši predkovia postaviť technicky dokonalé obrie stavby? Čo
znamenajú staré kresby podobné
lietajúcim strojom a astronautom? Jeho teória otriasla svetom a rozdelila ho na dva tábory.
Na jednej strane sa k nej odborná

verejnosť vyjadrovala s dešpektom, na druhej strane sú milióny
čitateľov a poslucháčov, ktorých
si získal.
Dnes je Erich von Däniken
autorom viac ako 30 kníh, ktoré inšpirovali mnohé ﬁlmy a televízne seriály. 14. apríla oslávil
79 narodeniny a stále pracuje.
Jeho súčasný seriál Votrelci dávnoveku má úspech predovšetkým u mladej generácie.

S prednáškou „Tajomný
Egypt a iné záhady staroveku“
príde po Bratislave a Trnave svetoznámy spisovateľ aj do Trenčína. Sprevádzaná bude veľkoplošnou projekciou a tlmočená
z nemčiny do češtiny, s autogramiádou na záver. Koná sa
vo štvrtok 15. mája v Posádkovom klube so začiatkom o 19.00
hodine.
(RED)
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Hľadajú domov

Po prvý raz sa zastavia aj v Trenčíne

V trenčianskej karanténnej stanici sú opäť noví
obyvatelia. Ak si plánujete zadovážiť psieho
spoločníka, možno vás
oslovia práve tieto psíky,
čakajúce na nového majiteľa. A možno je medzi
nimi aj psík, ktorý sa stratil práve vám.

Fenka kríženca bradáča Kali
má asi 10 mesiacov. Do stanice sa dostala 17. apríla po tom,
čo sa jej majiteľ zbavil tým, že ju
vypustil a nechal neďaleko Trenčína. Určite by sa potešila novej
rodine s domom a záhradkou,
ale bude rada aj v byte s pravidelným vychádzkami.

číslo 5 | ročník XVI

Hendikepovaní ľudia spolu so známymi tvárami spoločenského života vytvoria už siedmy rok za sebou jeden
tím cyklistov. Na kolesách sa vyberú naprieč Slovenskom, aby urobili iným ľuďom radosť, naučili deti športovať a vzájomne si pomáhať.

Ide o projekt občianskeho
združenia Parasport24 – klub
handicapovaných športovcov
Slovenska s názvom „Cez Slovensko na bicykli za 5 dní“. Štart
bude v Spišskej Novej Vsi, cieľ
v Trenčianskych Tepliciach. „Počas celého týždňa navštívime viac

než 50 miest a obcí, v ktorých pomôžeme vopred vybraným ľuďom.
Čaká ich prekvapenie, o ktorom
vôbec netušia,““ hovorí predseda združenia a manažér projektov Miroslav Buľovský. Účasť
na projekte prisľúbili Ján Grexa,
Ján Mečiar, Samuel Migaľ,

Marian Lechan, Zuzana Glabazňová, Zuzana Vačková, Bibiana Ondrejková a ďalší. Do Trenčína dorazí pelotón v piatok 6.
júna. Na Mierovom námestí sa
pri tejto príležitosti bude konať od 12.30 hodiny sprievodný
program moderovaný známymi
osobnosťami. Zaspieva Jakub
Petraník, svoje umenie predvedie iluzionista Radek Bakalář.
Po príchode celého pelotónu
bude počas vystúpení prebiehať autogramiáda pod pódiom.
Program na Mierovom námestí potrvá približne hodinu. Potom sa cyklisti vyberú na posledný úsek ich trasy z Trenčína
do Trenčianskych Teplíc, kde ich
na námestí bude čakať záverečný program moderovaný Adelou
Banášovou. V prípade záujmu
sa v Trenčíne môže k pelotónu
pridať aj cyklistická verejnosť.
Predpokladaný štart z Mierového námestia je o 13.30 hodine.

(RED)

Mesto bude deratizovať verejnú zeleň
Regulácia živočíšnych škodcov je naplánovaná v čase
od 5. do 16. mája.

Fenku kríženca labradora
Bibu nechal jej majiteľ priviazanú špagátom pri futbalovom ihrisku v Skalke nad Váhom. Čaká
na nového majiteľa, ktorý určite
ocení jej milú a pokojnú povahu. Má asi 1,5 roka. Vhodná je
do domu k mladším ľuďom.

Kým
deratizácia
verejnej kanalizácie bola uskutočnená už v apríli, Mesto Trenčín v zmysle zákona o ochrane,
podpore a rozvoji verejného
zdravia zabezpečí deratizáciu

priestranstiev verejnej zelene.
Pôjde približne o 110 hektárov,
vrátane stojísk smetných nádob nachádzajúcich sa na verejnej zeleni a niektorých objektov
v majetku mesta.

DOBRÉ SPRÁVY


UNIKÁTNY ÚSPECH MLÁDEŽE HK DUKLY TRENČÍN
V hokejovej sezóne 2013/2014 získali Trenčania ako prví
na Slovensku naraz tri najcennejšie mládežnícke trofeje. Titulom majstra Slovenska sa hrdia juniori, dorastenci aj žiaci.
Blahoželáme!


Cassie a Maya sú asi šesťročné fenky čivavy. Našli ich
22.4. na lúke pod horou v obci
pri Trenčíne. Ide o čistokrvné
psíky s tetovaním v ušku. Pre
ich pokojnú povahu sú vhodné
do bytu aj k starším ľuďom.
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.

PRE PRO AUTIS BEŽALO 348 BEŽCOV
Už po druhýkrát sa pri bývalej horárni v Soblahove stretli priaznivci behu, aby podporili dobrú vec. Beneﬁčný beh Pro
Autis prišlo v sobotu 19. apríla podporiť 348 bežcov a približne
100 rodinných príslušníkov. Výťažok akcie bol venovaný deťom
z Trenčianskeho autistického centra. Viac o jeho fungovaní sa dozviete na www.autis.sk.



SVETOVÝ HIT HAPPY MÁ AJ TRENČIANSKU VERZIU
Na chytľavé tóny skladby Pharella Willamsa sa roztancovali
aj ľudia v našom meste. Video Happy Trenčín doteraz zaznamenalo na www.youtube.com viac ako 276 tisíc pozretí. Účinkujú
v ňom okrem iných aj hráči futbalového klubu AS Trenčín, speváčky Twinsky, herec Pavol Seriš, futbalista Martin Škrteľ, mestské úradníčky aj primátor Richard Rybníček. Nakrúcalo sa 7 dní
a výsledok sa teší stále väčšej popularite.

Deratizačné práce budú zrealizované na verejných plochách
zelene na sídlisku Kvetná, v Zámostí – Nových Zlatovciach,
v Zlatovciach, ďalej v Zámostí
(pred železnicou), na sídlisku
Juh, v centre mesta, v okolí bytoviek pri Leoni, na sídliskách Noviny, Sihoť, Pod Sokolice, v Kubre, Kubrici i Opatovej.



POZOR NA NÁVNADY
Majitelia domácich a spoločenských zvierat by mali v čase
vykonávania deratizácie zvýšiť kontrolu ich pohybu na verejných priestranstvách zelene,
aby zabránili kontaktu zvierat
s návnadami.



ODPORÚČANIE PRE
FIRMY A DRUŽSTVÁ
Všetky bytové družstvá, bytové spoločenstvá, poľnohospodárske družstvá, podniky, prevádzky podnikania a organizácie,
ktoré spravujú objekty na území
mesta Trenčín, vlastníci bytových domov a objektov, užívatelia nehnuteľností a pozemkov,
by si mali splniť svoju povinnosť
v zmysle zákona o ochrane verejného zdravia a zabezpečiť deratizáciu svojich objektov, ich okolia
a prípojok kanalizácie pred objektmi.
(RED)

2. máj 2014

Jubilejný beh venujú
bratom Žilinským
V nedeľu 25. mája sa v Trenčíne uskutoční 10. ročník
Behu trenčianskou Brezinou.

Horský kros bude mať
dĺžku 8 km a prevýšenie
320 metrov. Organizátori sa rozhodli jubilejný
ročník venovať pamiatke bratov Júliusa (1931 –
2013) a Imricha Žilinských
(1933 – 2014) – na fotograﬁi s Miroslavom Kováčom z národného ﬁnále
Behu práce v Opatovej 30.
5. 1981. Štart a cieľ behu
bude pred hotelom Brezina. Prezentácia účastníkov od 8.00 hodiny. Štart
o 10.00 h. Podujatie je zároveň 4. kolom Slovenského pohára behu do vrchu.
Príďte si sami zabehať
alebo povzbudiť bežcov!
Bližšie info: Veronika Bakalárová, 0918 500 205, v.
bakalarova@motor-car.sk,
prípadne na www.beh.sk.
FOTO: ARCHÍV M. K.
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Pomoc pre núdznych
Mesto Trenčín v spolupráci s občianskym združením
Diakonia Broumov pripravuje na jún opäť zbierku nepotrebných vecí, ktoré pomôžu ľuďom v núdzi. Novinkou
bude zber malých elektrospotrebičov.

Ľudia môžu darovať dámske, pánske, detské oblečenie
na leto i zimu, lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky, utierky,
záclony, látky (minimálne 1m2,
nie odrezky a zvyšky látok), domáce potreby, riad biely i čierny, nepoškodené poháre, perie,
prikrývky plnené perím alebo
vatou, vankúše a deky, nepoškodenú obuv (je nutné zviazať gumičkou, aby sa páry nestratili) a nepoškodené hračky.
Po prvý raz budú môcť ľudia
priniesť aj vysávače, žehličky,
hriankovače, kulmy, holiace



strojčeky, hodinky, váhy, mixéry, kávovary, vŕtačky, mikrovlnné rúry a počítače, pre ktoré
má Diakonia Broumov využitie. Stále však nie je možné prijať veľké spotrebiče nad 20 kg
(práčky, chladničky, žiarovky,
monitory). OZ Diakonia Broumov pomáha ľuďom, ktorí sa
z rôznych dôvodov ocitli v krízovej životnej situácii a na okraji spoločnosti. Zbierka sa uskutoční od 16. do 20. júna v čase
od 15. do 17. hodiny v Kultúrnom stredisku Dlhé Hony
(vchod z Ul. 28. októbra). (RED)

OČKOVANIE PSOV PROTI BESNOTE

Pondelok 12. 5.

Záblatie – kaplnka

9.00 – 9.30 hod.

Utorok 13. 5.

Zlatovce – Kamenec 9.00 – 9.30 hod.

Streda 14. 5.

Dolné Orechové KD

9.00 – 9.30 hod.

Štvrtok 15. 5.

Opatová

9.00 – 9.30 hod.

Očkovanie proti besnote je v zmysle zákona o veterinárnej
starostlivosti povinné. Poplatok je 5 eur.

Do Asistenčných služieb SPP.“
Prejdite teraz na Dve Energie
od SPP a pribalíme ich aj vám.
Spojte si odber plynu s elektrinou.
Pri zmluve na 2 roky získate:
∞ elektrinu so zľavou 8 % až na 12 mesiacov
∞ asistenčné služby s nonstop havarijnou
linkou pre rôzne poistné udalosti
v domácnosti
– vždy až do 150 €
– prvý rok bez poplatku, druhý len
za 0,30 € na mesiac
Jednoducho kliknite na web alebo zavolajte.
Zákaznícka linka SPP
0850 111 363

www.spp.sk

07875 print sirka 191x134.indd 1

15.4.2014 8:33
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste


Bude výjazd na nový most
zo Zlatovskej ulice? JANO OBEDA
Jarmila Maslová, útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií:
Konečné riešenie pripojenia
Zlatovskej ulice bude také, že
bude zrealizovaný zjazd na Zlatovskú ulicu pre vozidlá v smere
zo sídliska Juh a výjazd zo Zlatovskej ulice pre vozidlá v smere na diaľnicu. Výjazd vozidiel
v smere na Juh a zjazd vozidiel idúcich od diaľnice nebude
možný. Vodiči v týchto smeroch
budú môcť využiť pripojenie komunikácií priemyselného parku na nový cestný most, ktoré
bude prepojené s Brnianskou
ulicou a teda aj so Zlatovskou
ulicou. Toto bude po uvedení
nového cestného mosta do prevádzky. Dočasne, od leta približne do konca roka 2014, bude
na Zlatovskej ulici povolený
zjazd aj výjazd v smere od diaľnice. Toto bude umožnené v súvislosti s riešením obchádzkových trás pre 1. etapu výstavby

podjazdu na Vlárskej ulici.
 V októbri 2013 ste
na stránke mesta Trenčín
oznamovali, že sa bude upravovať výjazd z Ulice Dlhé Hony
na Legionársku, no avizované
zväčšovanie oblúkov zmienenej križovatky doteraz nezačalo. Predpokladáme, že peniaze
už boli presunuté inde.
RODIČIA DETÍ

Vladimír Mráz, útvar stavebný,
životného prostredia, dopravy
a investícií:
Áno, peniaze boli presunuté, ale len z rozpočtu roku 2013
do roku 2014. Túto križovatku
začneme realizovať ešte tento
mesiac, resp. najneskôr začiatkom mája. Musíme tam ešte zabezpečiť preložku telekomunikačného kábla, čo sa minulý rok
už nestihlo. Zámer z roku 2013
bude zrealizovaný.



Prečo sa tento rok vôbec nepracuje na podchode v Opatovej? Kedy bude
podchod dobudovaný a daný

do používania? Prečo sa už
nerobí pravidelná údržba
cesty pred aj za prejazdom
v Opatovej? Od stavebných
strojov a nákladných vozidiel
je neuveriteľne znečistená,
prašná, poprípade blatová.
PAĽO

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
Ako nás informoval zhotoviteľ stavby – práce na podchode
v Opatovej museli byť prerušené
kvôli nedoriešenej preložke plynovodu. Zhotoviteľ preto musí
prepojiť plynovod podľa upravenej projektovej dokumentácie. Po Velkej noci plánoval vykonať tlakové skúšky a ostré
prepoje. Až keď sa tak stane,
bude môcť pokračovať v dokončovacích prácach na podchode
a na ceste a chodníkoch v okolí
podchodu. Predpokladaný termín sprevádzkovania podchodu
je august tohto roka. Zhotoviteľ
stavby zároveň zabezpečí čistenie Opatovskej ulice.



Všimol som si, že sa demontuje stará OMW na Električnej ulici. Čo sa tam bude
stavať?
JURAJ BLAHO
Beáta Bredschneiderová, útvar
stavebný, životného prostredia,
dopravy a investícií:
Vlastníkom pozemku sú Železnice SR. Podľa ich informácií nájomca stavbu odstraňuje
z dôvodu ukončenia nájomného
vzťahu. Na uvoľnenom pozemku zatiaľ nie je plánovaná nová
stavba.



Chcel by som sa spýtať
na situáciu ohľadom plánovanej výstavby novej kolkárne
v Trenčíne. Údajne sa má stavať v blízkosti stredoškolského
internátu v Zámostí. V akom
štádiu je uzemné a stavebné
konanie?
JURAJ BULKO
Soňa Baránková, útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií:
Kolkáreň by sa mala nachádzať v areáli bývalého závodu



Bavlnárskych závodov priamo
prístupnom z chodníka medzi
ulicami Bavlnárska a Staničná.
Žiadosť o územné rozhodnutie,
zatiaľ, na stavebný úrad podaná
nebola. Stavebník požiadal len
o vydanie záväzného stanoviska
k plánovanej výstavbe, ktoré je
v štádiu vybavovania.



Prečo sa nemôže zachovať
tzv. čierny mostek aspoň pre
peších?
OBYVATEĽ ZÁMOSTIA
Jarmila Maslová, útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií:
Modernizácia
železničnej trate rieši nové trasovania
ciest a podchodov pre chodcov.
V rámci tejto stavby bude pri
„čiernom mosteku““ pri Old Herolde zmenené trasovanie železničnej trate. V múre novej trate
nebude podjazd v blízkosti bývalého „čierneho mosteka““ vybudovaný. Riešenie sa pripravovalo v rokoch 2003 – 2006
a v súčasnej dobe je schválené
a deﬁnitívne.



Kam sa mám obrátiť so žiadosťou o úpravu pieskoviska,
vyčistenie a doplnenie piesku
na detskom ihrisku Šafáriková – Liptovská?
LENKA
Robert Buchel, Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o.
Detské ihrisko Šafárikova-Liptovská bude podobne ako
ďalšie ihriská na území mesta, vyčistené a doplnené novým
pieskom.



Bude mesto realizovať
opravu prírodného schodiska
spájajúceho ulice Horný Šianec a Pod Brezinou?
OBYVATEĽ MESTA

Robert Buchel, Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o.:
Mestské hospodárstvo má
túto opravu zaradenú v pláne
opráv na druhú polovicu tohto
roka tak, aby boli práce ukončené ešte pred začiatkom zimy.

ROKOVANIA VMČ

VMČ Stred

o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 28. 5. 2014 o 18.00 v KD v Záblatí
VMČ Juh

12. 5. 2014 o 18.00 v ZŠ Novomeského

VMČ Sever

14. 5. 2014 o 16.00 v KS Kubrica
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6. 5. – 31. 5.

Jana Vozáriková
maľba

MESTSKÁ VEŽA | Záujemco-

máj 2014

via o techniku olejomaľby sa
môžu v rámci výstavy zúčastniť
dní tvorivosti – pozri KURZY



DIVADLO

28. 5. | 20.00 | Zub za zub

2. 5. | 19.30 | Pomsta
porazených

9. 5. | 22.00 | Consistence!: Dj
Mizzi aka Majo Mitaš + Tnt
crew



14. 5. | 18.00 | Noc literatúry

KLUB LÚČ | Dj koncert.
Mesto Trenčín
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

10. 5. | 17.00 | Folkový recitál
Jána Svetlana Majerčíka
MESTSKÁ VEŽA |

NOC
LITERATÚRY

10. 5. | 20.00 | Talkshow +
Genuine jacks

Jednoaktová videoopera pre sólistu, predsamplovaný zbor,
extenzívny vokál, cimbal a soprán saxofón.
PK DIVADELNÁ SCÉNA

KINO HVIEZDA | Divadelný súbor Giovanni
Dolná Súča uvedie napínavú a zábavnú
hru z prostredia stredovekého Uhorska.
Vymyslený príbeh na pozadí skutočných
udalostí pobaví malých i veľkých.

NOC LITERATÚRY

|

29. 5. | 19.00 | 69 vecí lepších
než sex

Trpkú komédiu uvedie
Štúdio L+S. Hrajú D. Mórová, M. Miezga,
Z. Mauréry, T. Puskailer a ďalší.
POSÁDKOVÝ KLUB |

6. 5. | 19.00 | Tri tvorivé tvory



KONCERTY

KLUB LÚČ | Talkshow vydali na jeseň minu-

lého roka album Kunst, ktorý prezentujú
v rámci turné po Slovensku.

čítanie na netradičných miestach Trenčína
8. ročník celoeurópskeho projektu

11. 5. | 18.00 | Komorný
ý koncert
| Účinkujú Mucha Quartet, Zuzana
Vontorčíková (klavír), Filip Jaro (kontrabas). V rámci festivalu Trenčianska hudobná jar.

14. mája 2014 od 18.00 do 20.00

GMAB

13. 5. | 19.00 | The best of Pavol
Hammel

1. 5. | 20.00 | Brynja & Ósk +
Martina Javor band

POSÁDKOVÝ KLUB, MIEROVÉ NÁM. | Verej-

né čítanie na netradičných miestach.
Hostia: spisovateľ Jozef Banáš, humorista Rasťo Piško a pesničkár Igor Cvacho.



NOC MÚZEÍ...

17. 5. | 10.00 – 22.00 | Noc
múzeí a galérií 2014
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Večer divadelnej im-

| Účinkuje legenda slovenskej populárnej hudby, gitarista Juraj
Burian a klavírista Peter Preložník.

POSÁDKOVÝ KLUB

provizácie.
7. 5. | 19.00 | Sen noci
svätojánskej

Divadlo Astorka Korzo
´90 uvedie najhrávanejšiu
j
j Shakespearovu
p
komédiu. Účinkujú R. Jakab, J. Kemka, B.
Farkaš, L. Latinák, M. Sládečková a ďalší.

KLUB LÚČ | Hudobníci z Islandu sú takmer
vždy veľmi špecifickí vo svojom prejave,
nie jje tomu inak ani v prípade speváčok
Brynja & Ósk.

17. 5. | 19.00 | Podfuk

2. 5. | 20.00 | Zlá krev (CZ) +
Rozpor

POSÁDKOVÝ KLUB |

Hudobnú komédiu,
ktorá veselým spôsobom odhaľuje nedostatky ľudských charakterov, uvedie Teatro
Wüstenrot. Hrajú M. Majeský, M. Labuda
ml. a ďalší.
POSÁDKOVÝ KLUB

|

17. 5. | 20.00 | Zo ZOO

14. 5. | 19.00 | Duo Yamaha

KLUB LÚČ | Oi!, hardcore a punk s občasnými výletmi do ska či reggae.

3. 5. | 19.00 | Four horsemen
tour 2014
KLUB LÚČ | Metalové kapely Secret of dark-

ness, Nahum, Unborn, Porfyria, Call the
nasses.
4. 5. | 18.00 | Klavírny recitál
Petra Nágela

16. 5. | 19.00 | Aurelius Quintet
GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA | Posedenie pri

GMAB |

7. 5. | 18.00 | JJarný
ý koncert

16. 5. | 20.00 | Dance Party:
Happyband orchestra

| Účinkujú Spevácky zbor TNUAD
a Spevácky zbor Mladosť Univerzity M.
Bela Banská Bystrica.

GMAB

Pohybová komédia
je najnovším autorským predstavením
Pavla Seriša. Spája divadlo, pantomímu,
absurdný humor, stand-up comedy a tanec.
PK DIVADELNÁ SCÉNA |

21. 5. | 19.30 | RND: Jááánošííík
po tristo rokoch
POSÁDKOVÝ KLUB | Uvádza Radošinské na-

ivné divadlo.

|

jazzovej hudbe.

V rámci festivalu Trenčianska hudobná jar.

8. 5. | 20.00 | Be forest + The Ills
KLUB LÚČ | Štvorica z talianskeho Pesara Be

Forest na seba upútala v roku 2011, kedy
vydala debutový album Cold.
9. 5. | 20.00 | 4D Tour
| Čistychov, DNA, Mišo Biely
a G-Bod uvádzajú svoj nový album 4D.

| Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí bude platiť
do múzeí a galérií zvýhodnené vstupné
1 € za osobu, ktoré zaplatíte v prvom
navštívenom múzeu či galérii a do ostatných už máte vstup zdarma.

MESTO TRENČÍN

Hudobno – zábavný
program skupiny Duo Jamaha a ľudovej
rozprávačky Ozefy Omačkech.
POSÁDKOVÝ KLUB

PIANO KLUB

PIANO KLUB |

17. 5. | 17.00 | Slávni
z Trenčína
| Prehliadka spojená s výkladom
o ľuďoch, ktorí preslávili Trenčín. Dozviete sa napríklad aj to, čo mal Brančík spoločné so slimákmi, že Zamarovskýý lietal na vetroňoch a Bazovskýý bol
zasa dobrým futbalistom... Dĺžka prehliadky: 45 minút, odchod so sprievodcom o 17.00 spod mestskej veže. Rezervácie na prehliadku: osobne alebo
kic@trencin.sk.

KIC

2 | KAM



FILM

CINEMAX
od 1. 5. |

kam v trenčíne
16. 5. | 21.00 | Nvmeri +
Humanoid

číslo 5 | ročník XVI
utorok | 10.00 – 11.00 | Tvorenie
s potešením
KC AKTIVITY |

Pre deti od 2 rokov v sprie-

vode rodiča.

Liečiteľ

utorok | 15.00 – 16.30 | Klub
keramikárov

20. 5. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

dež .

VEREJNÁ KNIŽNICA

| Spoločné čítanie
v knižnici v pobočke Kubra.

MC SRDIEČKO KC STRED | Mamička a dieťa sa

učia riekanky.
Dych berúci dobrodružný príbeh podľa
knižnej predlohy Noaha Gordona, odohrávajúci sa v stredovekom Anglicku
a Perzii.
od 1. 5. | Amazing
spider-man

17. 5. | 18.00 | Od prameňov
slovenčiny
EVANJELICKÝ KOSTOL

|

Venované výročiu

narodenia Ľ. Štúra.
17. 5. | 19.30 |

Ján HIŤO Hurtík

Folkovo-bluesové tóny rebelského pesničkára.
CHE CAFÉ

|

23. 5. | 19.00 | Tomáš Klus
PIANO KLUB |

streda | 16.30 | Pohybová
všestrannosť pre deti
| Tenis, futbal, floorball, basketbal, atletické športy zábavnou formou hry. Nahlásenie vopred
na 032/641 00 13 alebo info@hosscorp.sk.

HOSS SPORT CENTRUM

streda | 10.00 | štvrtok | 16.00 |
Pohybová všestrannosť pre
najmenších s rodičmi
HOSS SPORT CENTRUM | Hodinka je rozdele-

KLUB LÚČ |

ná na koordinovanú časť za pomoci rodičov s deťmi . Ďalších 30 minút trvá kreatívna hra rodičov s deťmi.

24. 5. | 16.00 | Hudobný večer
na hrade

4. 5. | 14.00 – 16.00 | Farebná
nedeľa

23. 5. | 22.00 | Reggae night

Moc zla opäť narastá a ľudstvo je voči
nemu bezbranné. Byť Spider-Man je
úžasné.

7., 21. 5. | 9.30 – 11.30 | Ateliér
majstra Galerka

od 8. 5. | Bella a Sebastian

čov.

GMAB | Tvorivé

dielne pre deti a ich rodi-

| Pre deti od 3 – 6 rokov v sprievode rodiča. Prihlášky a info
na 0902 435 454.

KC AKTIVITY

Príbeh chlapca a jeho psa, ktorý milujú
už štyri generácie, po prvýkrát prichádza na veľké plátno ako dobrodružný
film v nádherných kulisách savojských
Álp.

9. 5. | 14.00 – 18.00 | Výlet
na Ranč v Nozdrkovciach

24. 5. | 20.00 | The

geordie
approach + Unisex

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Rozprávku v rámci
Detského divadelného klubu uvedie Theatro Štvorkolka.

27. 5. | 9.30 | Zo zákulisia
ilustrátora
| Stretnutie
s ilustrátorom kníh a časopisov
p Miroslavom
Regitkom spojené s workshopom. Účasť
treba vopred nahlásiť na 032/746 07 15,
deti@vkmr.sk.

30. 5. | 9.30 | Píšem, píšeš,
píšeme
| Vyhodnotey
nie 12. ročníka literárnej súťaže pre žiakov ZŠ
a 8-ročných gymnázií Trenčianskeho kraja.

31. 5. | 13.00 – 18.00 |
ý deň detí
Medzinárodný

ka, Tancujúce
j tigríky,
g y Goonies, Aikido, Marián Čekovský, záchranári, policajti, hasiči
a ďalší.

11. 5. | 16.00 | O maškrtnom
klaunovi

31. 5. | 15.00 – 18.00 | S chuťou
do toho – kuchár a čašník

| Komediálnu rozprávku v rámci Detského divadelného klubu uvedie Divadlo pri Kolkárni.

11. 5. | 16.00 |

Baltazár Banán

OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky.

1. 6. | Medzinárodný deň detí
| Podujatie pripravené neziskovou organizáciou Mariána
a Marcela Hossovcov.

HOSS SPORT CENTRUM



FESTIVALY

KLUB LÚČ |

9. 5. | 19.00 |

28. 5. | 16.00 | Hrajú nám pre
radosť

KINO HVIEZDA | 9. ročník orientálnejj taneč-

Raks Fatima
Festival 2014

nej show. Účinkujú: Sheyla, Ishtar, Džamál
a množstvo hostí.

divého.
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KC AKTIVITY | Účinkujú žiaci klavírnej školy

em
u
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I. Buchtíkovej a gitarovej školy D. Dobiáša.
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KINO HVIEZDA | Rodinné predstavenie v po-

PRE DETI

2. – 7. 5. | 7.00 – 18.00 |
Najkrajšie knihy ČR a SR
2008-2012
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Putovná výstava detských kníh spojená s premietaním animovaných filmov. Návštevu skupiny treba vopred dohodnúť
na 032/746 07 15, deti@vkmr.sk.

Kreslená rozprávka. Akcia, napätie
a veľa dôvodov pre smiech.

25. 5. | 16.00 | Dlhý, široký
a bystrozraký

Postaraj sa o koníka – ukážka starostlivosti a jazda na koníkoch.

POSÁDKOVÝ KLUB | Účinkujú deti ZUŠ K. Pá-

od 15. 5. | Hurá do praveku

CVČ | Viac info na www.cvctn.sk.

CVČ |

Trenčianske Hradné Divadlo
uvádza rozprávkovú komédiu Martina Barčíka

V tomto veľkolepom dobrodružstve sa
oproti sebe postavia svetovo najznámejšie monštrum a nenávistné bytosti,
ktoré podporované ľudskou vedeckou
aroganciou ohrozujú naše ďalšie prežitie.

24. 5. | 9.00 | Turistika na Ostrý
vrch

MIEROVÉ NÁMESTIE | Účinkujú Aura, Kornič-

PK DIVADELNÁ SCÉNA

od 15. 5. | Godzilla

VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Prezentáp y
cia knihyy Zabudnuté slovenské rozprávky
Adely Banášovej. Účasť vopred nahlásiť
na 032/746 07 15, deti@vkmr.sk.

VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ

7., 14., 15. 5. | 16.00 – 17.00 |
Tvorenie s potešením

sage, Gailard, Žamboši, Devítka, Spod Budína.

21. 5. | 11.00, 12.30 |
Bryndzovníci v knižnici

VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ

Tvorivé popoludnie pre malé deti
s rodičmi.
GMAB |

TRENČIANSKY HRAD | Účinkujú
j skupiny
p y Pas-

VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a rodičia spoločne čítajú v knižnici na Hasičskej, v pobočke
na Juhu a na Dlhých Honoch.

KC AKTIVITY | Tvorivé dielne pre deti a mlá-

streda | 9.30 | Riekankovo
KLUB LÚČ |

19. 5. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

pondelok – piatok | Montessori
Klub
| Netradičné tvorivé aktivity pre deti. Viac na 0949 173 276,
montessoriklub@gmail.com

MIEROVÉ NÁM. 3

daní Mestského divadla Trenčín. Rozprávka
s pesničkami o banánovom chlapcovi, ktorý spoznáva svet. Rezervácie: info@thd.sk.
13. 5. | Spievame a tancujeme
s Míšou
PIANO KLUB | Zábavná pesničková a taneč-

ná show aktívne zapojí deti aj rodičov.
15. 5. | 16.00 | Kreatívny rodič
a šikovné dieťa
MC SRDIEČKO KC STRED | Pod vedením lektorky si vyrobíme stonožku.

16. 5. | 14.30 – 16.30 | Olympiáda
netradičných disciplín

Vyskúšaj niečo nové – viac info
na www.cvctn.sk.
CVČ

|

17. 5. | 18.00 | Agnikana’s group
GMAB | Festival meditačnej hudby.

22. 5. | 18.00 | Adesh & Ajita
GMAB | Festival meditačnej hudby.

25. 5. | 18.00 | Arthada group
GMAB | Festival meditačnej hudby.

30. 5. | 19.00 | Gympelrock
| Tradičný
ý študentskýý hudobnýý
festival. Účinkujú: Lille + Vaudeville +
Walter Schnitzelsson + Fishface + Patália
+ Megadick.

KLUB LÚČ

31. 5. | 19.00 | Gympelrock
| Tradičný
ý študentskýý hudobnýý
festival. Účinkujú: The 77 + Uhol dopadu
+ Anonym kids + John s fingers + Soulmaster + Schuran.

KLUB LÚČ



VÝSTAVY

Miloš Alexander Bazovský
GMAB | Stála expozícia.

2. máj 2014
1. – 4. 5. | Maľované prírodou –
Ľubomír Ježo



PRE SENIOROV

Obrazy vytvorené inovatívnymi technikami.

5 . 5. | 9.00 | Katarína
Darvašová: Nový Zéland

1. – 14. 5. | Sedmičkové
kráľovstvo

KC DLHÉ HONY |

MESTSKÁ VEŽA

|

Prednáška. Klub kresťanských dôchodcov.

Z činnosti školského
klubu detí pri ZŠ Hodžova.

POSÁDKOVÝ KLUB

|

1. 5. – 1.6. 18. | Výtvarné

12. 5. | Deň matiek
| Spoločenské posedenie.
Klub kresťanských dôchodcov.

KC DLHÉ HONY

ART CENTRUM SYNAGÓGA | Súťažná výstava

13. 5., 27. 5. | 9.00 – 11.30 |
Ateliér pre seniorov

neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

GMAB |

1. – 16. 5. | 18. AMFO
Trenčianskeho kraja 2014

19. 5. | 9.00 | Katarína
Darvašová: Cookove ostrovy

spektrum Trenčianskeho kraja

TSK | Súťažná výstava amatérskej fotogra-

fie.
2. – 3. 5. | Výstava skalničiek,
sukulentov a bonsají

utorok | 18.30 – 19.30 | Zumba
pokročilí
utorok | 19.40 – 20.40 | Zumba
začiatočníci

Filmy pre náročného diváka každý utorok večer, vstupné 3,50 €, s film kartou
2 €.

KC AKTIVITY |

streda | 17.00 | Cvičenie pre
tehotné – profylaxia
MC SRDIEČKO KC STRED

|

Vedie pôrodná

asistentka Z. Duncová.
streda | 18.00 | Poweryoga

POSÁDKOVÝ KLUB |

Spoločenské stretnutie

stvom vzduchu.

CENTRUM SENIOROV | Výstava Vendulky Čel-

kovej. Vernisáž 5. 5. o 16.00.

30. 5. | 15.00 | Váľanie Mája

streda | 18.00 – 19. 00 | Kruhový
tréning

2. 5. – 30. 5. | Slovenskí
ilustrátori

CENTRUM SENIOROV |

KC AKTIVITY |

strácie a grafický dizajn autora, ktorý má
v galérii premiérovú prezentáciu.
2. 5. – 15. 6. | Jana Prekopová
Hlavenková – Tomáš Hlavenka:
Päť minút za mestom

Projekt mladých umelcov ponúka
aj iný, ako len vážny pohľad na vizualizáciu
a prezentáciu výtvarných objektov.
GMAB |

5. 5. – 16. 5. | Výstava Cesta
svetla

Svet ľudí so zrakovým postihnutím
prostredníctvom fotografi
g e. Pripravuje
j
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
|

11. 5. | Akvatera Trenčín
VÝSTAVISKO EXPO CENTER

Medzinárodná

|

výstava zvierat.
14. 5. – 14. 6. | Vladimír Kudlík:
Filozofia zmeny
GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA

|

Vernisáž sa

uskutoční 14. 5. o 17.00 hod.
15. 5. – 2. 6. | Náš svet III.
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava žiakov Súkrom-

nej ZUŠ.
15. 5. – 2. 6. | Autorská výstava
fotografií

Jana Hladká, Anna Marušincová, Jana Verešová, Lýdia Šimková.
POSÁDKOVÝ KLUB |

16. – 18. 5. | Region tour expo
2014



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

pondelok a štvrtok | 18.00 |
Kruhový tréning
HOSS SPORT CENTRUM

|

Cvičenie na čer-

stvom vzduchu.
pondelok | 18.30 – 19.30 |
Aerobic
KC AKTIVITY |

Dance aerobik, posilňovanie

a strečing.
pondelok | 18.30 – 20.00 | Jemná
Vinyasa Joga
MC SRDIEČKO KC STRED | Vhodné

pre všetkých, najmä pre začiatočníkov. Cvičenie
v pomalšom tempe s pomôckami.
pondelok | 18.30 – 20.00 |
Cvičenie pre
p zdravie a radosť

|

Jarmok tradič-

16. – 18. 5. | Torty & svet
pečenia

2. ročník celoslovenskej cukrárskej výstavy.
VÝSTAVISKO EXPO CENTER

|

20. – 29. 5. | Prečo som na svete
rád/rada...

streda | 19.30 – 20.30 | Tai – či
KC AKTIVITY |

streda | 20.00 | Mamy na fit
lopte
MC SRDIEČKO KC STRED |

Fit loptu si rezer-

vujte na 0911 581 549.
štvrtok | 19.00 – 19.50 |
Cvičenie pilates začiatočníci
a mierne pokročilí

Informácie a prihlasovanie
na 0905 705 431.

KC AKTIVITY

|

štvrtok | 19.00 – 20.00 | Dance
& power
KC AKTIVITY |

nedeľa | 9.00 – 12.00 | Systema
KC AKTIVITY

|

Tréningy ruského bojového

6000 km najazdených po celom Maroku, šialený Marakéš, Féz a labyrint uličiek jeho obrovskej mediny, aj o tom
bude reč na ďalšom Whiskyho cestovateľskom kine.



ŠPORT

MS ŠPORTOVÁ HALA
4. 5. | 15.30 | HK Štart Trenčín
– ŠSK SLS Prešov

Hádzaná – ml. dorast.
4. 5. | 17.30 | HK Štart Trenčín
– CVČ Nesvady

KC AKTIVITY |

1. – 31. 5. | 9.00 – 20.00 |
Centrum pohybu a tanca

7. 5. | 9.00 | Turnaj ŠŠS

pondelok, streda, štvrtok |

Step aerobik, bosu,
fit lopty, PortDeBras, piloxing, body work
+ cvičenie pre deti od 4 mesiacov, mládež
a dospelých. Kontakt: 0903 449 732

Či-kung, osem kusov brokátu a 24 foriem tai-či. Prihlasovanie a info
na 0903 440 503.
Flyfit so Zdenkou

Cvičenie v hojdacích plachtách. Potrebné sa dopredu nahlásiť
na 0915 692 154.
KC AKTIVITY

|

pondelok, streda, piatok |
Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY |

utorok | 9.00 – 9.45 | Joga pre
mamičky

Už 6 týždňov
po pôrode. Vezmite dieťa so sebou.
MC SRDIEČKO KC STRED

|

KC AKTIVITY | Pre začiatočníkov a ľudí s bo-

ných ľudových remesiel.

KC AKTIVITY |

Hádzaná – ženy.

cestovného ruchu regiónov.
Jarmok remesiel

Cvičenie na čer-

umenia.

VÝSTAVISKO EXPO CENTER | 3. ročník výstavy

VÝSTAVISKO EXPO CENTER

|

HOSS SPORT CENTRUM

streda | 18.15 – 19.15 | 24 foriem
Tai –či

CVIČENIE

utorok | 16.45 – 17.45 |
Zdravotný pilates

16. – 18. 5. |

Príbehy generácie, ktorej osudy zmenili drsné rozhodnutia politikov po 2.
svetovej vojne na národnostne zmiešanom území.

seniorov.

Prednáška. Klub kresťanských dôchodcov.

GMAB | Maľba, kresba, socha, grafika, ilu-

14. 5. | 20.00 | Felvidék –
Horná zem

22. 5. | 15.00 | Majáles

KC DLHÉ HONY |

2. 5. – 15. 6. | Marek Ormandík:
Výber z tvorby

KLUB LÚČ

21. 5. | 19.00 | Whiskyho
cestovateľské kino: Maroko

Prednáška. Klub kresťanských dôchodcov.
KC DLHÉ HONY |

2. – 30. 5. | Obrazy
y

s podtitulom Deti, zoznámte sa s niečím
novým!

FILM

ARTMAX

26. 5. | 9.00 | Ján Tinka: Milan
Rastislav Štefánik

VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Výstava kníh



KC AKTIVITY |

Predajnú výstavu pripravilo OZ Klub skalničkárov Trenčín. V ponuke
budú výpestky členov klubu.
KD ZLATOVCE |

TSK

KAM | 3

kam v trenčíne

lesťami chrbta.
utorok, štvrtok | Cvičenie
pilates pokročilí
KC AKTIVITY |

utorok | 18.00 – 19.30 | Joga
v dennom živote
KC AKTIVITY | Vhodné

aj pre začiatočníkov
bez ohľadu na vek a fyzickú kondíciu.

TSK | 19. ročník celoštátnej výstavy s proti-

utorok | 18.00 – 19.30 | Joga
v tehotenstve

drogovým zameraním.

MC SRDIEČKO KC STRED |

MS ŠPORTOVÁ HALA

|

10. 5. | 10.00 – 16.30 | Tanečné
workshopy

Indická Bhangra a egyptské Ghawazee, vyučuje: Sheyla Aziz.
Prihlášky vopred na 0903 778 862 alebo
na www.ishtar.sk.
KINO HVIEZDA |



PREDNÁŠKY

utorok | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení
MC SRDIEČKO KC STRED | Stretnutie vhodné
aj pre tehotné ako príprava na dojčenie.

2. 5. | 7.00 | Aby nám bolo doma
dobre

Hádzaná – prípravka.
14. 5. | 8.00 | Florbalový
turnajj žiakov

Florbal – žiaci ZŠ – 1. – 4. ročníka.
17. 5. | 15.30 | HK Štart
Trenčín – Košice

Hádzaná – ml. dorast.
17. 5. | 17.30 | HK Štart
Trenčín – Košice

Hádzaná – ženy.
18. 5. | 9.00 | Majstrovstvá
kraja

Hádzaná – staršie žiačky.
22. 5. | 8.30 | Turnaj Školské
Športové Strediská

Hádzaná – prípravka.
30. 5. | 8.15 | CVČ / ZŠ TN
– Turnaj

Minihádzaná – prípravka.

Cyklus prednášok
s Mgr. Milenou Mikulkovou. Mám ťa rád/a – ale ako ti to môžem dokázať? Počas
prednášok je k dispozícii detský kútik.

31. 5. | 9.00 | Československý pohár

3. 5. | 17.00 | Aby nám bolo
doma dobre

1. 6. | 9.00 | Česko-slovenský
pohár

ZBOROVÝ DOM CASD

ZBOROVÝ DOM CASD |

bolí?

|

Prečo láska niekedy

Hádzaná – ml. dorast.

Hádzaná – ml. dorast.

4 | KAM

kam v trenčíne

4. 5. | 17.00 | Aby nám bolo
doma dobre

15. 5. | 16.00 | Generál Peter
Emilius Vlčko – bojovník
za právo a spravodlivosť

ZBOROVÝ DOM CASD | Sedem viet pre zdra-

vé manželstvo.

POSÁDKOVÝ KLUB

Kočovanie,
plemenárska práca

POSÁDKOVÝ KLUB

Prednáša plk.v.v.

Ing. Jozef Krajčír.

6. 5. | 16.00 |

15.5. | 17.30 |

Prednáša plk.v.v.

|

|

číslo 5 | ročník XVI

O partnerskom

vzťahu II.

Ing. Vieroslav Pelech.

KC AKTIVITY | Prednáška a beseda s Ing. Má-

7. 5. | 16.00 | Je ozaj máj lásky
čas?

riou Porubčanovovou, terapeutkou metódy
One Brain a rodinných konštelácií.

Literárny klub Omega pre
všetkých členov a priaznivcov literatúry
na diskusiu a prezentáciu vlastnej tvorby.

15. 5. | 16.00 | Z dejín
dobrovoľných hasičov
v Trenčíne, hasičské medaily
a vyznamenania

MESTSKÁ VEŽA |

9.5. | 17.00 | Aby nám bolo
doma dobre

Rovnica manželskej
lásky alebo čo nám výskumy prezrádzajú
o ostatných manželstvách.
ZBOROVÝ DOM CASD |

10. 5. | 17.00 | Aby nám bolo
doma dobre

Stanislav Vančo.
22. 5. | 16.00 | Ako byť asertívny
a nie agresívny?
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Diskusia s od-

Tajomstvo jazykov
lásky alebo ako dosiahnuť to, aby sme sa
cítili milovaní.

ZBOROVÝ DOM CASD

POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša prom. historik

|

11. 5. | 17.00 | Aby nám bolo
doma dobre

borníkmi na podporu duševného zdravia.
22. 5. | 16.30 | Dieťa vo veku 6-8
rokov – nástup do školy, zmeny
s tým spojené

rá všetko vydrží alebo ako za 5 min. denne
do týždňa zmeniť vzťah.

Rodičovská diskusia s Mgr. Veronikou Kuricovou.
Diskutujú: Mgr. L. Svetlíková, PhDr. I. Červeňanová.

12. 5. | 16.00 | Úprava
a tvarovanie korún kôstkovín,
redukcia násady plodov...

22. 5. | 17.30 | Spomienka
na začiatok 1. svetovej vojny
v Trenčíne

MC SRDIEČKO KC STRED |

ZBOROVÝ DOM CASD | Recept na lásku, kto-

POSÁDKOVÝ KLUB

|

Ing. Cyril Boldiš.

Prednáša plk.v.v.

GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA

|

Prednáša

Ing. Vojtech Brabenec.
KONTAKTY

ARTKINO METRO
CENTRUM SENIOROV
CINEMAX
CVČ
CHE KAFÉ
EVANJELICKÝ KOSTOL
GALÉRIA A KAVIAREŇ
VÁŽKA

27. 5. | 16.00 | Z histórie
trenčianskych likérok
| Prednáša Ing. Vojtech Brabenec. Organizované
v spolupráci s Klubom starých Trenčanov
MO MS v Trenčíne.

VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ

28. 5. | 16.00 | 1. svetová
vojna vo svetle archívnych
dokumentov...

GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA | Čítanie poézie

pri príjemnej hudbe.
10. 5. | 11.00 | Míľa pre mamu
2014

| Prednáša Ing.
g M. Ondráš, Mgr. M. Ďurčová, Mgr. S. Lackovičová.

POSÁDKOVÝ KLUB

29. 5. | 16.30 | Cestujeme
s homeopatiou
MC SRDIEČKO KC STRED | Úpal, spálenie, ne-

voľnosť z cestovania a z jedla, letné hnačky, ježko v nohe, popálenie medúzou a iné
cestovateľské trápenia.



KURZY

2. – 4. 5. | 9.00 | Kurz
Respektovat a být
respektován
MC SRDIEČKO | Kurz v spolupráci s OZ Kolo-

toč o výchove. Druhá časť kurzu 23. – 25.
5. Prihlásiť sa môžete na 0905 300 128.
Viac info na www.cvctn.sk.
6. – 10. 5. | Dni tvorivosti

Tradičný pochod na počesť
všetkých matiek. Registrácia účastníkov
od 9.30.
MC SRDIEČKO |

11. 5. | 7.00 – 12.00 | Výmenné
stretnutie zberateľov pivných
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

15. 5. | 19.00 | Tajomný Egypt
a iné záhady staroveku

| Pre záujemcov o techniku olejomaľby vedie autorka vystavených
malieb Jana Vozáriková. 7. 5. bude jedinečná možnosť pre všetkých zarecitovať
si svoje, ale aj obľúbené básne. Aktivít sa
môžete zúčastniť počas otváracích hodín
vo veži od 10.00 do 18.00 hod.

MESTSKÁ VEŽA

6., 13. 5. | Čipkované svietniky
OC LAUGARICIO | Tvorivý ateliér pre dospe-

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
Východná
ý
9, 032/743 35 02, www.cvctn.sk
1. mája
j 166/5
Rozmarínová ulica

7., 21. 5. | 15.00 – 17.30 | Klub JDS
č.30

Mierové námestie 34

KC AKTIVITY |

Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27, 032/743 68 58,
GMAB
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
Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32.
MC SRDIEČKO
MESTSKÁ KLUBOVŇA
Mierové námestie
MESTSKÁ VEŽA
Sládkovičova ul., 032/650 42 10
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul.
OC LAUGARICIO
Belá
PIANO KLUB
Pod Sokolicami 16, 032/744 50 81, www.pianoclub.sk
p
POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
Prvá Komorná divadelná scéna, Kniežaťa Pribinu 2,
PK DIVADELNÁ SCÉNA
0903 027 910
REFEKTÁR KOLÉGIA
Mierové námestie (vchod cez kaviareň Alžbetka)
PIARISTOV
TSK
Trenčianskyy samosprávny
p y kraj,j K dolnejj stanici
Verejná
knižnica
M.
Rešetku v Trenčíne, ulice Jaselská
VKMR
a Hasičská 1
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. posch.)
p
KD ZLATOVCE
Hlavná ulica
VEREJNÁ KNIŽNICA
KC KUBRA
MÚZEUM TRENČÍN
Mierové námestie 46
KC KUBRA
Kubranská 94, 0907 516 720
HOSS SPORT CENTRUM Karpatská
p
7537
ZBOROVÝ DOM CASD
Hornýý Šianec

7. 5. | 17.30 | Eleni Cay:
Záchvevy motýľa v digitálnom
čase

lých.
7. 5. | 18.00 – 20.00 | Klub
patchwork
KC AKTIVITY |

13. 5., 27. 5. | 16.00 – 18.30 |
Večerný ateliér pre dospelých
GMAB |

13. 5. | 18.00 – 19.30 | Deň
zdravej krásy v CVČ pre ženy
CVČ OZ | Kolotoč si pre Vás pripravilo kurz
starostlivosti o pleť, telo a líčenie.

15., 29. 5. | 17.30 – 20.00 |
Tvorivé štvrtky pre dospelých

POSÁDKOVÝ KLUB | Slávny švajčiarsky spiso-

vateľ Erich von Däniken v Trenčíne. Bližšie
informácie a vstupenky: www.daniken.cz.
17. 5. | 7.00 – 12.00 | Výmenné
stretnutie zberateľov mincí,
medailí a vyznamenaní
POSÁDKOVÝ KLUB |

22. 5. | 15.00 – 19.00 | Bazárik
Mimi a mami
KC AKTIVITY | Samopredaj a sprostredkova-

ný predaj kočíkov, autosedačiek, postieľok,
odrážadiel, hračiek, stoličiek a potrieb pre
deti. Prihlášky a info na 0902 435 454.
23. 5. | 17.00 | Underlika – Večer
spodných prúdov

Info a prihlášky
na 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

KLUB LÚČ | Multižánrový undergroundový
večer. Premietanie filmov, hovorené slovo,
hudobný doprovod.

17. 5. | 9.30 – 15.00 | Kurz
Aromaterapie

24. 5. | 10.00 – 18.00 |
Trenčianske HRadosti 2014

CVČ | Počet miest limitovaný, prihlásiť sa
môžete na 0905 827 307.

MIEROVÉ NÁMESTIE, SYNAGÓGA, MESTSKÝ
ÚRAD | Je pripravených viac ako 300 dru-

20. 5. | 9.20 – 11.20, 16.00 –
18.00 | Arteterapia v galérii

hov známych a menej známych spoločenských hier aj veľká poznávacia hra o Trenčíne, v tombole bude holandský bicykel.

KC

AKTIVITY

|

GMAB |

20., 27. 5. | 17.30 – 19.00 |
Recyklované žiarovky

Tvorivý ateliér pre dospelých. Prihlásenie na 0918 561 320,
mirka@kcaktivity.sk.
OC LAUGARICIO

|

24. 5. | 7.00 – 12.00 | Burza
starožitností
VÝSTAVISKO EXPO CENTER |

24. 5. | 7.00 – 12.00 |
Chovateľská burza
VÝSTAVISKO EXPO CENTER | Exotické vtáctvo,



INÉ

7. 5. | 13.00 | Spomienka na 69.
výročie skončenia 2. svetovej
vojny v Európe
POSÁDKOVÝ KLUB | Stretnutie pri pamätnej

tabuli na Posádkovom klube Trenčín. Nasleduje prednáška s prezentáciou: Ing. Tvarožek, PhD. – Zbrane osloboditeľov.

holuby, hrabavá a vodná hydina, králiky
a ďalšie druhy zvierat.
24. 5. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

25. 5. | 14.00 | Skleróza
multiplex – klub Trenčín
CENTRUM SENIOROV |

