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NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
Akrobati zo svetovej slovenskej cirkusovej šou ARGOLLA budú súčasťou nočného putovného divadla Príbeh o vodníkovi. Valentínovi budú sekundovať akrobati, akvabela,
žongléri s ohňom, tanečníci a speváci. Prázdniny začnú touto veľkolepou nočnou šou
v trenčianskom parku posledný júnový piatok 27. 6. 2014 o 21.00.
FOTO: R. JÁNOŠ

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

Mestské noviny INFO budete dostávať ďalej
Poslanci 20.mája odhlasovali zmenu rozpočtu, vďaka
ktorej sa ľuďom do schránok Info dostane každý mesiac
i naďalej. Túto správu vítajú najmä seniori, ktorí za ich
vydávanie spísali petíciu.

V decembri minulého roka
poslanecký zbor zobral z peňazí rozpočtovaných na rok 2014
na tlač a distribúciu novín 14 tisíc eur. Najsilnejší poslanecký
klub SMER-SD to odôvodňoval
tým, že noviny zneužíva primátor
na svoju propagáciu. Šéfredaktorka Infa Eva Mišovičová však
s týmto tvrdením nesúhlasí. „Napríklad len za rok 2013 mal primátor v Infe spolu 31 priamych
vyjadrení, poslanci mestského zastupiteľstva celkom 21. To považujem za vyvážený pomer vzhľadom
na to, že primátor je štatutárom
mesta a očakáva sa od neho, že sa

bude k zásadným témam vyjadrovať. Od ľudí viem, že ich zaujíma
jeho názor,““ oponuje E. Mišovičová. Podľa vyjadrenia poslancov
z decembra 2013 stačí, ak Info
bude vychádzať štvrťročne. Týmto modelom by však ľudia prišli o mesačný prehľad pozvánok
na podujatia v časti KAM v Trenčíne, aj o stále nové informácie o dopravných obmedzeniach a inom
dianí v meste. Aj preto sa u občanov zdvihla vlna nevôle proti rozhodnutiu poslancov. Seniori sa
rozhodli vyjadriť ju aj svojimi podpismi v petícii. „Zozbierali sme
888 podpisov. Info koncentruje

všetky informácie. Žiadny iný časopis ho v tomto nenahradí. Sú tu
Trenčianske noviny, Echo, ale tam
sú len čiastočné informácie a potom tu vychádzajú všelijaké plátky, či už stranícke alebo rôznych
záujmových skupín,““ povedala organizátorka petície Zdenka Búryová. „My sme nikdy nepovedali,
že nechceme Info. Chceli sme, aby
bolo vyvážené, aby ho primátor nevyužíval na svoju propagáciu, aby
sme tam aj my mali priestor. Info
si občania zaslúžia, ale ﬁnancované nebude tak, ako si želal pán
primátor, bude to inak. Zatrhneme podporu iných novín,““ uviedol
pred novinármi predseda poslaneckého klubu SMER-SD Daniel
Beníček. Tak sa aj stalo. Mesto
predložilo poslancom návrh vrátiť
Infu 11 500 eur na jeho pravidelné

vydávanie v mesačnom intervale.
Táto suma bola pokrytá z hospodárskeho výsledku za minulý rok.
Predseda ﬁnančnej komisie, poslanec Pavol Kubečka ju navrhol
presunúť na výmenu okien v MŠ
Kubranská a na vydávanie Infa zobrať 5 500 eur z prezentácie mesta
v Echu a 5 500 eur z údržby komunikácií. „Spravil som si prieskum
a pýtal som sa ľudí, či chcú Echo
alebo Info. Všetci povedali Info,“
uviedol pri prednesení svojho návrhu P. Kubečka. Zastupiteľstvo
jeho návrh podporilo. „Ďakujem
za Materskú školu Kubranská,
ktorá nutne potrebuje nové okná
a ďakujem aj za občanov, ktorí
z Infa budú môcť i naďalej čerpať
pre nich dôležité informácie,““ povedal primátor Richard Rybníček.
(RED)
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Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
želáme vám príjemné čítanie
júnového vydania mestských
novín Info. Venujeme sa v ňom
správam z ostatného mestského zastupiteľstva a udalostiam,
ktoré by ste mali vedieť. Napríklad, že mesto vyhralo súdny
spor so spoločnosťou, ktorá prevádzkuje TV Trenčín. Čítajte
na strane 4.
Ak sme vás v marci informovali o tom, že po veľkonočných
sviatkoch začne rekonštrukcia
mosta v Opatovej pri Majáku,
teraz túto správu na základe
nových informácií aktualizujeme na strane 5. V Infe sa vraciame k výsledkom medzinárodnej súťaže Trenčín – Mesto
na rieke, ktorá zaujala architektov z celého sveta. Ale zostávame i doma – na str.6 si prečítajte výber zo zápisníc rokovaní
výborov mestských častí.
Naši čitatelia v seniorskom
veku si pri listovaní v novinách
nájdu tiež zopár dobrých správ.
Od septembra ponúka mesto
Trenčín každú prvú stredu
vstup na krytú plaváreň zdarma pre občanov už od 65 rokov. Navyše, klienti sociálneho
zariadenia na Piaristickej ulici
majú celkom novú spoločenskú
miestnosť.
A aj deti sa majú na čo tešiť.
Už po šiestykrát bude na Mierovom námestí charitatívna
akcia Hviezdy deťom v hlavnej
úlohe so športovcami zvučných
mien. Viac na strane 7.
V Trenčíne bude v júni živo.
Priamo v uliciach mesta vystúpia svetoznámi akrobati. Pri
akej príležitosti? Nalistujte si
str. 9, kde píšeme aj o Art Film
Feste a o sympóziu Ora et Ars.
V Infe opäť chválime mladých
trenčianskych športovcov, ktorí
sú skvelí – str. 10. Blahoželáme!
16. júna otvára trenčianska
knižnica letnú čitáreň. Aj tam si
môžete prečítať Info. Jeho najnovšie číslo už v týchto dňoch
pripravujeme. Vyjde 4. júla.
A hoci v ňom nebudeme písať o koncoročných vysvedčeniach, sme si vedomí, že to bude
pre školákov, najmä tých menších, veľká udalosť. Držíme
palce.
Nech sa vám všetkým dobre
darí.
Vaša redakcia

aktuality
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DOPRAVNÉ OBMEDZENIA

Kanalizácia v Opatovej obmedzí MHD
Od soboty 14. júna predbežne do 29. júna nebude linka
MHD č. 21 obsluhovať zastávku Potočná, základná škola.

Práce na budovaní kanalizácie v Opatovej pokračujú podľa harmonogramu. Zhotoviteľ,
okrem iných úsekov, buduje
aj nové vedenie na Opatovskej
ulici. V júni príde na rad úsek
v križovatke ulíc Opatovská
a Potočná.
Nakoľko tu bude zúžená vozovka a problematické pravé odbočenie, od soboty 14. júna predbežne do 29. júna nebude linka
MHD č. 21 obsluhovať zastávku Potočná, základná škola. To

znamená, že autobusy budú zastavovať na zastávke Opatovská,
Niva, ďalej Opatová, námestie
a následne budú pokračovať rovno na zastávku Opatovská, Horeblatie. Odchody zo zastávok
zostanú zachované.
Zároveň počas niekoľkých
dní v tomto termíne bude úplne
uzavretá aj jedna jednosmerná
vetva na Potočnej ulici. Pôjde
o časť v smere od kostola na Opatovskú ulicu. Úsek od podjazdu
popod most cesty I/61 bude

preto zaslepený. Zhotoviteľ plánuje uzávierku v čase víkendu,
nevie však zaručiť, že nebude
pokračovať aj počas pracovných
dní. Obmedzenia budú vyznačené dopravným značením.
V prvom júlovom týždni
sa začne výstavba kanalizácie
na Ulici Niva. Bude realizovaná
po etapách a potrvá takmer celé
prázdniny. O dopravných obmedzeniach a zmene trasovania
linky č. 21 MHD počas realizácie bude informovať webstránka
mesta www.trencin.sk a mestské noviny INFO.
(RED)

Upozorňujeme na zmenu v doprave
Z Ulice Ľ. Stárka na Bratislavskú si už vozidlá trasu popri
starom cestnom moste neskrátia. Táto skratka medzi
ulicami Ľ. Stárka a Veľkomoravská bude od prvého júnového týždňa jednosmerná.

Komunikáciu využívali viacerí vodiči ako prepojenie medzi ulicami Ľ. Stárka a Veľkomoravskou s následným výjazdom
v smere do centra mesta. Tým

vznikali kolízne situácie na Veľkomoravskej ulici pri križovatke
s Bratislavskou.
Navyše, samotná komunikácia pred rodinnými domami

Ako hospodárime?
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Bratislavská č. 1 až 11 svojou
šírkou nevyhovuje obojsmernej premávke. Preto sa Mesto
Trenčín po dohode s Okresným dopravným inšpektorátom rozhodlo situáciu riešiť jej
zjednosmernením.
Obyvatelia sa preto domov
dostanú už len z Veľkomoravskej
ulice. Naopak, vychádzať budú
môcť len na Ulicu Ľ. Stárka.
K zmene dopravného značenia dôjde 3. júna 2014 v dopoludňajších hodinách, najneskôr
však do 15.00 hodiny. Odvtedy
už začne platiť iba jednosmerný
režim.
(RED)
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K 31. marcu 2014 bol dlh mesta v prepočte na jedného obyvateľa 369,50 eura. Na ilustráciu pripomíname, že pred nástupom
súčasného primátora a súčasných poslancov Mestského zastupiteľstva (k 31. decembru 2010) bolo mesto zaťažené záväzkami vo
výške 39,7 mil. eur. V prepočte na obyvateľa išlo o sumu 714 eur.
Túto sa za tri roky a tri mesiace podarilo znížiť o 344,50 eura, čiže
takmer o polovicu. V celkovom prepočte ide o 18,6 milióna eur.
O základných ﬁnančných ukazovateľoch Mesta Trenčín ku koncu
marca 2014 informoval primátor mesta Richard Rybníček na rokovaní mestského zastupiteľstva 20. mája.

ŽELEZNIČNÁ
ULICA JE UŽ BEZ
OBMEDZENÍ
Od stredy 21. mája je
Železničná ulica v Trenčíne prejazdná v oboch
smeroch a bez akýchkoľvek obmedzení.

Rozkopávky už v na začiatku decembra minulého roku obmedzili tranzitnú a čiastočne aj hromadnú
dopravu. Boli potrebné pre
rekonštrukciu
kanalizácie,
ktorá na Železničnej ulici prebiehala ako súčasť modernizácie železnice. Obyvateľom
a dotknutým prevádzkam za
strpenie obmedzení ďakujeme.
(RED)
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Reakcia prednostu Mestského úradu v Trenčíne
Jaroslava Pagáča na vyjadrenie poslanca
Tomáša Vaňa v občasníku Zámostie/okres
Dňa 22. 5.
2014
Tomáš
Vaňo
v novinách
Zámostie/
okres uviedol nepravdivé
informácie
o mzdách zamestnancov mesta. Je mi ľúto, že na ne musím
reagovať. Od poslanca mestského zastupiteľstva považujem za nedôstojné riešiť otázku
miezd zamestnancov mesta verejne, prostredníctvom médií.
Informácie o mzdách zamestnancov, či už vo verejnej
alebo súkromnej sfére, sa považujú za diskrétne. Je neetické
takéto citlivé údaje v akejkoľvek
podobe verejne šíriť. Zo zákona
sa zverejňujú iba platy verejných funkcionárov, primátora,
viceprimátorov a poslancov,

pričom mzdy zamestnancov sú
chránené zákonom o ochrane
osobných údajov.
V tejto súvislosti ma udivuje, že to bol práve poslanec
Vaňo, ktorý predstiera záujem
o zamestnancov mesta. Považujem to za podlé, pretože
poslanec Vaňo v rámci schvaľovania rozpočtu 2014 nezahlasoval za udržanie miezd
zamestnancov, ktoré navrhlo mesto, ale naopak, hlasoval
za plošné zníženie ich miezd
o 10 percent oproti rozpočtu
roku 2013.
Pán Vaňo ďalej populisticky a klamlivo vo svojom článku tvrdí: „v čase šetrenia riadiaci pracovník dostal 10 tisíc
eur odmenu.” Chcem uviesť,
že žiadny zamestnanec v tomto meste za posledného tri
a pol roka nedostal odmenu
vyššiu ako 500 eur. Bolo to len

ojedinele, vo výnimočných situáciách. Napríklad za výkon
práce nad rámec svojich povinností. Sumu 10 tisíc eur,
ktorú poslanec Vaňo uvádza,
si jednoducho vymyslel. Mimochodom, jedna z najväčších
odmien bola vyplatená v roku
2008. Vtedy za „dobre vykonanú prácu” dostal odmenu 5
tisíc eur (150 tisíc SK) vtedajší viceprimátor Tomáš Vaňo.
Vyplýva to aj zo zápisnice z rokovania MsZ 24. apríla 2008:
www.trencin.sk/Samospráva/
Mestské zastupiteľstvo/Zápisnice/2008/24. 4./strana č.41
Prekvapuje ma, že poslanec
Vaňo zavádza verejnosť a v médiách šíri nepravdy o mzdách
a odmenách zamestnancov
mesta.

Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo 20.mája viaceré
zmeny v rozpočte na tento rok. Zobrali Pohode, pridali
Dukle, vrátili Infu.



TRIBÚNY ŠTADIÓNA
SA ZBÚRAJÚ

Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo sumu 105 tisíc eur na búracie práce starých tribún futbalového štadióna, okrem hlavnej
tribúny. Ide o prvý krok k výstavbe nového štadióna. „Výhodné je
to, že využijeme súčinnosť s budovaním nového železničného mosta. Bude nás to teda stáť približne o 500 tisíc eur menej, ako by to
bolo za normálnych okolností,“

skonštatoval primátor Richard
Rybníček. Búracie práce budú
môcť začať až po ukončení procesu verejného obstarávania,
najskôr v septembri.



PENIAZE PRE DUKLU

Zmenu rozpočtu, ktorú zastupiteľskému zboru predložilo mesto, poslanci pozmenili. Jedným z ich rozhodnutí je
podpora občianskeho združenia Kraso Trenčín sumou 1 200
eur a majstrovských juniorov
HK Dukla Trenčín sumou 45 tisíc eur na prevádzku a činnosť.
Tento návrh predniesol Rastislav Kudla s tým, že 31 200 eur
navrhol vziať z údržby komunikácií a 15 tisíc eur z hospodárskej správy a evidencie majetku
interných služieb mesta. „Mesto
v zmysle platného VZN nesmie
poskytnúť dotáciu, pokiaľ nebude uhradený záväzok voči mestu. Hokejový klub Dukla a. s. má
i po tom, ako sme im jeden dlh odpustili, ďalší dlh voči mestu, a to
približne 19 tisíc eur,““ upozornil
poslancov ešte pred hlasovaním



STRUČNE

V

utorok 6. mája sa vo veľkej zasadačke Mestského
úradu v Trenčíne uskutočnilo
verejné prerokovanie návrhu
autobusového terminálu z hľadiska vplyvu stavby na životné
prostredie. Správa z prerokovania so všetkými pripomienkami prítomných bola zaslaná
na Ministerstvo životného
prostredia SR, ktoré by malo
vydať záverečné stanovisko.

M

íľa pre mamu – zábavné
podujatie pre celú rodinu
sa ako 11. ročník najväčšej
oslavy Dňa matiek na Slovensku uskutočnilo v Trenčíne
v sobotu 10. mája. Na štarte
Mile pre mamu v našom meste
sa zaregistrovalo 1041 účastníkov, pričom išlo o celé rodiny, vrátane starých rodičov,
strýkov a tiet.

JAROSLAV PAGÁČ
PREDNOSTA MSÚ

Poslanci zmenili rozpočet na rok 2014
Jednou
z
najdôležitejších zmien rozpočtu je fakt, že
po majetkovo – právnych prevodoch bude môcť štát začať s výstavbou napojenia nového cestného mosta na Zlatovskú ulicu.
Novými investičnými akciami sú stavebné úpravy súvisiace s vybudovaním nových tried
materských škôl (pozn.redakcie
– budeme informovať v budúcom vydaní Infa). Mestské zastupiteľstvo sa napokon zhodlo
v tom, že treba vrátiť mestským
novinám peniaze, a tak Info
bude vychádzať i naďalej.
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prednosta MsÚ Jaroslav Pagáč.
Proti návrhu vystúpil i poslanec
Ján Kanaba. „Bez toho, aby sme
mali kontrolu nad ich využitím,
dávame veľké peniaze vždy, keď
sa ruka natrčí,““ protestoval.
Predseda ﬁnančnej a majetkovej
komisie, poslanec Pavol Kubečka mu oponoval. „Za rok 2013
Dukla nedostala z mesta nič. Ak
my teraz nepodporíme juniorov,
tak odídu. A čo sa týka tej dotácie, dá sa to odkontrolovať. Ak
splnia zmluvné podmienky, dostanú dotáciu, v opačnom prípade nie,““ uviedol.



ŠKRT POHODE

Zmeny v rozpočte zaznamenal aj program Kultúra. Poslanec Josef Kolář navrhol znížiť
ﬁnančnú podporu festivalu Pohoda o 4 tisíc eur a tie prerozdeliť medzi TJ Družstevník Opatová, TJ Družstevník Záblatie,
niektoré jubilujúce folklórne
súbory (DFS Radosť, FS Družba, FS Trenčan, DFS Kornička)
a FS Nadšenci. A to i napriek
tomu, že tieto súbory už od mesta dostali dotáciu (str. 8).

(RED)

V

sobotu 24. mája bolo
na území Slovenskej republiky do Európskeho parlamentu zvolených 13 poslancov
(Pál Csáky, Monika Flašíková
Beňová, Eduard Kukan, Vladimír Maňka, Miroslav Mikolášik, József Nagy, Richard Sulík, Maroš Šefčovič, Branislav
Škripek, Ivan Štefanec, Boris
Zala, Anna Záborská, Jana
Žitňanská).

Ú

časť voličov vo voľbách
v obvode Trenčín bola
15,07 percenta. V 50 volebných okrskoch bolo v zoznamoch voličov zapísaných
46 731 osôb. Obálky boli vydané 7 043 voličom. Tí odovzdali
7 035 obálok. Počet platných
hlasov 6 796.

N

ajbližšie riadne verejné rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne je naplánované na utorok
24. júna so začiatkom o 10.00
hodine vo veľkej zasadačke
Mestského úradu.

D

o 8. júna budú zamestnanci mesta distribuovať
do domácností daňové rozhodnutia. Ak nezastihnú adresáta,
môže si zásielku prevziať osobne 10. – 12. júna od 8. do 16.
hod. v zasadačke pod sobášnou sieňou MsÚ.
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Mesto opäť vyhralo súd s Televíziou Trenčín
Mesto Trenčín vyhralo súdny spor so spoločnosťou Slovakia okolo sveta, ktorá prevádzkuje Televíziu Trenčín.
V stredu 27. mája o tom rozhodol Krajský súd v Trenčíne.

Konateľ spoločnosti Peter
Hlucháň žaloval mesto o zmluvnú pokutu vyše 7 400 eur za oneskorené platby televízii ešte
v roku 2009. Súd žalobu zamietol. Opakovane dospel k záveru,
že zmluvu s televíziou, na základe ktorej Hlucháňova spoločnosť
zinkasovala od mesta 1,7 milióna eur (viac ako 51 miliónov korún), nikdy neschválili mestskí
poslanci, a preto je neplatná.



RYBNÍČEK ZMLUVU
POVAŽOVAL
ZA NEVÝHODNÚ

Zmluvu o zabezpečení a prevádzkovaní televízie podpísal
ešte v roku 2001 vtedajší primátor Jozef Žiška. Na jej základe televízia od mesta inkasovala
peniaze. Primátor Trenčína Richard Rybníček sa už po svojom
nástupe rozhodol zmluvu vypovedať, pretože ju považoval pre
mesto za nevýhodnú. V polovici
roka 2011 zmluvu označovanú
ako „nevypovedateľnú““ vypovedal. A to na základe viacnásobného porušenia zákona televíziou, ktorý potvrdila Rada pre
vysielanie a retransmisiu.

spolupráca, ako aj to, že ešte
v roku 2000 boli poslanci s projektom zriadenia televízie oboznámení, podľa Krajského súdu
nemení nič na tom, že aj samot SÚD POTVRDIL SVOJ
PRVÝ ROZSUDOK
ná zmluva s televíziou mala byť
schválená v mestskom zastupiV tom čase už súdy rieši- teľstve. To sa nestalo. „Zákon
li zmluvnú pokutu za omeš- o obecnom zriadení a zákon o makané platby ešte z roku 2009. jetku obce jasne hovorí a stanovuV novembri 2011 Krajský súd je, kedy je potrebné a nutné, aby
v Trenčíne žalobu televízie za- obecné zastupiteľstvo schválilo
určité právne
mietol. Konštatoval,
úkony a zmluže „Krajský súd
zmluva medzi
va o zriadení
ňou a mestom v Trenčíne konštatoval, mestskej telenikdy nebo- že zmluvu s televíziou
vízie je takým
la schválená
právnym úkomestským za- nikdy neschválili
nom, ktorý nestupiteľstvom, mestskí poslanci,
vyhnutne bolo
a preto je nenutné schváplatná. Tele- a preto je neplatná.“
liť v mestskom
vízia
uspela
zastupiteľs dovolaním na Najvyššom súde, stve,““ konštatoval senát Krajktorý iba pre procesné pochybe- ského súdu v Trenčíne s tým,
nie vec vrátil na nové konanie. že proti rozsudku nie je možné
Krajský súd však dospel pres- odvolanie.
ne k rovnakému záveru, pretože televízia nepredložila žiaden  ČO HOVORIA
ZÚČASTNENÉ STRANY?
dôkaz, ktorý by platnosť zmluvy
potvrdil.
Primátor Rybníček je s rozhodnutím krajského súdu spo ZMLUVU MALO
kojný. „Umocňuje to môj pocit,
SCHVÁLIŤ
ZASTUPITEĽSTVO
že pokiaľ fungujeme v právnom
štáte, musíme rešpektovať zákoTo, že medzi mestom a te- ny a v prípade, ak je zmluva uzavlevíziou existovala desaťročie retá v rozpore s nimi, nemôže

takáto zmluva požívať ochranu.
Toto rozhodnutie súdu preto považujem za správne.“
Mesto Trenčín, tak ako
v iných ťažkých miliónových súdnych sporoch, zastupovala advokátska kancelária GARANT
PARTNER LEGAL. „Krajský
súd potvrdil náš právny názor,
že zmluva, od ktorej žalobca odvodzoval svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, je neplatná.
Absolútna neplatnosť predmetnej zmluvy bola založená na tom
dôvode, že ju neschválilo, alebo
aspoň jej základné náležitosti,
mestské zastupiteľstvo. V prípade takýchto zmlúv, kedy ide o väčší obnos peňazí, sa schválenie poslancov vyžaduje,““ uviedol právny
zástupca Igor Šumichrast, ktorý
dodal, že momentálne analyzujú výšku sumy, ktorú by mesto
mohlo od spoločnosti Slovakia
okolo sveta žiadať späť.
Konateľ spoločnosti Peter
Hlucháň po vynesení rozsudku
uviedol, že traja predošlí primátori nemali so zmluvou problém
a považovali ju za nevypovedateľnú. „Samozrejme, budeme to
analyzovať s našou právnou zástupkyňou,““ uviedol. „Treba brať
na zreteľ, že tento senát už raz
pochybil. Budeme v tejto kauze
pokračovať, pretože to považujeme za nespravodlivé,““ dodal
P. Hlucháň.
(RED)

Darček pre novorodencov
Svetová automobilová spoločnosť venovala Gynekologicko-pôrodníckej klinike FN Trenčín päť novorodeneckých vozíkov s logom Hyundai.

Vozíky budú slúžiť na jednoduchšiu prepravu bábätiek
na vyšetrenia. Doteraz sa vozili len v nákupných vozíkoch.
Spoločnosť si pre premiéru
špeciálnych vozíkov nezvolila

trenčiansku nemocnicu náhodne. Jej gynekologicko-pôrodnícka klinika opätovne získala titul
najlepšia slovenská pôrodnica.

Posvätili základný kameň chrámu
Základný kameň nového gréckokatolíckeho chrámu sv.
apoštolov Cyrila a Metoda posvätili a položili 25. mája.

Chrám bude stáť na Ulici 1.
mája. Postaví ho gréckokatolícka cirkev. Slávnosti predsedal
bratislavský
gréckokatolícky
eparcha, vladyka Mons. Peter
Rusnák. Do kameňa vložili zakladajúcu listinu gréckokatolíckeho chrámu podpísanú prítomnými duchovnými, primátorom

mesta, autormi projektu a členmi dozornej rady. Položeniu kameňa a jeho vysväteniu predchádzala archijerejská svätá liturgia
v Kaplnke sv. Anny za účasti približne tristo veriacich. Chrám
bude mať kapacitu 98 miest
na sedenie a 42 na státie. (RED)
FOTO: J. ČERY

Krstnými rodičmi sú Michal Hudák a Laura
Longauerová, Miss Slovensko 2014.

FOTO: ARCHÍV HMS
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Most v Opatovej
začnú opravovať až v júni

Termín začiatku prác na moste pri Majáku posunuli
na jún. Mesto o tom informovala Slovenská správa ciest
cez svoju hovorkyňu.

Most nad Potočnou ulicou
v mestskej časti Opatová je súčasťou hlavnej cesty I/61 a patrí
pod správu štátu. Jeho oprava
je preto vecou Slovenskej správy ciest (SSC). O pôvodnom termíne začatia prác sme v INFO
TRENČÍN písali už marci, kedy
hovorkyňa SSC Zuzana Hromcová potvrdila, že s opravou mosta
plánujú začať v 17. týždni. Z dôvodov, ktoré odmietla konkretizovať, sa začiatok prác oddialil.
„Na
základe
rokovania

(27. 5. pozn. red.) so zástupcami zhotoviteľa HANT BA DS,
a. s., bol dohodnutý termín zahájenia stavby „I/61 Opatová –
most 061““ na 16. 6. 2014. „Termín ukončenia stavby zostáva
nezmenený,““ povedala pre INFO
Z. Hromcová.
Most dostane nový asfaltový koberec a protihlukové steny, opravený bude aj zo spodnej
časti. Celkové náklady na stavbu
budú viac ako 195 tisíc eur.
(RED), FOTO: J. Č.

Krátke správy zo zastupiteľstva

Mesto trvá na dodržaní termínu
Stavebník modernizácie železničnej trate požiadal a navrhol
predĺženie doby dostavby niektorých stavebných objektov na Ulici Pred poľom a v Zlatovciach do 31.decembra 2015.
Mesto Trenčín ako dotknutý orgán (cestný správny orgán)
vo svojom stanovisku uviedlo svoj nesúhlas. „Trváme na termíne
do konca roka 2014,““ zdôraznil primátor Richard Rybníček. (RED)

Májová schôdza mestského parlamentu bola dlhá a viac
ako búrlivá, bez 60 minútovej prestávky trvala 8 a pol
hodiny.

Fontány v meste

Atmosféra bola napätá počas
celého rokovacieho dňa. Nechýbali osobné invektívy. Občanom,
ktorí požiadali o vystúpenie, dali
poslanci slovo až na záver. Zdenka Buryová žiadala o zachovanie
Infa v tlačovej podobe. Alena Srnáková sa sťažovala na poslanca
Roberta Lifku, ktorý na rokovaní mestského parlamentu chýbal. Ospravedlnil sa. „Pán Lifka
sa pred štyrmi rokmi stal garantom občanov mestskej časti Sever
– Pod Sokolice. Je to smutné, ale
ani jedného zasadnutia sa nezúčastnil. My sme mu dali hlasy,
my sme mu dôverovali. Verejne
ho pozývam,““ vyhlásila A. Srnáková. Tretím občanom, ktorý
sa postavil pred poslancov, bol
Miloš Mičega. Jeho vystúpenie
sa týkalo petície, ktorú v marci
doručil na mestský úrad. Podpísalo ju 1 507 občanov. Žiadajú
dobudovať chodník na Opatovskej ceste medzi Sihoťou a Opatovou. „Mesto Trenčín mi dalo
odpoveď, že petícii vyhovuje. Poslanci sa vyjadrujú v médiách, ale
aj na komisii či výbore mestskej
časti, že jej nevyhovujú. Keď sú tu
dva diametrálne rozdielne názory, povedzte prosím vás občanom,
ako naložíte s týmto verejným záujmom,““ požiadal poslancov M.
Mičega s tým, aby sa na najbližšom zastupiteľstve k petícii jednoznačne vyjadrili.

Aj v tejto sezóne budú ponúkať osvieženie fontány
v centre Trenčína. Ich prevádzka bude mesto stáť viac
ako 9 500 eur.

Trenčianske
zastupiteľstvo sa venovalo i Záverečnému účtu Mesta Trenčín za rok
2013, správe z poslaneckého
prieskumu realizovaných investičných akcií, zmenám a doplnkom viacerých všeobecne
záväzných nariadení a odsúhlasili napríklad aj rozšírenie sobášnych miest o Galériu M. A.
Bazovského.
Poslanci schválili zámer
vyhlásiť verejné obstarávanie
na dodávku zemného plynu
pre strednoodber a maloodber s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne milión
dvestotisíc eur bez DPH. Súťaž
vyhlási Mesto Trenčín ako centrálna obstarávacia organizácia
a jej výsledkom bude uzavretie
rámcovej dohody na dobu určitú (25 mesiacov) s úspešným
uchádzačom.
Mestské
zastupiteľstvo
schválilo zámer vyhlásiť verejné
obstarávanie na dodávku elektrickej energie s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne 810 tisíc eur bez DPH.
Výsledkom bude uzavretie
rámcovej dohody na dobu určitú (24 mesiacov) s úspešným
uchádzačom.
Záznam z májového rokovania mestského zastupiteľstva
nájdete na webstránke mesta
v plnej dĺžke.
(RED)

Pitné fontány na Štúrovom
a Mierovom námestí i fontána
Vodník boli uvedené do prevádzky už pred veľkonočnými
sviatkami. Vodník na Štúrovom
námestí bude v máji, júni a septembri striekať vodu iba počas
„predĺžených““ víkendov, v piatok až sobotu, no len za priaznivého počasia. Cez letné prázdniny bude Vodník v prevádzke
každý deň.
Fontána v Parku M. R.

Štefánika bude fungovať iba
počas prázdninových mesiacov.
Pitné fontány uhasia smäd až
do októbra 2014.
Schladenie tela priamo vo
fontáne využívajú najmä deti pri
Vodníkovi. „Do fontány v Parku
M. R. Štefánika by však ľudia
nemali vstupovať, a to z hľadiska bezpečnostného i hygienického,““ upozorňuje Robert Buchel
z mestského hospodárstva.
(RED), FOTO: J. Č.
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Urbanistickú súťaž vyhral návrh zo Švédska
Víťazom medzinárodnej urbanistickej súťaže Trenčín
– mesto na rieke sa stal švédsky tím Mandaworks AB
a Hosper Sweden AB zo Stockholmu. Uspel so súťažným
návrhom s názvom Tracing Trencin (Stopy Trenčína).

Návrh podľa poroty vystihuje
požiadavku Trenčanov na kvalitné prepojenie mesta s riekou pri
súčasnom rešpektovaní jej prírodných daností. „Je to práca,
ktorá najlepšie zohľadňuje všetky
aspekty zadania súťaže a jej kritériá,““ povedal zástupca predsedu poroty, prof. Thomas Matta
z univerzity HSR Rappersvil vo
Švajčiarsku.
Jedenásťčlenná
medzinárodná odborná porota pracovala v Trenčíne dva dni (14. – 15.
5.). Hodnotila 59 súťažných návrhov, ktoré prišli z viac ako 15
krajín sveta. Porotcovia ich posudzovali veľmi detailne a v niekoľkých etapách. V záverečnom
hlasovaní rozhodli o poradí
na prvých troch miestach a pridelení dvoch špeciálnych cien.
„Ideové návrhy sa stanú podkladom pre územný plán centrálnej mestskej zóny. Pred uplatnením ﬁnálnych rozhodnutí pri
jeho tvorbe prejdú ešte víťazné
práce okrem odborných analýz aj
verejnou diskusiou. Jej začiatok
plánujeme na september, kedy
budú súťažné práce aj verejne
prezentované,““ uviedol hlavný
architekt mesta a člen poroty
Martin Beďatš.
„V rámci slovensko-švajčiarskej spolupráce grantu,




že sa tvorí idea budúcnosti centrálnej mestskej zóny napríklad
aj do priestoru Zámostia, nielen do centra mesta a tým pádom sa spájajú dve časti mesta



OFICIÁLNE VÝSLEDKY:

1. cena: „Tracing Trencin““ (Stopy Trenčína) Mandaworks AB +
Hosper Sweden AB, Stockholm
(Švédsko)
2. cena: „Trenčín – voda – život““ kolektív autorov, Bratislava, autori: Martin Berežný, Daniel Šubín, Katka Boháčová,
Michal Ráchela, Martin Rariga,
Danka Jurkovičová, Eva Fabová
3. cena: APROX architects,
Bratislava (SK), autori: Ľubomír Mezovský, Vladimír Hrdý,
Peter
Dolinajec,
Branislav
Groch, Marián Kriššák, Ján Vykroč, Milan Skýva

ktorý sme na súťaž získali, expertízy na tieto návrhy budú robiť aj
Švajčiari. Ich analýzy budú tak
isto veľmi dôležité pre ďalšie pokračovanie,““ doplnil. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa prezentácia návrhov pred verejnosťou
plánuje až v septembri.
Podľa primátora mesta Richarda Rybníčka je vyhodnotenie súťaže historickou chvíľou
pre Trenčín. „Začíname novú
etapu formovania budúcnosti
centrálnej mestskej zóny a centra mesta v spojení s riekou Váh.
Unikátna vec v tejto súťaži je,

bližšie k sebe. Samozrejme, čaká
nás ďalšia veľmi ťažká cesta, ale
som presvedčený, že ju aj v spolupráci s trenčianskou verejnosťou
zvládneme.“
Za výnimočnú považuje súťaž aj predseda odbornej poroty Drahan Petrovič (Inštitút
urbánneho rozvoja). „Za posledných 20 rokov som nevidel
tak dobre pripravenú súťaž, tak
kvalitný proces, ktorý k súťaži
viedol, s naozaj širokým zastúpením verejnosti, s tými množstvami workshopov, ktoré boli
organizované.“

situácie okolo kotolne na biomasu na Liptovskej ulici.

chodníka na Opatovskej ceste.
Členovia VMČ sa dohodli, že
z prostriedkov určených na projektovú dokumentáciu chodníka pri Opatovskej ulici, bude
naprojektovaný aj chodník medzi Sihoťou a Opatovou.

špeciálna cena: „Pohodové
mesto““ Marko&Placemakers,
London (UK) + GutGut, Bratislava (SK), autori: Igor Marko,
Lukáš Kordík, Roman Žitňanský, Michal Marcinov, Branislav
Machala, Petra Havelská, Štefan Polakovič
špeciálna cena: Siebert+Talaš, spol.s r.o., Bratislava (SR),
autori: Matej Siebert, Roman
Talaš, Igor Lauko, Peter Hrebík, Milan Škorupa, Martin
Tribus, Timea Faragó, Jana
Slobodníková

(RED), FOTO: PAVOL KARELL

ZO ZÁPISNÍC VMČ

VÝBOR MESTSKEJ
ČASTI JUH
mal stretnutie 12. mája. Prítomní poslanci: P. Gašparovič,
M. Kováčik, S. Pastva, J. Babič,
P. Žák a E. Hartmann. Neprítomný bol B. Zubričaňák. Výbor najskôr prerokoval žiadosti
o odpredaj a prenájom pozemkov predložené útvarom majetku mesta. Dve žiadosti odporučil a jednu nie. Ďalej sa venoval
odpovediam na požiadavky občanov a poslancov z minulého
zasadnutia a novým požiadavkám. Medzi nimi rezonovali najmä žiadosti o zaradenie do plánu opráv niektorých kritických
chodníkov a častí prepadnutých ulíc, orezy stromov a kríkov, čistenie detských ihrísk
a žiadosť o zvolanie stretnutia
s občanmi s cieľom vysvetlenia



VÝBOR MESTSKEJ
ČASTI SEVER
sa stretol 14. mája. Prítomní poslanci: V. Gavenda, F. Koronczi, L. Kužela a M. Krist.
Neprítomní: R. Kudla (ospr.),
R. Hulín, R. Lifka a D. Paška
(ospr). Poslanci na stretnutí
upozornili na rozbité cesty bez
povrchovej úpravy po rozkopávkach, stav detských ihrísk,
navrhli vyzvať Štátne lesy na vyčistenie potoka a majiteľov pozemkov s nepokosenou trávou
k jej pokoseniu, predniesli sťažnosť obyvateľov na hluk na ulici K výstavisku. Prítomní občania žiadali o opravu chodníka
na Ulici gen. Viesta, zaujímali
sa o osud petície za vybudovanie



VÝBOR MESTSKEJ
ČASTI STRED
mal zasadnutie 19. mája.
Zúčastnili sa ho poslanci D.
Beníček, O. Barborák, P. Kubečka, E. Košút a M. Urbánek.
Ospravedlnil sa J. Kanaba. Výbor prerokoval a vyjadril súhlas
10 žiadostiam o prenájom alebo predaj pozemkov a odporučil zriadenie letných terás pre
troch žiadateľov. V poslaneckých požiadavkách sa hovorilo
o potrebe zabezpečiť na farmárskych jarmokoch prípojky vody

k stánkom, zaoberať sa prístupom na hrad pri akciách významného charakteru či zaradiť
do plánu opráv komunikáciu
na Jilemnického ulici od č. 20.
Občianske otázky zazneli dve
– prečo chýba v štatúte mesta
povinnosť poslanca na požiadanie voliča informovať o svojej
činnosti a prečo bola namiesto
Stromovej
ulice
opravená
Riznerova.



VÝBOR MESTSKEJ
ČASTI ZÁPAD
mal zasadnutie až po uzávierke novín 28. mája. Zápisnicu z neho, ako aj úplné znenie
zápisníc zo všetkých zasadnutí
výborov, nájdete na www.trencin.sk pod Samospráva mesta/
Mestské zastupiteľstvo/Výbory
mestských častí.
(RED)
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Majú novú spoločenskú
miestnosť
V sociálnom zariadení pre seniorov na Piaristickej ulici
otvorili 22. mája nový priestor na spoločenské a kultúrne využitie.

Dramatický krúžok, ktorý si len nedávno seniori v zariadení založili, má konečne
kde skúšať. Miestnosť má nižšie pódium a pri divadelnom
rozložení sedenia kapacitu 70
ľudí. Využívať ju budú okrem
divadelníkov aj speváci, šikovné ruky a ďalšie krúžky, ktorých
je v centre množstvo. „V tomto
zariadení sme trpeli absenciou
spoločenskej miestnosti, kde by
sa mohli klienti stretávať pri

krúžkovej činnosti, pri rôznych
spoločenských udalostiach či
iných stretnutiach,““ hovorí riaditeľ Sociálnych služieb mesta Ladislav Pavlík. Po dohode
s užívateľmi málo využívaných
pivníc v suteréne budovy tieto
vypratali, vybúrali priečky a získaný priestor prerobili na spoločenskú miestnosť, ku ktorej
navyše dobudovali nové toalety.
(RED), FOTO: J. ČERY

Dramatický krúžok mal na otvorení svoju premiéru.

PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV
NA OSVIENČIMSKEJ ULICI
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
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

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

Hviezdyy deťom opäť
p
priamo na námestí
Šiesty ročník charitatívnej akcie Hviezdy deťom sa
uskutoční 22. júna. Najväčšie hviezdy slovenského
športu privedie aj tentoraz priamo na Mierové námestie
v Trenčíne, kde vyrastie ihrisko s umelou trávou.

Predposledná nedeľa pred
prázdninami bude nielen o turnaji futbalových, hokejových
a ďalších športových osobností,
ale opäť bude mať najmä charitatívny rozmer. Počas predchádzajúcich piatich rokov organizátori vďaka partnerom
odovzdali rôznym inštitúciám
v regióne viac ako 60 tisíc eur.
V minulom roku to bolo cez 20
tisíc eur. Už dnes je pripravený
bohatý program futbalových
a nefutbalových atrakcií a súťaží pre deti a dospelých. Pre
najmladších detský kútik, bábkové divadlo, maľovanie na tvár
a tréningový kemp AS Trenčín.

Pre starších viaceré workshopy.
Uvidieť môžu stále populárnejší parkour, zápas choduliarov
proti futbalistom, brazílsky bojový tanec capoeira alebo vystúpenia na U-rampe. Súčasťou
dňa bude aj turnaj nádejí do deväť rokov, ktorý mal premiéru
pred rokom. Chýbať nebude autogramiáda, vystúpenie bikerov a ďalšie zaujímavosti. Organizátori veria, že aj tento rok
zostavia silné tímy. AS Trenčín
futbalistov a hokejistov doplní
výber českých športovcov, ktorý
dostane v najbližších týždňoch
konečnú podobu.
ZDROJ: WWW.ASTRENCIN.SK

Všetky informácie a omnoho viac
nájdete na mestskej webovej stránke

www.trencin.sk
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Trenčianska
knižnica otvára
letnú čitáreň
Čitáreň je neoddeliteľnou súčasťou knižnično-informačných služieb v Trenčíne od januára
1937. V polovici júna otvorí knižnica aj jej letný
variant.

LETNÁ ČITÁREŇ

 knihy
 noviny
 časopisy

Vonku, bezplatne a pre všetkých!
Od júna do septembra každý pondelok a štvrtok.
Relaxujte harmonicky a doprajte Vašej
prechádzke mestom pridanú hodnotu!

KTO ČÍTA, TEN VIE. KTO VIE, TEN ODDYCHUJE

V KNIŽNICI POD HOLÝM NEBOM.
Dvor Verejnej knižnice M. Rešetku, Jaselská 2, Trenčín

Verejná knižnica Michala Rešetku spúšťa jedinečný
projekt v historickom centre Trenčína. Po vzore viacerých európskych i slovenských miest rozšíri svoje portfólio o letnú čitáreň. Oáza pokoja obklopená okrasnou
zeleňou čaká na návštevníkov vo dvore knižnice na Jaselskej ulici. Jej najväčšia prednosť spočíva v bezbariérovom prístupe. Nemenej dôležitý je tiež fakt, že atraktívne
zákutie bude dostupné bezplatne a pre širokú verejnosť.
Keďže čítanie a leto tvoria spojené nádoby, popri registrovaných čitateľoch ponúkame možnosť harmonického
posedenia pri knihách, novinách a časopisoch v knižnici pod holým nebom všetkým, ktorí túžia po nových informáciách, hľadajú miesto na oddych počas prechádzky
mestom alebo len napríklad potrebujú niekde zmysluplne využiť voľný čas do odchodu autobusu.
Letná čitáreň bude otvorená od 16. júna do 4. septembra, dvakrát týždenne – v pondelok a štvrtok. Výdatné čitateľské menu obsahuje desiatky kníh z burzy
a takmer tridsať priebežne aktualizovaných titulov periodík, vrátane denníkov. Ponuka je koncipovaná tak, aby
si z nej vybral naozaj každý čitateľ – od detí cez mamičky, záhradkárov, cestovateľov, motoristov až po milovníkov histórie. Samostatnú kapitolu predstavujú materiály
propagujúce trenčiansky región. Materiálno-technické
vybavenie projektu knižnica zabezpečí vlastnými kapacitami, sponzorskými príspevkami i prostredníctvom marketingovej spolupráce s viacerými slovenskými vydavateľstvami a partnermi. Zámer podporilo aj Mesto Trenčín
z grantu v oblasti kultúry. Ambíciou je zharmonizovať pešiu zónu, poskytnúť priestor na realizáciu všetkým generáciám, vytvoriť zdroj na načerpanie energie a originálne
posilniť ducha tohto miesta otvorením knižnice smerom
k obyvateľom a návštevníkom Trenčína i Trenčianskeho
kraja.
PETER MARTINÁK
KOORDINÁTOR PROJEKTU
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU V TRENČÍNE



DOBRÁ SPRÁVA

Od septembra 2014 budú môcť bezplatné plávanie
seniorov využívať už aj občania od 65 rokov. Doteraz
si mohli bezplatný vstup na dve hodiny (plávanie +
sauna) vždy prvú stredu v mesiaci od 13.30 do 15.30
hod. dopriať iba občania mesta Trenčín nad 70 rokov.
Primátor tak vyhovel opakovanej žiadosti seniorov
a vekovú hranicu znížil.
(RED)
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Dotácie v oblasti kultúry
Primátor Mesta Trenčín Richard Rybníček rozhodol na základe
odporučenia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ udeliť
dotácie v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti na rok
2014.



DOTÁCIE NA ČINNOSŤ
ZÍSKALI
Vokálna skupina VOX (200 eur),
DFS Kornička (700 eur), DFS Radosť (250 eur), Trenčiansky spevácky zbor (250 eur), KC Kubra (300
eur), Country TS Maryland (275
eur), Cirkevný zbor Evanjelickej
cirkvi a.v. na Slovensku (250 eur),
Mestské divadlo Trenčín (250 eur),
OZ Džamál (200 eur), TS Campanillas (275 eur), Komorný orchester mesta Trenčín (400 eur), FS
Seniorklub Družba (250 eur), KC
Sihoť (200 eur), FS Trenčan (200
eur), TK Aura Dance (200 eur), FS
Družba (200 eur), Divadlo Normálka o. z. (300 eur).
Spolu 4700 eur.



POSKYTNUTÉ DOTÁCIE
NA PODUJATIA
Klub priateľov vážnej hudby
na dvojfestival Trenčianska hudobná jar a Trenčianska hudobná jeseň
(1800 eur), Susan Slovakia, s.r.o.
na Bella a cappella (200 eur), Galéria M. A. Bazovského na výstavu Antona Štubňu (200 eur), Seniorklub
Družba na podujatie Ide pieseň dokola k XV. výročiu Seniorklub Družba (300 eur), DFS Radosť (800
eur), Gymnázium Ľ. Štúra na Gympelrock (500 eur), Trenčianska nadácia na Dobrý bazár 2014 (300
eur), Trenčianske folklórne združenie Stodola na Hojné požehnanie
vám nesieme... (400 eur), TK Dukla Trenčín na Tanečnú súťaž o Pohár primátora mesta Trenčín 2014
(900 eur), Považská sokolská župa
na VII. Stretnutie sokolov z moravsko-slovenského pomedzia (100
eur), KC Kubra na Oslavu Dňa matiek a MDD (200 eur), Verejná knižnica M. Rešetku na Noc literatúry
v Trenčíne (100 eura) a na podujatie Knižnica pod holým nebom (250
eur), Literárny klub OMEGA pri Verejnej knižnici M. Rešetku na Slovobranie – zborník prác členov literárneho klubu (100 eur), KC Sihoť
na Renesančné Vianoce (200 eur),
na XIV. ročník festivalu Ad Fontes
Musicae – K prameňom hudby (200
eur) a na na Kreatívnu dielňu – Tvorivý svet (200 eur), Tanečný klub
Aura na X – Mas dance show (300
eur), FS Trenčan na podujatie k 65.
výročiu súboru (300 eur), Galéria
M. A. Bazovského na Ateliér Majstra
Galerka 2014 (150 eur), gallery qex,
s.r.o. na galériu (1 500 eur), Hudobné aktivity, o.z. na Adventný festival

speváckych zborov Daj Boh šťastia
2014 (300 eur), FS Družba na podujatie k 60. výročiu súboru (400 eur),
Trenčianske folklórne združenie
Stodola na Vlastivednú publikáciu
KUBRICA (200 eur), Džamál, o.z.
na Laugaricio Orient Festival 2014
(300 eur), Mestské divadlo Trenčín
na predstavenie Miro Gavran: Bábka (300 eur), na hru Robert Thomas:
Osem žien (400 eur) a na Žabiatko –
predstavenie pre najmenších (300
eur), Micro Invent s.r.o. na HUDBA
V OBRAZOCH – výstavy (800 eur),
Materské centrum Srdiečko, o.z.
na Míľu pre mamu (200 eur) a na 9.
Trenčianske
vodnícke
stretnutie (200 eur), Veselé Zlatovce, o.z.
na Zachovávanie kultúrnych tradícií a zvyklostí v Zlatovciach (400
eur), Združenie rodičov pri SUŠ
Trenčín na Detský denný letný fotograﬁcko-výtvarný tábor (150 eur),
LampART na Alternatívne Vianoce
2014 (500 eur), Trenčianske osvetové stredisko na Výtvarné spektrum
2014 (200 eur), na Nádej – výstava
Jany Vozárikovej (200 eur), na 19.
výtvarný salón Trenčianskeho kraja
(100 eur)a na ORA ET ARS VIATOR – výstava diel zo zbierky medzinárodného sympózia (300 eur),
KOLOMAŽ, združenie pre súčasné
umenie na Pavol Seriš – Divadlo jedného herca (400 eur)a na Detský divadelný klub 2014 (600 eur), Šport
center, o.z. na Oživenie kultúry
a spoločenského života na Zámostí
(300 eur), Trenčianska jazzová spoločnosť, o.z. na Bluesnenie XV. (200
eur), na Vianoce pod hradom – Koledy v modrom (400 eur) a na 20 rokov
Jazzu pod hradom – výstava fotograﬁí (200 eur), KC Kubra na Tkanie
na krosnách (100 eur), na Tvorivé
dielne pre deti od 5 – 12 rokov (250
eur) a na Zachovanie tradícií v Kubre (350 eur), KC Aktivity, o.z. na 10
rokov KC Aktivity o.z. (100 eur), Veselé Zámostie na Kultúrne spestrenie v Záblatí (300 eur), TS Goonies
na Tanečnú rozprávku Vianoc 2014
(250 eur), CSS DEMY na Farbičky-čarbičky (100 eur), AUTIS, o.z.
na Arteterapiu a muzikoterapiu detí
s diagnózou detský autizmus (100
eur), Divadlo Normálka, o.z. na NáHradný festival (500 eur) a na predstavenie – Veselý príbeh (300 eur),
Komorný orchester mesta Trenčín
na Spoločné koncerty L´Unie Musicale de Cran-Gevrier a KOMT – pobyt v Trenčíne (1700 eur).
Spolu 20300 eur.
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a 16 stranová knižka bude za ich
účasti oﬁciálne uvedená vo Verejnej knižnici M. Rešetku 10.
júna o 16. hodine na Hasičskej
ulici 1 (2. poschodie). Dielko
na cestu do života vypraví akademický sochár Igor Mosný,

autor sochy vodníka Valentína
na Štúrovom námestí. Knižočku bude možné kúpiť na vernisáži, v trenčianskych kníhkupectvách, ale napríklad aj v KIC.

Svetoznámi akrobati
vystúpia v Trenčíne

To ste ešte nezažili. Slovenský „Cirque du Soleil“ v uliciach mesta. Skupina Argolla bude jedným z účinkujúcich
na multižánrovom open air podujatí s názvom „O vodníkovi Valentínovi“.

Ľudia majú radi legendy.
Trenčianskemu mímovi a organizátorovi kultúrnych podujatí
Vladovi Kulíškovi sa ale zdalo, že
Trenčínu akoby chýbali, alebo sa
o nich len málo vie. „Napríklad
vodník Valentín na Štúrovom námestí, bolo mi ho ľúto. Občas sa
zdá opustený, ľudia okolo neho
chodia a nič o ňom nevedia,““ hovorí V. Kulíšek. Podujal sa teda
legendu o vodníkovi nájsť. Verejnosti ju predstaví nočné putovanie mestom 27. júna.



DIVÁCI SÚČASŤOU DEJA

Príbeh trenčianskeho vodníka Valentína sa začne odvíjať
v Parku M. R. Štefánika pri altánku. „Keďže už tam potrebujeme
prítmie na premietanie, začiatok
predstavenia je až o 21. hodine,“
vysvetľuje autor podujatia. Dej
príbehu sa bude potom posúvať cez park, podchod pri hoteli
Elizabeth, cez Mierové nám. až
na Štúrovo námestie. Celkovo sa
zastaví desaťkrát, aby na každom
zo stanovíšť ponúkol ďalšiu časť.



VSTUPNÉ JE ZDARMA

„Celé predstavenie potrvá asi
120 minút a zamestná približne 100 ľudí,““ hovorí V. Kulíšek.
A pozerať sa veru bude na čo.
Artisti, akrobati a tanečníci zo
zoskupenia Argolla si už svojimi vystúpeniami podmanili kus sveta. Vystupovali počas
otváracieho ceremoniálu ﬁnále Ligy Majstrov, počas summitu NATO, na svetovom festivale cirkusových umení v Južnej
Kórei či otvárali letisko v Egypte. V Trenčíne sa k nim pridajú
domáci účinkujúci, husľový virtuóz Maroš Didi, pochádzajúci
z Trenčína, žiaci ZUŠ K. Pádivého, študenti Strednej umeleckej
školy, folkloristi a ďalší. Súčasťou podujatia bude aj dvojdňový
Vodnícky jarmok.



LEGENDA VYJDE
AJ KNIŽNE

Vlado Kulíšek príbeh o vodníkovi aj spísal, ilustrácie nakreslil výtvarník Jozef Vydrnák

Na Ora et Ars Skalka 2014 bude
reč aj o Cypriánovom herbári
Kláštorná medicína a spôsoby liečenia, exkurz do stredovekej vedy a alchýmie, ľudové liečiteľstvo či blahodarné
účinky tekutého chleba – o tom všetkom sa bude hovoriť
na historickom seminári, ktorý je súčasťou 7. ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia.

Najstaršie pútnické miesto
na Slovensku starobylá Skalka pri Trenčíne privíta tento
rok 15 umelcov. Od 16. do 22.
júna budú v areáli Malej a Veľkej
Skalky a v meste Trenčín vytvárať svoje diela. Sympózium slávnostne otvorí v jaskynnej kaplnke kláštora na Veľkej Skalke sv.
omša 16. júna o 15.00 hod. Súčasťou sympózia bude 19. júna
od 9.30 do 12.30 hod. v refektári Kolégia piaristov na Piaristickom gymnáziu v Trenčíne
Kultúrno-historický
seminár
OKNO do kláštornej medicíny.
Autori ukážu svoje diela verejnosti po prvý raz 21. júna o 16.00
hodine na pracovnej vernisáži

v Kostole sv. Andreja-Svorada a Beňadika na Malej Skalke.
Slávnostná vernisáž s kultúrnym programom sa bude konať
v areáli kláštora na Veľkej Skalke
19. júla o 15.00 hodine. Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium Ora et Ars Skalka vzniklo k úcte a podpore najstaršieho
pútnického miesta na Slovensku
Skalky pri Trenčíne a jeho neopakovateľného genius loci. Je
tiež venované odkazu benediktínskych mníchov a pustovníkov
zo Skalky a hlavných patrónov
Nitrianskej diecézy sv. Andrejovi-Svoradovi a sv. Beňadikovi.
(RED)

(RED)

Art Film Fest 2014
sa začína 21. júna

Najnovšie a najpozoruhodnejšie filmy svetovej a slovenskej kinematografickej scény tvoria ponuku 22. ročníka
Art Film Festu. Uskutoční sa od 21. do 27. júna v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne.

Program je rozložený do dvanástich sekcií. Dve sú súťažné
a jedna patrí slovenskému ﬁlmu. Premietať sa bude na šiestich miestach. V Trenčíne v divadelnej sále Posádkového klubu,
v kine RTVS ArtKino Metro, Cinemaxe, ale od 23. do 27. júna aj
na Mierovom námestí. Filmové
projekcie v Trenčianskych Tepliciach uvidí návštevník v Kúpeľnej dvorane, ale aj nedávno
vynovenom a zdigitalizovanom
kine Prameň. Vo väčšine premietacích miest nájdu diváci takzvané infocentrá, kde si môžu
zakúpiť vstupenky, program, ale
každý deň ich bude čakať zdarma
nový Festivalový denník.
Pred festivalom spustili
organizátori
predpredaj

zvýhodnených cinepassov. Špeciálnu cenu má sedemdňový cinepass pre seniorov, ktorí majú
trvalý pobyt v Trenčianskom
kraji. Môžu ho získať za 2 eurá.
Medzi Trenčínom a Trenčianskymi Teplicami bude tak
ako po iné roky zabezpečená kyvadlová doprava. Organizátori
myslia aj na študentov, ktorým
ponúkajú nielen výhodné vstupné, ale aj takzvané stanové mestečko umiestnené v priestoroch
základnej školy v Trenčianskych
Tepliciach. A práve v kúpeľnom
mestečku sa budú okrem ﬁlmových projekcií odohrávať aj
sprievodné koncerty a odovzdávanie cien Hercova misia.
(RED), FOTO: ARCHÍV AFF 2013
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Hľadajú domov

Trenčín má ďalšieho Majstra SR

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.

Brad je asi 2,5-ročný kríženec bígla. Našli ho 10. mája
v chatovej oblasti bez obojka,
známky alebo čipu. Je to veselý,
neagresívny a energický psík.
Má rád ľudí aj iných psíkov.
Vhodný je do bytu i na dvor,
k starším ľuďom i deťom.

číslo 6 | ročník XVI

Absolútnym majstrom Slovenska v minifutbale žiakov
a žiačok 1. stupňa základných škôl je ZŠ Novomeského
11 z Trenčína. Cenu víťazovi 16. ročníka McDonald´s Cup
odovzdal patrón turnaja Marek Hamšík.

Celoslovenské ﬁnále bolo
vyvrcholením ôsmich krajských kôl. Odohralo sa 26. –
27. mája na futbalovom štadióne Štiavničky v Banskej
Bystrici. Proti sebe sa postavilo

osem futbalových tímov, reprezentantov všetkých slovenských
krajov. Do semiﬁnále postúpili
mestá Bratislava, Košice, Trenčín a Žiar nad Hronom. Zlato
si napokon domov odniesla ZŠ

Novomeského 11 z Trenčína,
keď vo ﬁnálovom zápase zdolala súpera zo Žiaru nad Hronom
s výsledkom 4:2. Dostala sa tak
na futbalovú špičku spomedzi
836 základných škôl a ôsmich
krajov Slovenska. Striebro získala ZŠ Jilemnického 2 zo Žiaru
nad Hronom a bronzové si vybojovala ZŠ s MŠ Za kasárňou 2
z Bratislavy. Najlepším strelcom
turnaja sa stal Felix Daniel Tomík z Trenčína, ktorému sa podarilo vsietiť 21 gólov. Chlapcov
na turnaji sprevádzali tréneri
Michal Vereš a Miroslav Karas.
Okrem trofeje Majstra Slovenska získali futbalisti z Trenčína
aj účasť na kvaliﬁkačnom zápase
na Majstrovstvá Európy 2016,
kde sa stretnú reprezentanti
Slovenska a Španielska. Zažijú
tak nezabudnuteľnú atmosféru
profesionálneho futbalu a odprevadia futbalistov na trávnik.
Blahoželáme!
(RED), FOTO: MDC

Poznáme najlepších z najmladších florbalistov
Druhý ročník turnaja vo florbale najmladších žiakov základných škôl v Trenčíne sa konal 14. mája.

Asi 4 – mesačné šteniatka (3 fenky a 2 psíci) boli nájdené v chatovej osade ďaleko
od ľudí. Sú to energické a učenlivé krížence. V dospelosti
budú stredného až vyššieho
vzrastu. Vhodné sú do domu
k mladším ľuďom aj k deťom.

Na palubovke Mestskej športovej haly, ktorú Mesto Trenčín
v spolupráci so ŠK 1. FBC, pre
Labrador Astor je asi
12-ročný pes, ktorého majitelia na staré kolená vyhodili. Je
to nenáročný poslušný psík pokojnej povahy, vhodný 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.

túto akciu poskytlo bezplatne,
sa zišlo 61 súťažiacich chlapcov z 1. – 4. ročníka. Po šiestich

hodinách športového zápolenia
si 4 družstvá rozdelili umiestnenie takto: 1. miesto ZŠ Hodžova,
2. ZŠ Na dolinách, 3. ZŠ Bezručova, 4. ZŠ Soblahov. Najlepší
hráči tímov: Jantolák Filip (ZŠ
Hodžova), Strieženec Matúš
(ZŠ Na dolinách), Dušák Patrik
(ZŠ Bezručova), Janíček Samuel (ZŠ Soblahov), individuálne
ocenenie získal Matúš Jelínek
(ZŠ Soblahov). Najlepším brankárom turnaja bol Bednár Peter
(ZŠ Hodžova) a najlepším strelcom turnaja sa stal Rosina Ivan
(ZŠ Hodžova). Turnaj pripravilo TeCeM-ko o. z. – Trenčianske
centrum mládeže v spolupráci
so ŠK 1. FBC Trenčín.

ZDROJ: WWW.TECEMKO.SK

Domov sa z Tešína vrátili s 15 medailami
Mladým karatistom z klubu Laugaricio sa podarilo
z Českého Tešína do Trenčína priviezť celkovo 15 medailí.
Informoval o tom ich tréner Dušan Hajmach.

Zlato si v súbornom cvičení Kata v kategórii 5-7 ročných
karatistov vybojoval Alexej Štilicha, dve strieborné medaily
získali dorastenec Matej Petrovský v súbornom cvičení Kata

a Monika Uhrecká (žiačky 6-9
r. +30 kg) v športovom zápase
kumite. Tretie miesto si na svoje konto pripísalo vo svojich kategóriách celkom 8 pretekárov,
ktorí si rozdelili 12 bronzových

medailí. V súbornom cvičení Kata David Šimun, Martin
Čiaky, Aurel Strigač, Monika
Uhrecká, Kamil Staník a Michal
Šťastný. V športovom zápase
kumite D. Šimun, Martin Ambróz, A. Strigač, K. Staník, M.
Petrovský a M. Šťastný.
(RED)

30. máj 2014

INFO | 11

spektrum

Centrum voľného času pozýva do táborov
CVČ so sídlom na Východnej ulici v Trenčíne pripravuje
na letné prázdniny aktivity pre deti vo veku od 6 do 12
rokov. Záujem je vhodné nahlásiť čím skôr.

Na prvý týždeň voľna od 30.
júna do 4. júla sú naplánované
aktivity Rozprávková cesta, Vychádzka za Robinsonom, Svet
objavov, Na návšteve u Matúša
Čáka Trenčianskeho a Šikovnejší vyhráva.
Druhý prázdninový týždeň
(7. – 11. 7.) to budú aktivity Lexikón správnej baby a chalana,
Deň Pepka námorníka, Výprava do minulosti a prítomnosti,
Kôň, koník, koníček a Objavuj
a chráň. Cena za týždenné činnosti je v prípade týchto dvoch
denných táborov 40 eur (členovia OZ Kolotoč 34 eur). V cene
je zahrnutý obed, pitný režim,
vstupné a materiál potrebný
na pracovné činnosti. Deti sa

prihlasujú na celý týždeň.
V termíne od 14. do 18. júla
sú naplánované aktivity Môj deň
u nás doma, Tvorím, tvoríš, tvoríme (práca s keramickou hlinou), Cesta okolo sveta, Superstar, Športový deň. „Pozývame
všetky detičky na aktivity plné
zábavy, hier a tancovania, tvorenia a objavovania nových vecí.
Spolu s Mickeym Mousom a jeho
kamarátmi sa naučíme rozprávať, spievať a hrať v angličtine.
Pôjdeme spolu na výlet a každý
deň si vyrobíme nejakú drobnosť
na pamiatku,““ hovorí pozvánka
na tieto týždňové činnosti. Cena
je v tomto prípade 80 eur.
Štvrtý prázdninový týždeň
(21. – 25. 7.) sa budú aktivity

Materské školy počas letných prázdnin
Riaditeľstvo Školských zariadení m.r.o. Trenčín oznamuje rodičom, že počas letných prázdnin bude v mesiacoch JÚL – AUGUST 2014, na základe rozhodnutia rodičov jednotlivých materských škôl ako i na základe potreby rekonštrukcií, prevádzka vo
všetkých materských školách v meste Trenčín podľa nasledovného harmonogramu:
V mesiaci JÚL budú v prevádzke:
MŠ, J. Halašu

6.00 – 16.30

MŠ, Šmidkeho

6.15 – 16.45

MŠ, Legionárska

6.30 – 16.30

MŠ, 28.októbra

6.30 – 16.30

MŠ, Stromová

6.25 – 16.30

MŠ, Švermova

6.30 – 16.30

MŠ, M. Turkovej

6.30 – 16.30

MŠ, Považská

6.00 – 16.30

MŠ, Opatovská

6.00 – 16.15

MŠ, Kubranská

6.30 – 16.30

MŠ, Na dolinách

6.45 – 16.15

MŠ, Pri parku

6.30 – 16.15

MŠ, Šafárikova,Východná

6.00 – 16.30

MŠ, Medňanského

6.30 – 16.30

V mesiaci AUGUST budú v prevádzke:
MŠ, Niva

6.30 – 16.15

MŠ, Soblahovská

6.30 – 16.30

Upozorňujeme rodičov, že v zmysle § 2 ods.6 vyhlášky MŠ SR
č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov,
cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na 3 týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia materskej
školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky
niektorých zamestnancov. Riadna prevádzka v materských školách sa začne v utorok 2. 9. 2014. Za porozumenie ďakujeme!
RIADITEĽKA ŠZTN

konať dva dni v CVČ a tri
dni v Tatrách. Aktivity:
V ríši škriatkov a víl, Výlet
do Soblahova, Krajina zázrakov – Cesta do Tatier,
Malí plavci – Aquapark,
Aquacity Poprad, Všade dobre, doma najlepšie.
Cena 80 eur (OZ Kolotoč
76 eur).
Ako informovala riaditeľka CVČ Viera Žilková, v táboroch sú obyčajne deti od 7.30 do 15. 30
hod. Po dohode s rodičmi
však môžu čas prispôsobiť. Prihlasovanie detí je možné cez
webstránku www.cvctn.sk, kde
je prihláška vždy na konkrétny
dátum. „Dieťa bude zapísané
až po zaplatení poplatku. Treba

sa prihlásiť čím skôr, lebo stanovený počet je najviac 20 detí.
A koncom júna už nebýva voľné
miesto,““ upozorňuje V. Žilková.
(RED)
FOTO: ARCHÍV CVČ

Ponuka letných aktivít v KC na Juhu
Séria prázdninových tvorivých dielní a workshopov Pohodou s prírodou tematicky
zameraných pre deti od 6 do 13
rokov sa bude konať každý utorok a štvrtok od 8.30 do 11.30
hod. počas celých prázdnin. Poplatok je 2,50 eura. Prihlasovanie na jednotlivé dni na tel.
0908 210 940 od 8. do 17. hod.
alebo na info@kcaktivity.sk
Spoznávanie štátov USA
s
mladými
dobrovoľníkmi
z Texasu, interaktívne hry, divadlo, šport, tvorenie, americké
country tance – to je časť náplne denných táborov Angličtina
hrou I. (30. 6. – 4. 7.), Angličtina hrou II. (7. 7. – 11. 7.).

Kultúru krajín Brazílie a Uruguaja priblíži denný tábor Cestujeme Južnou Amerikou (4.
8. – 8. 8.). Varenie a ochutnávanie brazílskych jedál, brazílsky karneval, typické zvieratko
z Brazílie.
V dennom tábore Bio – Nebio? (11. 8. – 15. 8.) sa jeho
účastníci stanú na chvíľku farmármi, ekológmi a ochrancami prírody. Spoznajú, ako fungujú prírodné zákony. Naučia
sa vyrábať syr, maslo, tvaroh
a iné dobrôtky. Online prihláška
a viac info na www.kcaktivity.
sk.
(RED)

V lete na Dubník alebo do kúpeľov?
Tri letné tábory organizuje aj občianske združenie Otcovia.sk.
Ako informovala vedúca táborov Janka Gáborová, tábory sú pre deti
od 6 do 12 rokov. Môžu si vybrať buď Letné zážitky v prekrásnom
prírodnom prostredí v dvoch táboroch vo Fačkovskom Sedle (3. 8. –
8. 8.) a v Dubníku (29. 6. – 4. 7. ). Tábor v Rajeckých Tepliciach (13.
7. – 18. 7. ) je v prostredí kúpeľného mesta. Podrobné informácie
na www.otcovia.sk.

Šestka pre všetkých
Základná škola na Bezručovej ulici pripravila nezvyčajnú
oslavu Medzinárodného dňa detí.

V piatok 6. júna sa v areáli školy začne od 14.30 hodiny
program voľne prístupný všetkým obyvateľom mesta. Informoval o tom riaditeľ školy
Ivan Pavlík. „Čo nás čaká a čo

neminie? Súťaže, skákadlá, guláš, športové aktivity, divadlo,
kultúrny program, hudobné koncerty, dobrá nálada, fantastickí
ľudia.““ Podrobný program nájdete na www.zsbezrucova.sk.
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste


Pobúril ma nápad výstavby
polyfunkčného štvorposchodového objektu vedľa kaplnky
na Námestí Sv. Anny. Bolo by
to na úkor pekného prostredia okolo kaplnky, na úkor
zelene. Polyfunkčných budov
je v Trenčíne až-až, aj neobsadených. Neviem sa stotožniť
s takým riešením. OĽGA LEHOCKÁ
Ján Forgáč, útvar stavebný, životného prostredia, dopravy
a investícií:
Spoločnosť Zino s.r.o., stavebník a vlastník pozemku, požiadala v januári 2014 o vydanie
územného rozhodnutia. Toto
konanie bolo prerušené z dôvodu nedostatkov v predložených
podkladoch. Najzávažnejším
nedostatkom je nesúhlas dopravnej polície s navrhovaným
riešením dopravy.
Pozemok mesto investorovi
odpredalo už pred rokom 2010.
Mesto Trenčín ako stavebný
úrad v prenesenom výkone štátnej správy nemôže v prípade
splnenia všetkých zákonných
náležitostí stavebníkovi nevydať potrebné povolenia a zamedziť tak výstavbe polyfunkčnej budovy, ktorá je v súlade
s územným plánom. Mesto sa
de facto odpredajom pozemku
už v minulosti zbavilo možnosti
disponovať týmto pozemkom.
Ak stavebník upraví dokumentáciu a podklady k návrhu
na vydanie územného rozhodnutia tak, aby boli splnené všetky právne predpisy SR, bude
Mesto Trenčín ako stavebný
úrad povinné vydať navrhovateľovi územné rozhodnutie
a následne po požiadaní a splnení podmienok aj stavebné
povolenie.
Martin Beďatš, hlavný architekt mesta:
Plocha dnešného parkoviska na Nám. sv. Anny je v súkromnom vlastníctve a vlastník
– investor pripravuje výstavbu
polyfunkčného objektu v súlade s platným Územným plánom
(ÚPN) mesta Trenčín. Ochrana
zelených plôch, t. j. lesoparku,
zelene a stromov, je zabezpečená a ochránená na plochách
vo vlastníctve mesta, nie je to
však možné pri pozemkoch
v súkromnom vlastníctve. Investor v tomto prípade musí
dodržať percento zastavanosti

a minimálny podiel zelene príslušný regulatívu podľa platného
ÚPN.



Môžem nájsť na stránkach mesta nielen zoznam
mestských bytov, ale aj meno
nájomníka, ktorému bol byt
pridelený? Ak nie, prečo?
TRENČANIA

Zuzana Pappová, útvar majetku mesta:
Na webovej stránke mesta sú zverejňované všetky materiály pre rokovanie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
(MsZ) a aj príslušné uznesenia
MsZ, ktoré obsahujú informácie o prideľovaných bytoch. Zároveň sú tam aj zverejňované
všetky zmluvy, ktoré mesto uzatvára, čiže aj Zmluvy o nájme
bytov.



Prečo nie sú v Trenčíne
nádoby na zber tetrapakov
a kovu? V niektorých mestách, obciach sa vraj takýto
odpad môže vhadzovať do žltých nádob na plasty. Ako to
riešiť v Trenčíne? Neuvažuje
sa o umiestení nádob na tetrapaky?
P. LETKOVÁ
Zuzana Čachová, útvar interných služieb:
Tetrapaky a kovy môžu občania mesta Trenčín odovzdať
v zberných dvoroch mesta, ktoré sú na Soblahovskej a Zlatovskej ulici, otvorené od 6.30
do 17.30 hod. každý deň, okrem
nedele a sviatkov.
Zaviesť zber tetrapakov
je pre mesto neekonomické
a problémové. Navyše, obciam
zákon o odpadoch ani neukladá povinnosť zaviesť zber tetrapakov. Na Slovensku je jediný spracovateľ tohto druhu
odpadu, čím vzniká problém,
kam tento vytriedený odpad
umiestniť.
Zabezpečiť zber, triedenie,
vyčistenie a odvoz tohto odpadu
nejakému spracovateľovi do zahraničia, predstavuje vysoké ﬁnančné náklady. Oslovili sme
niekoľkokrát jediného spracovateľa na Slovensku ﬁrmu KURUC-COMPANY, s. r. o., či
nemá záujem o tetrapaky z nášho mesta, no nedostali sme
žiadnu odpoveď. Niekoľkokrát
sme s naším zmluvným partnerom spoločnosťou Marius

Pedersen, a. s., prejednávali zber tetrapakov či kovových
obalov, ale vzhľadom k problematickej situácii sa zber tejto
komodity zaviesť nepodarilo.



Zaujíma ma, ako sa na silo
dostanú po deﬁnitívnom uzavretí priecestia na Hlavnej ulici
kamióny a nákladné vozidlá,
ktoré vozia tovar na silo a zo
sila a ktoré teraz prechádzajú
zo sila cez železničné priecestie smerom na Bratislavskú ulicu. Keď bude priecestie uzavreté, budú chodiť
po Hlavnej ulici okolo Kamenca alebo sa napoja zozadu
na Ulicu Psotného?
JANKA

KOUKALOVÁ

Jarmila Maslová, útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií:
K novému podjazdu, ktorý
sa práve buduje medzi Záblatím
a Zlatovcami, bude cez súčasný
areál družstva predĺžená miestna komunikácia – Ulica J. Psotného. Družstvo by malo následne používať túto komunikáciu.



Bývam na Ulici Jána Halašu 2705 na Juhu. Mám otázku, či si tzv. majitelia striech
na garážach, ktoré kedysi
slúžili na parkovanie, môžu
montovať zábrany podľa svojej
ľubovôle. Niektoré z týchto
„výrobkov“ sú také, že sú priam
životu nebezpečné. Je normálne pokladať na kraj cesty
a na strechu garáže, z ktorej
časť považujú za svoju, rôzne
drevené dosky a laty? Pritom
som si nevšimol žiadne body
od geodeta, čo by vyznačovalo,
čo je vlastne ich. Poprosil by
som vás o preskúmanie zákonnosti osadenia týchto zábran.
MILAN KYJAC

Beáta Bredschneiderová, útvar
stavebný, životného prostredia,
dopravy a investícií:
Strechy na garážach, ktoré slúžili v minulosti ako parkovisko, sú súčasťou garáží,
teda sú súkromné. Ak si vlastník na pozemok niečo položí,
napr. drevené dosky, mesto mu
v tom nemôže brániť. Zároveň
ale vlastník zodpovedá za bezpečnosť. Treba tiež povedať, že
vlastníci majú v mnohých prípadoch poškodenú statiku garáží,
lebo sa tam celé roky parkovalo

a zábranami iba bránia vstupu
na svoj pozemok a ďalšiemu poškodzovaniu svojho majetku.



Kedy budú distribuované
platobné výmery (dane, komunálny odpad)?
JOZEF STOLÁRIK

Katarína Tomášková, útvar
ekonomický:
Práve v tomto čase, konkrétne od 19. 5. 2014 do 8. 6. 2014
prebieha distribúcia daňových
rozhodnutí
prostredníctvom
zamestnancov Mesta Trenčín
do domácností. V prípade nezastihnutia adresáta bude zásielka uložená od 10. 6. 2014
do 12. 6. 2014 v čase od 8.00
hod do 16.00 hod. v zasadačke
pod sobášnou sieňou na mestskom úrade, kde si ju môže občan dodatočne prevziať.



Aké dôvody má mesto
na to, že neumožní mestskej
polícii pokutovať vagabundov
pijúcich alkohol na verejnosti?
JOZEF
Iveta Plešová, útvar právny:
Mesto malo prijaté všeobecne záväzné nariadenie (ďalej
VZN) o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov,
ktoré upravovalo podmienky zákazu predaja, podávania
a požívania alkoholických nápojov na území mesta.
K tomuto VZN bol 23. 5.
2012 doručený protest prokurátora. Prokurátor v ňom uviedol, že toto VZN je v rozpore
s viacerými zákonmi (o obecnom zriadení, o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o priestupkoch).
Navrhol spomínané VZN zrušiť. Tento protest prokurátora Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne prerokovalo 22. 6.
2012, protestu vyhovelo a VZN
zrušilo.
V súčasnej dobe, pretože sa
zmenila legislatíva, pripravujeme návrh nového VZN, ktoré bude upravovať zákaz požívania alkoholu na území nášho
mesta. Návrh VZN plánujeme
predložiť mestskému zastupiteľstvu na rokovanie a schválenie 24. júna 2014.
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7. 6. | 8.00 – 13.00 | Mierové námestie

Farmársky jarmok

jún 2014
Prezentácia a predaj dobrého jedla a špecialít. Farmárske produkty a výrobky z blízkych regiónov. Kvety, priesady, zelenina.



DIVADLO

9. 6. | 19.00 | Tri tvorivé tvory

Posledné predstavenie Troch Tvorivých Tvorov v tejto sezóne
a spanilá jazdu smiechu a uvoľnenia.
PK DIVADELNÁ SCÉNA

|

8. 6. | 19.00 | Šialené nožničky

6. 6. | 19.00 | Fascination
Acoustic Trio

22. 6. | 16.00 | Renesančné
reminiscencie – Musica Poetica

GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA | Posedenie pri

MESTSKÁ VEŽA |

jazzovej hudbe.

Koncert v rámci festivalu
starej hudby „K prameňom hudby“.

8. 6. | 18.00 | Záverečný koncert
sezóny

27. 6. | 19.00 | Hanka Gregušová
jazz & soul trio

Koncert klubu ppriateľov vážnej hudby. Účinkujú Jekaterina
Maťušenková (Rusko) – flauta a Alexej Belousov (Izrael) – gitara.
EVANJELICKÝ KOSTOL |

GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA | Posedenie pri

jazzovej a soulovej hudbe.

 O VODNÍKOVI VALENTÍNOVI
26., 27. 6. | 11.00 – 22.30 |
Vodnícky jarmok
| Pri príležitosti
podujatia O vodníkovi Valentínovi.

MIEROVÉ NÁMESTIE

27. 6. | 21.00 | O vodníkovi
Valentínovi

27. 6. | 20.00 | Živé kvety

10. 6. | 22.00 | Depakine chrono

| Nočná prechádzka
príbehom lásky trenčianskeho vodníka
Valentína. Divadelné predstavenie pod
holým
ý nebom pputuje
j počas
p
2 hodín
z parku až na Štúrovo námestie. Cestou
sa zastaví pred 10 divadelnými pódiami, na ktorých sa pred očami návštevníkov odvinie Valentínov osud v podaní
Vlada Kulíška. Súčasťou open air divadla budú vystúpenia svetovo preslávenej akrobatickej skupiny ARGOLLA,
ktorá si získala prívlastok slovenský
„Cirque du Soleil“.

CENTRUM MESTA
KLUB LÚČ | Koncert.

Komédia plná zábavy,
napätia, bláznivých situácií, neočakávaných rozuzlení a pointy. Jedinečný humor
vychádza zo situačnej prepracovanosti a konverzačnej, hereckej improvizácie,
ktorú spoluvytvárajú samotní diváci.
POSÁDKOVÝ KLUB |

10. 6. | 20.00 | Divadlo
Kolomaž: Europeana

streda | 9.30 | Riekankovo

13. 6. | 20.00 | 5HP + Nanovo

MC SRDIEČKO KC STRED | Mamička a dieťa sa

pri spoločnej hre učia aj riekanky.

na 5HP+ reprezentovala slovenskú beatovú scénu v roku 1968 na II. Československom beatovom festivale v Prahe spolu so
skupinami Prúdy a Blues five. V roku 1999
obnovila svoju činnosť a ďalej sa venuje interpretácii soulových, bluesových a rockových skladieb.

4., 18. 6. | 9.30 – 11.30 | Ateliér
majstra Galerka

6. 6. | 10.00 | Strelené
rozprávky

20. 6. | 16.30 | Koncert žiakov
hudobných kurzov KC Sihoť
CENTRUM SENIOROV |

20. 6. | 19.00 | Aurelius Quintet

8. 6. | 14.00 – 16.00 | Farebná
nedeľa

Tvorivé popoludnie pre malé deti
s rodičmi.

CINEMAX
od 5. 6. | Na vine sú hviezdy

Príbeh šesťnásťročnej Hazel, ktorej
pred tromi rokmi diagnostikovali rakovinu štítnej žľazy.
od 5. 6. | Khumba

16. 6. – 30. 6. | Letná čitáreň

Knihy, noviny a časopisy dostupné vonku, bezplatne
a pre všetkých (od júna do septembra).
Doprajte prechádzke mestom pridanú
hodnotu a načerpajte energiu vo dvore
knižnice pod holým nebom priamo v historickom centre Trenčína.
VEREJNÁ KNIŽNICA JASELSKÁ |

4. 6. | 20.00 | The Drongos

GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA | Posedenie pri

jazzovej hudbe.
20. 6. | 19.00 | Noc hudby

Mladá nemecká skupina tvorí
funk-alternative-punk-rock.

| Prezentácia
knihy známej slovenskej autorky pre deti
a mládež Martyy Hlušíkovej.j Počet miest jje
obmedzený. Účasť treba vopred nahlásiť.
Kontakt: 032/746 07 15, deti@vkmr.sk.

VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ

GMAB |

KONCERTY

|

5. 6. | 9.00 – 15.00 | Čítajme si...

20. 6. | 16.30 | Fistulatoris
Consort

Koncert v rámci festivalu starej hudby „K prameňom hudby“.

KLUB LÚČ

dielne pre deti a ich rodi-

čov.

jú: Five Faces Experience, NaNoVo, P.L.E.J.,
Machine Head.

Rock Oldies Live

CENTRUM SENIOROV |



GMAB | Tvorivé

7. ročník celoslovenského čitateľského
maratónu detí, spojený s pokusom o prekonanie vlaňajšieho rekordu (36 321 čítajúcich). Podujatie je organizované v spolupráci s Linkou Detskej istoty pri SV UNICEF
a Slovenskou asociáciou knižníc.

PIANO KLUB | Do tanca a na počúvanie hra-

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

PRE DETI

KLUB LÚČ | Legendárna trenčianska skupi-

14. 6. | 20.00 |

PK DIVADELNÁ SCÉNA |



KLUB LÚČ | Live koncert. Depakine chrono,
noise-mathrockové duo z budejovického
okruhu NAAB.

ULICA MARKA AURÉLIA | Koncert starejj hud-

by. Účinkujú Komorný orchester mesta
Trenčín & Kvarteto Laugarissimo.

23. 6. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

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

Detské predstavenie o zebre, ktorá
bola už od narodenia terčom posmeškov od svojo stáda. Je spolovice pruhovaná a z druhej biela.

2 | KAM



FILM

od 5. 6. | Na hrane zajtrajška

Sci-fi thriller s Tomom Cruisom a Emily Blunt.
od 5. 6. | Bony a klid

Dlhoočakávané voľné pokračovanie
kultového snímku Bony a klid. Komédia plná „gagov“ a dejových zvratov so
všetkými predstaviteľmi pôvodného
„zakázaného filmu“ Bony a klid.
od 12. 6. | Grace: Kňažná
z Monaka

Príbeh hollywoodskej hviezdy a držiteľky Oscara Grace Kelly, ktorá sa
vzdala svojej oslnivej kariéry a odišla
do úplne neznámeho sveta.

kam v trenčíne

číslo 6 | ročník XVI

24. 6. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

1. – 28. 6. | Radosť (obrázky pre
deti a o deťoch)

| Spoločné čítanie
v knižnici v pobočke Kubra.

VEREJNÁ KNIŽNICA



FESTIVALY

20. 6. | 21.00 | Staropramen
Best!Fest
KLUB LÚČ | Tradičný hudobný multižánrový
festival v centrálnej zóne Trenčína. Outdoor stage: live MCs: Katty Gyal Kenta, Distanc, Djs: General Kryshpeen, Dasha Fyah,
I-man. Indoor stage: Filo, Twist + Matrosh,
Clive, Source code, M. Bulwa.

21. – 27. 6. | ARTFILM

KOSTOL sv. ANDREJA-SVORADA A BEŇADIKA | Prezentácia výtvarných a literárnych

FEST
MESTSKÁ VEŽA

|

Svoje maľby vystavuje

od 12. 6. | Posledný vrchol

Jana Vozáriková.

Španielsky film ukazuje, akú hlbokú
stopu môže zanechať dobrý kňaz v ľuďoch, s ktorými sa stretáva.

2. – 30. 6. | Tvorba – Jozef
Syrový

od 19. 6. | Ako si vycvičiť
draka 2

5. – 22. 6. | 2014 Najlepší
maturanti

22. ročník
medzinárodného filmového festivalu.

KINO METRO, POSÁDKOVÝKLUB


ARTMAX

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

|

VÝSTAVY

Miloš Alexander Bazovský
GMAB | Stála expozícia.

1. – 8. 6. | Vladimír Kudlík:
Bosonohé
GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA |

1. – 15. 6. | Marek Ormandík:
Výber z tvorby

najlepších absolventských prác Strednej umeleckej školy v Trenčíne. Vernisáž výstavy sa
bude konať 5. 6. o 15.00.
6. – 30. 6. |

100 Rokov od veľkej

vojny
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava

k 100. výročiu
začatia 1. svetovej vojny. Vernisáž 5. 6.
o 15.00.
6. 6. – 9. 7. | Moje ženy
VÝSTAVNÉ PRIESTORY TSK | Výstava obrazov
Milana Petríka. Vernisáž 6. 6. o 17.00.

9. 6. – 14. 7. | Samba medzi
knihami

1. 6. | 19.00 | Liečiteľ

Interdisciplinárna výstava kníh, periodík, sprievodných textov, etnografických materiálov,
obrazových dokumentov a originálnych
brazílskych suvenírov k XX. Majstrovstvám
sveta vo futbale.

Dobrodružný príbeh podľa knižnej
predlohy Noaha Gordona, odohrávajúci sa v stredovekom Anglicku a Perzii.

10. – 30. 6. | Výtvarníci
trenčianskeho regiónu

3. – 4. 6. | 19.00 | Storočný
starček, ktorý vyliezol
z okna a zmizol

o 17.00 hod.

ARTKINO METRO
1. 6. | 16.00 | Lego príbeh

Detské predstavenie.

VEREJNÁ KNIŽNICA JASELSKÁ |

1. – 15. 6. | Jana Prekopová
Hlavenková – Tomáš Hlavenka:
Päť minút za mestom

Prehliadka talianskeho filmu Cine Vitaj. Majstrovsky vykreslená politická scéna súčasnej talianskej spoločnosti ide ruka v ruke s výnimočným



PRE SENIOROV

19. 6. | 15.00 | Juniáles
POSÁDKOVÝ KLUB |

Spoločenské stretnutie

seniorov.
24. 6. | 15.00 | Veselé
popoludnie
CENTRUM SENIOROV | Kultúrny program pre
seniorov Trenčína a Zlína. Jánske ohne –
program FS Kubra. Spevy s harmonikou –
spevácka skupina Sihotiar, grilovanie.



CVIČENIE

pondelok | 10.00 – 11.00 |
Outdoorové cvičenia rodičov
s deťmi

Cvičenie s rôznymi
cvičebnými pomôckami.
HOSS SPORT CENTRUM |

pondelok | 18.30 – 20.00 |
Jemná Vinyasa Joga

MC SRDIEČKO KC STRED | Cvičenie v pomalšom tempe s pomôckami vhodné pre všetkých – ženy, mužov; najmä pre začiatočníkov.

utorok | 9.00 – 9.45 | Joga pre
mamičky
| Cvičenie vhodné
pre mamičky už 6 týždňov po pôrode.

MC SRDIEČKO KC STRED

20. ročník medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky a ochrany životného
prostredia, komunálnej techniky a rozvoja
miest a obcí.
VÝSTAVISKO EXPO CENTER |

utorok | 18.00 – 19.30 | Joga
v tehotenstve

12. 6. – 9. 7. | Svet očami detí
a dospelých

5. 6. | 15.30 | Ozveny
festivalu študentských
filmov

5. 6. | 19.00 | Nech žije
sloboda!

ART CENTRUM SYNAGÓGA |

10. – 12. 6. | AQUA 2014

strácie a grafický dizajn autora, ktorý má
v galérii premiérovú prezentáciu.

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

26. 6 – 27. 7. | Autorská výstava
Jaroslav Uhel

GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA | Vernisáž 10. 6.

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

Film s najväčším rozpočtom v histórii
švédskej kinematografie. Vznikol podľa
knižného bestselleru Jonasa Jonassona. Román vyšiel v roku 2009 a okamžite sa stal čitateľským hitom i najpredávanejšou švédskou knihou v rokoch
2010 a 2011.

diel vytvorených na tohtoročnom podujatí
za účasti autorov. Hudobný hosť – skupina
starej hudby Musicantica Slovaca z Mojmíroviec.

CENTRUM SENIOROV | Vernisáž 2. 6. o 15.00.

ART CENTRUM SYNAGÓGA | Výstava

Rodinná dobrodružná animovaná komédia.

21. 6. | 16.00 | Pracovná
vernisáž ORA ET ARS

POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava Súkromnej zák-

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

1. – 16. 6. | Jana Hladká, Anna
Marušincová, Jana Verešová,
Lýdia Šimková
POSÁDKOVÝ KLUB | Autorská výstava.

18. – 30. 6. | Rozprávková
krajina víl a škriatkov
| Putovná
výstavka kníh a bábok českej spisovateľky a ilustrátorky Vítězslavy Klimtovej
nielen pre deti. Návštevu väčšej skupiny
treba vopred dohodnúť. 032/746 07 15,
deti@vkmr.sk.

VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ

MC SRDIEČKO KC STRED | Vhodný pohyb
v období tehotenstva pre rozhýbanie
a uvoľnenie celého tela.

streda | 17.00 | Cvičenie pre
tehotné – profylaxia
| Vedie pôrodná
asistentka Zuzana Duncová.

MC SRDIEČKO KC STRED

30. máj 2014

KAM | 3

kam v trenčíne

streda | 20.00 | Mamy na fit
lopte

11. 6. | 16.00 | Osobné zážitky
z leteckej činnosti členov našej
pobočky
POSÁDKOVÝ KLUB |

Prednáša pplk.v.v. Sil-

vester Kamenický.
12. 6. | 17.30 | Meteory alebo
padajúce hviezdy

piatok | 10.30 | Mami spricht
Deutsch

Mamy sa rozprávajú po nemecky a deti sa pri nich hrajú.
MC SRDIEČKO |



INÉ

2. – 7. 6. | Hala 2014 – týždeň
súčasného umenia



FILM

hereckým výkonom Toniho Servilla,
ktorý v dvojúlohe popredného politika
a jeho brata, nedá divákom vydýchnuť
až do záverečných tituliek.
6. 6. | 19.00 | Následky lásky

| Umelecké sympózium
plné sprievodných podujatí pre verejnosť.
Zúčastní sa 50 výtvarníkov zo Slovenska
i zahraničia. Sympózium vyvrcholí sobotňajším multižánrovým kultúrnym programom.

AREÁL MERINA

Večerné cvičenie.
Fit loptu si rezervujte na č. 0911 581 549.

MC SRDIEČKO KC STRED |

1. – 30. 6. | 9.00 – 20.00 |
Centrum pohybu a tanca

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

MS ŠPORTOVÁ HALA



|

PREDNÁŠKY

Prednáša plk.v.v.
Ing. Vieroslav Pelech, Ivan Štefánek.
|

POSÁDKOVÝ KLUB

3. 6. | 16.00 | Julinkina pekáreň

Prezentácia
a autogramiáda knižnej novinky obľúbenej slovenskej spisovateľky Táne Keleovej-Vasilkovej. Súčasťou podujatia je vyhodnotenie súťaže s vydavateľstvom Ikar.
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ

|

3. 6. | 18.00 | Meditácia a šport

Prednáša Abhejali Bernardová zo Zlína, premožiteľka kanálu La
Manche a majsterka ČR v diaľkových behoch.
HOTEL ELIZABETH |

5. 6. | 16.00 | 100. výročie
udelenia patentu pre
vynálezcu padáka Štefana
Baniča
POSÁDKOVÝ KLUB

|

Prednáša npor. v. v.

Ing. Dušan Sadloň.
5. 6. | 16.00 | Textár a hudobník
Ľubor Benkovič

Pozvánka
do Literárneho klubu Omega pre všetkých
členov a priaznivcov literatúry na diskusiu o vybranej téme a prezentáciu vlastnej
tvorby.
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ

|

9. 6. | 16.00 | Celoročná,
integrovaná ochrana ovocných
drevín a zeleniny
POSÁDKOVÝ KLUB

|

Prednáša plk.v.v.

Ing. Šikuda.
10. 6. | 16.00 | O vodníkovi
Valentínovi

Prednáša

Mgr. Ing. Jozef Drga, PhD.

KASÁRNE SNP |

19. 6. | 9.30 – 12.30 | Okno
do kláštornej medicíny

Kultúrno-historický seminár v rámci 7. ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora et Ars Skalka 2014.
REFEKTÁR KOLÉGIA PIARISTOV

3. 6. | 16.00 | Zdravotná
problematika (Mor, Varoáza,
Zvápenatenie, postupy)

|

GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA

|

19. 6. | 16.00 | Najnovšie obavy
peňazokazeckých dielní
na Slovensku
POSÁDKOVÝ KLUB |

5. 6. | 13.00 | Spomienkové
stretnutie k 96. výročiu vzbury
v Kragujevaci
7. 6. | 9.00 | Kukanova desina
| 23. ročník turisticko-pivného pochodu. Štart za mestskou
plavárňou. Podujatie sa koná za každého
počasia.

MESTSKÁ PLAVÁREŇ

7. 6. | 8.00 – 13.00 | Farmársky
jarmok

Prednáša PhDr. Marián

Soják,PhD.

Pravidelná
diskusia s odborníkmi na podporu duševného zdravia. Diskutuje: MUDr. D. Ralaus.
Podujatie je organizované v spolupráci
s OZ Ars Vivendi – umenie žiť.
|

26. 6. | 17.00 | Chute a vône
života
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Prezentácia
a autogramiáda novej knihy obľúbeného
slovenského herca, cestovateľa a kuchára
Braňa Deáka o tom, čo má rád, čo ho teší
a ako mu chutí život nielen za sporákom.

26. 6. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

27. 6. | 14.00 | Skleróza
multiplex
CENTRUM SENIOROV |

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

3., 17. 6. | 9.20, 16.00 |
Arteterapia v galérii

6. 6. | 21.00 | Skvelý deň

Prehliadka talianskeho filmu Cine Vitaj. Rafinovaná psychologická analýza vzťahov dvoch manželských párov.
V jeden deň vyložia na stôl všetky karty, s ktorými hrali svoje životy plné hry
a pretvárky.
7. 6. | 19.00 | Štyrikrát

19. 6. | 16.00 | Trauma,
traumatizácia v detskom veku
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ

Prehliadka talianskeho filmu Cine Vitaj. Film Paola Sorrentina nominovaný
na Zlatú palmu na MFF Cannes 2004 si
odniesol niekoľko cien Davida di Donatella. Talianske národné združenie filmových novinárov mu udelilo niekoľko
ocenení Strieborná stuha.

| Farmárske jarmoky
s bohatou ponukou ovocia, zeleniny, kvetov, mliečnych produktov a farmárskych
špecialít sa budú konať každú prvú sobotu v mesiaci na Mierovom námestí. 10.30
účinkuje spevácka skupina Stankovčan
z Trenčianskych Stankoviec.

MIEROVÉ NÁMESTIE

7. 6. | 14.00 – 17.00 | Človiečik,
nehnevaj sa

Tradičnú spoločenskú hru v jej rôznych podobách pripravuje Trenčianska nadácia už po štvrtýkrát.
Návštevníci podujatia si budú môcť vybrať
z mnohých pripravených aktivít práve tú,
ktorá ich najviac zaujme a zabaví. Kúpou
štartovného v podobe originálneho šperku Srdce zo skla alebo farebných drevených hracích panáčikov zároveň podporia srdečnú kampaň Trenčianskej nadácie
na pomoc núdznym.
MIEROVÉ NÁMESTIE

|

Prehliadka talianskeho filmu Cine Vitaj. Film zobrazuje každodenný život
starého pastiera kôz, žijúceho v odľahlej stredovekej dedine v horách talianskej Kalábrie. Snímka získala množstvo
ocenení a nominácií v hlavných i vedľajších kategóriách na lokálnych i medzinárodných filmových festivaloch.
7. 6. | 21.00 | Radio Alice

Prehliadka talianskeho filmu Cine Vitaj. Fascinujúci pohľad na obdobie študentských protestov a vzbúr, priniesol
v roku 2004 predstaviteľom ústredných
postáv Cenu Marcella Mastroianniho
na prestížnom MFF v Benátkach.
8. 6. | 19.00 | Veľká nádhera

Prehliadka talianskeho filmu Cine Vitaj. Oceňovaný film režiséra Paola Sorrentina. Kritika súčasnej spoločnosti
žijúcej v povrchnosti, pretvárke a zaslepenosti.
6. 6. | 16.30 | Anime Play

Pokračovanie vzdelávacieho cyklu venovaného japonskému animovanému
filmu.
8. 6. | 16.00 | Rio 2

14. 6. | 15.00 – 18.00 | 9. Vodník
párty

| Stretnutie pre všetkých, čo chcú
objaviť svoje „JA“.

GMAB

10., 24. 6. | 16.00 – 18.30 |
Večerný ateliér pre dospelých
GMAB |

13. 6. | 14.00 | Príbehy umenia

Rozprávanie o dejinách umenia,
témach v umení či aktuálnych výstavách
pre seniorov.
GMAB

| Prezentácia
knižky významnej osobnosti slovenskej
pantomímy Vlada Kulíška, ilustrovanej
výtvarníkom Jozefom Vydrnákom. Dielko
na cestu do života uvedie akademický sochár Igor Mosný. Podujatie je organizované v rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“
a jeho súčasťou bude tlačová beseda k pripravovanému multižánrovému nočnému
open-air podujatiu v uliciach mesta Trenčín.

VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ

|

utorok | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení
MC SRDIEČKO KC STRED | Stretnutie vhodné

aj pre tehotné ako príprava na dojčenie.

Tradičné trenčianske
vodnícke stretnutie. Na „vodníckom námestí“ sa stretnú deti a rodičia preoblečení do masiek vodníkov, víl a rôznych vodných živočíchov a budú súťažiť o vodnícky
preukaz.
ŠTÚROVO NÁMESTIE |

MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-

15. 6. | 9.00 – 12.00 | Výmenné
stretnutie zberateľov pivných
kuriozít

glicky a deti sa pri nich hrajú.

POSÁDKOVÝ KLUB |

štvrtok | 10.30 | Mommie's
English Club

Detské predstavenie o vzácnych modrých papagájoch, ktoré žijú v brazílskom Riu.
10. – 11. 6. | 19.00 | Posledný
vrchol

Španielsky film ukazuje, akú hlbokú
stopu môže zanechať dobrý kňaz v ľuďoch, s ktorými sa stretáva.
12. 6. | 9.30 | Bella
a Sebastian

Babybio. Príbeh chlapca a jeho psa,
ktorý milujú už štyri generácie,

4 | KAM



kam v trenčíne

FILM

po prvýkrát prichádza na veľké plátno
ako dobrodružnýý film v nádherných
kulisách savojských Álp.
12. 6. | 16.00 | Trabantom

číslo 6 | ročník XVI

16. 6. | 15.00 | Slávnostné
otvorenie sympózia ORA ET
ARS

21. 6. | 7.00 – 12.00 | Burza
starožitností

holuby, hrabavá a vodná hydina, králiky
a ďalšie druhy zvierat.

VÝSTAVISKO EXPO CENTER |

VEĽKÁ SKALKA | Spojené so sv. omšou v jas-

21. 6. | 7.00 – 12.00 |
Chovateľská burza

22. 6. | 8.00 – 18.00 | Hviezdy
deťom

kynnej kaplnke kláštora.

až

na koniec sveta

KONTAKTY

Seniorbio. Dokumentárna roadmovie.
Neuveriteľný vizuálny zážitok, ktorý
vypredáva kinosály.

ARTKINO METRO
CENTRUM SENIOROV

12. – 13. 6. | 19.00 | Godzilla

CINEMAX

Najznámejšie impozantné monštrum
sa postaví proti zlým príšerám ohrozujúcim samu existenciu ľudstva, ktorým
vdýchla život vedecká arogancia ľudí.
13. 6. | 17.30 | Pásmo krátkych
filmov VŠMU

CESTA – experimentálna rozprávka,
JAMA – komédia/horor, OSLAVA – dráma.
13. 6. | 21.00 | a 14. 6. | 19.00 |
Vlhké miesta

Nemecký filmový hit roku 2013 vznikol
podľa rovnomenného knižného bestselleru Charlotte Roche. Najtajnejšie
aspekty ženského sveta so svojimi bizarnosťami a tajne ukrývanými túžbami ukazuje s neobvyklou otvorenosťou a humorom.
14. 6. | 21.00 | a 15. 6. | 19.00 |
X Man – budúca minulosť

Zmutovaným hrdinom X-Men hrozí
definitívny zánik. Ich rasa bola vždy
na pokraji vyhynutia, ale teraz je táto
hrozba reálnejšia ako kedykoľvek predtým.
15. 6. | 16.00 | Khumba

Detské predstavenie o zebre, ktorá
bola už od narodenia terčom posmeškov. Je spolovice pruhovaná a z druhej
biela.

CVČ
CHE KAFÉ
EVANJELICKÝ KOSTOL
GALÉRIA A KAVIAREŇ
VÁŽKA

23. 6. | 15.30 | Peace run

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

MIEROVÉ NÁMESTIE | Dobeh bežcov najdlh-

šieho štafetového behu na svete.
28. 6. | 20.30, 21.30, 22.30 |
Nočná prehliadka
Trenčianskeho hradu

Mierové námestie 34

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.
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
Mierové námestie 46
MÚZEUM TRENČÍN
KC KUBRA
Kubranská 94, 0907 516 720
HOSS SPORT CENTRUM Karpatská
p
7537
ZBOROVÝ DOM CASD
Hornýý Šianec
GMAB

Skupina historického
šermu Wagus
g ppozýva
ý na nočnú pprehliadku
pod názvom „Ďalšie Pudžove dobrodružstvá“. Návštevníci sa môžu tešiť na šerm,
streľbu z palných zbraní, strašidlá v podzemí, pyrotechnické efekty a chýbať nebude
ani výstup na Matúšovu vežu.
TRENČIANSKY HRAD |



MS ŠPORTOVÁ HALA | Finálový turnaj žiakov

5. – 7. ročníka základných škôl.
6. 6. | 14.30 | Šestka pre
všetkých
ZŠ BEZRUČOVA | Exhibičný futbalový zápas,

v ktorom sa proti sebe postavia žiaci 6.
A s primátorom mesta R. Rybníčkom a žiaci 6. B s predsedom TSK J. Baškom.
6. – 8. 6. | Majstrovstvá
Slovenska vo florbale
MS ŠPORTOVÁ HALA | 8 najlepších mužstiev
zo Slovenska v kategórii dorastencov.

13. – 15. 6. | Majstrovstvá
Slovenska v hádzanej
MS ŠPORTOVÁ HALA | Kategória starších žia-

čok.

Večer českého filmu. Scenár a réžia
Ivan Vojnár.
19. 6. | 19.00 | Dobrý človek

Večer slovenského filmu. Absolventský
film VŠMU.
21. – 28. 6. | ARTFILMFEST

Medzinárodný filmový festival.
29. 6. | 18.00 | Bella
a Sebastian

KLUB LÚČ |

6. 6. | 22.00 | Metropolis &
Soundtrack by Stroon

Mierové námestie
e Tren
n èín
nèín

22. JÚN 2014
Turnaj futbalových nádejí - od 8:00
Futbalový turnaj osobností - od 14:00
.AJLEPÛÑĂESKO SLOVENSKÑÛPORTOVCI ÑZBAVA ÑHRY
Y ÑSÝAÞE

Originálne premietanie nemého filmu so živou hudbou – Dalibor Kocián
(Stroon), Jozef Krúpa (bicie).

EXLUZÍVNY PARTNER:

MIEROVÉ NÁMESTIE |

REKLAMNÍ PARTNERI:

28. 6. – 1. 7. | Letný Bažant
Kinematograf 2014

Originálne kočovné „open-air kino“.

HLAVNÍ PARTNERI:

dcbi
s.r.o.
Reklamné činnosti I Projekčné stavebné činnosti I Poradenstvo a prieskumy

MEDIÁLNI PARTNERI:

ŠPORT

3. 6. | 8.00 – 18.30 | Volejbal

18. 6. | 19.00 |
Nepravdepodobná romanca

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

| 6. ročník športovo-charitatívnej akcie s cieľom použiť získaný
výťažok z podujatia na charitatívne účely.

MIEROVÉ NÁMESTIE

VÝSTAVISKO EXPO CENTER | Exotické vtáctvo,

