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Prvý Trenčan roka 2014

Skutok, ktorý vonia človečinou
Niekomu pomôcť a urobiť radosť. To bol úmysel Petra 
Kucharčíka, ktorý sa rozhodol deň pred Vianocami pote-
šiť deväťročnú Sabrinku Nagyovú z Trenčína. Venoval jej 
bicykel.

Sabrinka býva spolu so svo-
jou rodinou v mestskom bezba-
riérovom byte. Petra Kuchar-
číka nikdy predtým nestretla.
Zoznámili sa až pri odovzdaní
vianočného darčeka 23. decem-
bra. Špeciálne upravený bicy-
kel Sabrinku nielen potešil, ale
môže jej aj pomôcť. Deväťročné
dievčatko má zdravotný hendi-
kep, no postupne robí pokroky.
Dnes už napríklad stojí na vlast-
ných nohách, bicykel bude ur-
čite nápomocný pri jej ďalšom
napredovaní.

„Naša spoločnosť robí pra-
videlne takéto charitatívne 

aktivity. S Mestom Trenčín máme 
výbornú komunikáciu i spoluprá-
cu,“ povedal P. Kucharčík, kto-“
rý v mene spoločnosti Wtorpol
bezplatne zabezpečuje po celý 
rok zber šatstva z presne ozna-
čených kontajnerov. Tých je
na území Trenčína zatiaľ dvad-
sať, vrátane jedného v Zbernom
dvore na Zlatovskej ulici.
 Asi štvrtina zozbieraných
odevov, textílií, šatstva, plyšo-
vých hračiek, prípadne obuvi
putuje do krajín tretieho sve-
ta (mimo Európskej únie), pri-
bližne rovnaké množstvo náj-
de uplatnenie v automobilovom

a strojárenskom prie-
mysle, najmä ako čistia-
ce utierky. Dvadsať per-
cent takéhoto odpadu má 
uplatnenie v materiálo-
vom využití odevov pod-
ľa ich zloženia (vlna, ba-
vlna, akryl...), rovnaký 
objem slúži po recyklácii 
ako drtená zmes v papie-
renskom priemysle a len 
asi päť percent putu-
je na predaj do maloob-
chodných sietí.
 Primátor Richard 
Rybníček ocenil výbor-
nú spoluprácu so spo-
ločnosťou, ktorá zber šatstva
na území mesta vykonáva. Záro-
veň komunikoval s Petrom Ku-
charčíkom aj o možnej pomoci
pre v minulom roku vykradnutú

Materskú školu na Stromovej
ulici. Výsledkom je fakt, že spo-
ločnosť zafi nancuje pre toto
predškolské zariadenie kamero-
vý systém. (RED)

Vo Fakultnej nemocnici Trenčín sa počas silvestrovskej noci narodil prvý občan nášho
mesta v tomto roku. Mathias Jánošík prišiel na svet 1. januára 2014 o 1.43 hodine ako pr-
vorodené dieťa Lenky Žatkovej. Zdravý a pekný chlapček vážil 3200 gramov a meral 50
centimetrov. Na fotografii s prednostom a primárom Gynekologicko-pôrodníckej kliniky 
FN Trenčín Petrom Kaščákom. FOTO (JČ)
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Skládka odpadu v centre nemá miesto
Nelegálna skládka komunálneho odpadu pri dome na uli-
ci K dolnej stanici už ľudí nebude obťažovať. Mesto ju
odstránilo, náklady bude vymáhať od jej pôvodcu.

 Situácia so zapáchajúcou
skládkou sa v centre Trenčína
opakuje už dlhé roky. Naposledy 
ju mesto odstránilo na vlastné
náklady v roku 2006. „V civilizo-
vanej spoločnosti si nikto nemô-
že dovoliť vytvoriť skládku v cen-
tre mesta. Je to hrubé porušenie 
morálky a neprimerane to vplýva
na život občanov a životné pros-
tredie,“ tvrdí vedúci útvaru sta-“
vebného životného prostredia,
dopravy a investícií Ján Forgáč.
Rovnaký názor zdieľajú i ob-
čania podpísaní pod viacerými

petíciami a žiadosťami o pomoc.
„S pánom Balluchom sme sa
snažili komunikovať v rámci nie-
koľkých procesov, bol riešený aj 
v priestupkovom konaní. Nič ne-
pomohlo. Mesto ako stavebný
úrad musí dohliadať na to, aby
všetky stavby boli užívané v sú-
lade so stavebným zákonom. Aj 
nariadenie európskeho parla-
mentu a Rady Európy predpisuje 
základné požiadavky na stavby,
vrátane hygienických i protipo-
žiarnych požiadaviek. Práve tie 
boli v tomto prípade porušené,

navyše hrozila kontaminácia
pôdy a podzemných vôd,“ hovorí “
J. Forgáč.
 Vlastník domu nevedel po-
čas štátneho stavebného do-
hľadu ukázať elektrorozvodnú
skriňu, lebo bola zaprataná od-
padom. Susedia boli vystavení
neprimeranému zápachu a pria-
memu nebezpečenstvu z pre-
množených hlodavcov.

„Stavebný zákon hovorí jas-
nou rečou. Vlastníkom nehnuteľ-
nosti sme nariadili, aby zosúladi-
li stavbu a jej okolie so spôsobom
užívania, na ktorý bola povole-
ná. Nemalo to žiadnu odozvu,
a preto sme vo verejnom záujme 
pristúpili k náhradnému výko-
nu rozhodnutia a objednali sme 
u spoločnosti Marius Pedersen
likvidáciu skládky. Samozrejme,
na náklady vlastníkov nehnuteľ-
ností,“ vysvetľuje J. Forgáč.“
 Dnes je už okolie domu vy-
čistené, bola tam vykonaná de-
ratizácia. V týchto dňoch sa vy-
prázdňujú vnútorné priestory.
 I keď mal D. Balluch výhra-
dy voči vstupu na jeho pozemok,
mesto postupuje v súlade so
správnym poriadkom a staveb-
ným zákonom. Vynaložené ve-
rejné prostriedky na likvidáciu
skládky v sume 6 tisíc eur bude
mesto vymáhať od vlastníkov
nehnuteľností.

 (RED)

  EDITORIÁL

Milí čitatelia, 
vážení Trenčania,

začal sa nový rok a s ním k vám
prichádza prvé vydanie mest-
ských novín Info. Nech sa vám
dobre a pohodlne číta. Nájdete 
v ňom informačný servis z dia-
nia v našom meste, niekoľko
upozornení a oznamov.
 Vraciame sa k posledné-
mu rokovaniu mestského par-
lamentu, kde poslanci schvá-
lili rozpočet Trenčína na tento
rok. Pozitívne pre všetkých oby-
vateľov je to, že miestne dane 
a poplatky sa ani v tomto roku
nemenia.
 Stručne sa vraciame aj 
k trenčianskym udalostiam
roka 2013, ale informujeme aj 
o plánovaných krokoch v rámci 
veľkých stavieb v našom meste – 
nový most, modernizácia želez-
nice, nová kanalizácia.
 Životnému prostrediu sa ve-
nujeme na stranách 6 a 7. A ak 
budete listovať ďalej, dočítate 
sa o pripravovanej novinke, kto-
rá je ale v iných krajských mes-
tách už zabehnutá. Ide o Pri-
mátorskú kvapku krvi. Darovať 
krv môžete aj vy, a to priamo
na mestskom úrade, v sobášnej 
sieni 29. januára dopoludnia.
 Ak ste rodičmi detí, ktoré 
oslávia do konca augusta šies-
te narodeniny alebo sú vo veku,
kedy by mohli navštevovať ma-
terskú školu, venujte pozornosť 
oznamom na stranách 10 a 11.
 Samozrejme, ani v januáro-
vom Infe, resp. KAM-ku nechý-
ba servis pozvánok do kina,
divadla, na koncert, výstavu,
prednášku či šport. 
 Rok 2014 bude aj v Trenčíne 
iste bohatý na udalosti. Dáme 
vám o nich vedieť i v ďalších vy-
daniach mestských novín. 
 Naša redakcia želá všetkým
Trenčanom príjemne, pohodo-
vo, úspešne, šťastne a v dobrom
zdraví prežitý celý rok 2014.
 Najbližšie Info vyjde 31.
januára.

Investor predstavil Trenčanom projekt Terminál
Trenčín by mal mať približne o dva roky
modernú a bezpečnú vstupnú bránu 
do mesta. Železničnú i autobusovú stani-
cu čaká podstatná zmena. Zabezpečiť ju
má projekt Terminál, ktorý bol verejnosti 
predstavený 19. decembra 2013 v mestskej
športovej hale.

 Investícia na úrovni pri-
bližne 107 miliónov eur bude 
fi nancovaná zo súkromných 
zdrojov. Spoločnosť SIRS chce 
zjednotiť autobusovú a želez-
ničnú stanicu do jednej stav-
by. „Ide o projekt, ktorý vyzerá 
rovnako ako letiskové terminá-
ly, vrátane informačných systé-
mov, schodísk a podobne. Pôjde 
o jednu stavbu, ktorá bude kom-
pletne priechodná takpovediac 
suchou nohou,“ informova-“
la hovorkyňa SIRS, a. s. Ivana 
Strelcová. Po dokončení stav-
by, pravdepodobne na prelome 
rokov 2015 a 2016, tu pribudne 

1150 parkova-
cích miest. Ces-
tujúca verejnosť 
si bude môcť 
vybaviť nákupy 
priamo na sta-
nici. „V budú-
com Terminá-
li by malo nájsť 
prácu vyše 600
ľudí,“ doplnila I. Strelcová.“
Na verejnej prezentácii pro-
jektu bola prítomná i odbor-
ná verejnosť, ktorá priamo na
mieste nepredniesla žiadne
pripomienky.
 Terminál sa bude nachádzať 

na pozemkoch investora.  
„Na projekte vyzdvihujem sna-
hu nájsť riešenie, ktoré otvorí 
a oživí park a komunikuje s cen-
trom mesta,“ hodnotí projekt “
hlavný architekt mesta Trenčín 
Martin Beďatš. (RED)

Takto vyzerá dvor domu D. Ballucha v súčasnosti, po vyve-
zení nahromadeného odpadu.  FOTO (JČ)
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Vytúženú knižku odovzda-
la 19. decembra 2013 

Trenčianska nadácia 237 
malým čitateľom, ktorí by ju 
inak pod vianočným stromče-
kom nenašli. Spolupracovala
pri tom s 11 materskými a 10
základnými školami z Tren-
čína. Knihy kúpili anonymní 
darcovia. Išlo o deviaty ročník
predvianočného charitatívne-
ho projektu Otvor srdce, daruj
knihu. Ako povedala jeho ko-
ordinátorka Danka Adamuso-
vá, poďakovanie patrí všetkým
darcom, ktorí nezištne po-
mohli k naplneniu myšlienky 
projektu.

Súčasťou Vianočného jar-
moku na Mierovom námes-

tí bol 21. decembra 2013 Dob-
rý bazár. Predávali sa knižky,
hračky, CD albumy a ďalšie 
predmety, ktoré do Trenčian-
skej nadácie priniesli a daro-
vali ľudia. Celkový výťažok 875 
eur podporí divadelné pred-
stavenia bábkohercov, mímov,
klaunov i kúzelníkov v zariade-
niach sociálnej a zdravotníckej
starostlivosti po celom Sloven-
sku, ktoré organizuje nadácia
cez fond Dr. Klaun. Za všetky 
deti, ktorým Dr. Klaun pomá-
ha smiať sa, ďakujeme.

Upozorňujeme na zmenu
v konaní pravidelných 

verejných zasadnutí mestské-
ho parlamentu. Kým doteraz
sa boli vždy vo štvrtok so za-
čiatkom o 10. hodine, v no-
vom roku bude rokovacím 
dňom riadnych plánovaných
zasadnutí utorok so začiatkom
o 13.00 hodine. Prvé tohtoroč-
né mestské zastupiteľstvo sa
zíde 28. januára 2014 o 13.00 
hodine vo veľkej zasadacej 
miestnosti MsÚ na 1. poscho-
dí. 

Aj v novom roku otvára
primátor mesta Richard 

Rybníček dvere svojej kan-
celárie všetkým, ktorí majú 
záujem aktívne komunikovať,
vyjadriť svoje názory, pripo-
mienky, sťažnosti a námety.
Povedať, čo im v meste chýba
a čo by zmenili, budú môcť 
ľudia najbližšie v pondelok 20.
januára 2014. Deň otvorených
dverí potrvá od 14.00 do 18.00
hodiny.

  STRUČNEKrátke správy zo zastupiteľstva
Posledné mestské zastupiteľstvo v minulom roku sa 
konalo 12. decembra. Prinášame vám niekoľko stručných
informácií z rokovania poslancov.

  ZÁVER ROKA 2013
S VYROVNANÝM 
ROZPOČTOM 

Aj napriek viacerým inves-
tičným akciám sa mestu naďalej
darilo dlh mesta znižovať. Zastu-
piteľstvo o tom informoval pri-
mátor Richard Rybníček. „Dlh 
mesta k 31. októbru 2013 bol vo
výške 22,5 mil. eur, v prepočte na
jedného obyvateľa ide o sumu 405 
eur. V porovnaní so záverom  roka
2012 je to o 21 eur na obyvate-
ľa menej. Celkový dlh z decembra
2012 sa tak podarilo znížiť z 23,6 
mil. eur na 22,5 mil. eur. To, že 
sme spolu s poslancami dlh mes-
ta počas troch rokov dokázali po-
stupne znižovať, bolo dobrým roz-
hodnutím. Inak by nová legislatíva
o rozpočtových pravidlách miest 
a obcí, ktorú schválila NR SR, do-
stala Trenčín do takmer neriešiteľ-
nej situácie,“ uviedol primátor.“

  DO NOVÉHO ROKA S
REÁLNYM ROZPOČTOM

Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo najdôležitejší trenčiansky 
zákon – rozpočet. Ani v tomto
roku nedochádza ku zvyšovaniu
sadzby miestnych daní a poplat-
kov. „Rozpočet je reálny a triezvy.
Aj v budúcom roku ešte počíta so
znižovaním dlhu. Očakávame, že 
na konci roka 2014 bude celkový
dlh mesta vo výške približne 18,5 
mil. eur, teda asi o 2 milióny eur 
nižší ako je dnes,“ skonštatoval“
primátor R. Rybníček.

Mestský parlament schválil
rozpočet aj s viacerými pozme-
ňujúcimi návrhmi z dielne posla-
neckého klubu SMER-SD. Pri-
oritami v roku 2014 budú najmä
údržba a oprava komunikácií, čis-
tota a starostlivosť o verejnú zeleň
a školstvo.

Poslanci v rozpočte podpori-
li projekt Mestské zásahy sumou
25 tisíc eur. Viaceré fi nančné pro-
striedky nasmerovali do nových
chodníkov, rekonštrukcií ciest,
opráv budov školských, pred-
školských zariadení a niektorých
kultúrnych stredísk.  Naopak, ne-
schválili 105 tisíc eur na zbúra-
nie tribún futbalového štadióna,
čím sa mala začať cesta k výstav-
be nového domovského stánku
AS Trenčín. „Dospeli sme k ná-
zoru použiť tieto prostriedky na

riešenie kritických situácií v mes-
te. Ale rozpočet je živý organiz-
mus. Viem si predstaviť, že sa dajú
nájsť peniaze na zbúranie tribún,
len musíme mať viac konkrétnych
informácií, čo ďalej,“ zdôvodnil “

rozhodnutie väčšiny poslancov
predseda Finančnej a majetkovej
komisie Pavol Kubečka. 
 Jednou z najväčších tohto-
ročných investícií (400 tisíc eur)
bude úprava cesty na Zlatovskej
ulici tak, aby mohla byť napojená
na nový cestný most.

  PREDĹŽENÉ
ČERPANIE ÚVERU

 Predseda Finančnej a majet-
kovej komisie pri MsZ Pavol Ku-
bečka predložil návrh na predĺ-
ženie obdobia čerpania úveru od
Slovenskej sporiteľne, a.s. na fi -
nancovanie kapitálových výdav-
kov. „Vzhľadom na posun termí-
nov ukončenia investičných akcií 
zateplenie a výmena okien ZUŠ,
prekrytie tržnice, rozšírenie cinto-
rína – Bočkove sady, vybudovanie 
kotolne na ZŠ Na dolinách z kon-
ca roka 2013 do roku 2014 navr-
hujeme predĺžiť obdobie čerpania
úveru najneskôr do 30. 6. 2014,“
uviedol P. Kubečka. Poslanci ten-
to návrh podporili.

  NOVÍ INVESTORI
V PRIEMYSELNOM
PARKU

 Poslanci schválili predaj po-
zemkov v priemyselnej zóne na
Bratislavskej ulici o výmere 47
metrov štvorcových pre Print Al-
liance AM, s. r. o. za celkovú sumu
1 410 eur. Spoločnosť z Trenčína

požiadala o dokúpenie pozemku
pre výstavbu výrobnej haly na po-
lygrafi ckú výrobu.
 Mestské zastupiteľstvo súhla-
silo aj s predajom pozemkov o vý-
mere 3 084 metrov štvorcových
pre reklamu Bartoš, s. r. o.
 Trenčianska spoločnosť, kto-
rá dnes zamestnáva 24 ľudí a má
štatút chránenej dielne, tu posta-

ví svoje výrobné, administratívne
a skladové priestory. Celková kúp-
na cena predstavuje 92 520 eur.
 V priemyselnej zóne na plo-
che 1 510 metrov štvorcových
chce postaviť svoj areál na predaj
a servis malej poľnohospodárskej
techniky ďalšia domáca spoloč-
nosť MPT Predaj –Servis, s. r. o.
Aktuálne zamestnáva 4 zamest-
nancov, v nových priestoroch by 
malo nájsť prácu ďalších 8 až 11
ľudí. Mestskí poslanci predaj po-
zemkov za celkovú kúpnu cenu
39 260 eur podporili.

  URBANISTICKÁ SÚŤAŽ
BUDE VYHLÁSENÁ

 Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo Vyhlásenie medzinárodnej ur-
banistickej súťaže Trenčín – mesto
na rieke. Mestu sa na jej realizáciu
podarilo získať grant vo výške 80
tisíc eur. Poslanci realizáciu sú-
ťaže podporili v rozpočte ešte po-
trebnou sumou 70 tisíc eur. Súťaž
by mal primátor vyhlásiť ešte ten-
to mesiac. Medzinárodná 11-člen-
ná porota bude rozhodovať trojpä-
tinovou väčšinou všetkých členov
poroty. Mestské zastupiteľstvo
nominuje do poroty dvoch členov
a primátor jedného člena. 
 Mestská rada v Trenčíne je po-
verená kontrolou všetkých výdav-
kov týkajúcich sa projektu Tren-
čín si Ty.
 (RED)
 FOTO: WWW.MESTSKEZASAHY-TN.SK

Ilustračné foto. Výstava projektu Mestské zásahy Trenčín.
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Udalosti roka 2013
Počas uplynulého roka sa v Trenčíne udialo viacero dôle-
žitých vecí. Vybrali sme aspoň niekoľko z nich.

Január
  Začali sa prvé prípravné prá-

ce na stavbe modernizácie že-
lezničnej trate Zlatovce – Tren-
čianska Teplá.

  Začína sa stavať nadjazd
v Opatovej.

Február
  Trenčín je víťazom súťaže

Zdravé mesto roka 2012.
  Sprievodca pôrodnica-

mi 2012 vyhlasuje za najlep-
šiu na Slovensku trenčiansku
pôrodnicu.

  Mesto má Fórum akčnej
mládeže zložené zo zástupcov
žiackych školských rád stred-
ných škôl, občianskych zdru-
žení a neziskových organi-
zácií, ktoré sa venujú deťom
a mládeži.

Marec
  V Trenčíne začína fungovať 

sociálny šatník.
  Základná umelecká škola

Karola Pádivého má po rokoch
konečne všetky odbory v jed-
nej budove na Námestí SNP.

  Projekt Mestské zásahy oslo-
vuje po Brne, Bratislave, Prahe
a Košiciach aj trenčianskych
architektov.

  Trenčín má najlepšiu kroni-
ku z krajských miest. Ide o ver-
dikt poroty 7. ročníka súťaže
Slovenská kronika 2012.

Apríl
  Basketbalisti TJ Štadión

Trenčín postúpili do I. ligy.
Florbalisti ŠK 1. FBC Trenčín sa
stali už po štvrtýkrát Majstrami
Slovenska.

  Zlatý záchranársky kríž v ka-
tegórii záchranársky čin laic-
kej verejnosti získava Trenčan
Ladislav Farkaš za záchranu
20-mesačného chlapčeka.

Máj 
  V Trenčíne je poklepaný 

základný kameň stavebného
projektu „Intenzifi kácia čis-
tiarní odpadových vôd, odkana-
lizovanie a zásobovanie pitnou
vodou v trenčianskom regió-
ne“. Jeho súčasťou je moder-
nizácia čističky odpadových

vôd a vybudovanie kanalizácie 
v troch častiach Trenčína.

  Prezident SR Ivan Gašparo-
vič vymenoval za nového rek-
tora Trenčianskej univerzity A. 
Dubčeka Jozefa Habánika.

  Futbalisti AS Trenčín vybo-
jovali účasť v Európskej lige.

Jún
  Primátor mesta Richard 

Rybníček podpisuje zmluvu 
medzi mestom a Železnicami 
SR o dobudovaní infraštruktú-
ry k novej letnej plavárni, vráta-
ne sietí a rekonštrukcie mosta 
na Ostrov a tiež rozšírenia ciest 
v Záblatí a Zlatovciach. Štát tak 
uvoľní pre Trenčín 6,5 mil. eur.

  Križovatka Ul. gen. M. R. 
Štefánika s Kukučínovou ul., 
známa množstvom vážnych do-
pravných nehôd, má konečne 
svetelnú signalizáciu.

  Poslanci mestského zastupi-
teľstva schvaľujú úver jeden mi-
lión dvesto tisíc eur na prekry-
tie tržnice, rozšírenie cintorína 
na Juhu, chodníky, rekonštruk-
ciu striech škôl a ďalšie inves-
tičné akcie.

  Kino Metro otvára svoju di-
gitálnu prevádzku. Po viac ako 
sedemdesiatich rokoch tak za-
čína novú etapu v histórii svoj-
ho fungovania.

Júl
  V užívaní je nový nadjazd 

v Opatovej.
  Modernizácia železničnej 

trate prináša prvé obmedzenia 
do Zámostia. Pre práce je uza-
tvorený podjazd na Žabniské-
ho ulici ľuďmi nazývaný Čierny 
mostek.

  Začala sa výstavba nového 
železničného mosta.

  Na mieste zasypanej jamy 
pri Posádkovom klube rastie 
jednoročný alternatívny projekt 

z kvitnúcich bylín a byliniek.
  Japonská spoločnosť Akebo-

no si pre svoj nový závod vybe-
rá spomedzi miest v Maďarsku, 
Poľsku a Česku trenčiansky 
priemyselný park.

August
  Folklórna skupina KUBRA 

získava od Európskej únie ume-
nia Cenu za umeleckú a kultúr-
nu činnosť. 

  Doprava v meste dostáva za-
brať. Pre modernizovanie že-
leznice a nutnú rekonštrukciu 
kanalizácie je rozkopaná frek-
ventovaná križovatka pri hoteli 
Elizabeth.

September
  Časť mesta Opatová oslavu-

je 775. výročie od prvej písom-
nej zmienky o obci Opatová nad 
Váhom.

  Začína sa rekonštruovať ka-
nalizácia na uliciach pri Sma-
žienke a tiež na Ulici gen. M. R. 
Štefánika.

  Mesto rekonštruuje autobu-
sové zastávky na Legionárskej 
a Braneckého ulici. Tiež inves-
tuje do opráv najviac poškode-
ných ulíc na sídlisku Juh a re-
novuje 13 schodísk na tomto 
sídlisku.

  Český herec Karel Roden 
krstí v Klube Lúč Prvú komor-
nú divadelnú scénu v Trenčíne.

Október
  V Trenčíne sa schádza eu-

rópska fl orbalová špička na 21. 
ročníku Eurofl orball Cupu 
2013. 

  Začínajú sa práce na pre-
krytí trhoviska na Ulici 28. ok-
tóbra. Mesto využíva nepotreb-
né konštrukcie zo železničných 
nástupíšť, čím sa náklady môžu 
znížiť o polovicu.

  Akútny nedostatok hrobo-
vých miest mesto rieši rozší-
rením najväčšieho mestského 
cintorína na sídlisku Juh. Práce 
pokračujú aj v novom roku.

  V Záblatí je vymenený 
obecný rozhlas za najnovšiu 

bezdrôtovú ozvučovaciu tech-
niku s digitálnym kódovaním.

  Začína sa rozšírenie vstupu 
do Fakultnej nemocnice. Mest-
ská investícia zlepší plynulosť 
premávky v tomto úseku.

  Mesto Trenčín je podľa orga-
nizácie Envi-pak najlepšie sepa-
rujúcim mestom na Slovensku.

  Začínajú sa budovať kotolne 
na MŠ a ZŠ Na dolinách.

November
  Trenčania si volia ôsmich 

zástupcov do krajského parla-
mentu a predsedu Trenčianske-
ho samosprávneho kraja, kto-
rým sa stáva Jaroslav Baška.

  Do rekonštrukcie budovy 
ZUŠ K. Pádivého smeruje jed-
na z najväčších mestských in-
vestícií. Za vyše 154 tisíc eur 
získa škola nové okná i fasádu 
s čiastočným zateplením.

  Začínajú sa práce na budo-
vaní vodovodu a kanalizácie 
v časti Orechové.

Trenčín sa po prvý raz pripája 
k európskej Noci divadiel.

  Za úspešné využívanie elek-
tronických aukcií je mesto 
Trenčín medzinárodne ocenené 
Fair Sourcing Awards. 

  Mesto získava na projekt 
Trenčín si Ty od Nadácie Ekopo-
lis fi nančnú podporu 80 tisíc eur.

December
  Pre rekonštrukciu kanali-

zácie je rozkopaná Železničná 
ulica, čo výrazne obmedzuje 
dopravu. Ide o súčasť moderni-
zácie železnice.

  Z jednosmernej Braneckého 
ulice je na radosť vodičov ulica 
s obojsmernou premávkou.

  Mesto rieši problém so „že-
lezným mužom“. Nelegálnu
skládku odpadu, ktorou zaplnil 
svoj dom i dvor, vyviezlo. Ná-
klady chce od neho vymáhať.

  Vianočný jarmok na Mie-
rovom námestí využívalo 40 
nových drevených stánkov, 
vynovená je aj svetelná výzdo-
ba. Mesto po rokoch obnovuje 
i trhy so spotrebným tovarom.

 (EV)
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Ako pokročí v novom roku modernizácia trate?
Modernizácia železničnej trate v uplynulom roku už
dala Trenčanom poriadne o sebe vedieť. V súvislos-
ti s jej pokračovaním sa môžu pripravovať na ďalšie
veľké zmeny. 

  V Opatovej by mal byť 
do apríla dokončený podchod
a priepust na Mníšnej ulici.

  Nový podjazd na ulici Pred
poľom mal byť pôvodne spre-
vádzkovaný už v lete 2013.
Nečakané problémy pri pre-
kladaní inžinierskych sietí spô-
sobili predĺženie prác. Pod-
jazd tak sprevádzkujú koncom 
tohto roka. Súčasne s ním by 
mala byť vybudovaná aj okruž-
ná križovatka na ceste I/61

a ďalšia okružná križovatka pri
Radegaste.

  Po sprevádzkovaní podjazdu
Pred poľom bude zrušené prie-
cestie pri Bille, kde sa začne bu-
dovať podchod pre peších.

  Budovanie inžinierskych
sietí a oporného múru novej
trasy železnice už v jarných me-
siacoch výrazne obmedzí par-
kovisko na Mládežníckej ulici.

  V lete príde na rad tzv. malá 
stavba a v rámci nej inžinier-
ske siete na novú letnú plaváreň
na Ostrove, nové parkovisko
a rozšírenie mosta na Ostrov.

  Už začiatkom roka sa začnú 
prvé práce na podjazde popod
železničnú trať predĺžením Br-
nianskej ulice.

  V letných mesiacoch je v plá-
ne okružná križovatka ulíc Bra-
tislavská a Brnianska. Za ňou
ďalšia na spojnici medzi Zlato-
vcami a Záblatím.

  K trvalému uzavretiu prie-
cestí v Zlatovciach a Záblatí

dôjde až po sprevádzkovaní
podjazdu Brnianska, čo bude
predbežne na konci roka 2014.
Predtým ešte musí dôjsť k roz-
šíreniu cesty vedúcej do Zá-
blatia a predĺženiu Ulice J.
Psotného cez areál družstva
v Zlatovciach.

  S príchodom letných prázd-
nin sa začne budovanie pod-
jazdu popod železničnú trať 
na Vlárskej ulici. Už v nasledu-
júcom vydaní mestských novín
nájdete podrobnejšie informá-
cie o nevyhnutných obmedze-
niach a obchádzkových trasách
týkajúcich sa prevažne časti Zá-
mostie.  (RED)

  MODERNIZÁCIA ŽELEZNICE

Stavba nového cestného mosta a plány na rok 2014
Dve nové okružné križovatky, dokončená tretia, pre-
mostenie nad bánoveckou traťou, diaľničný privádzač
až k mostu a nové cesty – to všetko by sa malo stihnúť 
za rok, ktorý sa pred pár dňami iba začal.

Dokončenie výstavby nové-
ho cestného mosta v Trenčíne
je plánované na marec 2015. Až
súčasne s jeho spustením prejdú
prvé autá aj po nových cestách,
ktoré by mali byť vybudované už
v tomto roku.

Podľa informácií od stavite-
ľa sa v jarných mesiacoch začnú
práce na rozšírení cesty II/507
medzi Kaufl andom a zjaz-
dom z nového cestného mosta.
Mala by mať štyri jazdné pruhy.
Na tejto ceste by mali vzniknúť 
aj dve okružné križovatky. Jedna
pri Kaufl ande a druhá na napo-
jení nového cestného mosta. 

Počas ich budovania síce

nebude cesta úplne uzavretá, so
zdržaním však vodiči dočasne
rátať musia. Obidve križovatky 
plánujú dokončiť do leta 2014.
 Následne sa bude realizo-
vať premostenie ponad túto
cestu a tiež ponad bánoveckú
trať. S výnimkou samotného
mosta by mali byť v tomto roku
dokončené aj ostatné objek-
ty stavby. Ide o okružnú križo-
vatku ulíc Biskupická a Kar-
patská s ich úpravou, ďalej
predĺženie diaľničného privá-
dzača k mostu, preloženie Uli-
ce Ľ. Stárka a tiež vybudovanie
komunikácie k SOŠ letecko-
-technickej. K sprevádzkovaniu

novovybudovaných komuniká-
cií dôjde však až po ich kolau-
dácii a súčasne so spustením

samotného nového cestného
mosta. 
 (RED), FOTO (JČ)

Projekt odkanalizovania Trenčína pokračuje aj v roku 2014
Práce na ďalších úsekoch kanalizácie čakajú Zámostie 
i Opatovú. Ich harmonogram bol spracovaný v súlade
s modernizáciou železnice. 

Už v súčasnosti prebiehajú
výkopové práce na Kasárenskej
a Jahodovej ulici v Zámostí. Vý-
stavba kanalizácie na nich bez
povrchových úprav by mala tr-
vať do 15. marca na Kasárenskej
ulici a na Jahodovej ulici do 30.
marca 2014.

Na Ulici Matice sloven-
skej by sa mali práce začať 22.

februára a trvať by mali do 14.
apríla. Na Istebníckej a Psot-
ného ulici sú prvé práce naplá-
nované na 15. marca s trvaním
do 31. mája 2014. 
 Povrchové úpravy na všet-
kých týchto uliciach budú rea-
lizované postupne v máji a júni
2014. Termíny realizácie sú
závislé na počasí a môžu byť 

v prípade dlhšie trvajúceho ne-
priaznivého počasia zmenené.
 V Opatovej sa práce začnú
v marci 2014. Pôjde o odkana-
lizovanie viacerých ulíc. V ce-
lom úseku to budú ulice Hore-
blatie, Mlynská, 10. apríla, Pod
drienim a Mníšna. V úseku pred
Materskou školou na Ulici Niva
a tiež na časti Opatovskej ulice,
vedúcej k družstvu.
 V roku 2014 bude odkanali-
zovaná aj obec Zamarovce, a to
na celom úseku Zamarovskej

ulice, teda hlavnej cesty 
na Nemšovú.
 O konkrétnych termínoch
a obmedzeniach, vyplývajúcich
z realizácie jednotlivých úsekov,
bude mesto občanov vždy vo-
pred informovať. Všetky spomí-
nané práce sú súčasťou veľkého
projektu „Intenzifi kácia čistiar-
ní odpadových vôd, odkanalizo-
vane a zásobovanie pitnou vodou
v Trenčianskom regióne“.

 (RED)
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JANUÁR

1 S Sviatok Sviatok

2 Š Papier 1 Nádoby 3

3 P Papier 4 Nádoby 4

4 S

5 N

6 P Vrecia 1 Nádoby 1

7 U Vrecia 2 Nádoby 2

8 S FIRMY

9 Š Vrecia 3 Nádoby 3

10 P Nádoby 4

11 S

12 N

13 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO

14 U Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2

15 S FIRMY Sklo 3

16 Š Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4

17 P Nádoby 4

18 S

19 N

20 P Nádoby 1

21 U Nádoby 2

22 S FIRMY

23 Š Nádoby 3

24 P Nádoby 4

25 S

26 N

27 P Papier 2 Nádoby 1 BIO

28 U Papier 3 Nádoby 2

29 S Papier 1

30 Š Papier 4 Nádoby 3

31 P Nádoby 4

FEBRUÁR

1 S

2 N

3 P Vrecia 1 Nádoby 1

4 U Vrecia 2 Nádoby 2

5 S FIRMY

6 Š Vrecia 3 Nádoby 3

7 P Nádoby 4

8 S

9 N

10 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO

11 U Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2

12 S FIRMY Sklo 3

13 Š Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4

14 P Nádoby 4

15 S

16 N

17 P Nádoby 1

18 U Nádoby 2

19 S FIRMY

20 Š Nádoby 3

21 P Nádoby 4

22 S

23 N

24 P Papier 2 Nádoby 1 BIO

25 U Papier 3 Nádoby 2

26 S Papier 1 

27 Š Papier 4 Nádoby 3

28 P Nádoby 4

MAREC

1 S

2 N

3 P Vrecia 1 Nádoby 1

4 U Vrecia 2 Nádoby 2

5 S FIRMY

6 Š Vrecia 3 Nádoby 3

7 P Nádoby 4

8 S

9 N

10 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO

11 U Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2

12 S FIRMY Sklo 3

13 Š Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4

14 P Nádoby 4

15 S

16 N

17 P Nádoby 1

18 U Nádoby 2

19 S FIRMY

20 Š Nádoby 3

21 P Nádoby 4

22 S

23 N

24 P Papier 2 Nádoby 1 BIO

25 U Papier 3 Nádoby 2

26 S Papier 1 

27 Š Papier 4 Nádoby 3

28 P Nádoby 4

29 S

30 N

31 P Vrecia 1 Nádoby 1

APRÍL

1 U Vrecia 2 Nádoby 2

2 S FIRMY

3 Š Vrecia 3 Nádoby 3

4 P Nádoby 4

5 S

6 N

7 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO

8 U Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2

9 S FIRMY Sklo 3

10 Š Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4

11 P Nádoby 4

12 S

13 N

14 P Nádoby 1

15 U Nádoby 2

16 S FIRMY

17 Š Nádoby 3

18 P Nádoby 4

19 S

20 N

21 P Sviatok 

22 U Papier 2 Nádoby 1 BIO

23 S Papier 3 Nádoby 2

24 Š Papier 1 

25 P Papier 4 Nádoby 3

26 S Nádoby 4

27 N

28 P Vrecia 1 Nádoby 1

29 U Vrecia 2 Nádoby 2

30 S FIRMY

MÁJ

1 Š Vrecia 3 Nádoby 3

2 P Nádoby 4

3 S

4 N

5 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO

6 U Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2

7 S FIRMY Sklo 3

8 Š Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4 

9 P Nádoby 4

10 S

11 N

12 P Nádoby 1

13 U Nádoby 2

14 S FIRMY

15 Š Nádoby 3

16 P Nádoby 4

17 S

18 N

19 P Papier 2 Nádoby 1 BIO

20 U Papier 3 Nádoby 2

21 S Papier 1 

22 Š Papier 4 Nádoby 3

23 P Nádoby 4

24 S

25 N

26 P Vrecia 1 Nádoby 1

27 U Vrecia 2 Nádoby 2

28 S FIRMY

29 Š Vrecia 3 Nádoby 3

30 P Nádoby 4

31 S

JÚN

1 N

2 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO

3 U Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2

4 S FIRMY Sklo 3

5 Š Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4

6 P Nádoby 4

7 S

8 N

9 P Nádoby 1 BIO

10 U Nádoby 2

11 S FIRMY

12 Š Nádoby 3

13 P Nádoby 4

14 S

15 N

16 P Papier 2 Nádoby 1 BIO

17 U Papier 3 Nádoby 2

18 S Papier 1

19 Š Papier 4 Nádoby 3

20 P Nádoby 4

21 S

22 N

23 P Vrecia 1 Nádoby 1 BIO

24 U Vrecia 2 Nádoby 2

25 S FIRMY

26 Š Vrecia 3 Nádoby 3

27 P Nádoby 4

28 S

29 N

30 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO

x x x x

Vysvetlivky:

Plasty Lokalita periodicita deň

Vrecia 1 Zlatovce, Orechové, Horné Orechové, Istebník, Záblatie,
Zámostie 28 dní pondelok

Vrecia 2 Noviny, Biskupice, Soblahovská ulica a okolie, Centrum, 
Dolné mesto 28 dní utorok

Vrecia 3 Opatová, Kubra, Kubrica, horná a dolná časť Kukučínovej
ulice 28 dní štvrtok

Nádoby 1 Juh, Belá týždenne pondelok
Nádoby 2 Sihoť, Zámostie týždenne utorok
Nádoby 3 Noviny, Biskupice, Pod Sokolice, Centrum týždenne štvrtok
Nádoby 4 Dolné Mesto, Soblahovská, Dlhé Hony týždenne piatok
FIRMY firmy 14 dní streda

Bioodpad       

Bio od 1. 6. – 30. 9. každý týždeň v pondelok v lokalitách s BIO nádobami v  texte

Bio od 1. 10. – 31. 5. každý nepárny týždeň v  pondelok v lokalitách s BIO 
nádobami v  texte

Papier

Papier 1 individuálna bytová výstavba – Sihoť, Hodžova, Noviny, 
Zlatovce 28 dní streda

Papier 2 Juh, Belá 14 dní pondelok
Papier 3 Sihoť, Zámostie, Opatová, Orechové, Istebník, Záblatie 14 dní utorok

Papier 4 Pod Sokolice, Centrum, Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, 
Kubra, Kubrica 14 dní štvrtok

FIRMY firmy 28 dní streda

Sklo
Sklo 1 Mesto TN 28 dní pondelok
Sklo 2 Mesto TN 28 dní utorok
Sklo 3 Mesto TN 28 dní streda
Sklo 4 Mesto TN 28 dní štvrtok
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Vyhodnotenie jesenného upratovania 2013
V období od 28. septembra do 23. novembra 2013 prebie-
halo počas sobôt na území mesta Trenčín organizované
jesenné upratovanie. Nazbieralo sa a vyviezlo takmer 
270 ton odpadu.

Na 87 stanovištiach po ce-
lom meste boli podľa harmo-
nogramu umiestnené vždy 
dva veľkoobjemové kontajnery 
na ukladanie biologicky rozlo-
žiteľného odpadu a objemného
odpadu. Toho prvého bolo vyve-
zených 92 kontajnerov, druhého
151 kontajnerov. 

  ČO SA S ODPADOM 
STALO?

Podľa informácií pracovní-
kov útvaru stavebného, životné-
ho prostredia, dopravy a investí-
cií bol biologicky rozložiteľný 
odpad zhodnotený v kompos-
tárni biologicky rozložiteľných
odpadov v Trenčíne. Objemný 

odpad bol uložený na skládke
odpadov Borina Ekos, s. r. o., Li-
vinské Opatovce a Kopaničiar-
ska odpadová spoločnosť, s. r. o.,

Kostolné. Nebezpečné odpa-
dy, OEEZ boli dočasne uložené
v skladoch nebezpečných odpa-
dov v Trenčíne na Zlatovskej uli-
ci a následne odvezené na zhod-
notenie a zneškodnenie.

  VIAC ODPADU, 
VIAC VÝDAVKOV 

 V porovnaní s predchádza-
júcim rokom 2012, kedy bolo
vyzbieraných necelých 261 ton
odpadu, boli celkové náklady 
na jesenné upratovanie v roku
2013 o niečo vyššie. Mesto vyšli
na 24 968,55 eur. V roku 2012 to
bolo necelých 22 tisíc eur.
 Jesenné upratovanie Mesta
Trenčín prebehlo bez výraznej-
ších problémov. Všetkým ob-
čanom i organizáciám, ktoré sa
zapojili do upratovania patrí sr-
dečné poďakovanie! (RED)

KAM
S VIANOČNÝM
STROMČEKOM?
Použité prírodné via-
nočné stromčeky môžu
ľudia na sídliskách vyložiť
k nádobám na komunálny
odpad. 

 Zber vianočných stromče-
kov zo stanovíšť nádob na ko-
munálny odpad zo sídlisko-
vých častí sa začal 7. januára
2014. Mesto Trenčín ho zabez-
pečuje prostredníctvom Mest-
ského hospodárstva a správy 
lesov, m. r. o. Stromčeky sú od-
vážané vždy v utorok, a to potr-
vá až do 11. februára 2014. Ak
z niektorého stanovišťa nebude
stromček odvezený, je možné
to nahlásiť telefonicky na čís-
le 0902 911 051 alebo mai-
lom na lubos.kusenda@tren-
cin.sk. Bezplatne môžu ľudia
odovzdať vianočný stromček
aj v zberných dvoroch mesta
na Zlatovskej alebo Soblahov-
skej ulici. (RED)

Poslanci schválili nové nariadenie o odpadoch
Obyvatelia v ňom nájdu všetky informácie o pravidlách
v nakladaní s odpadmi na území mesta. Nariadenie platí 
od 1. januára 2014.

Na poslednom minuloroč-
nom zasadnutí mestského par-
lamentu 12. decembra 2013
schválili okrem iného poslanci
aj všeobecne záväzné nariadenie
o odpadoch. Má číslo 15/2013
a zverejnené je na mestskej
webstránke www.trencin.sk
pod samosprávou mesta Tren-
čín a všeobecnými záväznými
nariadeniami.

  TRENČÍN MÁ AJ
KOMPOSTÁREŇ

Článok 24 hovorí naprí-
klad o kompostárni, ktorá slú-
ži na odovzdanie a spracovanie
biologicky rozložiteľného odpa-
du zo záhrad a pozemkov nachá-
dzajúcich sa na území mesta. 

 Nachádza sa v oplotenom
areáli bývalej skládky Trenčín
(k. ú. Zlatovce). V prevádzke je
od pondelka do piatka od 6.00
do 17.30 hodiny. Tel. kontakt:
032/744 41 40. 
 Kompostáreň je určená pre
poplatníkov mesta. Jej využitie
je za dodržania určených pod-
mienok bezplatné. Podrobnejšie
o nich sa dočítate v samotnom
nariadení.

  ZMENA 
V PREVÁDZKOVÝCH
HODINÁCH ZBERNÝCH 
DVOROV

 O zberných dvoroch ho-
vorí článok 23 tohto nariade-
nia. Oproti minulému roku

sa zmenila ich prevádzková
doba. Zberný dvor na Zlatov-
skej ulici oproti SAD je otvore-
ný od pondelka do soboty v čase
od 6.30 do 17.30 hodiny. Kon-
takt: 0902 999 446, dispečing
032/640 13 40.
 Zberný dvor na Sobla-
hovskej ulici (takmer opro-
ti Villa parku) je v prevádzke
od pondelka do soboty v čase
od 8.00 do 17.30 hodiny. Kon-
takt: 0902 999 458, dispečing
032/640 13 40.
 Všeobecne záväzné nariade-
nie o odpadoch sa venuje pod-
robne aj celému systému zberu
všetkých druhov odpadu, či už
ide o zber zmesového komunál-
neho odpadu, drobného staveb-
ného odpadu, či objemového
nadrozmerného odpadu.

 (RED)

ŽIADAŤ
O MNOŽSTVOVÝ 
ZBER MOŽNO DO
KONCA JANUÁRA
 Aj v roku 2014 majú obča-
nia v Trenčíne možnosť prejsť 
na množstvový zber komunál-
neho odpadu. V minulom roku
ho v meste vyskúšalo 40 by-
tových a 513 rodinných do-
mov. Termín na prihlásenie je
do konca januára 2014. Záu-
jemca o množstvový zber musí
vyplniť tlačivo „Využívanie a vy-
účtovanie množstvového zberu
z poplatku za KO a DSO“, kto-
ré je k dispozícii v Klientskom
centre MsÚ v Trenčíne a tiež
na www.trencin.sk. (RED)

ZOZBIERANÉ MNOŽSTVÁ ODPADOV

Oleje a tuky 0,4 t

Obaly obsahujúce nebezpečné látky 4,585 t

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 0,005 t

Zariadenia obsahujúce chlórfl uórované uhľovodí-
ky (napr. chladničky) 6,24 t

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia 0,294 t

Opotrebované pneumatiky 2,19 t

Biologicky rozložiteľný odpad 98,03 t

Objemný odpad 155,17 t

SPOLU 266,914 t

HISTÓRIA
Množstvo odpadov v (t)

Jeseň 2009 301,727

Jar 2010 327,510

Jeseň 2010 300,880

Jar 2011 307,313

Jeseň 2011 235,805

Jar 2012 323,449

Jeseň 2012 260,838

Jar 2013 301,739

Jeseň 2013 266,914
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Bilancia tanečného
klubu na výbornú

Rok 2013 mal pre Taneč-
ný klub Dukla príchuť úspechu.
V juniorskej kategórii sa podarilo
do vyššej triedy postúpiť párom
Marekovi a Terézii Fedorkovcom
i Samuelovi Buchovi a Adriane
Terifajovej. Kategórii mládež sa
rovnako darilo. Do vyššej triedy 
postúpili Matúš Szeghö a Mária
Masárová, Jakub Slávik a Mária
Ondrášiková, vzostup vo svojej
triede zaznamenali aj súroden-
ci Ján a Frederika Blaháčovci.
Klub sa tešil aj z najúspešnejšie-
ho páru v kategórii mládež, kto-
rým je Martin Šramka a Lucia
Centárová. V talianskom Sal-
zo Magiore si medzi dospelými
pármi v kategórii vychádzajú-
cich hviezd vytancovali fi nálové
5. miesto. Najúspešnejším pá-
rom klubu v kategórii dospelých

je bez pochýb Matteo Cicchitti
a Simona Brecíková, vicemajstri
Slovenska pre rok 2013. K ich
najväčším úspechom na medzi-
národnom poli patrí 10. miesto
v nemeckom Wuppertale, 11.
umiestnenie na otvorenej sve-
tovej súťaži v Rumunsku a 2.
priečka v talianskej Bologni. Zo
zúčastnených 69 párov na Sve-
tovom pohári v Bratislave získal
pár 6. miesto a na trenčianskom
Laugaricio Cupe 2012 víťazstvo.
Na poslednej menovanej súťaži si
už spomínaný pár Šramka Cen-
tárová vytancoval v silnej kon-
kurencii 5. priečku. Vo výpočte
minuloročných úspechov klubu
nesmú chýbať dva tituly majstra
SR za choreografi e v štandard-
ných a latinsko amerických tan-
coch. FOTO: ARCHÍV TK

Medzi Seniormi roka 2013 aj Trenčianka
 Nezisková organizácia Fórum pre pomoc starším odovzdala
v Bojniciach 9. decembra 2013 celkom osemnásť titulov Senior
roka 2013. Medzi nimi aj organizátorke dobrovoľného darcovstva
krvi pani Darine Tinkovej z Trenčína. Blahoželáme! 
 ZDROJ: WWW.TERAZ.SK

Skvelý záver roka krasokorčuliarok

V novembri sa pretekárky 
Krasoklubu Trenčín zúčastnili
na medzinárodných pretekoch
Grand Prix Slovakia v Banskej
Bystrici. V kategórii 8-ročných
nádejí zvíťazila Máša Moško-
vá a tretie miesto obsadila Eri-
ka Balážová. Medzi 9-ročnými
skončila na treťom mieste Pet-
ra Rešetková a v prvej desiatke
sa umiestnila aj Agáta Bačová.
Predtým sa stihli všetky diev-
čatá ukázať aj na Považsko-ži-
linskej piruete, kde vo svojich

k a t e g ó r i á c h
znovu bodova-
li. Máša Moš-
ková priviezla
striebro, Eri-
ka Balážová 4.
priečku, Petra
Rešetková si
vykorčuľovala
zlato a Agáta
Bačová skon-
čila na krás-
nom 5. mieste.

Posledný novembrový víkend 
pribudlo Balážovej a Rešetko-
vej zlato z Púchovského pohá-
ra. V úspešnej žatve pokračova-
li aj na 55. ročníku Veľkej ceny 
Bratislavy na Štadióne O. Ne-
pelu. Erika Balážová obsadila 
2. miesto, Máša Mošková tretie 
(na fotografi i), Petra Rešetko-
vá skončila druhá a Agáta Ba-
čová udržala Trenčianky v prvej 
desiatke obsadením 9. miesta. 
Blahoželáme!
 FOTO: ARCHÍV ZH

Vzácny bronz z Balkánu
 V športovom zápase žia-
kov do 30 kg bronzovú medai-
lu na 41. ročníku Európske-
ho pohára mládeže, dorastu
a seniorov v karate vybojoval
a do Trenčína priviezol Mi-
chal Kišš z klubu Laugari-
cio. V slovinskom Trbovlje sa
v závere uplynulého roka ziš-
lo 700 pretekárov zo 14 štá-
tov. Medzi nich šéftréner Du-
šan Hajmach nasadil hlavne
mladú špičku. „Ťažká práca
nás čakala vo večerných, veľmi 
emotívnych bojoch o medai-
lové pozície, ktorým predchá-
dzali zápasy v elimináciách v dopoludňajšom bloku,“ hovorí tréner “
(na fotografi i s M. Kiššom). K úspechom klubu patrí aj 4. miesto,
ktoré v kategórii 9 – 11 ročných obsadil Martin Andrejko. Blahože-
láme! FOTO: ARCHÍV KLUBU

Trenčianska škola medzi najlepšími na Slovensku
 Inštitút INEKO zverejnil v decembri 2013 aktuálny rebríček
základných škôl. Základná škola na Dlhých Honoch sa v ňom
ocitla v prvej desiatke. Na súčasné desiate miesto postúpila
z minuloročného dvadsiateho šiesteho. Do hodnotenia škôl sa
započítavali výsledky testovania deviatakov z matematiky a slo-
venského jazyka za posledné 4 školské roky a zároveň mimo-
riadne výsledky žiakov na súťažiach. Blahoželáme! Celý rebrí-
ček si môžete pozrieť na www.skoly.ineko.sk.

Veteráni z Trenčína na majstrovstvách sveta
 Z nemeckého Eilenbergu, kde sa konali WUAP Majstrov-
stvá sveta 2013 v tlaku na lavičke (benchpress) sa trenčianski
veteráni vrátili ovenčení medailami. Peter Klimo v kategórii
do 110 kg získal 1. miesto s výkonom 212,5 kg, Jozef Gabr-
hel v kategórii do 75 kg skončil druhý (120 kg) a Peter Kadák
s výkonom 135 kg v kategórii do 100 kg tretí. K úspechu blaho-
želáme! STRANU PRIPRAVILA (EV)
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  Z MAILOVEJ POŠTY

PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ SENIOR CENTRA

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 

Chcel by som byť dôchodcom v Trenčíne...
Týmto výrokom vyjadril svoje nadšenie z existencie tren-
čianskeho centra pre seniorov jeho nedávny návštevník
– prednášateľ zo Žiliny. V roku 2013 sa aktivít v centre 
zúčastnilo približne 14 500 seniorov.

 Centrum seniorov mesta
Trenčín sídli na Sihoti už sied-
my rok. Denná činnosť je i vďa-
ka aktivite obyvateľov zaujíma-
vá a pestrá. V uplynulom roku
patrili k najzaujímavejším tra-
dičné turnaje v šachu, biliarde
a stolnom tenise. Vzájomnými
návštevami pokračoval cezhra-
ničný projekt stretávania sa tren-
čianskych a zlínskych seniorov.
„Každý mesiac skultúrňujeme 
naše priestory rôznymi výstavami 
či už z prác seniorov, detí, umel-
cov z nášho regiónu, ale i auto-
rov z iných miest a zahraničia,“
hovorí Iveta Matejková z centra.
Predstavili už drevorezbu, maľbu
na hodváb, fotografi u i olejomaľ-
bu. K najobdivovanejším patrili
výstavy bonsajov Bonsaj klubu
zo Zlatoviec, práce s tematikou
Cyrila a Metoda zo Skalky, re-
tro kabelky starých mám či Pís-
mo a odkaz autorky z Mělníka.

„Seniori radi cestujú, spoločne 
organizujeme posedenia, tanečné 
aktivity. Vonkajší areál využívame 
na letné grilovanie, posedenia pri 
speve a športové hry,“ opisuje ak-“
tivity v centre. Väčšina činností je
pre seniorov zdarma. V decembri
2013 vznikol klub Skleróza mul-
tiplex Trenčín, ktorý sa v centre
bude pravidelne stretávať po-
sledný piatok v mesiaci. Centrum
na stretnutia využívajú aj obyva-
telia blízkych domov a záujmové
skupiny ako napr. záhradkári.
 Centrum seniorov na Osvien-
čimskej ulici je otvorené denne
od 8.00 do 19.00 hodiny. Seniori
môžu využívať akupresúrne lôž-
ko CERAGEM (na objednávky 
10 osôb denne), biliard, čitáreň
(knihy , video, TV, noviny a ča-
sopisy), spoločenské hry, stolný 
tenis, hudobné kurzy (akordeón,
fl auta, gitara, klavír), kurzy PC,
internet. (RED)

Primátorská kvapka
krvi už aj v Trenčíne
Sobášna sieň mestského úradu sa 29. januára premení 
na mobilné odberové pracovisko Národnej transfúznej
služby v Trenčíne. Začne sa tak nová tradícia, ktorá je už
v ostatných krajských mestách dobre známa.

 Prvýkrát sa aj v našom mes-
te uskutoční akcia zameraná
na darcovstvo krvi pod záštitou
primátora. „Veľmi ma teší, že pán
primátor podporil mobilný odber 
krvi v centre mesta,“ povedala“
vedúca lekárka Národnej trans-
fúznej služby v Trenčíne Nata-
ša Chovancová. Primátorská
kvapka krvi sa uskutoční priamo
na pôde Mestského úradu v Tren-
číne. Mobilné odberové pracovis-
ko vznikne v sobášnej sieni 29.
januára od 9.00 do 12.00 hod.
„Darcov krvi si veľmi vážim a ve-
rím, že kolegovia z úradu, ale i os-
tatní Trenčania prejavia záujem
a darujú krv ľuďom na to odká-
zaným,“ vyjadril sa primátor Ri-“
chard Rybníček.
 Darcom krvi sa môže stať du-
ševne a fyzicky zdravá osoba vo
veku od 18 do 60 rokov s váhou
viac ako 50 kilogramov. Budú-
ci darca krvi nesmie byť závislý 
na alkohole a drogách. Niektoré

pokrmy môžu ovplyvniť zloženie
krvi tak, že ju nemožno použiť pre
liečebné účely. Preto platí, nejesť 
14 hodín pred odberom žiadne
tučné jedlá. „Nie je však vhodné,
aby budúci darca hladoval. Odpo-
rúčame ľahké raňajky, napríklad 
chlieb s medom, ovocie, zeleninu.
Vypiť šálku čiernej kávy, čaju, mi-
nerálky alebo ovocnej šťavy. Pred 
odberom treba dbať na dostatok 
spánku a pravidlo – nefajčiť,“
upozorňuje N. Chovancová. 
 Primátorská kvapka krvi by 
mala byť v Trenčíne novou tra-
díciou. „Myslím si, že v našom
meste je stále dostatok ľudí, kto-
rým osud iných nie je ľahostajný
a poskytnutím najvzácnejšieho
daru to budú aj naďalej deklaro-
vať. Zároveň by bolo veľkým po-
zitívom, ak by sa nám podari-
lo získať aj nových prvodarcov,“
uviedla vedúca lekárka Národ-
nej transfúznej služby v Trenčí-
ne Nataša Chovancová. (RED)

PERINBABA ZO SEDMIČKY
 Blížil sa čas Vianoc a deti zo Školského klubu Sedmička pri
ZŠ na Hodžovej ulici pripravili za pomoci svojich vychovávate-
liek jedinečný vianočný darček pre svojich rodičov, starých rodi-
čov a priaznivcov školy. V Posádkovom klube sa konalo 15. de-
cembra predstavenie Perinbaba. Účinkovalo v ňom 291 detí.
 Bolo to úžasné, dojemné, pôsobivé a krásne, za čo ich publi-
kum odmenilo búrlivým potleskom, ktorý si právom všetci zaslúži-
li. Vystúpenie dotvárali úžasné kulisy, nádherné kostýmy a v nepo-
slednom rade výborná hudba. Vianočnú besiedku v Posádkovom
klube pripravujú deti zo Sedmičky každý rok. Už niekoľko týždňov
pred Vianocami nacvičujú so svojimi „tetami“ vychovávateľkami,“
chystajú kulisy, kostýmy s cieľom prekvapiť a potešiť rodičov a sta-
rých rodičov. My vám za to, milé p. vychovávateľky a naše drahé
detičky, zo srdca ďakujeme. Do nového roku 2014 vám prajeme
veľa zdravia, šťastia, trpezlivosti a radosti z vašej práce. 
 ZA VŠETKÝCH VĎAČNÝCH RODIČOV J. MIKUŠOVÁ 
 (PRÍSPEVOK BOL REDAKČNE KRÁTENÝ) 
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Hľadajú domov
V trenčianskej karanténnej 
stanici sú opäť noví oby-
vatelia. Ak si plánujete za-
dovážiť psieho spoločníka,
možno vás oslovia práve 
tieto psíky bez domova.

Asi ročného kríženca Ra-
mona našli 31. decembra 2013.
Pobehoval od domu k domu
a vyzeral, že sa len niekomu za-
túlal. Hľadá pôvodného alebo
nového majiteľa. Je veľmi spo-
ločenský psík, vhodný do bytu
i na dvor, k starším ľuďom
i deťom.

 Urasteného, asi 4-ročného
Deryla (rasa Tosa inu) pravde-
podobne vysadili z auta v blíz-
kosti útulku, kam ho prijali
29. decembra 2013. Je to psík
veľkého plemena, ale nie je ag-
resívny. Hľadá nového majite-
ľa, ktorý má u seba trošku viac
miesta. Hoci vzhľadom vzbu-
dzuje u ľudí rešpekt, jeho pova-
ha je pokojná. 

 Asi trojmesačný hnedý 
kríženec Juri zostal ako po-
sledné zo šteniatok, ktoré boli
do útulku prehodené cez plot
v krabici. Čierne mali šťastie
a domov majú. Juri je veľ-
mi učenlivý, vhodný k deťom,
do bytu i na dvor.

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

Centrálny zápis detí do materských 
škôl sa začne 3. februára 2014
Prednostne budú prijaté deti, ktoré dovŕšili vek päť
rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
a deti s trvalým pobytom v Trenčíne.

 Žiadosť o prijatie dieťaťa
do materskej školy na školský 
rok 2014/2015 si rodičia môžu
vyzdvihnúť v materských ško-
lách alebo stiahnuť z internetu.
„Vyplnenú a lekárom potvrdenú
ju potom prinesú na centrálny
zápis, ktorý sa uskutoční v bu-
dove Školských zariadení mes-
ta Trenčín na Kubranskej ulici 
číslo 20 v areáli materskej ško-
ly,“ hovorí riaditeľka Školských“
zariadení mesta Trenčín Dani-
ca Lorencová. Okrem žiadosti
s potvrdením o zdravotnom sta-
ve dieťaťa by si nemali doma za-
budnúť občiansky preukaz.
 Jednotlivé materské školy 
majú stanovený presný termín

zápisu. Ako prvé začínajú 3. feb-
ruára MŠ Na dolinách, Medňan-
ského a Pri parku. Všetky termí-
ny nájdu rodičia v tabuľke. Zápis
sa bude konať za prítomnos-
ti riaditeliek materských škôl.
Prednostne sa podľa vyhlášky 
ministerstva školstva prijíma-
jú deti, ktoré dovŕšili päť rokov
veku, deti s odloženou povin-
nou školskou dochádzkou alebo
dodatočne odloženou povinnou
školskou dochádzkou. Ďalšou
podmienkou určenou zriaďova-
teľom je prednostné prijatie detí
s trvalým pobytom v Trenčíne.

„Ostatné podmienky sú 
v kompetencii riaditeliek jed-
notlivých materských škôl. Tie 

rozhodnú o prijatí dieťaťa, a to
do 15. júna 2014,“ informuje D. “
Lorencová.
 Fotografi e trenčianskych
MŠ a informácie o ich zameraní
nájdu rodičia na www.trencin.sk
pod časťou občan – materské
školy alebo Školské zariadenia,
m. r. o. Mesto Trenčín je zria-
ďovateľom 16 materských škôl,
ktoré sú v súčasnosti stoper-
centne vyťažené. Navštevuje ich
približne 1500 detí.
 Výška príspevku na čiastoč-
nú úhradu výdavkov materskej
školy na jedno dieťa je podľa
Všeobecne záväzného nariade-
nia mesta 13,56 eur mesačne.
Príspevok sa uhrádza vopred
a to najneskôr do desiateho dňa
v kalendárnom mesiaci. Príspe-
vok na stravovanie dieťaťa v ma-
terskej škole je 1,12 eur denne.
 (RED)

 Prístup ku Karanténnej
stanici Trenčín je momen-
tálne z dôvodu výstavby no-
vého cestného mosta obme-
dzený. V súčasnosti sa tam
nachádza stavenisko, cez kto-
ré nie je povolený vjazd pre
verejnú dopravu. O spôso-
be odovzdania darov zviera-
tám, ktoré sú v karanténnej
stanici umiestnené, sa mô-
žete dohodnúť priamo s jej
prevádzkovateľmi. Kontakt:
0915 785 007, 0903 785 007,
www.utulok-trencin.sk.

  UPOZORNENIE

Zmena v cestovnom poriadku MHD Trenčín
Úpravy platia od utorka 7. januára77 2014.

 Z dôvodu sťahovania spo-
ločnosti Johnson Controls Inc.
z objektu na ulici Súvoz do prie-
myselného parku, boli v ranných
hodinách predĺžené niektoré
spoje liniek č. 5 a 6 až do priemy-
selného parku. V popoludňajších

hodinách zasa niektoré spoje li-
niek 6 a 15 vychádzajú už z prie-
myselného parku. 
 Druhou zmenou je skrátenie
trasy niektorých spojov z dôvodu
nízkeho počtu cestujúcich. Spo-
je liniek č. 5 a 6 nevychádzajú

po 22.00 hodine z priemyselné-
ho parku, ale zo zastávky Zlato-
vská, VOD-EKO. 
 Skrátený bol aj spoj linky č.
6, ktorý vychádzal zo zastávky 
Opatovská, družstvo o 5.12 h.
Jeho začiatočnou zastávkou je
Opatovská, Sihoť IV s nezmene-
ným odchodom o 5.15 h. (RED)

TERMÍNY CENTRÁLNEHO ZÁPISU DETÍ DO MATERSKÝCH ŠKÔL

Materská škola 1. termín 
zápisup od – do 2. termín 

zápisup od – do

MŠ Na dolinách 3. 2. 2014 9.00 – 17.00 10. 2. 2014 13.00 – 17.00
MŠ Medňanského 3. 2. 2014 9.00 – 17.00 10. 2. 2014 13.00 – 17.00
MŠ Pri parku 3. 2. 2014 9.00 – 17.00 10. 2. 2014 13.00 – 17.00
MŠ Šafárikova + Vých. 4. 2. 2014 9.00 – 17.00 11. 2. 2014 13.00 – 17.00
MŠ Šmidkeho 4. 2. 2014 9.00 – 17.00 11. 2. 2014 13.00 – 17.00
MŠ Halašu 4. 2. 2014 9.00 – 17.00 11. 2. 2014 13.00 – 17.00
MŠ Soblahovská 5. 2. 2014 9.00 – 17.00 12. 2. 2014 13.00 – 17.00
MŠ 28. októbra 5. 2. 2014 9.00 – 17.00 12. 2. 2014 13.00 – 17.00
MŠ Legionárska 5. 2. 2014 9.00 – 17.00 12. 2. 2014 13.00 – 17.00
MŠ Stromová 5. 2. 2014 9.00 – 17.00 12. 2. 2014 13.00 – 17.00
MŠ Švermova 6. 2. 2014 9.00 – 17.00 13. 2. 2014 13.00 – 17.00
MŠ Turkovej 6. 2. 2014 9.00 – 17.00 13. 2. 2014 13.00 – 17.00
MŠ Považská 6. 2. 2014 9.00 – 17.00 13. 2. 2014 13.00 – 17.00
MŠ Opatovská 7. 2. 2014 9.00 – 17.00 14. 2. 2014 9.00 – 13.00
MŠ Kubranská 7. 2. 2014 9.00 – 17.00 14. 2. 2014 9.00 – 13.00
MŠ Niva 7. 2. 2014 9.00 – 17.00 14. 2. 2014 9.00 – 13.00
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KRÚŽKY PRE DETI:

pondelok (14.00 – 16.00) LEGO

pondelok (14.30 – 15.30) Roztlieskavačky

pondelok (16.00 – 17.00) Slniečko

pondelok (16.00 – 17.00) Volejbal

pondelok (16.00 – 17.30) Vodní skauti

pondelok (17.00 – 19.00) Aikido

pondelok (17.30 – 18.30) DŽAMAL

utorok (14.00 – 16.00) Keramický

utorok (14.00 – 16.00) Lego

utorok (15.00 – 18.00) Rádioelektronický

utorok (15.30 – 16.30) HIP HOP

utorok (16.30 – 17.30) Poď sa so mnou hrať

utorok (17.00 – 19.00) Aikido

streda (11.45 – 12.45) Slniečko

streda (14.00 – 15.00) Šachový

streda (14.00 – 15.30) Šikovné ruky

streda (14.00 – 16.00) Lego

streda (14.00 – 15.00) Gymnastický

streda (14.30 – 17.30) Leteckomodelársky

streda (15.00 – 16.00) Škovránok

streda (16.30 – 18.00) Roztlieskavačky

streda (16.30 – 17.30) Kurz estetickej výchovy

streda (17.00 – 18.30) Aikido

štvrtok (10.00 – 11.30) Výtvarný krúžok pre handicapovaných

štvrtok (15.00 – 16.00) Roztlieskavačky

Štvrtok (15.00 – 17.00) FREE BMX

štvrtok (16.00 – 17.30) Ateliérik pre najmenších

štvrtok (16.00 – 18.00) Volejbal

štvrtok (16.30 – 17.30) Ľudový tanec

štvrtok (16.30 – 17.30) Vodní skauti

štvrtok (17.00 – 19.00) FITNESS

piatok (10.00 – 11.30) Športový krúžok pre handicapovaných

piatok (14.00 – 16.00) Anglický jazyk

piatok (14.00 – 16.00) Magic T.G.klub

piatok (16.00 – 18.00) PC klub

piatok (16.30 – 18.00) Vodní skauti

KRÚŽKY PRE SENIOROV:

pondelok (16.00 – 18.00) Keramika

pondelok (16.00 – 18.00) Anglický jazyk

utorok (10.30 – 11.30) Zdravotné cvičenie

utorok (16.00 – 18.00) Nemecký jazyk

streda (16.00 – 17.30) Základy práce na PC

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

CENTRUM VOĽNÉHO ČASUMáte doma budúceho školáka?
Nezabudnite ho zapísať. Tu sú termíny zápisu detí 
do prvého ročníka v základných školách, ktorých zriaďo-
vateľom je Mesto Trenčín.

 Od 15. januára bude po vy-
učovaní v trenčianskych zák-
ladných školách rušnejšie ako
inokedy. Začína sa zápis detí
do prvého ročníka na plnenie
povinnej školskej dochádzky.
Rodičia by nemali doma zabud-
núť rodný list dieťaťa a svoj ob-
čiansky preukaz.
 Mesto Trenčín má jeden
školský obvod. Je teda možné
vybrať si niektorú zo základných
škôl bez obmedzenia adresou
bydliska. „Riaditelia základných
škôl sú však povinní prednost-
ne prijímať deti s trvalým poby-
tom v meste Trenčín a v obciach,
s ktorými mesto uzavrelo zmlu-
vu o spoločnom školskom obvode.
Ide o obce Hrabovka a Zamarov-
ce,“ upozorňuje Ľubica Kršá-“
ková z Útvaru školstva MsÚ

Trenčín. Zápis sa týka detí, kto-
ré k 31. augustu 2014 dovŕšia 6
rokov. Ak chcú rodičia zapísať 
do školy dieťa mladšie ako šesť 
rokov, budú potrebovať žiadosť,
ktorej súčasťou budú súhlasné
vyjadrenia všeobecného lekára
a odborného zamestnanca cen-
tra pedagogicko-psychologic-
kého poradenstva a prevencie.
Ak dieťa ešte nedosiahlo škol-
skú spôsobilosť, môže riaditeľ 
základnej školy rozhodnúť o od-
klade začiatku povinnej školskej
dochádzky o jeden školský rok.
Potrebné sú k tomu opäť odpo-
rúčania pediatra a odborníka
z centra pedagogicko-psycholo-
gického poradenstva a preven-
cie spolu so žiadosťou rodiča.

 (RED)

Základná škola Dátum zápisu Čas zápisu Miesto zápisu

15. 1. 2014
16. 1. 2014

15.00 – 18.00
15.00 – 17.00 v priestoroch školy

Dlhé Hony 1 15. 1. – 16. 1. 2014 14.00 – 17.00 v priestoroch školy
Hodžova 37 20. 1. – 22. 1. 2014 14.00 – 18.00 v priestoroch školy

Kubranská 80

Klasické triedy:
20. 1. – 21. 1. 2014

ERIN – triedy pre
intelektovo nada-

ných žiakov:
22. 1. – 23. 1. 2014

14.00 – 17.00

14.00 – 17.00

v priestoroch školy

Na dolinách 27 27. 1. – 28. 1. 2014 14.00 – 17.00 v priestoroch školy
Ul. L. Novomeské-

ho 11
15. 1. – 17. 1. 2014

20. 1. 2014
14.00 – 18.00
14.00 – 18.00

v priestoroch školy

Potočná 86 22. 1. 2014 11.00 – 17.00 v priestoroch školy
Veľkomoravská 12 4. 2. – 5. 2. 2014 14.00 – 18.00 v priestoroch školy

Východná 9 20. 1. – 22. 1. 2014 14.00 – 18.00 v priestoroch školy

  ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 20. 1. 2014 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 29. 1. 2014 o 18.00 v KS Záblatie

VMČ Juh 13. 1. 2014 o 18.00 v KC Aktivity

VMČ Sever konalo sa 8. 1. 2014 najbližšie bude 12. 2.

  OZNAM

 Mesto Trenčín oznamuje svoj zámer prenajať v súlade s § 9a ods.
9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pred-
pisov nehnuteľnosť – nebytový priestor o celkovej výmere 24,60 
m2 v kultúrnom stredisku Juh, na Ul. Kyjevská č. 3183 v Trenčíne,
za účelom jeho využívania na kultúrne a spoločenské účely.
 Bližšie informácie budú zverejnené na webovej stránke Mes-
ta Trenčín www.trencin.sk v sekcii Transparentné mesto – Predaj
a prenájom majetku mesta Trenčín od 16. 1. 2014.
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
  Do dnešnej doby Bra-

neckého ulica fungovala ako 
preferencia pre MHD. Teraz 
ju upchávate a zase MHD 
znevýhodňujete, hlavne ak 
sa ulica upchá autami. Exis-
tujú aj nejaké výstupy, či sa 
zmenili jazdné doby MHD? 
Otvorením Braneckého ste 
presmerovali tok áut smeru-
júcich na Juh. Zisťovali ste aj 
frekvenciu dopravy na Sobla-
hovskej?
 VLADIMÍR LIČKO
Jarmila Maslová, útvar staveb-
ný, životného prostredia, dopra-
vy a investícií:

To, že zobojsmernenie Bra-
neckého ulice nie je ideálne rie-
šenie, sme vedeli. Zaoberali
sme sa aj problematikou MHD.
Žiadali sme dopravcu, aby nás
v skúšobnej týždňovej prevádz-
ke informoval v prípade, že bude
dochádzať k zvýšeniu meškania
vozidiel v prevádzke. Dopravca
nám nehlásil žiadne navýše-
nie jazdných dôb vozidiel a ani
problémy s daným riešením. Za-
oberali sme sa aj tým, že sa pod-
statne zvýši intenzita dopravy 
na Soblahovskej ulici. Soblahov-
ská ulica je zberná komunikácia
a tvorí jedno z prepojení centra
mesta s priľahlými obytnými zó-
nami a aj so sídliskom Juh. Zo-
bojsmernením Braneckého išlo
práve o to, aby sa automobilová
doprava prerozdelila a aby došlo
k zníženiu záťaže zatiaľ jediného
cestného mosta. Toto riešenie je
dočasné, kým nebude postavený 
druhý cestný most.

  Stále nie je opravený po-
vrch mestskej komunikácie 
na Slnečnom námestí. Komu-
nikácia patrí mestu. FERKO 
Benjamín Lisáček, útvar inter-
ných služieb:

Najvhodnejšou formou
opravy Slnečného námestia je
jeho súvislá oprava. Na ňu, žiaľ,
v rozpočte r. 2013 neostali fi -
nancie. V tohtoročnom rozpočte
je schválená konkrétna položka
na jeho súvislú opravu v sume
20 000 eur, ktorá je rezervovaná
iba na tento účel.

  Mám otázku k problema-
tike stavu cesty a chodníkov 
na Ulici I. Olbrachta. Chod-
níky po oboch stranách sú 
rozkopané, nedá sa po nich 

chodiť. Najnovšie bol v rám-
ci stavby rezidenčný komplex 
Olbrachtova zabraný chodník 
pre parkovisko. Dávam týmto 
podnet na preskúmanie, či 
boli dodržané podmienky sta-
vebného povolenia a či neboli 
porušené ustanovenia staveb-
ného zákona. V rámci stavby 
tiež bolo vyrezaných niekoľko 
väčších stromov. Kde a v akom 
rozsahu bude vykonaná ná-
hradná výsadba? BOHUŠ BABÁL
Jarmila Maslová, útvar staveb-
ný, životného prostredia, dopra-
vy a investícií:
 Na Ulici I. Olbrachta v sú-
časnosti prebieha intenzívna
stavebná činnosť na viacerých
stavbách. Ide o výstavbu jed-
ného bytového domu, jedného
bytového komplexu, ale aj rea-
lizácia telefónnej prípojky spo-
ločnosťou SUPTel, s. r. o. a aj
rekonštrukcia plynovodov SPP.
Čo sa týka niektorých rozko-
pávkových povolení, podmien-
ky rozhodnutí neboli dodržané
a preto bude voči stavebníkom
začaté konanie o pokute. Taktiež
bude začaté konanie aj za ďalšie
porušenia cestného zákona. Na-
príklad nebolo odsúhlasené do-
pravné značenie a riešenie tra-
sovania chodcov pri jednej zo
stavieb. Samotný chodník pre
rezidenčnom komplexe nebude
stavbou zrušený, ale bude pre-
sunutý pred jeden zo stavaných
objektov komplexu. Náhradná
výsadba bude realizovaná pri
jednotlivých novopostavených
objektoch.

  Do Kubranského potoka 
na Sibírskej ulici vteká z pra-
vého brehu nad úrovňou hla-
diny zapáchajúca kvapalina. 
Ide o zápach ako z kanalizá-
cie. Vidieť je to z mosta za kri-
žovatkou Sibírska-Opatovská. 
Môžete, prosím, urgentne 
upozorniť kompetentných?
 MIROSLAV
Beáta Bredschneiderová, útvar 
stavebný, životného prostredia,
dopravy a investícií:
 Mesto Trenčín opakova-
ne upozornilo Bytovú agentú-
ru ministerstva obrany, ktorá
je prevádzkovateľom kanalizá-
cie, na tento stav. Nakoľko ne-
ustále dochádzalo k problémom
s čerpadlami a následnému úni-
ku odpadových vôd do potoka,

uložil Okresný úrad v Trenčíne
– odbor starostlivosti o životné
prostredie – prevádzkovateľovi
vykonať opatrenia na nápravu.
Prevádzkovateľ zabezpečil pro-
jektovú dokumentáciu a prísluš-
né povolenia na rekonštrukciu
vodnej stavby. Podľa vyjadrenia
prevádzkovateľa rekonštrukčné
práce na časti kanalizácie a pre-
čerpávacej stanici začnú začiat-
kom tohto roka.

  Kto má v kompetencii na-
maľovanie parkovacích čiar, 
konkrétne na Ulici Halalov-
ka? Určite by sa tým pomohlo 
vodičom, ktorí vedia parkovať 
len cez dve parkovacie miesta.
 ROMAN ORAVEC
Benjamín Lisáček, útvar inter-
ných služieb:
 Mesto Trenčín začne s celo-
plošnou obnovou vodorovného
dopravného značenia (vrátane
vašej požiadavky) na jar tohto
roka.

  Neuvažuje mesto o výstav-
be klietok na smetné nádo-
by, ktoré by boli zastrešené, 

uzavreté a prístupné iba obča-
nom bývajúcim v bytových do-
moch, ku ktorým tieto nádoby 
prislúchajú? Často sa stáva, že 
do nádob pred naším bytovým 
domom zastaví cudzie auto 
a kľudne vysypú do nádoby 
s komunálnym odpadom su-
ché lístie zo záhrady, stavebný 
odpad a pod. Zabrániť tomu 
nemôžme, keďže počas dňa 
sme v práci. MIRIAM

, útvar staveb-
ný, životného prostredia, dopra-
vy a investícií:
 Mesto momentálne o budo-
vaní „klietok“ pre smetné ná-“
doby neuvažuje, ale určite uvíta
a podporí snahu každého byto-
vého spoločenstva, ktoré si svo-
je stanovište smetných nádob
bude chcieť upraviť, zrekonštru-
ovať či nanovo vybudovať.
 Je zakázané vyhadzovať od-
pad do nádob iných poplatníkov.
V prípade, že vidíte niekoho vy-
hadzovať odpad do nádob, ktoré
nie sú pre neho určené, treba sa
obrátiť na mestskú políciu – uro-
biť napr. fotodokumentáciu ale-
bo poznačiť si ŠPZ vozidla.

Všetky informácie a omnoho viac 
nájdete na mestskej webovej stránke

www.trencin.sk
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CINEMAX
od 2. 1. | 47 Roninov

Jeden z  najznámejších príbehov ja-
ponskej histórie spracovaný hollywo-
odskymi štúdiami. Výpravné a  akčné
fantasy dobrodružstvo.

od 9. 1. | Komorník
Príbeh muža, ktorý pracoval ako sluha
v Bielom dome a obsluhoval osem pre-
zidentov v rokoch 1952 až 1986.

od 9. 1. | Nežné vlny
Česká komédia Jiřího Vejdělka, ktorá
nadväzuje na  Ženy v  pokušení a  Muži

j

v naději.

od 9. 1. | Niko 2

Animovaný fi lm o sobíkovi Nikovi, kto-
rý sa vydáva na záchrannú misiu svoj-
ho nevlastného brata, uneseného zlý-
mi orlami.

od 9. 1. | Herkules: Zrod 
legendy
Výpravný akčný historický fi lm s ohro-
mujúcimi bojovými scénami na  mori,
pevnine aj v aréne.

14. 1. | Eugen Onegin 
– Artmax opera

Záznam predstavenia z  Royal Ope-
ra House Londýn. V  postave Lenské-
ho účinkuje slovenský tenorista Pavol
Bršlík.

  DIVADLO
11. 1. | 20.00 | Clowns crumb 
– Kdo si co nadrobí, to si sežere

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Predstavenie absol-
ventského ročníka fyzického divadla JAMU
v Brne. Klaunské etudy na vážne témy.

27. 1. | 19.00 | Tri tvorivé tvory

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Večer divadelnej
improvizácie. Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš

j

„Pucho“ Puchovský a  Stanislav „Stanley“
Staško predvedú, ako sa dá dobre zasmiať.

14. 1. | 19.00 | Štyria na kanape

POSÁDKOVÝ KLUB | Bláznivá komédia o pe-
ripetiách rozpadu manželstva. Hrajú Pet-
ra Polnišová, Henrieta Mičkovicová, Emil
Horváth, Richard Stanke a Ľuboš Kostelný.

25. 1. | 17.00, 19.00 | A. 
P. Čechov: Svadba

KINO HVIEZDA | Nové predstavenie Mest-
ského divadla Trenčín. Charaktery, ako
ich videl Čechov, úplne zblízka. Klasika,

y

smiech cez slzy, v  novom vydaní. Obme-
dzený počet vstupeniek.

28. 1. | 18.00 | J. Barč – Ivan: 
Matka

KINO HVIEZDA | Mestské divadlo Trenčín
uvedie slovenskú klasiku v  atraktívnom
spracovaní. Ocenenia: najlepšia scénogra-
fi a, strieborná medaila, najlepší mužský
herecký výkon.

  KONCERTY
10. 1. | 19.00 | Aurelius Quintet

GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA | Posedenie pri
jazzovej hudbe so známou trenčianskou
kapelou.

10. 1. | 19.00 | Strapo & DJ 
Spinhandz...
PIANO KLUB | Koncert.

12. 1. | 18.00 | Koncert Klubu 
priateľov vážnej hudby
GMAB | Vladimír Ondrejčák – gitara, Zuza-
na Zamborská – klavír.

17. 1. | 22.00 | Consistence! 
broken edition (w/ LIXX)

KLUB LÚČ | Dj event. Lixx (Radio_FM), 
Wychitawacs (Housemusic.sk), Twist
(TNT_Crew), fi Lo (TNT_Crew).

18. 1. | 19.00 | Rock – oldies Live
PIANO KLUB | Koncert.

18. 1. | 20.00 | Karpatské 
chrbáty

KLUB LÚČ | Koncert legendárnej rockovej 
formácie na čele s Branuškom Jobusom.

24. 1. | 19.00 | Colored People
GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA | Večer s brazíl-
skou hudbou, sambou, jazzom.

24. 1. | 22.00 | Interior sounds: 
Autumnist

KLUB LÚČ | Osobitý zjav slovenskej elek-
tronickej scény Autumnist, držiteľ ocene-
nia Radio Head Awards za najlepší album
roku 2009.

30. 1. | 19.30 | Paddy Kelly
PIANO KLUB | Spevák, muzikant, sklada-
teľ, textár a  producent slávnej hudobnej
skupiny 90. rokov The Kelly Family je dnes
opäť na scéne.

31. 1. | 18.00 | „Zlatý Slávyk in 
memoriam“

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA | Koncert skupín 
Horkýže slíže, Polemic, Zoči voči, Bank of 
joe.

31. 1. | 22.00 | Reggae night: DJ 
Dasha Fyah (Fyah sound)
KLUB LÚČ |

  PARTY
24. 1. | 20.00 | Latino – Swing 
párty
PIANO KLUB | Animácie a  tanečná show: 
Zuzka Pašková Soukupová.

  FILM

31. 1. | 18.00 | 
„Zlatý Slávyk in
 memoriam“
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31. 1. | 20.00 | Retro Párty
PIANO KLUB | Disco párty 80. rokov uvádza 
legendárny dj Jerry Galánek, ktorý účin-
kuje na scéne od r. 1979. Ako hosť vystú-
pi Peter Paul Pačut interpret piesní Fred-
dieho Mercuryho. Rezervácia stolov na:
pianoclub@pianoclub.sk

  PRE DETI
12. 1. | 16.00 | Janko Hraško

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Bábková rozprávka
o  malom – veľkom hrdinovi z  rodu Hraš-
kovie.

15., 29. 1. | 9.30 – 11.30 | 
Galerkovo

GMAB | Tvorivé dielne pre deti a  ich rodi-
čov.

20. 1. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VKMR | Čítanie rozprávok pre najmenšie

p

deti a  ich rodičov s  Materským centrom
Srdiečko. Miesta konania: Hasičská ul. 1,
pobočka Juh (KC Aktivity), pobočka Dlhé
Hony (OC Družba).

21. 1. | 10.00 | Hľadáme stratenú 
rozprávku
VKMR | Miesto konania: pobočka Kubra
(v KC Kubra).

25. 1. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé 
popoludnie – Čo dokáže papier
OC LAUGARICIO | Prvé tohtoročné dielnič-
ky predstavia povolanie grafi k a ukážu, čo
všetko sa z papiera dá vykúzliť.

26. 1. | 16.00 | Princezna 
na hrášku

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Uvádza Divadlo Ko-
ráb z Brna.

pondelok | 9.30 – 10.30 | 
Riekankovo
MC SRDIEČKO | Mamička a dieťa sa pri spo-
ločnej hre učia aj riekanky.

pondelok | 17.00 | Joga pre deti 
vo veku 3 – 6 rokov
MC SRDIEČKO KC STRED | Hravou formou
deti cvičia jogu.

utorok | 10.00 – 11.00 | Tvorenie 
s potešením
KC AKTIVITY | Tvorivé dopoludnie pre deti 
od 2 rokov v sprievode jedného z rodičov.

utorok | 15.00 – 16.30 | Klub 
keramikárov
KC AKTIVITY | Tvorivé dielne pre deti a mlá-
dež s  výučbou základnej práce s  hlinou
a  glazúrou a  inými netradičnými materi-
álmi.

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

streda | 17.00 | Cvičenie detí 
s rodičmi
SOKOLOVŇA |

streda, piatok | 16.00 – 17.00 | 
Tanečná škola Goonies
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného
tanca pre deti od 5 rokov. Informácie a pri-
hlášky na 0915 101 051.

  VÝSTAVY
Miloš Alexander Bazovský
GMAB | Stála expozícia.

1. 1. – 2. 3. | Horizonty 
súčasnosti IV.

GMAB | Kolektívny výstavný projekt. Vysta-
vuje 58 výtvarných umelcov Trenčianskeho
kraja všetkých generačných vrstiev.

7. – 31. 1. | Jozef Chorváth
CENTRUM SENIOROV | Výstava obrazov.

do 10. 1. | 50. MÉTA
VÝSTAVNÉ PRIESTORY TSK | Jubilejná výsta-
va fotografi í členov fotoskupiny Méta.

do 12. 1. | Viera, Ján, Igor 
Meškovci: Obrazy

GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA |

do 13. 1. | Padá sniežik, padá
POSÁDKOVÝ KLUB | Vianočná výstava žiakov
Súkromnej základnej umeleckej školy.

do 14. 1. | Krása, moja záľuba
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava ručných prác 
s vianočnou tematikou.

do 15. 1. | Dano Veselský, 
Tempus Fugit

MESTSKÁ VEŽA | Výstava fotografi í je sú-
časťou projektu „Pro život kostelú Brou-
movska“.

do 31. 1. | Voda je život
CVČ | Interaktívna výstava

7. – 31. 1. | Predstavujeme 
tvorbu spisovateľa Jozefa 
Pavloviča
VKMR HASIČSKÁ | Výstavka kníh pre deti.

13. 1. – 5. 2. | Prezentačná 
výstava Strednej odbornej 
školy stavebnej Emila Belluša
POSÁDKOVÝ KLUB |

13. – 30. 1. | Vianočná 
pohľadnica
VÝSTAVNÉ PRIESTORY TSK | X. medzinárodná
výstava detských výtvarných prác.

18., 19. 1. | Medzinárodná 
výstava psov

VÝSTAVISKO EXPOCENTER | XV. ročník Me-
dzinárodnej výstavy psov všetkých ple-
mien.

  PRE SENIOROV
16. 1. | 15.00 | Novoročné 
spoločenské stretnutie 
seniorov
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
ských veteránov.

20. 1. | 16.30 | Keramika
CENTRUM SENIOROV |

streda | 8.00 – 9.30 | Babi, pošli 
mi to mejlom
VKMR | Inštruktáž na  zvládnutie základov
PC a komunikácie prostredníctvom e-ma-
ilu pre seniorov. Kontakt na  prihlásenie:
032/770 83 14.

  CVIČENIE
1. – 31. 1. | 9.00 – 20.00 |
Centrum pohybu tanca
MS ŠPORTOVÁ HALA | Step aerobik, bosu, fi t 
lopty, PortDeBras, zumba, body + cviče-
nie pre deti od  4 mesiacov, mládež a  do-
spelých. Kontakt: 0903 449 732.

pondelok | 9.00 – 10.00 a | 19.30
– 20.30 | Flyfit
KC AKTIVITY | Cvičenie v  hojdacích plach-
tách.

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

pondelok | 18.30 – 19.30 |
Aerobic
KC AKTIVITY | Hodina s prvkami dance ae-
robiku spojená s  posilňovaním a  strečin-
gom.

pondelok | 18.30 – 20.00 | Jemná
Vinyasa Joga
KC STRED | Cvičenie vhodné pre všetkých,
ale najmä pre začiatočníkov.

pondelok | 19.45 – 20.45 |
Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na  po-
silňovacie cviky v  intervalovom cvičení 
s  fázami odpočinku, ktorého výhodou je
vysoký energetický výdaj, výsledkom je
zlepšenie ohybnosti a  schopnosti koordi-
nácie, spevnené partie bokov, brucha, ste-
henných a sedacích svalov.

od 16. 1. | Vlk z Wall Street

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

od 23. 1. | Vejška

Voľné pokračovanie českého diváckeho
hitu Gympl.

ARTMAX
fi lmy pre náročného diváka každý uto-
rok večer, vstupné 3,50 €, s fi lm kartou
2 €.

KLUB LÚČ
13. 1. | 20.00 | Banícky 
chlebíček
Slovenský fi lm sa sústreďuje na  oby-
vateľov gemerskej dediny Rakovnica
a  cez sériu ich portrétov podáva ob-
raz myslenia celého kraja. Ten sa spá-
ja v  názore, že počas komunizmu boli
šťastnejší a ich život bol kvalitnejší.

ARTKINO METRO
9. – 15. 1. | 19.00 | 
Nymfomanka I.

Prvý diel dlho očakávanej novinky jed-
nej z najväčších súčasných režisérskych
osobností svetového fi lmu Larsa von
Triera.

10. 1. | 16.30 | Anime play
Pokračovanie Filmového klubu mla-
dých a vzdelávacieho cyklu venované-
ho japonskému animovanému fi lmu.

10., 11. 1. | 21.00, 17.00 | 
Všetko je stratené

Americká dráma s  Robertom

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

utorok | 16.45 – 17.45 |

Zdravotný pilates
KC AKTIVITY | Cvičenie vhodné pre začiatoč-
níkov a ľudí s bolesťami chrbta.

utorok | 18.30 – 20.00 | Joga 
v tehotenstve
KC STRED | Vhodný pohyb v  období teho-
tenstva pre rozhýbanie a  uvoľnenie celé-
ho tela.

utorok | 18.00 – 19.30 | Joga
v dennom živote
KC AKTIVITY | Cvičenie jogy navrhnuté pre
postupný a trvalý rozvoj človeka bez ohľa-
du na vek a fyzickú kondíciu. Vhodné aj pre
začiatočníkov.

utorok | 18.30 – 19.30 | Zumba
KC AKTIVITY | Tanečná fi tness hodina plná
energie, skvelej hudby a  dobrej nálady,
kombinuje latinsko-americké tance spolu
s aeróbnymi pohybmi v rytme dynamickej
latinsko-americkej a exotickej hudby.

utorok | 19.30 – 20.30 | Cvičenie 
pilates – pokročilí
KC AKTIVITY |

streda | 16.00 – 18.00 | Systema
KC AKTIVITY | Tréningy ruského bojového
umenia.

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

streda | 18.00 – 19.00 | Kruhový 
tréning
KC AKTIVITY | Formát kruhového tréningu
spočíva v súbore cvikov, ktoré sú odcviče-
né jeden cvik po druhom s využitím fi tness
náčinia.

streda | 19.30 – 20.30 | Flyfit
KC AKTIVITY |

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

štvrtok | 16.00 – 17.00 a | 17.15 –
18.15 | Flyfit
KC AKTIVITY |

štvrtok | 18.00 – 18.50 | Cvičenie
pilates – pokročilí
KC AKTIVITY |

štvrtok | 19.00 – 19.50 |

Cvičenie pilates – začiatočníci
a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Cvičenie Pilates je zamerané
na hlboký svalový systém, podporu krížo-
vej chrbtice a  laterálne hrudné dýchanie.
Zostava cvikov natiahne skrátené a posilní 
oslabené svaly. 

štvrtok | 19.00 – 20.00 | Dance
& power
KC AKTIVITY | Dynamická hodina v  aerób-
nom pásme, ktorá využíva prvky taneč-
ných štýlov + posilňovanie na záver.

piatok | 17.30 – 18.30 | Flyfit
KC AKTIVITY |

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

nedeľa | 9.00 – 12.00 | Systema
KC AKTIVITY |

  PREDNÁŠKY
7. 1. | 16.00 | Zoznámenie 
s usmernením činnosti 
včelárov na rok 2014

POSÁDKOVÝ KLUB |

13. 1. | 16.00 | Pestovanie 
a ošetrovanie vinnej révy 
v lokalite Trenčína a okolia
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ing. Boldiš.

15. 1. | 17.00 | Trenčianske 
tehelne
GALÉRIA A  KAVIAREŇ VÁŽKA | Prednáška
z histórie Trenčína.

22. 1. | 16.00 | Poznávame 
Trenčanov
VKMR HASIČSKÁ | Prezentácia básnických
zbierok spisovateľa Štefana Kuzmu Bláz-

ý

niví anjeli a Posúvanie hrany v Literárnom
klube Omega.

23. 1. | 16.00 | Bipolárne 
poruchy
VKMR HASIČSKÁ | Pravidelná diskusia s od-
borníkmi na  podporu duševného zdravia,
tento raz na  tému: Chvíľu mánia, chvíľu
depresia... Aké je to ochorenie? Aké sú
možnosti liečby?

25. 1. | 10.00 | Revolučné 
papierové peniaze 
na Slovensku v rokoch 1848 
– 49
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ing.  Zbyšek
Šustek, CSc.

25. 1. | 20.00 | Experimenty 
na divákoch

KLUB LÚČ | Filmová prednáška Petra Koneč-
ného, šéfredaktora portálu kinema.sk.

29. 1. | 18.00 | Peter Ondrejovič: 
Venezuela, Bolívia, Ghana
GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA | Beseda s ces-
tovateľom.

31. 1. | 14.00 | Skleróza 
multiplex
CENTRUM SENIOROV | Prednáška.

30. 1. | 16.00 | Po stopách 
dávnej minulosti s Danielou 
a Pavlom Dvořákovcami
TRENČIANSKE MÚZEUM | Diskusia s  man-
želmi, historikmi, spojená s  prezentáciou
knihy Barbora Celjská, Čierna kráľovná (ži-

p j p

votný príbeh uhorskej, rímsko-nemeckej
a  českej kráľovnej, ktorej dal manžel Žig-

ý p j j

mund Luxemburský na Trenčianskom hra-
de postaviť palác) a  besedou o  6. zväzku
edície Stopy dávnej minulosti.

  KURZY
9. 1. | 17.00 | Základný kurz 
háčkovania od A-Z pre 
začiatočníkov
M&G CENTRUM | Trvanie 5 týždňov.

15. 1. | 17.00 | Pergamano: čipka 
z papiera
M&G CENTRUM |

15. 1. | 17.00 – 21.00 | Klub 
Patchwork
KC AKTIVITY |

18. 1. | 9.00 – 14.00 | Kurz I. 
pomoci pre rodičov
KC STRED | Školenie pre rodičov o poskyto-

pp

vaní prvej pomoci.

22. 1. | 17.00 | Servítková 
technika: škatuľka na čaj alebo 
skrinka na kľúče
M&G CENTRUM |

26. 1. | 10.00 | Šitá bábika

M&G CENTRUM | Trvanie cca 7 – 8 hod.

29. 1. | 17.00 | Maľovanie 
na hodváb: Kravata 
k Valentínovi
M&G CENTRUM |

utorok | 10.00 | Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
KC STRED | Vhodné aj pre tehotné, ako prí-
prava na dojčenie.

utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý 
ateliér pre dospelých
OC LAUGARÍCIO | Výtvarné a umelecké tech-
niky. Pre veľký záujem je nutné prihlásenie
na 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

utorok | 18.00 – 21.00 | Klub 
keramikárov

KC AKTIVITY |

štvrtok | 10.30 | Mommie's 
English Club
MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-
glicky a deti sa pri nich hrajú.

štvrtok | 16.30 | Štvrtkové 
vzdelávania
MC SRDIEČKO KC STRED | Cyklus rodičov-
ských diskusií. Právo na  emócie. Emócie
a  ich miesto v  živote, ako rozpoznávať 
a pracovať s emóciami u detí.

štvrtok | 17.00 – 20.00 | Klub 
keramikárov
KC AKTIVITY |

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

Redfordom uprostred Tichého oceá-
nu. Smrtiaci kokteil zo silných búrok,
zhlukujúcich sa žralokov a  nefungujú-
cej techniky.

12. 1. | 16.00 | Chrobáčikovia

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

16. 1. | 9.30 | Život Adele

Babybio (premietanie pre mamičky
na  MD). Romantická erotická dráma
o milostnom vzťahu dvoch mladých žien
ocenená Zlatou palmou z Cannes 2013.

16. 1. | 16.00 |, 17. 1. | 19.00 | 
Príbeh kmotra

Český kriminálny thriller natočený
na  motívy skutočných udalostí. Kniž-
nou predlohou je bestseller Jaroslava
Kmentu Kmotr Mrázek.

16. 1. | 19.00 | Futbal 
na striebornom plátne
17. 1. | 15.30 | Ozveny 
festivalu študentských 
filmov X.
15.30 Blok animovaných fi lmov, 16.30
Blok dokumentárnych fi lmov, 17.30
Blok hraných fi lmov

17. 1. | 21.00 |, 18. 1. | 17.00 | 
Špina
Britská temná komediálna dráma. Film
je nevhodný pre maloletých do 15 rokov.

18. 1. | 19.00 | Shun Li 
a básnik

Taliansko-francúzsky fi lm o  stre-
te dvoch rozdielnych kultúr. Číňan-

y

ka Shun Li pracuje v  textilnej továrni
na  predmestí Ríma spoznáva miest-
neho rybára s  prezývkou „básnik“. Ich

  FILM
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  INÉ
11. 1. | 7.00 – 12.00 | Burza 
starožitností

VÝSTAVISKO EXPOCENTER | Burza starožit-
ností, zberateľských predmetov a  zaují-
mavostí.

11. 1. | 7.00 – 12.00 | Chovateľská 
burza

VÝSTAVISKO EXPOCENTER | Burza exotického
vtáctva, holubov, hrabavej a vodnej hydi-
ny, králikov a ďalších druhov zvierat.

12. 1. | 9.00 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov pivných 
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

12. 1. | 15.00 | Hoď vianočným 
stromčekom
ZOC MAX | Súťažná akcia spojená s  vy-
hlásením výhercu predvianočnej súťaže
„Preplatenie vianočných nákupov“. Burza
nechcených darčekov. Každý, kto prinesie
svoj ozdobený živý vianočný stromček, vy-
hráva.

30. 1. | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

  ŠPORT
MS ŠPORTOVÁ HALA
11. 1. | 16.00 | ŠK 1. FBC Trenčín 
– Tvrdošín

Florbal – Extraliga muži.

11. 1. | 19.00 | COP Volley Trenčín 
– Komárno
Volejbal – Extraliga muži.

11. 1. | 11.00, 13.00 | COP Volley 
Trenčín – Bratislava
Volejbal – 1. liga muži.

11. 1. | 18.00 | TJ Štadión Trenčín 
– STU Karlovka
Basketbal – 1. liga muži.

12. 1. | 8.30 – 17.00 | Futbal – 
mladší žiaci
Turnaj.

18. 1. | 10.00, 12.00 | TJ Štadión 
Trenčín – BSC Bratislava
Basketbal – ml. žiaci.

18. 1. | 10.00 | LIDO Bratislava – 
ŠK 1. FBC Trenčín
Florbal – 1. liga muži.

18. 1. | 16.00 | UNIZA Žilina – ŠK 
1. FBC Trenčín
Florbal – 1. liga muži.

19. 1. | 9.00 | ŠK 1. FBC Trenčín 
– Topoľčany
Florbal – 1. liga ženy.

19. 1. | 17.00 | ŠK 1. FBC Trenčín 
– Partizánske
Florbal – 1. liga ženy.

26. 1. | 8.45 – 14.45 | Futbal – ml. 
žiaci – U11
Turnaj AS Trenčín.

26. 1. | 11.00, 13.00 | COP Volley 
Trenčín – Nové M.n/Váhom
Volejbal – 1. liga juniori.

POSÁDKOVÝ KLUB
12. 1. | 8.30 – 15.30 | 2. liga 
v šachu (6. kolo)
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priateľstvu však nepraje miestna ani
čínska komunita.

19. 1. | 16.00 | Turbo

Detské predstavenie. Animovaný fi lm
o  malom slimákovi, ktorého život sli-
mačím tempom neuspokojuje a  túži
po omnoho väčšej rýchlosti.

21. 1. | 19.00 | Domov
Ruský ponurý fi lmový žalospev o  vy-
rovnávaní sa s vlastnou minulosťou ur-
čený náročnejšiemu publiku.

22. – 23. 1. | 19.00 | Hry 
o život: Skúška ohňom
Druhá časť fi lmovej série Hry o  život,
nakrútená podľa rovnomenného ro-
mánu.

23. 1. | 17.30 | Príbeh filmu: 
Odysea: Epizóda 9
Adaptácia Cousinsovej rovnomennej
knihy je pätnásťhodinovou dokumen-
tárnou snímkou, ktorá navštevuje kľúčo-
vé miesta histórie fi lmu, prináša rozho-
vory s legendárnymi fi lmármi a hercami.

24. 1. | 16.30 | Anime play
Pokračovanie Filmového klubu mladých
a jeho vzdelávacieho cyklu venovaného
japonskému animovanému fi lmu.

24. – 26. 1. | 19.00 | 
Prechádzky s dinosaurami
Americký dobrodružný fi lm pre celú ro-
dinu inšpirovaný úspešným seriálom
o živote dinosaurov.

24. 1. | 21.00 |, 25. 1. | 16.00 | 
Hobit: Smaugova pustatina
Druhý diel hobitskej trilógie.

26. 1. | 16.00 | Niko 2
Detské animované predstavenie o  so-
bíkovi Nikovi, ktorý sa vydáva na  zá-
chrannú misiu svojho nevlastného bra-
ta, uneseného zlými orlami.

28. – 29. 1. | 19.00 | Kapitál
Francúzsky politický triler o najvyšších
fi nančných kruhoch v  dobe svetovej
fi nančnej krízy. Príbeh o  vplyve moci
a peňazí na človeka.

30. 1. | 9.30 | Pena dní
Babybio. Filmová adaptácia slávneho
románu francúzskeho spisovateľa Bo-
risa Viana s Audrey Tautou.

30. 1. | 16.00 | Čo keby sme 
žili spoločne?
Seniorbio (premietanie pre seniorov).
Keď nerozlučným priateľom pomaly za-
čínajú vypovedať službu pamäť a  srdce
a  na  obzore je prízrak domova dôchod-
cov, vzoprú sa a rozhodnú sa žiť spoločne.

30. – 31. 1. | 19.00 | Tajný 
život Waltera Mittyho
Americký hravý a originálny fi lm s Be-
nom Stillerom v úlohe režiséra i v hlav-
nej postave.

31. 1. | 15.30 | Ozveny 
festivalu študentských 
filmov XI.
15.30 Blok animovaných fi lmov, 16.30
Blok dokumentárnych fi lmov, 17.30
Blok hraných fi lmov

Na Vianočnom turnaji dominovali Trenčania
 Pred Vianocami sa opäť stretli basketbalisti na 6. ročníku Via-
nočného basketbalového turnaja v Trenčíne. V turnaji minibas-
ketbalistov zvíťazil TJ Štadión Trenčín pred druhým ŠBK Han-
dlová a tretím MBK AŠK Slávia Trnava. V driblingovej súťaži bol
najrýchlejší súčasný tréner mužov TJ Štadión Trenčín Martin
Madaj a v streľbe na kôš spoza trojky si prvenstvo vybojoval Mar-
tin Lohinský z Mercedes teamu. Individuálne súťaže minibasket-
balistov sa stali korisťou mladých Trenčanov. Driblingovú súťaž
vyhral Ján Minárik a svoju presnú ruku spoza šestky ukázal divá-
kom Matej Guza, obaja z TJ Štadión Trenčín. V smečiarskej exhi-
bícii skončil Trenčan Kamil Horváth tretí. 
 Ocenenie „Klubový talent 2013“ získal Samuel Németh(TJ“
Štadión Trenčín). Zdroj: www.trencinbasket.sk

KONTAKTY

ARTKINO METRO Mierové nám. 4, 032/743 44 15, www.lampart.skp
CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3, 032/743 45 35

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

GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKA

Mierové námestie 34

GMAB
Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27, 032/743 68 58, 
www.gmab.skg

KC AKTIVITY Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.skyj 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. Anny č. 9, 2. poschodie, 0905 238 617y p
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 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.skp
POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 
(PK) Prvá Komorná 
DIVADELNÁ SCÉNA

Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910

VKMR
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jaselská 
a Hasičská 1

VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolicami 43, www.expocenter.skp
VÝSTAVNÉ PRIESTORY TSK jK dolnej stanicij
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