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Agresívna mačka, dezorientovaný občan a výtržníci
Do našej uzávierky (20. 2.) riešila stála služba Mestskej 
polície v tomto roku celkom 613 udalostí. Z nich bola väč-
šina (385) oznámená na linku 159. 

Vybrané zo zápisníka MsP.
V pondelok 27. januára krátko
po 15.00 hod. oznámil polícii
občan, že na železničnom moste
v Trenčíne cyklista zrazil ženu,
ktorá zostala na mieste ležať 
v bezvedomí v kaluži krvi. K zra-
nenej žene bola privolaná rýchla
zdravotnícka pomoc. Hliadkujú-
ci policajti cyklistu prenasledo-
vali a zadržali na parkovisku pri
Lidli. Keďže 54-ročný muž potú-
žený alkoholom z miesta nehody 
ušiel a zranenej žene neposky-
tol pomoc, odovzdali ho štátnej
polícii.

V piatok 17. januára o 21.51
hod. dispečerka linky 112

oznámila stálej službe MsP, že
v bližšie neurčenom priesto-
re železničnej stanice v Tren-
číne sa má v koľajisku nachá-
dzať osoba, ktorá volá o pomoc.
Na miesto sa okamžite dostavili
policajti, ktorí v tom čase hliad-
kovali v blízkom Parku M. R.
Štefánika. Vzhľadom k očakáva-
nému príchodu nákladného vla-
ku rýchlo skontrolovali všetky 
koľajiská. Z priestoru pri 3. ná-
stupišti vyslobodili 65 – ročného
muža. Pricestoval z Považskej
Bystrice. Vlak zastavil pri rekon-
štruovanom 3. nástupišti. Keď-
že podchod na železničnú sta-
nicu je z dôvodu rekonštrukcie

uzavretý, pokúsil sa muž prejsť 
cez koľajisko, ale na 2. nástupiš-
te nemohol vyliezť, nakoľko bolo
pre neho príliš vysoké. Všade
navôkol bola tma. Nevedel, kto-
rým smerom má ísť, bál sa prí-
chodu vlaku, a preto začal volať 
o pomoc. 
 V utorok 7. januára o 20.00
hod. sa na políciu s prosbou
o pomoc obrátili obyvatelia Si-
bírskej ulice. Vo vchode ich by-
tového domu mali agresívnu
mačku, ktorá hrýzla a škriabala,
dokonca zranila jedného z nich.
Nijakým spôsobom ju nevedeli
dostať von. Hliadka mačku od-
chytila a pre neobvyklé správa-
nie odovzdala na vyšetrenie ve-
terinárnemu lekárovi.
 V sobotu 1. februára 
po 22.00 hod. zatelefonoval

na políciu ob-
čan, že mu
na parko-
visku Pod
Sokolica-
mi prav-
d e p o d o b -
ne nejakí
bijúci sa muži
poškodili auto. Na miesto uda-
losti bola stálou službou vysla-
ná hliadka. V priestoroch klubu
na uvedenej ulici sa práve ko-
nal koncert hudobnej skupiny.
Po vypočutí svedkov a v súčin-
nosti s oznamovateľom policaj-
ti zadržali páchateľov priamo
v koncertnej sále. Mladých mu-
žov vzhľadom k predpokladanej
výške škody odovzdali štátnej
polícii.
 (RED)

Skupina mladých parkouristov z Trenčína sa vydala na cestu po Slovensku. Dokument,
ktorý na tejto ceste vznikol, súťaží o cenu na festivale HORY A MESTO. Viac v dobrých
správach na strane 9. FOTO: ARCHÍV FREERUN SLOVAKIA
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Cez parkovisko na Mládežníckej 
už chodci a cyklisti neprejdú

Až do ukončenia prác na modernizácii železničnej trate
bude pre peších zatvorená Mládežnícka ulica. S ohľadom 
na svoju bezpečnosť by mali chodci využívať obchádzkové
trasy.

 Mládežnícku ulicu moder-
nizácia železničnej trate ovplyv-
ňuje už od minulého roka. Pri
futbalovom štadióne stavbá-
ri prekladajú inžinierske sie-
te, ulica tiež slúži ako príjazd
na stavenisko v priestoroch

bývalej letnej plavárne.
 Stavebné práce v najbližšej
dobe ešte viac ovplyvnia účast-
níkov premávky. Približne tri
mesiace by malo trvať prelože-
nie kanalizácie, ktorá bude viesť 
od železničnej trate naprieč

celým parkoviskom pri Kolibe.
 Po dokončení sietí pri fut-
balovom štadióne príde na rad
preloženie cesty na Ostrov. Sú-
časná zákruta, z ktorej je pri-
pojené parkovisko, by mala byť 
posunutá bližšie k štadiónu.
Na mieste križovatky Mládež-
níckej ulice s parkoviskom sa
potom začnú práce na opor-
nom múre novej železničnej
trate vrátane premostenia. Par-
kovisko nebude slúžiť svojmu
účelu a verejná doprava, vrá-
tane cyklistov, bude z neho vy-
lúčená. Príjazd na Ostrov pre
automobily a cyklistov bude
zabezpečený.
 Prechádzanie chodcov
po Mládežníckej ulici bude
od marca nebezpečné, a preto
zakázané. Pôjde o úsek od hlav-
ného vchodu do futbalového šta-
dióna po krytú plaváreň a tiež
po podchod na Hasičskej ulici.
Chodci môžu ísť po dvoch ob-
chádzkových trasách naznače-
ných v mapke. 
 Toto obmedzenie potrvá až
do ukončenia prác na moderni-
zácii železničnej trate približne
do leta 2015.
 (RED)

  EDITORIÁL
Milí čitatelia, 

okrem dobrej knihy si máte opäť 
po mesiaci možnosť zalistovať aj 
v najnovšom vydaní mestských
novín. Údajne pri výbere kni-
hy by ste si mali prečítať prvú
stranu a použiť pravidlo piatich
prstov. Ak je na prvej strane päť 
alebo viac slov, ktoré nepoznáte 
alebo nedokážete pochopiť, kni-
ha pravdepodobne nie je pre vás.
V prípade novín Info sa nemusí-
te týmto zaoberať. Všetky infor-
mácie, ktoré v ňom nájdete, sú
určené priamo vám a snažíme 
sa, aby boli čo najzrozumiteľnej-
šie. Dozviete sa najnovšie aktu-
ality z modernizácie železničnej 
trate, výstavby nového cestné-
ho mosta i kanalizácie. To, čo
mnohých z vás vzhľadom na rôz-
ne diskusie a otázky zaujíma, je 
aj Terminál. Celkom otvorene 
a fakticky sa touto témou zaobe-
ráme na štvrtej strane. 
 Kultúrny život na Mierovom
námestí bude v tomto roku pes-
trý a lákavý. Okrem iného nás
čaká hneď niekoľko farmárskych
jarmokov. Viac o kultúrnych
podujatiach v našom meste sa
dočítate na strane číslo 11.
V marci máme opäť možnosť slo-
bodne pristúpiť k volebným ur-
nám. Budeme si môcť zvoliť no-
vého prezidenta. Volebný servis
je súčasťou marcového Infa. Už 
dnes vám dávame na vedomie,
že v aprílovom vydaní mestských
novín sa budeme podrobne veno-
vať čisteniu a upratovaniu nášho
mesta. Na tento účel bude mesto
posilnené dvomi stovkami akti-
vačných pracovníkov. Ak si teda
všetci spoločne vyhrnieme ruká-
vy, môže sa naše mesto na jar 
zhlboka nadýchnuť. A my sa bu-
deme v ňom opäť lepšie cítiť. Zo-
stáva len dúfať, že už nebudeme 
musieť ukazovať obrázky podob-
né ako tentoraz na piatej strane.
Nie sú vôbec výchovné, vzhľadom
na to, že Info si prezerajú aj naj-
mladší Trenčania.

Želáme vám pekné 
marcové dni.

Vaša redakcia. Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte

Vyhrajte dve vstupenky na 22. medzinárodný kozmetický veľtrh
BEAUTY FORUM SLOVAKIA 2014, ktorý sa uskutoční 20. – 22. 
marca 2014 na Výstavisku EXPO CENTER Trenčín.

Koľko peňazí mesto Trenčín v tomto roku prerozdelí v grantovom
kole na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti?

Odpovede posielajte do 18. marca na info@trencin.sk

  MODERNIZÁCIA ŽELEZNICE

Začala sa druhá etapa prác na Železničnej ulici
Od 21. februára je pre dopravu úplne zatvorená Železnič-
ná ulica v úseku od križovatky s Kukučínovou ulicou až 
po parkovisko pri železničnej stanici.

 Ide o pokračovanie prác
na rekonštrukcii kanalizácie
druhou etapou. Prvá sa začala
v decembri minulého roka. 
 Vozidlá prímestskej dopra-
vy od 21. februára pokračujú zo
zastávky „Trenčín, Billa“ v ces-“
te po Ulici gen. M. R. Štefánika

a ďalej cez Kragujevackých hrdi-
nov na autobusovú stanicu.
 Dopravnej obsluhe je prí-
stup na Železničnú ulicu umož-
nený. Pohyb vozidiel na autobu-
sovej stanici a pred železničnou
stanicou táto uzávierka nijako
neovplyvňuje.

 Ako informoval zhotoviteľ 
stavby, práce potrvajú približne
do konca apríla. V máji je pláno-
vaná konečná povrchová úprava
vozovky. Až potom bude obno-
vená premávka na Železničnej
ulici v plnom rozsahu, teda aj
pre tranzitnú dopravu.
 Rekonštrukcia kanalizácie
na tejto ulici je súčasťou moder-
nizácie železničnej trate.
 (RED)

Obchádzkové trasy pre chodcov. Cyklistom a vozidlám
bude umožnený prejazd na Ostrov cez Mládežnícku ulicu 
popri Sokolovni.
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Do mestských škôl sa pri-
šlo od 15. januára do 5. 

februára zapísať 560 detí.
Prijímací proces nie je ešte
ukončený, a tak počty budú-
cich prvákov treba vnímať 
ako predbežné. Podľa nich by 
malo pravdepodobne nastúpiť 
v septembri do prvého ročníka 
492 detí. Rozhodnutia o prijatí 
dieťaťa do prvého ročníka zák-
ladnej školy budú rodičom do-
ručené najneskôr do 31. mája.

Vašu domácnosť môžu 
v týchto dňoch navštíviť 

pracovníci Štatistického úradu 
SR. Súčasne prebiehajú dve
zisťovania. Do 30. apríla zisťu-
jú údaje pre štatistiku rodin-
ných účtov. Do konca marca
údaje o fi nanciách a spotrebe 
domácností. Opytovateľ je po-
vinný preukázať sa osobitným
poverením, ktoré mu umožňu-
je túto funkciu vykonávať.

Mesto Trenčín rozdelí 
na aktivity v oblasti kul-

túry a záujmovej činnosti aj 
tento rok 25 tisíc eur. V minu-
lom roku sa táto suma rozdeli-
la medzi 46 subjektov. Podrob-
nejšie čítajte na strane 9.

Do 15. marca prijíma Mesto
Trenčín žiadosti o dotá-

cie na aktivity v oblasti športu 
a telesnej kultúry. Podrobnej-
šie čítajte na strane 10.

Na apríl a máj pripravuje 
Mesto Trenčín opäť 

organizované jarné upratova-
nie. Začne sa 5. apríla 
na sídlisku Juh a potrvá počas
ôsmich sobôt až do 31. mája 
2014. Harmonogram umiest-
nenia veľkoobjemových
kontajnerov nájdete v budú-
com vydaní novín INFO, ktoré
vyjde 28. marca.

Najbližší Deň otvorených 
dverí u primátora mes-

ta Richarda Rybníčka bude
v pondelok 3. marca v čase
od 14.00 do 18.00 hod.
na Mestskom úrade, Mierové
námestie 2, 1. poschodie.

Najbližšie verejné zasad-
nutie Mestského zastu-

piteľstva bude v pondelok 24.
marca o 10.00 hodine vo veľkej
zasadačke MsÚ Trenčín.

  STRUČNEStavba Pred poľom bude hotová do konca roka
Obyvateľom vyrazila dych 
informácia o tom, že by 
malo byť stavebné povo-
lenie na stavbu podjazdu
a kruhového objazdu 
predĺžené do februára

j
2016. 

Primátor Trenčína Richard
Rybníček sa s vedením 
stavby dohodol, že staveb-
né povolenie bude predĺže-

y

né do konca tohto roka. 

Podľa plánu mala byť výstav-
ba podjazdu a kruhového ob-
jazdu Pred poľom ukončená ku
koncu roku 2013. Ide o súčasť 
modernizácie železničnej trate.
Počas realizácie stavby Pred po-
ľom došlo k značnému zdržaniu
pre problémy s prekládkou ply-
nových vedení nachádzajúcich
sa v priestoroch novobudova-
ného podjazdu. Zhotoviteľ mu-
sel pre rokovania s SPP práce
pozastaviť na približne deväť 
mesiacov. 

Stavebný odbor Okresného
úradu v Trenčíne v polovici feb-
ruára zaevidoval žiadosť o pre-
dĺženie termínu stavebného po-
volenia na výstavbu podjazdu
a kruhového objazdu Pred po-
ľom do 22. februára 2016. 

„Hneď ako som sa to dozve-
del, pozval som vedenie stav-
by a oznámil som im, že mesto

s predĺžením lehoty zásadne ne-
súhlasí,“ uviedol Richard Rybní-“
ček s tým, že mu vedenie stavby 
opätovne potvrdilo dokončenie
podjazdu i kruhového objazdu
do konca tohto roka. Zároveň sa
vedenie stavby vyjadrilo, že sta-
novisko mesta bude akceptovať. 

„Som rád, že vedenie stavby
pristúpilo na predĺženie lehoty
stavebného povolenia len do kon-
ca tohto roka. Trvám na tom, že 
podjazd Pred poľom musí byť 
v tomto roku dokončený a daný

do predčasného užívania. Uve-
domujem si, že obyvatelia žijúci 
pri tejto stavbe sú obmedzovaní,
a preto je neprijateľné, aby to tr-
valo dlhšie,“ doplnil primátor.“
 Po tom, ako bude daná stav-
ba do predčasného užívania, za-
čne sa proces kolaudácie. Mesto
sa už dnes pripravuje na spev-
nenie a rekonštrukciu prístupo-
vých komunikácií k dotknutým
bytovkám.

 (RED), FOTO (JČ)

Výstavba mosta bez problémov a zdržania 

Od začiatku výstavby nového cestného mosta sa do kon-
ca januára 2014 preinvestovalo takmer 15,5 milióna eur. 
Práce pokračujú v plynulom tempe.

V súčasnosti sú už hotové
násypy hlavného telesa cesty 
a okružnej križovatky pri sídlis-
ku Noviny, hrubá stavba mos-
ta nad Ulicou Ľ. Stárka a hru-
bá stavba mosta nad cestou
do Nozdrkoviec.

„Zhotoviteľ ukončil práce aj 
na časti oceľobetónového mos-
ta nad riekou Váh a zrealizova-
ná je tiež časť oceľového mosta
nad derivačným kanálom. Bu-
duje sa most ponad železnicu
a cestu II/507 do Bánoviec nad 

Bebravou. Viditeľné sú i oporné 
múry pri Leteckých opravovniach
Trenčín a v tomto čase sa realizu-
je dažďová kanalizácia na celom
úseku stavby,“ vyjadril sa k ak-“
tuálnej situácii na stavbe hovor-
ca ministerstva dopravy Martin
Kóňa.
 Tempo prác bude pokračo-
vať tak, aby do začiatku letných
prázdnin bola urobená montáž
oceľovej časti mosta ponad ka-
nál, betonáž mosta ponad rieku
Váh a betonáž mosta ponad že-
leznicu a cestu II/507 pri Letec-
kých opravovniach (LO) Tren-
čín, vrátane úpravy chodníkov,
ciest a parkoviska LO Trenčín.

„Do leta sa začnú aj prá-
ce na rozšírení cesty medzi 
OD Tesco a OD Kaufl and aj 
s dvomi okružnými križovat-
kami. Zároveň sa bude praco-
vať na výstavbe ciest v Zámostí 
a na okružnej križovatke pri síd-
lisku Noviny,“ doplnil M. Kóňa.“

 (RED), FOTO (JČ)
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Ľudia sa pýtajú na projekt Terminál
Na základe otázok občanov vám prinášame odpovede 
na tri najviac diskutované témy – súlad s územným plá-
nom, doprava a park. 

  Je stavba v súlade
s územným plánom?

Martin Beďatš, hlavný archi-
tekt mesta: „Zámer výstavby
Terminálu je v súlade s územným
plánom. Územný plán popisuje 
prípustné a neprípustné funkcie 
pre jednotlivé mestské bloky. Pro-
jekt Terminál ako jedna stavba
zaberá viacero funkčných celkov
(5 mestských blokov) a je v súlade 
s funkciami, ktoré územný plán
v tomto priestore defi nuje. Ide 
o funkcie občianskeho vybavenia,
obchodné, administratívne, stra-
vovacie zariadenia, maloobchod 
a menšie kultúrne zariadenia,
nerušiace služby, bývanie, parko-
vacie miesta, dopravné zariade-
nia s prístupom verejnosti.“

  V argumentoch ľudí,
ktorí spochybňujú súlad 
stavby s územným plánom,
sa hovorí o tom, že v jednom 
z funkčných celkov – s názvom
Polyfunkčná zóna bývania
a občianskeho vybavenia, 
patria medzi neprípustné 
funkcie zariadenia dopravy 
ako hlavné stavby.

M. Beďatš: „V zmysle územného
plánu nie je možné, aby v poly-
funkčnej zóne bývania a občian-
skeho vybavenia bola umiestne-
ná dopravná stavba ako hlavná.
Autobusové nástupištia sú však 
súčasťou jednej veľkej komplex-
nej stavby, kde dopravná funkcia
zďaleka nedosahuje 50% hrani-
cu, čím je to v poriadku“.

  V územnom pláne sú 
stanovené aj výšky možnej 
zástavby, miera zastavania 
a podiel zelene. 

M. Beďatš: „Celková plocha,
kde by mal byť Terminál umiest-
nený, je približne 55 tisíc m2.
Z toho môže byť zastavaných
37 800 m2. Výstavbou Terminá-
lu aj s už existujúcimi stavbami 
tu bude zastavaných približne 
30 500 m2. Akákoľvek stavba po-
trebuje aj spevnené plochy – ko-
munikácie, parkovisko a podob-
ne. Ak sa týmito plochami, ktoré 
sa nepočítajú do percenta zasta-
vanosti, zaberie toľko zelene,
že nebude splnený jej požado-
vaný minimálny podiel, musí ju

investor nahradiť na streche ale-
bo fasáde. Tento princíp je za-
pracovaný aj v zámere objektu
Terminál, kde tzv. piata fasáda – 
strešná krajina – bude silno vní-
maná pri pohľade z areálu hradu
a mala by tvoriť príjemný pohľad 
aj na samotné strechy objektu.“

  Do akej miery zasiahne
projekt do dopravy?

Róbert Hartmann, dopravný 
projektant: „Presné požiadav-
ky, tzv. lokalitný plán dopravnej 
časti Terminálu predložila SAD
Trenčín. Na tomto základe vzni-
kol celý projekt, vrátane doprav-
ného riešenia. Argumentovať, čo
všetko tam nebude dobré a prečo,
je z môjho pohľadu neadekvátne.
SAD-ka predložila prevádzkové 
požiadavky, ktoré bolo potreb-
né spracovať tak, aby celý kom-
plexný zámer mal prevádzkovú
logiku a zároveň spĺňal predpi-
sy. Celý projekt je riešený bez-
bariérovo, vrátane autobusovej 
stanice“.

  Budú cestujúci musieť 
prejsť väčšiu vzdialenosť 
z vlaku na autobus?

R. Hartmann: „Jednoznačne sa 
to nedá povedať. Niekedy to bude 
kratšia, inokedy dlhšia vzdiale-
nosť. Záleží, ktoré dva body si 
vyberieme, napríklad z ktorého
vagónu človek vystúpi a na kto-
rý autobus pôjde. Dôležité je, že 
stanica bude krytá, že ju človek 
prejde bezpečne suchou nohou“.

  A čo sa týka vonkajšej 
dopravy?

R. Hartmann: „Ulice Kragu-
jevackých hrdinov, Železničná
po Kukučínovu a dolná časť Ku-
kučínovej ulice budú zjednosmer-
nené s pripájacími a odbočo-
vacími pruhmi. Doprava bude 
plynulá. Priechody pre chodcov
budú mať semafory. Výjazd auto-
busov zo stanice bude tiež riade-
ný semaforom. Jediným konfl ikt-
ným bodom môže byť križovatka
Kukučínovej a Štefánikovej ulice,
kde očakávam väčší nárast do-
pravy. Ale o to väčší pokles bude 
na križovatke s ulicou Kraguje-
vackých hrdinov. Podľa smerové-
ho dopravného prieskumu žiadny

dopravný kolaps nehrozí.
 Presunom SAD-ky dôjde 
k odľahčeniu autobusovej dopra-
vy z ulíc mesta. Denne to je okolo
200 autobusov, ktoré sa nebudú
voziť hore dole len kvôli natan-
kovaniu, parkovaniu a podobne.
V projekte je zahrnuté aj vybudo-
vanie cyklochodníkov, ktoré majú
nadväznosť na cyklogenerel.
Projektovú dokumentáciu posu-
dzujú viaceré cestné správne or-
gány a správcovia ciest (okresný
úrad, mesto a SSC). A je tu ešte 
dopravný inšpektorát, bez ktoré-
ho súhlasu sa nemôžu vyjadriť.
Ide o niekoľkostupňovú kontrolu
odborníkov.“

  Stretli ste sa s výčitkou, že 
projekt nepočíta s možnosťou,
že by autobusy mohli
v budúcnosti mať dĺžku 15
metrov?

R. Hartmann: „Toto sú naozaj 
extrémne názory. Dopravcovia
majú najdlhšie 12 metrové au-
tobusy a dlhšie vozidlá na prí-
mestskú dopravu nepoužívajú.
Ďalšia výčitka, ktorú som zazna-
menal, sa týkala údajne malého
množstva nástupíšť. Je ich tam
presne toľko, koľko je v Trenčíne 
smerov na diaľkovú a prímestskú
dopravu.“

  Je park v ohrození?

M. Beďatš: „Park je plocha ur-
čená na zeleň, pričom územný
plán umožňuje menšie sakrálne,
či kultúrne stavby, menšie stra-
vovacie i športové zariadenia.
O parku sme veľmi dlho diskuto-
vali s investorom. Docielili sme,
aby kaviarne, reštaurácie, galé-
riu a požičovňu športových po-
trieb pre aktivity v parku presu-
nul z poschodí na prízemie. 
 Dnes sú tu tri stavby – býva-
lá železničná stanica a reštaurá-
cie Rotunda a Markus. Celková
plocha parku je 46 tisíc m2. V sú-
časnosti je zastavaných 1 100
m2, čiže 2,4 percenta z celkovej 2

plochy parku. Záber Terminálu
bude 2 050 m2, čo je 4,4 percenta2

z celkovej plochy. Spolu to pred-
stavuje pre budúcnosť 3 150 m2

zastavanej plochy, čiže 6,8 per-
centa z celkovej plochy parku.
Maximálna miera zastavania
parku môže byť 10 % a minimál-
na miera zelene musí byť 80 %.
Sú tu aj spevnené plochy – chod-
níky, priestor pri altánku a aj 
okolie budovy starej žel. stanice,

kde v súčasnosti parkujú autá.
Od investora požadujeme dopro-
jektovať spevnené rozptylové plo-
chy tak, aby boli dodržané limity,
ktoré územný plán v parku defi -
nuje. Popri tom počítame aj s re-
zervou, keďže v budúcom období 
sa pri rekonštrukcii parku môžu
niektoré chodníky meniť. Mini-
málny podiel zelene je dosiahnu-
tý aj tým, že sa započítavajú aj 
dve tretiny vegetačných striech
pavilónov budovy Terminálu.
Funkčne by mala byť časť strechy
využitá napríklad aj na športové 
aktivity. Čiže aj v prípade parku
je výstavba Terminálu v súlade 
s územným plánom, a to funkčne 
a aj v podiele zastavanosti i zele-
ne. Park sa stane bezpečným, už 
nebude mať len tranzitnú funk-
ciu. Ľudia tu budú môcť prežiť 
pekné a príjemné chvíle.“

  V akom štádiu je
projekt Terminál z hľadiska
územného konania?

Ján Forgáč, vedúci ÚSŽPDaI 
Mesta Trenčín: „Investor požia-
dal v decembri 2013 o územné 
rozhodnutie. Konanie je dnes pre-
rušené, kým Ministerstvo životné-
ho prostredia nevydá právoplatné 
rozhodnutie o vplyve stavby na ži-
votné prostredie (tzv. EIA).“

  Plusy a mínusy?

M. Beďatš: „Občania Trenčína,
jeho návštevníci, ale aj turisti 
cestujúci z a do Trenčína si za-
slúžia inú stanicu, ako ju pozná-
me dnes. Mesto a pravdepodobne 
ani štát nebudú mať prostriedky
na vybudovanie novej trenčian-
skej stanice ešte niekoľko rokov.
My sme si stanovili požiadavky
k investorovi týkajúce sa bezpeč-
nosti, komfortu, rozsahu záme-
ru, ako aj prepojenia (otvorenia)
Terminálu smerom do parku
a tak aj centra mesta. Rozsah vy-
bavenosti v rámci stavby Termi-
nálu je prijateľný k dobe aj k polo-
he. Vo svete je aktuálny trend, že 
takéto polyfunkčné centrá vzni-
kajú pri dopravných uzloch.
 Treba si uvedomiť, že zámer 
vzniká v zastavanej časti mes-
ta a nie na zelenej lúke a v da-
ných priestorových podmienkach
nie je možné spraviť všetko tak,
ako v podmienkach bez obme-
dzení. V celkovom kontexte, keď 
postavíme na váhu plusy aj mí-
nusy zámeru z ekonomického,
urbanistického, sociálneho, ale 
aj turistického pohľadu, bude 
Terminál pre naše mesto určite 
prínosom.“ (RED)
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V marci začnú s kanalizáciou aj v Opatovej
Pribudnú tam 4 čerpacie stanice a 185 kanalizačných 
prípojok. Celkovo bude v tejto mestskej časti dobudova-
ných 2 452 metrov kanalizácie, čo predstavuje investíciu 
za 658 610 eur. 

Po tom, čo sa budovanie ka-
nalizácie naplno rozbehlo v časti
Zámostie, stavbári začnú kopať 
už aj v Opatovej. Ako prvé začnú
v marci práce na Opatovskej ulici
pri družstve, na uliciach Pod drie-
ním a Mlynská.

Podľa informácií od zhotovi-
teľa stavby budú rozkopané úseky 
v dĺžke asi 40 metrov, pričom prí-
stup k nehnuteľnostiam bude pre
obyvateľov zabezpečený. Za urči-
té obmedzenia, ktoré vzniknú pri
budovaní kanalizácie sa občanom
ospravedlňujeme.

Výstavba kanalizácie
v Opatovej potrvá do októbra.

Po prácach na prístupovej komu-
nikácii k družstvu, uliciach Pod
driením a Mlynskej budú postup-
ne rozkopané aj časť komunikácie
Niva, Mníšna ulica, Horeblatie,
10. apríla a Opatovská ulica.
 Podrobné informácie o po-
stupe prác ako i o obmedzeniach
v hromadnej doprave, ktoré roz-
kopávky prinesú, budú zverejňo-
vané priebežne, bezprostredne
pred ich realizáciou.
 Dostavba kanalizácie v Opa-
tovej je súčasťou veľkého infraš-
truktúrneho projektu „Intenzi-
fi kácia čistiarní odpadových vôd,
odkanalizovanie a zásobovanie 

pitnou vodou v Trenčianskom re-
gióne“. Ide o najväčší projekt 
v oblasti životného prostredia
v našom regióne s celkovým ob-
jemom necelých 84 miliónov eur.
Príspevok z eurofondov je viac

ako 48 miliónov eur, zo štátneho
rozpočtu viac ako 8 a pol milióna
eur a zvyšnú časť uhradia Tren-
čianske vodárne a kanalizácie a.s.
Mesto Trenčín je v nich najväčším
akcionárom. (RED)

Budovanie kanalizácie na Ulici J. Psotného.

Úrad má prácu pre 215 poberateľov dávok
Budú vykonávať najmä práce súvisiace so zabezpečovaním 
čistoty v meste a práce administratívneho charakteru.

Základnú dávku v hmot-
nej núdzi po novom štát bude
vyplácať len tým osobám, kto-
ré mesačne odpracujú v rámci
malých obecných služieb alebo
dobrovoľníckych prác 32 ho-
dín. Po tom, čo do platnosti
vstúpila novela zákona o pomo-
ci v hmotnej núdzi, sa primátor
mesta Richard Rybníček zišiel
s riaditeľkou Úradu práce, soci-
álnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

v Trenčíne Zdenkou Tvrdou. 
Dohodli sa na spoločnom po-
stupe tak, aby mohli poberatelia 
dávky v hmotnej núdzi s trvalým 
pobytom v Trenčíne vykonávať 
menšie obecné služby v rozsa-
hu 32 hodín mesačne. Zo strany 
mestského úradu je pripravená 
požiadavka na 215 pracovní-
kov – poberateľov dávok. Dve 
stovky budú prednostne po-
máhať pri pravidelnom čistení 

Trenčína, ostatní budú vypo-
máhať v administratíve. Podľa
informácií z ÚPSVaR v Tren-
číne je predpoklad, že ich bude
mesto môcť využívať od apríla
2014.

  NEZAMESTNANÝCH
UŽ MESTO VYUŽÍVA

 Aktuálne vykonáva menšie
obecné služby pre Mesto Tren-
čín 59 uchádzačov o zamest-
nanie v rozsahu 64 až 80 hodín
mesačne. Sú zaradení na po-
mocné práce pri údržbe verejnej
zelene, čistia verejné priestran-
stvá, upratujú a vykonávajú ďal-
šie pomocné práce v budovách
a areáloch materských škôl, za-
bezpečujú prístupnosť Mestskej
veže, pomáhajú pri chode Cen-
tra seniorov a vykonávajú po-
mocné administratívne práce
na mestskom úrade.  (RED)

Zima nám 
zatiaľ ušetrila
Čím viac sa z balíka, ktorý
rieši celkovú údržbu ciest 
v meste, minie na zimnú 
údržbu, tým menej zostane
na opravy a čistenie ciest
v meste. Platí to aj naopak.

Do 1. februára 2014 mi-
nulo mesto Trenčín na tohto-
ročnú zimnú údržbu so
zarátaním decembrových vý-
jazdov 68 480,30 eur. Údržba
počas minulej zimy vyšla
na 266 771,88 eur. Rozdiel je
značný – 198 291,58 eur. Ušet-
rené peniaze sa budú môcť 
použiť na stavebnú údržbu
miestnych komunikácií, opra-
vy ciest, chodníkov a pod. Po-
dobná zima bola naposledy 
v roku 2011. Vtedy bolo v ja-
nuári do údržby investovaných
48 195,47 eur, v januári 2014 to
bolo 33 542,20 eur. (RED)

Aj takíto vieme byť k svojmu mestu
Mesto Trenčín od začiatku 

tohto roka odstránilo už dve 
skládky odpadu. Tri skládky 
sú v riešení, pričom polícia má 
indície k ich pôvodcovi. Jed-
nu veľkú skládku rieši v spolu-
práci s odborom starostlivosti 
o životné prostredie Okresné-
ho úradu v Trenčíne. Pomôžu 
fotopasce?  V rozpočte na tento rok

mesto počíta s nákupom foto-
pascí, ktoré sa budú využívať 
najmä na miestach, kde sa vy-
tvárajú nelegálne skládky od-
padu. Spravovať ich bude Mest-
ská polícia. Pôvodcovi skládky 
hrozí pokuta a povinnosť sklád-
ku odstrániť. Ak sa pôvodca
skládky nezistí a skládka sa na-
chádza na mestskom pozemku,
mesto zabezpečuje jej odstrá-
nenie za peniaze z rozpočtu.

Primátor na VMČ
 Na najbližšom stretnutí Výboru mestskej časti Juh sa 3. 
marca v KC Aktivity na sídlisku Juh zúčastní okrem poslancov 
za túto mestskú časť a zástupcov mestského úradu aj primátor 
mesta Richard Rybníček. Začiatok je o 18.00 hodine.

  ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 17. 3. 2014 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 26. 3. 2014 o 16.00 v KD Istebník

VMČ Juh 3. 3. 2014 o 18.00 v KC Aktivity

VMČ Sever 12. 3. 2014 o 16.00 v KS Kubra
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Voľba prezidenta Slovenskej republiky 2014
Celkom 50 volebných miestností sa pre 50 volebných 
okrskov v meste Trenčín otvorí 15. marca 2014 o 7. hodi-
ne. Termín pre možné druhé kolo je o dva týždne neskôr.

 Deň konania voľby urči-
lo rozhodnutie predsedu Ná-
rodnej rady Slovenskej repub-
liky. V sobotu 15. marca budú
môcť ľudia odovzdať svoj hlas
vo volebných miestnostiach
od 7. do 22. hodiny. Ak ani je-
den z kandidátov na prezidenta

Slovenskej republiky nezíska
nadpolovičnú väčšinu platných
hlasov, druhé kolo sa uskutoč-
ní v sobotu 29. marca 2014. Aj
v tento deň sa voľba preziden-
ta v meste Trenčín uskutoční
od 7.00 do 22.00 hod.
 Na organizačno-technické

zabezpečenie voľby prezidenta
primátor mesta Trenčín v súla-
de s § 3 ods. 2 zákona č. 46/1999
Z. z. o spôsobe voľby preziden-
ta Slovenskej republiky, o ľudo-
vom hlasovaní o jeho odvolaní
a o doplnení niektorých ďalších
zákonov určil volebné okrsky 
a volebné miestnosti v každom
volebnom okrsku. 

Číslo 
okrsku

Volebná miestnosť Vymedzenie územia volebného okrsku

1.
Veliteľstvo síl výcviku
a podpory OS SR (ODA),
Hviezdoslavova 205/16

Nám. sv. Anny, Hasičská, Farská, Hviezdoslavova, Horný Šianec, Nám. SNP, J. Braneckého,
Marka Aurélia, Matúšova, Mierové nám., M. Nešporu, Palackého, Kniežaťa Pribinu, 
Rozmarínova, Sládkovičova, Jaselská, Štúrovo nám., Vajanského, 1. mája, Mariánske
námestie, Hviezdová, Vojtecha Zamarovského

2. GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA
1. mája 167/3

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

3.
Kultúrne stredisko 
DLHÉ HONY
28. októbra 1169/7 

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

4.
Kultúrne stredisko 
DLHÉ HONY
28. októbra 1169/7 

Soblahovská nepárne č. 1 – 39

5. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bezručova 1228/66

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

6. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bezručova 1228/66

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

7. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Dlhé Hony 1155/1 

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

8. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Dlhé Hony 1155/1

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

9. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Dlhé Hony 1155/1

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

10. MATERSKÁ ŠKOLA
Stromová 2538/3

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

11. MATERSKÁ ŠKOLA
Stromová 2538/3

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

12. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L. Novomeského 2692/11

Západná, Saratovská 2 a 4

13. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L. Novomeského 2692/11

Jána Halašu

14.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L. Novomeského
2692/11 

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

15.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L. Novomeského
2692/11 

K. Šmidkeho 

16. Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183

Šafárikova

17. Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183

Bazovského, Liptovská, Južná

18. Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183

Gen. Svobodu, Vansovej, Nám. Svätej rodiny

19. Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183

Kyjevská, Mateja Bela nepárne č. 37 – 55

VYMEDZENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV, MIESTNOSTÍ A ÚZEMIA:
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20. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9

Mateja Bela nepárne čísla
1 – 35

21. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9

Mateja Bela všetky párne čísla 

22. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9

Halalovka č. 1 – 20

23. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9

Halalovka č . 21 – 40 

24. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9

Halalovka č. 41 – 71

25. Zariadenie pre seniorov
Lavičková 2383/10

Lavičková, Východná

26.
TRENČIANSKA UNIVERZITA
A. DUBČEKA
Študentská 1638/3 

Nábrežná, Švermova, Študentská, Komenského, Smetanova

27.
TRENČIANSKA UNIVERZITA
A. DUBČEKA
Študentská 1638/3

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

28. MATERSKÁ ŠKOLA
Švermova 1631/24

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

29. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Hodžova 1487/37

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

30. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Hodžova 1487/37

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

31. CENTRUM SENIOROV,
Osvienčimská 1720/3

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

32. CENTRUM SENIOROV,
Osvienčimská 1720/3

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

33. MATERSKÁ ŠKOLA 
Opatovská 654/39

Žilinská, Clementisova, 

34. MATERSKÁ ŠKOLA 
Opatovská 654/39

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

35. MATERSKÁ ŠKOLA 
Opatovská 654/39

Pádivého, Sibírska

36.
Kultúrne stredisko 
OPATOVÁ
Opatovská 96/220

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

37. Kultúrne stredisko KUBRA
Kubranská 63/94

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

38. Kultúrne stredisko KUBRA
Kubranská 63/94

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

39.
Kultúrne stredisko
KUBRICA
Kubrická 56/60

Kubrická

40. Stredná odborná škola 
Pod Sokolice 519/14

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

41. Stredná odborná škola 
Pod Sokolice 519/14

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

42. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Veľkomoravská 2160/12 

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

43. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Veľkomoravská 2160/12 

Hollého , Ľ. Stárka , Piešťanská

44.  ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Veľkomoravská 2160/12 

Duklianskych hrdinov

45. MATERSKÁ ŠKOLA
Medňanského 360/34

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

46. KD ISTEBNÍK
Medňanského 360/34

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

47. ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM
Kožušnícka 72/4

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

48. ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM
Kožušnícka 72/4

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

49.
Kultúrne stredisko 
ZLATOVCE
Hlavná 495/10

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

50.
Kultúrne stredisko 
ZÁBLATIE
Záblatská 2/27

Dolné Pažite, Ku kyselke, Pri parku, Poľnohospodárska, Rybáre, Sigôtky, Bratislavská
párne č. 52 – 116, Záblatská, Kňažské 
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Voliť možno kdekoľvek, ale s voličským preukazom
V blížiacich sa prezidentských voľbách môžu ľudia opäť
využiť možnosť hlasovať aj mimo svojho trvalého bydlis-
ka. O voličský preukaz treba požiadať do 14. marca 2014. 
Do našej uzávierky tak v Trenčíne urobilo 177 občanov.

  KTO JE OPRÁVNENÝ
VOLIČ

Právo voliť prezidenta SR
majú občania Slovenskej repub-
liky, ktorí najneskôr v deň voľby 
dovŕšili 18 rokov a zdržiavajú sa
v deň voľby na území Slovenskej
republiky. Hlasovania sa môže
zúčastniť:

  volič, ktorý je zapísaný v zo-
zname voličov príslušného vo-
lebného okrsku a predloží ob-
čiansky preukaz,

  volič, ktorý nemá trvalý po-
byt na území SR a dostaví sa
v deň voľby do volebnej miest-
nosti (zápis do zoznamu voli-
čov okrsková volebná komisia 
v tomto prípade zaznamená
v jeho slovenskom cestovnom
doklade),

  volič, ktorý sa v deň voľby 
dostaví do volebnej miestnosti
s voličským preukazom,

  volič, ktorý sa v deň voľby 
dostaví do príslušnej volebnej 
miestnosti a platným občian-
skym preukazom preukáže, že

má trvalý pobyt v mieste, ktoré
patrí do volebného okrsku,

  volič, ktorý predloží rozhod-
nutie súdu o vykonaní opravy 
alebo doplnení zoznamu vo-
ličov príslušného volebného
okrsku.

  VOLIČSKÝ PREUKAZ 
VYDÁ MESTO

 Voličovi, ktorý nebude môcť 
voliť vo volebnom okrsku, v kto-
rého zozname voličov je zapísa-
ný, vydá mesto na jeho žiadosť 
voličský preukaz a zo zozna-
mu voličov ho vyčiarkne. Tento
preukaz ho oprávňuje na zápis
do zoznamu voličov v ktorom-
koľvek inom volebnom okrsku.
Žiadosť o vydanie voličského
preukazu podáva volič osobne,
písomne, elektronickou formou
alebo prostredníctvom ním spl-
nomocnenej osoby. O vydanie
preukazu môže požiadať v úrad-
ných hodinách v Klientskom
centre (evidencia obyvateľstva)
Mestského úradu v Trenčíne.

Pre 1. kolo voľby najneskôr
do 14. marca 2014. Ak sa usku-
toční 2. kolo voľby, voličské pre-
ukazy sa budú vydávať do 28.
marca 2014.

   NEZABUDNITE 
NA PREUKAZ 
TOTOŽNOSTI

 Volič hlasuje osobne. Zastú-
penie nie je prípustné.  Po prí-
chode do volebnej miestnosti je
povinný preukázať svoju totož-
nosť predložením občianskeho
preukazu. Ak volič nepredlo-
ží občiansky preukaz a žiadny 
z členov okrskovej volebnej ko-
misie ho nepozná, komisia ho
požiada, aby svoju totožnosť 
preukázal svedectvom dvoch
osôb známych v komisii. Ak tak
volič neurobí, hlasovanie sa mu
neumožní.

  SVOJMU KANDIDÁTOVI 
KRÍŽIK

 Volič vo volebnej miestnos-
ti dostane od okrskovej voleb-
nej komisie hlasovací lístok
a prázdnu obálku opatrenú štát-
nym znakom Slovenskej repub-
liky. Pred hlasovaním sa musí
odobrať do priestoru určeného
na úpravu hlasovacích lístkov.
Tam na hlasovacom lístku ozna-
čí kandidáta, za ktorého hlasuje
a to tak, že pri vybratom kandi-
dátovi urobí značku „X“ v rám-“
čeku umiestnenom pred priez-
viskom kandidáta a hlasovací

lístok vloží do obálky. 

  ZA PLENTU NEMÔŽE
ÍSŤ S VOLIČOM
ČLEN KOMISIE

  Volič, ktorý nemôže sám upraviť 
hlasovací lístok pre zdravotné
postihnutie alebo preto, že ne-
môže čítať alebo písať, má právo
vziať so sebou do priestoru ur-
čeného na úpravu hlasovacích
lístkov iného voliča, nie však čle-
na okrskovej volebnej komisie,
aby zaňho hlasovací lístok pod-
ľa jeho pokynov upravil a vložil
do obálky.

   AKO ŽIADAŤ 
O PRENOSNÚ VOLEBNÚ 
SCHRÁNKU

 Volič, ktorý sa nemôže do-
staviť do volebnej miestnosti
zo závažných, najmä zdravot-
ných dôvodov, má právo požia-
dať okrskovú volebnú komisiu
o vykonanie hlasovania mimo
volebnej miestnosti do prenos-
nej volebnej schránky. Svoju po-
žiadavku môže nahlásiť do 14.
marca 2014 na MsÚ v Trenčíne,
tel.: 032/6504 244, v deň volieb
(15. 3.) na tel.: 032/6504 309
alebo príslušnej okrskovej vo-
lebnej komisii.
 V prípade 2. kola do 28. mar-
ca na MsÚ tel.: 032/6504 244,
počas volieb (29. 3.) na tel.:
032/6504 309 alebo príslušnej
okrskovej volebnej komisii.
 (RED)

KANDIDÁTI NA FUNKCIU PREZIDENTA SR 

BÁRDOS Gyula, 55 r., pedagóg, Senec

BEHÝL Jozef, Mgr., 57 r., občiansky aktivista, Bratislava

ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr., 70 r., advokát, Bratislava

FICO Robert, doc. JUDr., CSc., 49 r., predseda vlády Slovenskej
republiky, Bratislava

FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS, 75 r. lekár –
kardiochirurg, Bratislava

HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr., 61 r., poslanec Národnej rady 
Slovenskej republiky, Nitra

JURIŠTA Ján, PhDr., 69 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

KISKA Andrej, Ing., 50 r., manažér, Poprad

KŇAŽKO Milan, 68 r., herec, Bratislava

MARTINČKO Stanislav, 61 r., generálny riaditeľ spoločnosti,
Košice

MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc., 75 r., vysokoškolský
pedagóg – vedec, Bratislava

MEZENSKÁ Helena, Mgr., 40 r., poslankyňa Národnej rady
Slovenskej republiky, Poprad

OSUSKÝ Peter, MUDr., CSc., 60 r., lekár, pedagóg, poslanec 
Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
 sa 29.1.2014 vzdal kandidatúry

PROCHÁZKA Radoslav, doc. JUDr., PhD., 41 r., poslanec
Národnej rady Slovenskej republiky a vysokoškolský pedagóg,
Bratislava

ŠIMKO Jozef, JUDr., 63 r., primátor mesta Rimavská Sobota,
Rimavská Sobota

ZBER STARÝCH 

ELEKTROSPOTREBIČOV

V sobotu 22. marca 2014 organizuje Mesto 

Trenčín v spolupráci so Združením výrobcov 

elektrospotrebičov pre recykláciu odvoz

starých spotrebičov priamo z domácností.

Zber starých elektrospotrebičov je bezplatný.

Ako na to?

Môžete zatelefonovať na Mestský úrad Trenčín na 032/650 44 18 alebo 
poslať e-mail na cachova@trencin.sk a nahlásiť nasledovné údaje:k

1. Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť. 

2. Vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a tel. kontakt.

V určený deň bude z vašej adresy nahlásený elektroodpad odobraný.Elek-
troodpad musí byť vyložený vo vchode bytového domu alebo za bránou 
rodinného domu už o 9.00 hod. ráno v deň zberu, nie na ulici. Zároveň je 
potrebné, aby ste v priebehu dňa až po odvoz umožnili vstup do týchto 
priestorov. Z časových dôvodov nie ja možné vynášať elektroodpad z by-
tov, pivníc a povál.

POZOR! Vaše údaje môžete nahlasovať do 17. marca 2014, telefonicky počas 
úradných hodín Mestského úradu, e-mailom kedykoľvek do tohto termínu. 
Odvezieme veľké spotrebiče (chladničky, práčky, televízory...), ako aj malé 
spotrebiče (vysávače, žehličky, kávovary, fény...),  ktoré tiež nepatria do bež-
ného kontajnera.
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Mladí z Trenčína sú dobrovoľníkmi roka 2013
Anna Kacejová, Mária Macho-

vá a Martina Jurčáková z Trenčí-
na získali za svoju dobrovoľníc-
ku činnosť ocenenie Dobrovoľník
roka Trenčianskeho kraja 2013.
Anna Kacejová sa venovala práci
so skautskými dievčenskými od-
dielmi, pomáhala pri organizá-
cii detského tábora, projektoch
skautov a starostlivosti o skaut-
ský dom. Stala sa víťazkou v ka-
tegórii výchovná činnosť. Ocene-
nou v kategórií sociálna práca je
Mária Machová, ktorá sa uplynu-
lý rok zameriavala najmä na po-
moc sociálne slabším rodinám,
organizovala zbierky a rôzne akti-
vity pre tieto rodiny, pomáhala im

v domácnosti. Martina Jurčáková
získala najviac hlasov od verejnos-
ti na internete. Organizovala semi-
náre Európskej študentskej únie
na viacerých vysokých školách,
študentské diskusie a športové
podujatia, koordinovala zahranič-
né vzťahy Študentskej rady vyso-
kých škôl SR. Ocenenia v piatich
kategóriách odovzdali víťazom
22. februára na galavečere v Klu-
be Lúč. Spomedzi 18 nominantov
vybrali odborná porota a široká
verejnosť päť mladých ľudí. Išlo už
o tretí ročník podujatia zamerané-
ho na dobrovoľnícku činnosť mla-
dých ľudí vo veku 14 až 30 rokov.
Viac na www.dobrovolnik.org.

Video mladíkov z Trenčína 
boduje, dajte mu svoj hlas

Po zverejnení na interne-
te sa video okamžite stalo hi-
tom. Dokument má 25 minút.
Chlapci z trenčianskeho teamu
Freerun Slovakia (Dominik So-
uhrada, Denis Seliak, Marián
Mojžiš, Jakub Halgoš a Michal
Marček) v ňom, putujúc po Slo-
vensku, predvádzajú neuveri-
teľné kúsky z disciplín zvaných
parkour a freerunning. Neide
pritom o extrémny šport, ale
skôr o umenie pohybu, umenie
prekonávať prekážky so zacho-
vaním estetičnosti pohybu. 

Cieľom mladých Trenčanov
bolo nakrútiť video o tom, aké je
Slovensko krásne a okrem kra-
jiny tak spropagovať aj disciplí-
ny, ktorým sa venujú.

Cestu si naplánovali, vybrali 
vhodné miesta, zabalili tri foto-
aparáty, päť objektívov, spacáky 
a vyrazili. 
 Video sa pod názvom PAR-
KOUR – Dokument o slo-
venskej prírode nachádza aj 
na webstránke Medzinárod-
ného festivalu horského fi l-
mu a dobrodružstva HORY 
A MESTO, kde je súčasťou vi-
deosúťaže amatérskych fi lmá-
rov a počtom získaných hlasov 
zatiaľ vedie. Hlasovať o najlep-
šie video je možné do 30. mar-
ca. Cenu získa video s najväč-
ším počtom hlasov.
 Viac o disciplínach 
a o tíme Freerun Slovakia 
na www.freerunslovakia.com.

Najvyššie izraelské ocenenie 
pre manželov Rehákovcov
 V Zrkadlovej sieni Prima-
ciálneho paláca v Bratislave 
odovzdal štát Izrael 11. februá-
ra ocenenie Spravodliví medzi 
národmi piatim Slovákom. Ich 
mená budú navždy vytesané 
do Múru cti v Záhrade Spra-
vodlivých v múzeu holokaustu 
Jad Vašem. Medzi nimi budú aj 
mená manželov Petra a Márie 
Rehákovcov z Trenčína. Medai-
lu a čestný diplom z rúk veľvy-
slanca štátu Izrael na Slovensku 
Alexandra Ben-Zviho za nich 
prevzal syn Peter Rehák.
 Ocenenie manželom in me-
moriam udelili za záchranu 
šesťtýždňovej dcéry Zity man-

želov Ignáca a Alžbety Löwen-
beinovcov. Malú Zitu v augus-
te 1944 ako vlastnú prichýlili 
vo svojom dome a zachránili ju 
tak pred nemeckou deportáciou 
do koncentračného tábora. Jej 

rodičia utiekli do hôr, kde sa im 
podarilo prežiť posledné me-
siace vojny. Po oslobodení sa 
Löwenbeinovci vrátili k Rehá-
kovcom a trvalo niekoľko týž-
dňov, kým našli nový domov 
a mohli si vziať svoje dieťa späť. 
So záchrancami boli v kontak-
te až do Máriinej smrti (1959). 
Potom sa kontakt pretrhol 
a obnovil až v roku 2012 me-
dzi synom rodiny Rehákovcov, 
Petrom, a Zitou Löwenbein-
-Kurzovou. Obaja (na fotogra-
fi i) sa po rokoch zišli v Bratisla-
ve na odovzdávaní ocenení ľudí 
nežidovského pôvodu za zá-
chranu Židov v čase ich vyhla-

dzovania počas druhej svetovej 
vojny. Slovensko má v zozname 
múzea Jad Vašem v Izreali zapí-
saných už 534 Slovákov.
 FOTO: HOSPODÁRSKE NOVINY
 PAVOL FUNTÁL

Martina Jurčáková
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Hľadajú domov
V trenčianskej karantén-
nej stanici sú opäť noví 
obyvatelia. Ak si plánujete 
zadovážiť psieho spoloč-
níka, možno vás oslovia 
práve tieto psíky čakajúce
na nového majiteľa.

 Asi päťročný kríženec bern-
ského salašníckeho psa Pepo
bol nájdený 20. januára na že-
lezničnej stanici v Trenčíne. Je
menšieho vzrastu, veľmi spolo-
čenský, učenlivý a neagresívny,
vhodný do domu so záhradkou.

 Asi ročnú Daru našli
na Ulici Kňažské v Zlatovciach
s obojkom, bez známky a bez
čipu. Rada sa hrá, najvhod-
nejší by bol pre ňu dom so zá-
hradou, pri zvládnutí hygienic-
kých návykov ale môže byť aj
v byte. Je učenlivá.

 Asi 4-ročného Deryla rasy 
Tosa inu pravdepodobne vysa-
dili z auta neďaleko útulku. Je
to psík veľkého plemena, na-
priek tomu je milý a neagresív-
ny. Hoci vzhľadom vzbudzuje
rešpekt u ľudí, jeho povaha je
pokojná.

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.

HK Štart Trenčín buduje
vlastnú hráčsku základňu
Organizovaná ženská hádzaná sa v Trenčíne hrá 
od roku 1925, na budúci rok to bude už 90 rokov. Opýtali 
sme sa prezidenta klubu HK Štart Trenčín Jána Bakoša:

  Trenčianska hádzaná
mala počas svojej éry niekoľ-
ko vrcholov, kedy naposledy 
fanúšikovia oslavovali veľký 
úspech?

V sezóne 2006/07 sme zís-
kali bronzovú medailu v súbo-
ji o Majstra Slovenska. Pora-
zili sme Iuventu Michalovce 
3 : 2 na zápasy. Rozhodujú-
ce víťazstvo sme získali na ich 
palubovke.

  Ktorej kategórii sa dnes 
v HK Štart Trenčín najlepšie
darí?

 Všetky vekové kategorie si 
počínajú veľmi dobre. Najväčšiu 
radosť nám robia staršie žiačky 
a mladšie dorastenky. Nielen vý-
sledkami, ale hlavne predvádza-
nou hrou. Veľmi ma teší naprí-
klad obhájenie prvenstva našich 
starších žiačok na medzinárod-
nom turnaji ENJOY CUP 2014 
v Michalovciach.

  Kde trénujete a hráte 
zápasy?

 Zápasy hráme v mest-
skej športovej hale. Trénujeme 
v hale a aj v telocvični SOŠ slu-
žieb a obchodu. Na základných 

školách na uliciach Na doli-
nách, Novomeského a Hodžovej 
máme trénigové procesy v rámci 
školských športových stredísk.

  Aké máte ciele 
do budúcna?

Vytvoriť čo najmasovejší zá-
klad hráčok. V súčasnom ob-
dobí pracujeme na projekte Pre 
zdravý život detí, do ktorého za-
pojíme všetky vekové kategórie 
detí základných škôl v Trenčí-
ne a v jeho blízkom okolí. Chce-
me vytvoriť vlastnú kvalitnú 
hráčsku základňu pre postup-
ný prechod do družstva žien cez 
mladšie a staršie dorastenky. 
K tomu slúži aj možnosť celo-
ročného náboru. Stačí si nájsť 
informácie na www.milujem-
hadzanu.banda.cz alebo kon-
taktovať trénera Róberta Hur-
toňa (0911 522 313, e-mail: 
hurtolro @mail.t-com.sk). (RED)

VOLEJBALOVÝ 
TURNAJ DOMA
VYHRALI TRENČIANKY
 Centrum voľného času
Trenčín (CVČ TN) zorgani-
zovalo v spolupráci so ZŠ Vý-
chodná 24. januára priateľský 
volejbalový turnaj „O pohár 
CVČ TN“. Turnaja sa zúčast-
nili štyri družstvá dievčat:
1. VK Púchov, Stredná umelec-
ká škola Trenčín, ZŠ Rudolfa
Hečku Dolná Súča a volejbalo-
vé družstvo CVČ TN. Po napí-
navom súboji sa víťazstva doč-
kal tím CVČ TN. Keďže tento
turnaj mal myšlienku putov-
ného pohára, koncom júna sa
ujme jeho organizovaním 1.
VK Púchov v spolupráci s ta-
mojším CVČ. Budeme držať 
našim dievčatám palce, nech
sa im podarí obhájiť víťazstvo
aj mimo domácej pôdy.
 TEXT A FOTO: J. G.

DOTÁCIE NA AKTIVITY 
V OBLASTI ŠPORTU

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením
Mesta Trenčín č. 7/2012 „O poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 
Trenčín“ Mesto Trenčín vyhlasuje“

dotačné kolo na aktivity v oblasti 
športu a telesnej kultúry v roku 2014

  na činnosť
  na mimoriadne akcie a reprezentáciu

 Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom
len na základe riadne vyplnenej žiadosti na predpísanom 
formulári spolu s povinnými prílohami a dotazníkom pre 
športové kluby a oddiely na území mesta Trenčín, ktoré nájdete 
na www.trencin.sk – Mesto Trenčín – transparentné mesto 
– tlačivá – šport a mládež a za predpokladu, že žiadateľ má 
vysporiadané záväzky voči mestu.
 Informácie o podmienkach poskytovania dotácií nájdete vo 
VZN č. 7/2012, ktoré je uverejnené na webovej stránke mesta
Trenčín: www.trencin.sk – Mesto Trenčín – Transparentné mesto – 
Všeobecne záväzné nariadenia.

Uzávierka prijímania žiadostí je 15. marec 2014.

 K hodnoteniu budú na komisiu mládeže a športu predložené 
len kompletne vyplnené žiadosti so všetkými povinnými 
prílohami a dotazníkom (pri projektoch určiť aj dátum, miesto 
a čas realizácie).
 Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín, 
Mierové nám. 2, (pondelok – štvrtok v čase od 8.00 – 16.30 h, 
v piatok od 8.00 – 14.00 h) alebo poštou (rozhoduje dátum 
pečiatky na obálke).

OTESTOVALI 
NOVÁČIKOV
 V moravskom Havířove si
spolu s pretekármi z Poľska,
Českej republiky a Slovenska
zmerali sily na turnaji aj ka-
ratisti z trenčianskeho klubu
Laugaricio. Medzi 22 deťmi
boli prevažne nováčikovia,
ktorí nastúpili do klubu len
minulú jeseň. V súbornom
cvičení Kata 7 – 11 ročných
vybojoval prvenstvo Jakub
Maňko, medzi 14 – 15 roč-
nými skončil prvý Matej Pet-
rovský. V športovom zápase
kumite sa na prvé miesto pre-
bojovali Michal Štastný (12 –
13 r. + 60 kg) a Kamil Staník
(14 – 15 r. – 52  kg).
 TEXT: ARCHÍV KLUBU
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Novinkou roka 2014 budú
farmárske jarmoky
Mierové námestie v Trenčíne bude v tomto roku žiť tra-
dičnými podujatiami, ku ktorým sa po prvý raz pridajú 
jarmoky prezentujúce farmárov.

 Už v apríli sa budú na ná-
mestí snažiť návštevníkov upú-
tať výrobcovia pestrofarebných
kraslíc, veľkonočných korbáčov
a ľudovo-umeleckých výrob-
kov s tematikou jari. Nemali by 
chýbať ani ďalšie symboly Veľkej
noci a chutné jedlá v stánkoch
s občerstvením. Veľkonočný jar-
mok potrvá od 9. do 12. apríla.

  JARMOK VIACKRÁT
DO ROKA 

 Prvý farmársky jarmok je
v pláne už v prvý májový deň
tohto roka. Ako povedala vedú-
ca Útvaru kultúrno-informač-
ných služieb mesta Trenčín Jan-
ka Sedláčková, už minulý rok sa
počas Majálesu konal skúšobný 
farmársky jarmok, ktorý mal veľ-
ký úspech. „Chceli by sme založiť 
novú tradíciu farmárskych trhov,
ktoré podporujú regionálnych vý-
robcov poľnohospodárskych pro-
duktov, propagujú zdravý životný
štýl a ponúkajú tradičné sloven-
ské potraviny od konkrétnych ne-
anonymných výrobcov z blízkych
regiónov.“ S ponukou predsta-“
viť svoju produkciu verejnosti sa
na farmárov obráti mesto ešte

niekoľkokrát. „Radi by sme pri-
pravili farmársky jarmok na za-
čiatku každého ďalšieho mesiaca
od júna až do októbra,“ hovorí J. “
Sedláčková.

  ZAUJÍMAVÉ „NOCI“ 
V TRENČÍNE

 K tradičnej májovej Noci mú-
zeí a galérií, do ktorej sa mesto
Trenčín zapája už niekoľko rokov,
sa minulý rok pridala aj európska
Noc literatúry. Počas nej známe
osobnosti čítali diela svetovej li-
teratúry na viacerých netradič-
ných verejných miestach, konali
sa stretnutia so spisovateľmi a ko-
morné koncerty. Toto podujatie sa
aj v Trenčíne stretlo s veľkým zá-
ujmom, preto sa naň mesto teší
opäť. V posledný májový deň by sa
malo pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa detí Mierové námestie
premeniť na miesto zábavy a hier. 
 K novinkám v kultúrnom
programe tohto roka by malo
patriť aj nočné open air podu-
jatie O Vodníkovi Valentínovi
v závere júna. „Vzhľadom na jeho 
fi nančnú náročnosť výsledok zá-
visí od úspechu viacerých žia-
dostí o granty, ktorými by mal 

byť projekt spolufi nancovaný,“
upresňuje J. Sedláčková.
 Ak sa všetko podarí, v uli-
ciach mesta vystúpia profesio-
nálni aj amatérski umelci a vy-
rozprávajú celý životný príbeh
Valentína.

  KULTÚRNE LETO

 Od júla do augusta bude Tren-
čín hostiť účinkujúcich, ktorí do-
tvoria jeho prázdninovú atmo-
sféru. Pôjde najmä o koncertné
a divadelné predstavenia pripra-
vené pre návštevníkov zdarma.
Úvodný koncert Trenčianskeho
kultúrneho leta sa plánuje na 6.

júla. Rozlúčkou s letom by mal
byť 28. ročník mestského festi-
valu ľudovej kultúry a zábavy,
trenčiansky jarmok s burčiakom,
lokšami a remeselníkmi Pri tren-
čianskej bráne.
 Jeseň prinesie na námestie
BIOjarmok a pravdepodobne aj
záverečný októbrový farmársky 
jarmok. V novembri sa mesto
po druhý raz zapojí do Noci di-
vadiel, pripomenie si 25 rokov
slobody a privíta návštevníkov
Festivalu francúzskych fi lmov.
Advent bude v Trenčíne opäť 
v znamení podujatí pod názvom
Čaro Vianoc pod hradom.
 (RED), FOTO (RJ)

Prečo ísť v marci do Klubu Lúč?
Odpovedá riaditeľ a dramaturg Klubu Lúč Kamil Bystrický.

V marcovej 
ponuke Prvej 
komornej di-
vadelnej scé-
ny v Trenčíne 
a Klubu Lúč 
sa objaví 16.
marca zná-

me divadlo STOKA s najnovšou
inscenáciou v réžii Blaha Uh-
lára Pevný podnos. Divadlo re-
prezentovalo Slovensko v roku
2013 na prestížnom divadelnom
festivale v New Yorku. Prvýkrát 
v histórii Klubu Lúč budeme 24.
marca organizovať žáner opery.
Pôjde o jednoaktovú videooperu
Zub za zub pre sólistu, predsam-
plovaný zbor, extenzívny vokál,
cimbal a soprán saxofón. Tra-
dične hostíme nedeľné detské di-
vadelné predstavenia, tentokrát 
to budú rozprávky Ako išlo vajce 

na vandrovku a Rytier Bajaja.
 V rámci dramaturgie hudob-
ných žánrov privítame kapely
Slobodná Európa, CHVM, Pu-
ding pani Elvisovej, Fuera Fon-
do, Billy Barman, Xindl X a iné.
Novinkou bude aj cestovateľský
festival „Cestou necestou“, ktorý
štartuje 8. marca už od 13. hodi-
ne a bude pokračovať až do ne-
skorých večerných hodín pred-
náškami známych cestovateľov.
Začiatkom marca sa priestory
Prvej komornej divadelnej scény
v Klube Lúč zmenia aj na krea-
tívny priestor trenčianskeho di-
vadla Kolomaž, ktoré začína
skúšať autorskú inscenáciu Ko-
munál s plánovanou premiérou
v júni tohto roku.
 Podrobný program divadel-
ných a koncertných predstavení
nájdete v časti KAM v Trenčíne.

DOTÁCIE NA AKTIVITY V OBLASTI KULTÚRY
A ZÁUJMOVEJ UMELECKEJ ČINNOSTI

V súlade so Všeobecno-záväzným nariadením
Mesta Trenčín č. 7/2012 „O poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta
Trenčín“ Mesto Trenčín vyhlasuje“

grantové kolo na aktivity v oblasti kultúry 
a záujmovej umeleckej činnosti na rok 2014

Mesto môže poskytnúť dotáciu právnickým osobám, ktorých 
zriaďovateľom nie je mesto a fyzickým osobám – podnikateľom, 
ktorí:

  majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta,
  pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území mesta,
  poskytujú služby obyvateľom mesta.

 Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len 
na základe riadne vyplnenej žiadosti na predpísanom formulári 
spolu s povinnými prílohami a za predpokladu, že žiadateľ má 
vysporiadané záväzky voči mestu. 
 V grantovom kole budú podporené iba projekty, ktoré 

budú zrealizované do konca roka 2014.

 Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií, ich 
používania a zúčtovania, tlačivá žiadostí spolu s informáciami 
o ich vyplnení, ako aj presné znenie č. VZN 7/2012 sú k dispozícii 
na webovej stránke www.trencin.sk alebo na Útvare kultúrno-
informačných služieb MsÚ v Trenčíne, tel.: 032/650 47 10.
 Uzávierka prijímania žiadostí je 10. 3. 2014

 Na rokovanie komisie kultúry budú predložené len kompletne 
a čitateľne vyplnené žiadosti so všetkými povinnými prílohami.
 Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín,
Mierové nám. č. 2, (pondelok – štvrtok 8.00 – 16.30 h, piatok 
8.00 – 14.00 h) alebo zaslať poštou (rozhoduje dátum poštovej 
pečiatky na obálke).
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
  Kedy budú dorobené kana-

lizačné prípojky na Ulici Mati-
ce slovenskej? A. H.
Monika Čižnárová, projektová 
manažerka TVK, a. s.:

Prípojky na Ul. Matice slo-
venskej budú ukončené do kon-
ca mája 2014.

  Prečo sa vypína mestské 
osvetlenie už takmer o 6.30 
hod.? Myslím si, že to nepri-
spieva k bezpečnosti nielen pri 
chôdzi po chodníku, ale ani 
pri prechádzaní cez cestu.
 DANIELA GOMBIKOVÁ
Roman Sabadka, útvar inter-
ných služieb:

Verejné osvetlenie je v Tren-
číne centrálne naprogramova-
né tak, že časy zapínania a vy-
pínania osvetlenia sú určené
pre každý deň samostatne podľa
astronomického času východu
a západu slnka. Po dlhodobom
pozorovaní a skúmaní svetel-
ných podmienok sme nastavili
tieto časy tak, aby sa osvetlenie
ráno vypínalo 20 minút pred vý-
chodom slnka a večer sa zapína
15 minút po západe slnka. Bež-
ným štandardom v iných mes-
tách je osvetlenie ráno vypínať 
30 minút pred východom slnka
a večer zapínať 30 minút po zá-
pade slnka. Porovnaním týchto
časov zistíme, že v našom meste
svietime o 25 min. dlhšie.

Úplne ideálne by bolo ovlá-
dať časy zapínania a vypínania
osvetlenia podľa hodnoty inten-
zity osvetlenia v jednotlivých
častiach mesta Trenčín, ktoré
sa môžu v rovnakom čase líšiť 
aj napríklad vzhľadom na poča-
sie. Výsledkom by boli rozdiel-
ne časy ovládania osvetlenia
v rôznych častiach mesta, ktoré
by sa ale i tak medzi sebou líši-
li rádovo len v minútach. Stá-
le hľadáme najlepšie riešenie aj
vzhľadom na schválené fi nančné
možnosti mesta.

  Zaujímal by ma výrub stro-
mov na Palackého ulici pri 
Piaristickom gymnáziu. Prečo 
sa uskutočnil a ako budú stro-
my nahradené?  LUBOŠ JARGAŠ
Patrícia Omachelová, útvar in-
terných služieb:

V minulom roku bolo asano-
vaných 5 agátov na oznámenie
útvaru stavebného, životného
prostredia, dopravy a investícií.

Agáty rástli na parcele piaris-
tov. Stromy boli staré, väčšina
z nich ohrozovala okolie z dô-
vodu naklonenia nad komuni-
káciu a parkovacie plochy. Je-
den bol rozlomený v korune
až do polovice kmeňa. Väčšina
stromov bola už druhotne na-
padnutá v dreve hubami, kto-
ré spôsobujú zníženie pevnost-
ných parametrov dreva a tým
možnosť zlomenia alebo rozlo-
menia stromu za nepriaznivého
počasia. 
 Bol to výrub na oznámenie,
preto nebola stanovená náhrad-
ná výsadba. Tá bude môcť byť 
realizovaná po vytvorení vhod-
ných podmienok pre výsadbu –
jamy pre výsadbu s dostatočným
objemom pre pôdu, čo v tomto
prípade bude trochu problema-
tické, nakoľko značne zasiahnu
do chodníka a obmedzia jeho
používanie. Ak by sa uskutočni-
la výsadba, budú musieť byť po-
užité stromy s úzkou korunou,
ktorá bude dostatočne vysoko
nasadená.
 Je tu totiž problém s prejaz-
dom nákladných skriňových
áut, ktoré dolné partie stromov
neustále olamovali, čím stromy 
poškodzovali. 

  Čo sa stalo s obrazom 
kúpajúcich sa ľudí, ktorý bol 
na stene v teraz už bývalom 
vstupe na letnú plaváreň? ROBO
Róbert Buchel, Mestské hospo-
dárstvo a správa lesov, m. r. o.:
 Obraz, ktorý bol vo vstup-
nej hale letného kúpaliska, bol
zvesený a je dočasne uskladne-
ný na krytej plavárni. Zámer je
umiestniť ho v priestoroch kry-
tej plavárne.

  Prečo je pri Družbe povole-
né parkovanie len pre pracov-
níkov Národnej banky Sloven-
ska, keď táto inštitúcia tam už 
nie je? OĽGA JACKOVÁ
Beáta Tichá, útvar stavebný, 
životného prostredia, dopravy 
a investícií:
 Pozemok, na ktorom sa na-
chádza parkovisko, je v súkrom-
nom vlastníctve Národnej banky 
Slovenska. Zrušenie dopravné-
ho značenia je možné iba na žia-
dosť vlastníka pozemku.

  Kedy bude dokončený 
nový podchod pod žel. traťou 

na Sihoti IV z Opatovskej 
cesty smer Kubra?  MARTIN
Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
 Podľa vyjadrenia zhotovi-
teľa je predpokladaný termín
sprevádzkovania podchodu
v mieste bývalého priecestia
v Kubre približne september
2014.

  Brezina je plná popada-
ných stromov. Nedalo by sa to 
prosím vyčistiť?  IGOR S.
Robert Buchel, Mestské hospo-
dárstvo a správa lesov, m. r. o.:
 V lesoparku Brezina sa na-
chádza na zemi popadané, nevy-
užité drevo nižšej kvality zo su-
chých a poškodených stromov.
Tento stav kulminuje od zruše-
nia Strediska údržby lesopar-
ku Brezina, ktoré permanentne
zabezpečovalo údržbu Breziny.
Stredisko bolo predchádzajú-
cim vedením mesta zrušené, za-
mestnanci boli prepustení a bola

uzatvorená zmluva so spoloč-
nosťou Marius Pedersen, ktorá
mala zabezpečovať starostlivosť 
o lesopark.
 Súčasné vedenie mesta robí
kroky k tomu, aby sa daný stav
zmenil a mohli sme sa plnohod-
notne venovať zelenému kleno-
tu, akým Brezina svojou jedi-
nečnou polohou určite je. Stav
na Brezine sa snažíme zmeniť aj
tým, že sme zaviedli pravidelný 
zber smetí, v lete minulého roku
sme poopravovali hlavné detské
ihrisko, opravili sa oba náučné
chodníky a vždy pred víkendom
sme chystali drevo k verejným
ohniskám. Aj tento rok budeme
v lesoparku Brezina pokračo-
vať v údržbe a verím, že dôjde aj
k spracovaniu suchých a popa-
daných stromov, osadeniu no-
vých lavičiek, smetných nádob
a iných ďalších vecí, ktoré budú
spríjemňovať pobyt občanov
a návštevníkov v lesoparku.



CINEMAX
4. 3. | Čarovná flauta
Záznam azda najznámejšej opery W. A.
Mozarta zo Salzburského festivalu.

od 6. 3. | 300: Vzostup 
impéria

Akčná snímka nakrútená podľa naj-
novšieho komixového románu Franka
Millera Xerxes.

od 6. 3. | Dobrodružstvá 
pána Peabodyho 
a Shermana
Animovaná komédia pre celú rodinu.

od 13. 3. | Kráska a zviera
Francúzsky romantický fi lm.

od 27. 3. | Noe

Katastrofi cká dráma o  konci sveta re-
žiséra Darrena Aronofského, tvorcu
Čiernej labute a  ďalších výnimočných
fi lmov. V hlavnej úlohe Russell Crowe.

od 13. 3. | Fair play
Český fi lm o mladej atlétke a dopingu,
ktorý odhaľuje zákulisie vrcholového
športu v Československu v 80. rokoch.

ý j

ARTMAX
Filmy pre náročného diváka každý uto-
rok večer, vstupné 3.50 €, s fi lm kartou
2 €.

ARTKINO METRO
1. – 2. 3. | 19.00 | Angelika
Nové spracovanie nesmrteľného príbe-
hu lásky, ktorý očaril milióny divákov
po celom svete.

2. 3. | 16.00 | Lego príbeh
Detské predstavenie. Originálny počí-
tačovo animovaný príbeh.

1. 3. | 17.00 | Atomic Age
Francúzsky fi lm o  dospievaní a  mla-
dosti. Héléna Klotz zaň získala Cenu

  DIVADLO
2. 3. | 18.00 | Divadlo Normálka: 
Ochotníci
KINO HVIEZDA | Pôvodná divadelná hra
„Ochotníci” je predstavením, ktoré ponú-
ka humor, zamyslenie a oživenie vo forme
pôvodných piesní so živou aj reprodukova-
nou hudbou.

9. 3. | 19.00 | Mestské divadlo 
Trenčín: Všetko o ženách

KINO HVIEZDA | Obnovená premiéra výbor-
nej komédie Mira Gavrana: Všetko o  že-
nách. Najzábavnejšie divadlo o  ženách
a ich skrytom ja. Účinkujú: Anna Maršalo-

j j

vá, Janka Majčíková, Slávka Cvrková, Vero-
nika Lišková, Monika Barboráková, Zuzana
Mišáková, Lucia Souhradová.

10. 3. | 19.00 | Tri tvorivé tvory: 
Večer divadelnej improvizácie

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Pokračovanie spa-
nilej jazdy smiechu a  uvoľnenia v  podaní 
Troch Tvorivých Tvorov. Juraj „Šoko“ Taba-
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ček, Lukáš „Pucho“ Puchovský a  Stanislav
„Stanley“ Staško.

16. 3. | 19.00 | Divadlo Stoka: 
Pevný podnos

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Jedna žena a  dva-
ja muži vstupujú do rôznych situácií, kto-
ré majú niekedy rozumnú logiku, často
sa však vyvíjajú vďaka celkom opačným
motívom. Prirodzenosť narúšajú psychic-
ké poruchy a ochorenia, nejasná sexualita
a iracionalita vo vzájomnej komunikácii.

22. 3. | 17.00, 19.00 | Mestské 
divadlo Trenčín: A. P. Čechov 
– Svadba

KINO HVIEZDA | Mestské divadlo Trenčín
uvedie svoje najnovšie predstavenie. Cha-
raktery, ako ich videl Čechov úplne zblízka.

j j

Klasika a smiech cez slzy v novom vydaní.

26. 3. | 19.00 | Mestské divadlo 
Žilina: Maľované na skle
POSÁDKOVÝ KLUB | Kultový muzikál o naj-
známejšom slovenskom hrdinovi, známy
z  dlhoročného účinkovania na  doskách
SND. Zažijete, čo ste ešte nezažili – fasci-
nujúce spojenie hudby, tanca, svetla, spe-
vu a hereckého umenia.

  KONCERTY
1. 3. | 20.00 | Slobodná Európa 
+ CHVM
KLUB LÚČ |

5. 3. | 18.00 | Desmod, IMT 
Smile
MS ŠPORTOVÁ HALA |

5. 3. | 19.00 | Študentské 
fašiangy
KLUB LÚČ | Hudobný koncert kapiel Puding
pani Elvisovej, Chiki liki tua, Žena z  le-
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soparku, DJ Vili:AM, DJ Stroon.

6. 3. | 19.00 | Šansónový večer 
Lucie Šoralovej
PIANO KLUB | Nenechajte si ujsť šansónový 
večer plný emócií a krásnej hudby v poda-
ní Lucie Šoralovej a kapely La Alma.

p ý j yý

7. 3. | 19.00 | Peter Cmorík
PIANO KLUB | Peter Cmorík s  kapelou, pri 
príležitosti vydania nového radového al-
bumu ...o tebe, vyráža v mesiacoch marec
a apríl 2014 na slovenské tour.

7. 3. | 21.00 | Smola a hrušky 
special unplugged
KLUB LÚČ | Po úspešnom a jedinečnom tur-
né Unplugged & Document tour '13, kto-
ré prinieslo fanúšikom úplne nový zážitok
z  koncertného programu. Kapela odohrá
posledné koncerty v tejto špeciálnej verzii
na jar tohto roku.

8. 3. | 19.00 | Žiarislav a Bytosti
GALÉRIA A  KAVIAREŇ VÁŽKA | Predjarné 
stretnutie s etno folklórnou kapelou.

9. 3. | 18.00 | Koncert klubu 
priateľov vážnej hudby
TRENČIANSKE MÚZEUM | Účinkujú Katarína 

y

Turnerová – harfa, Eugen Prochác – vio-
lončelo.

14. 3. | 19.00 | Aurelius Quintet
GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA | Posedenie pri
jazzovej hudbe so známou trenčianskou
kapelou.

14. 3. | 20.00 | Latino: Azucar 
Cubana
PIANO KLUB | Live: Azucar Cubana (Cuba, 
SK), Animácie a tanečná show: Zuzka Paš-
ková-Soukupová.

15. 3. | 20.00 | Iveta Bartošová 
live koncert s kapelou
PIANO KLUB | Koncert.

15. 3. | 20.00 | Fuera Fondo 
+ Queens of everything + 
afterparty
KLUB LÚČ | Tanečné ska s prímesou balkán-
skej, punkovej a reggae muziky.

16. 3. | 16.00 | Organový 
koncert
PIARISTICKÝ KOSTOL | František Beer, organ.

21. 3. | 21.00 | Billy Barman + 
Walter Schnitzelsson

KLUB LÚČ | Koncert v  rámci celoslovenskej
šnúry.

22. 3. | 18.00 | Benefičný 
koncert o.z. K.U.K.O
POSÁDKOVÝ KLUB | Jozef Hollý & Band (pia-
no show).

22. 3. | 20.00 | Xindl X
KLUB LÚČ | Koncert.

24. 3. | 19.00 | Zub za zub
KLUB LÚČ | Jednoaktová video opera pre
sólistu, predsamplovaný zbor, extenzívny
vokál, cimbal a  soprán, saxofón. Vznikla
počas rezidencie autorov v júni 2013 v re-
zidenčnom centre Banská Štiavnica Con-

jj

tempory.

26. 3. | 16.00 | Hrajú nám pre 
radosť
POSÁDKOVÝ KLUB | Koncert detí Základnej
umeleckej školy K. Pádivého.

28. 3. | 19.00 | Doga+ 
Bijouterrier
PIANO KLUB | Koncert.

  FILM

18. 3. – 13. 4. | Mestská veža

Česko očami Slovákov
Výstava fotografií
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28. 3. | 19.00 | The Erbetes 
Quartet
GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA | Večer s jazzo-
vou hudbou.

28. 3. | 21.00 | No puls /krst 
CD/ + Plus minus + All these 
memories + Fishface + Bod 
omylu
KLUB LÚČ | Koncert skupín.

29. 3. | 20.00 | Dopelord + Major 
Kong + Macumba + The public
KLUB LÚČ |

29. 3. | 20.00 | Arakain Dymytry 
tour 2014
PIANO KLUB | Koncert.

30. 3. | 19.00 | Gwyn Ashton Trio 
(Austrália-UK/CZ)
PIANO KLUB | Austrálsko-britský bluesrock 
zeppelinovského strihu…

  PARTY
14. 3. | 22.00 | Swagga ragga 
party
KLUB LÚČ | Účinkujú: Junior smile (CZ), Dis-
tanc (SK), Major pirate (Waddup sound
CZ), Derek (Bad boyz CZ), Old hunta (Bad
boyz CZ).

  PRE DETI
6. 3. | 17.30 | Silnejší – slabším
GALÉRIA A  KAVIAREŇ VÁŽKA | Detské pred-
stavenie o Perníkovej chalúpke.

9. 3. | 16.00 | Divadlo 
ZkuFraVon: Ako išlo vajce 
na vandrovku
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Detský divadelný 
klub. Cirkusovo-bábkové predstavenie pre
deti predškolského veku a 1. stupňa ZŠ.

17. 3. | 8.00 – 14.00 | Deň 
ľudovej rozprávky
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Jednodňo-
vé kráľovstvo plné šibalstiev, fi gliarskych
kúskov a  ukážok ľudovej kultúry. Príďte
sa zabaviť a pohrať so starou slovenčinou
v  spoločnosti krojovaných detských kni-
hovníčok! Knižnica je v  tomto roku celo-
slovenským koordinátorom sprievodných
aktivít podujatia na  počesť významného
rozprávkara Pavla Dobšinského. Bližšie
informácie a  kontakty: 032/746 07  15,
deti@vkmr.sk

17. 3. | 10.00 | Hľadáme stratenú 
rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a rodičia z MC Sr-
diečko si spoločne čítajú v knižnici na Ha-
sičskej, v pobočke na Juhu a na Dlhých Ho-
noch.

18. 3. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a rodičia z MC Sr-
diečko si spoločne čítajú v  knižnici v  po-
bočke Kubra.

21. 3. | 16.30 | 1. Detský ples

POSÁDKOVÝ KLUB | Tanečná zábava pre naj-
menšie deti v doprovode rodiča plná zaují-
mavého programu.

23. 3. | 16.00 | Rytier Bajaja

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Detský divadelný 
klub. Bábkové predstavenie o  statočnom
rytierovi Bajajovi, ktorý zachráni prin-
ceznú a celé kráľovstvo, uvedie Teatro Ne-
line.

29. 3. | 15.00 – 18.00 | Aranžérka 
– predstavujeme povolania
OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky pre deti.

31. 3. | 9.30 | Kráľ čitateľov
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Slávnostné
vyhodnotenie výsledkov súťaže o „naj či-
tateľa“ spomedzi detí, ktoré navštevujú
knižnicu. Deti opäť dokázali, že čítanie je
stále „in“. Viac na www.vkmr.sk.

31. 3. | 13.30 | Danka a Janka
VEREJNÁ KNIŽNICA KC KUBRA | Čítanie z ob-
ľúbenej detskej knihy Márie Ďuríčko-
vej a  tvorba ilustrácií obľúbených postáv
v rámci Školského klubu detí pri ZŠ na Kub-

j ýý

ranskej ulici. Kontakt: 032/743 73  68,
kubra@vkmr.sk

utorok | 16.00 | Detský Canis 
Klub
DEJDARKA | Aktivity pre deti od  6 rokov, 
kde môžu za prítomnosti špeciálne tréno-
vaných psov rozvíjať svoje schopnosti a so-
ciálne, komunikačné a pohybové zručnosti
a  dozvedia sa všeličo zaujímavé zo sveta
psov, prírody a životného prostredia.

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 | 10.00 – 11.00 | Tvorenie 
s potešením
KC AKTIVITY | Tvorivé dopoludnie pre deti 
od  2 rokov v  sprievode jedného z  rodi-
čov. 4. 3. Fotorámik s opičkou, 11. 3. Zošit
na  kreslenie, 18. 3. Jar prišla – jarná de-
korácia. 

  VÝSTAVY
Miloš Alexander Bazovský
GMAB | Stála expozícia.

17. 3. – 27. 4. | Jozef Bajus: 
Vzdialené volania
GMAB | Jozef Bajus vychádza z  textilnej
tvorby, ale jej hranice prekračuje aj k iným
médiam: experimentuje s  objektmi a  in-
štaláciami, využíva ready-mades, predme-
ty každodenného života (noviny, kancelár-
ske potreby), pracuje s technikami fortáže,
koláže, asambláže, perforovaním či knihou
ako objektom. Často reaguje na  aktuálne
politické či ekologické témy a  aj udalosti
zo svojho života, ktoré svojou tvorbou ko-
mentuje.

3. – 31. 3. | Hobby seniorov 
z DOSu
CENTRUM SENIOROV | Sociálne služby mes-
ta Trenčín. Vernisáž výstavy sa uskutoční 
3. 3. o 14.00 hod.

1. – 10. 3. | Výstava 6. 
medzinárodné bienále pastelu
VÝSTAVNÉ PRIESTORY TSK |

1. – 19. 3. | Naše palety
GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA | Výtvarné diela 
učiteľov ZUŠ K. Pádivého.

1. – 17. 3. | Klub foto 2014
POSÁDKOVÝ KLUB |

3. – 31. 3. | Najobľúbenejšie 
knihy
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Výstavka 
kníh pre deti s podtitulom Deti, zoznámte
sa s niečím novým!

12. 3. – 9. 4. | Stretnutie 
– Setkání
VÝSTAVNÉ PRIESTORY TSK | 29. družobná 
výstava výtvarníkov a  fotografov regió-
nov Trenčín a  Uherské Hradište. Vernisáž
12. 3., 17.00.

13. 3. – 10. 4. | Pamätník odboja 
Zlínskeho kraja
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava k  75. výročiu 
vzniku česko-slovenského protifašistické-
ho odboja.

14. 3. – 27. 4. | Jozef Bajus – 
Vzdialené volania
GMAB | Inšpiratívna výstava výtvarných
diel nabitých výraznou energiou. Netra-
dičné materiály spracované netradičnými
spôsobmi.

17. 3. – 11. 4. | Méta 2013
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografi í čle-
nov fotoskupiny Méta pri TNOS.

18. 3. – 13. 4. | Česko očami 
Slovákov
MESTSKÁ VEŽA | Výstavu pripravili Mesto 
Trenčín a Česká centrála cestovného ruchu

ý

– CzechTourism Slovensko.

  PRE SENIOROV
11. 3. | 15.00 | Kvalita života 
seniorov v opatrovateľských 
zariadeniach
CENTRUM SENIOROV | Prednáška.

13. 3. | 14.00 | Výroba 
veľkonočných pozdravov
CENTRUM SENIOROV |

19. 3. | 10.00 | Ateliér odevov 
a dizajnu pre dámy každého 
veku
CENTRUM SENIOROV |

28. 3. | 14.00 | Skleróza 
multiplex
CENTRUM SENIOROV | Prednáška.

  CVIČENIE
1. – 31. 3. | 9.00 – 20.00 |
Centrum pohybu a tanca
MS ŠPORTOVÁ HALA | Step aerobik, bosu, 
fi t lopty, PortDeBras, piloxing, body work
+ cvičenie pre deti od 4 mesiacov, mládež
a dospelých. Kontakt: 0903 449 732

pondelok | 18.30 – 20.00 |
Cvičenie pre zdravie a radosť
KC AKTIVITY | Naťahovací a  zahrieva-
cí či-kung, osem kusov brokátu a  24 fo-
riem tai-či. Prihlasovanie a  info na  tel.
0903 440 503.

štvrtok | 8.15 – 9.30 | Cvičenie 
na chrbticu
KC AKTIVITY | Jednoduché cviky pre zdravú
chrbticu a kĺby. Prihlasovanie a info na tel.

y p

0908 210 940.

streda | 18.15 – 19.15 | 24 foriem
Tai –či
KC AKTIVITY | Naťahovací a  zahrievací či-
-kung, 24 foriem tai-či.

Jeana Viga pre najlepší francúzsky de-
but roku 2012.

4. – 5. 3. | 19.00 | 12 rokov 
otrokom

Strhujúci príbeh o  mužovi, ktorý sa
z ničoho nič ocitol spútaný v reťaziach.
Zo dňa na  deň prišiel o  všetko a  ostal
mu iba boj o prežitie a viera v slobodu.

5. 3. | 15.30 | Ozveny 
festivalu študentských 
filmov XII.
15.30 Blok animovaných fi lmov, 16.30
Blok dokumentárnych fi lmov, 17.30
Blok hraných fi lmov

6. 3. | 17.30 | Príbeh filmu: 
Odysea: Epizóda 12.
Ďalšia časť fi lmu o fi lmoch.

6. 3. | 19.00 | Všetky moje 
deti
Slovenský fi lm. Ústrednou postavou
je charizmatický farár Marián Kuff a
a jeho misia do prostredia biedy a bez-
nádeje v  zabudnutých rómskych osa-
dách.

7. 3. | 17.00 | Moja vlasť
French Film Week. Víkendová ochut-
návka najzaujímavejších francúzskych
fi lmov z  prehliadky „Crème de la crè-
me“ organizovanej v  spolupráci Film
Europe Media Company a Francúzskym
kultúrnym inštitútom na Slovensku.

7. 3. | 19.00 | Veľké preteky
French Film Week

7. 3. | 21.00 | Operation 
libertad
French Film Week

8. 3. | 17.00 | Hvezdár
French Film Week

8. 3. | 19.00 | 17 dievčat
French Film Week

8. 3. | 21.00 | S Molierom 
na bicykli
French Film Week

9. 3. | 16.00 | Chrobáčikovia
Detské predstavenie

9. 3. | 19.00 | Mníška
French Film Week

11. – 12. 3. | 19.00 | 
Futurologický kongres

Sci-fi  fi lm, ktorý kombinuje prvky hra-
ného a animovaného fi lmu.

13. 3. | 9.30 | Lásky čas
Babybio (premietanie pre mamičky
na MD). Romantický fi lm.

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

pondelok, streda, štvrtok, 
piatok | Flyfit – cvičenie
v hojdacích plachtách
KC AKTIVITY | Funkčný tréning, strečing
a rôzne výdržové cviky na dosiahnutie rov-
nováhy a stabilizácie celého tela. Cvičenie
výborne pôsobí na chrbticu, kĺby a vnútor-

y

né orgány tela. Na cvičenie je potrebné sa
dopredu telefonicky nahlasovať u lektorky
na 0915 692 154.

nedeľa | 9.00 – 12.00 | Systema 
– tréningy ruského bojového
umenia
KC AKTIVITY | Nácvik prirodzených refl e-
xov, reálnych bojových situácií na ulici pri
prepade, obrana proti viacerým súperom
a ozbrojeným útočníkom.

štvrtok | 19.00 – 20.00 | Dance
& power
KC AKTIVITY | Dynamická hodina v  aerób-
nom pásme.

pondelok, streda, piatok |

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.

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

utorok | 16.45 – 17.45 |

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

utorok, štvrtok | Cvičenie 
pilates pokročilí
KC AKTIVITY |

štvrtok | 19.00 – 19.50 |

Cvičenie pilates začiatočníci
a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na hlboký
svalový systém, podporu krížovej chrbtice
a  laterálne hrudné dýchanie. Zostava cvi-
kov natiahne skrátené a  posilní oslabené
svaly.

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.

pondelok | 18.30 – 19.30 |

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

streda | 18.00 – 19.00 | Kruhový 
tréning
KC AKTIVITY | Formát kruhového tréningu
spočíva v  súbore cvikov, ktoré sú odcvi-
čené jeden cvik po druhom s využitím fi t-
ness náčinia. Cviky sa cvičia v jednom kru-
hu za  sebou bez prestávky, sú zamerané
na precvičenie všetkých partií tela.

utorok | 18.00 – 19.30 | Joga
v dennom živote
KC AKTIVITY | Cviky sú navrhnuté pre po-
stupný a  trvalý rozvoj človeka a  cvičenie
je otvorené voči všetkým – bez ohľadu
na  vek a  fyzickú kondíciu.  Vhodné aj pre
začiatočníkov.

pondelok | 18.30 – 20.00 | Jemná
Vinyasa Jóga
MC SRDIEČKO KC STRED | Cvičenie vhodné
pre všetkých – ženy, mužov; najmä pre za-
čiatočníkov.

utorok | 9.00 – 9.45 | Joga pre
mamičky
MC SRDIEČKO KC STRED | Cvičenie vhod-
né pre mamičky už 6 týždňov po  pôrode.
Vezmite dieťa so sebou a príďte.

utorok | 18.30 – 20.00 | Joga
v tehotenstve
MC SRDIEČKO KC STRED | Vhodný pohyb 
v  období tehotenstva pre rozhýbanie
a uvoľnenie.

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

streda | 19.00 | Mamy 
na fitlopte
MC SRDIEČKO KC STRED | Večerné cvičenie. 
Fitloptu si rezervujte na č. 0911 581 549.

  PREDNÁŠKY
4. 3. | 16.00 | Rodinné príbehy 
bez rodín
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Prezentácia
knihy Mgr.  Branislava Ladického, zosta-
venej pri príležitosti 40. výročia Detského
mestečka Trenčín – Zlatovce na  základe
autentických výpovedí odchovancov, vy-
chovávateľov a  ďalších zainteresovaných
ľudí. Podujatie je spojené s  diskusiou
o histórii a súčasnosti Detského mestečka
– cyklus „Poznávame Trenčanov“.

5. 3. | 9.00 | Ochrana osobných 
údajov
TSK | Seminár.

10. 3. | 16.00 | Hlavné zásady 
pestovania ovocných drevín 
v tvare štíhleho vretena...
POSÁDKOVÝ KLUB |

12. 3. | 16.00 | Najmodernejšia 
letecká technika v súčasnosti, 
konštrukčné novinky
POSÁDKOVÝ KLUB |

20. 3. | 16.00 | Vznik I. 
Slovenskej republiky a jej 
monetárna politika
POSÁDKOVÝ KLUB |

20.3. | 17.00 | Trenčianske 
mosty v minulosti
GALÉRIA A  KAVIAREŇ VÁŽKA | Prednáška – 
Ing. Vojtech Brabenec.

20. 3. | 16.00 | Nemôžem 
spávať!
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Pravidelná
diskusia s odborníkmi na podporu dušev-
ného zdravia, tento raz na tému: Poruchy
spánku. Aké sú príčiny a možnosti liečby?

30. 3. | 17.00 | Jozef Ďuráči
GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA | Ľudovo ume-
lecké remenárstvo, prednáška s ukážkami.

  KURZY
4., 11. 3. | 17.30 – 19.00 | 
Náramok z kože
OC LAUGARICIO | Tvorivý ateliér pre dospe-
lých.

5. 3. | 18.00 – 20.00 | Klub 
patchwork
KC AKTIVITY |

8. 3. | 10.00 | Maľba na hodváb: 
Šatka
M&G CENTRUM | Vhodné aj pre začiatoční-
kov.

11. 3. | 17.00 | Bezplatný 
workshop meditácie – Sila 
ticha
KS DLHÉ HONY | Vedie Jwalanta Völckner, 
Mníchov. So slovenským prekladom.

12. 3. | 17.00 | Skladané a gélové 
sviečky
M&G CENTRUM | Vhodné aj pre začiatoční-
kov.

18., 25. 3. | 17.30 – 19.00 | Jarná 
bytová dekorácia
OC LAUGARICIO | Tvorivý ateliér pre dospe-
lých. Pre veľký záujem je nutné prihlásenie
na 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk

22. 3. | 9.00 – 16.00 | Školenie 
animátorov voľného času
KC AKTIVITY | Prihlášky a  informácie:
0905 015 122, www.stageman.pl.

26. 3. | 17.00 | Háčkujeme 
veľkonočné vajíčka
M&G CENTRUM | Pre mierne pokročilých.

29. 3. | 10.00 | Maľovanie 
kraslíc: technika, batika 
a reliéf
M&G CENTRUM | Vhodné aj pre začiatoční-
kov.

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

streda | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk III. ročník 
a príprava na skúšky DELF
KC AKTIVITY |

utorok | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk I. ročník
KC AKTIVITY |

pondelok, streda | 14.00 –
19.00 | Klavírna škola
KC AKTIVITY |

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

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

utorok | 18.00 – 21.00 | Klub 
keramikárov pre dospelých
KC AKTIVITY |

štvrtok | 17.00 – 20.00 | Klub 
keramikárov pre dospelých
KC AKTIVITY |

streda | 15.00 – 17.30 | Klub JDS 
č. 30
KC AKTIVITY |

pondelok | 17.30 – 18.30 | Klub 
ruskej konverzácie začiatočníci
KC AKTIVITY | Prihlasovanie 
na 0908 210 940.

pondelok | 18.30 – 19.30 | Klub 
ruskej konverzácie pokročilí
KC AKTIVITY | Prihlasovanie 
na 0908 210 940.

  INÉ
1. 3. | 10.00 – 16.00 | Fašiangy 
na hrade
TRENČIANSKY HRAD |

13. 3. | 15.30 | Zázrak
Seniorbio (premietanie pre seniorov).
Nový hraný fi lm Juraja Lehotského. Prí-
beh dievčaťa, ktoré sa dostane do po-
lepšovne. Navzdory všetkým zákazom
sa rozhodne žiť svoj život naplno.

13. 3. | 17.00 | SPIRIT OF 45

Britský dokumentárny fi lm o kľúčovom
letopočte v  britskej histórii a  solidari-
te, vďaka ktorej Británia prežila druhú
svetovú vojnu.

13. – 15. 3. | Arcibiskup Bezák 
zbohom...

Večer slovenského fi lmu. Dokumentár-
ny fi lm o Mons. Bezákovi. Scenár a ré-
žia Oľga Záblacká.

14. – 16. 3. | Krásno

Večer českého fi lmu. Čierna komédia
o návrate dvoch štyridsiatnikov do rod-
ného mesta, ktorí sa rozhodnú vyriešiť 
smrť matky jedného z nich.

14. 3. | 21.00 | Vnútri Llewina 
Davisa
Príbeh ambiciózneho a  talentované-
ho mladého hudobníka, ktorý sa snaží 
získať si trochu uznania v čase obrody
folkovej hudby v New Yorku roku 1961.
Hrajú: O. Isaac, C. Mulligan, J. Timber-
lake a ďalší.

15. 3. | 9.00 | Anime play all 
day
Celodenné podujatie Filmového klubu
TEENAGE (9.00 – 18.00) venované ja-
ponskému animovanému fi lmu. (Čle-

j

novia klubu TEENAGE vstup voľný)

16. 3. | 16.00 | Dobrodružstvá 
pána Peabodyho 
a Shermana
Detské predstavenie.

18. 3. | 19.00 | Vnútri Llewina 
Davisa
19. 3. | 19.00 | Klub poslednej 
nádeje
Americký fi lm inšpirovaný skutočnými
udalosťami o  bojovníkovi za  dôstoj-
nosť, vzdelanie a  spoločenské prijatie
HIV pozitívnych ľudí.
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6. 3. | 16.00 | Literárny klub 
Omega
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Pozvánka
pre všetkých členov a priaznivcov literatú-
ry a literárnej tvorby na diskusiu a čítanie
vlastných literárnych prác.

6. – 8. 3. | Kamenár 2014
EXPOCENTER | 12. ročník výstavy kameňo-
priemyslu a geológie.

9. 3. | 8.00 – 14.00 | 
Celoslovenské stretnutie 
numizmatikov
POSÁDKOVÝ KLUB | Spojené s burzou a auk-
ciou numizmatického materiálu.

13., 14. 3. | 15.00 – 19.00 | Mimi 
a mami Bazárik
KC AKTIVITY | Samopredaj – každá mamin-
ka si predáva sama detské a  tehotenské
oblečenie a  potreby pre deti. Sprostred-
kovaný predaj – preberáme kočíky, au-
tosedačky, kresielka, chodítka, stoličky
na  kŕmenie, postieľky, odrážadlá. Detský
hand – made. Záujem o  predaj hlásiť 
na 0902 435 454.

16. 3. | 9.30 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov pivných 
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

20. – 22. 3. | Beauty forum 
Slovakia 2014
EXPOCENTER | 22. ročník medzinárodného
kozmetického veľtrhu.

22. 3. | 7.00 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov mincí, 
medailí a vyznamenaní
POSÁDKOVÝ KLUB |

29. 3. | 7.00 | Burza 
starožitností
EXPOCENTER | Burza starožitností, zbera-
teľských predmetov a zaujímavostí.

29. 3. | 7.00 | Chovateľská burza
EXPOCENTER | Burza exotického vtáctva,
holubov, hrabavej a  vodnej hydiny, králi-
kov a ďalších druhov zvierat.

30. 3. | 16.00 | Jarné vystúpenie 
pre rodičov a priateľov folklóru
POSÁDKOVÝ KLUB | Predstavenie DFS Ra-
dosť.

31. 3. – 5. 4. | Týždeň 
slovenských knižníc
VEREJNÁ KNIŽNICA | Všetky pracoviská. Týž-
deň vyhlásený Slovenskou asociáciou kniž-
níc je v trenčianskej knižnici aj tento raz spo-
jený s Týždňom otvorených dverí. Pripravený
je program pre deti i  dospelých. Knižnica
poskytuje na  všetkých svojich pracoviskách
a pobočkách výhodné služby: bezplatný zá-
pis čitateľov do  knižnice, vrátenie premeš-
kaných výpožičiek kníh bez sankčných po-
platkov.

  ŠPORT
MS ŠPORTOVÁ HALA

1. 3. | 16.00 | ŠK 1. FBC Trenčín – 
ATU Košice
Florbal extraliga muži – Play off  – 1. zápas
štvrťfi nále.

1. 3. | 13.00 | HK Štart Trenčín 
– Šaľa
Hádzaná – ml. dorast.

1. 3. | 18.30 | HK Štart Trenčín – 
Zlatná na Ostrove
Hádzaná – ženy.

2. 3. | 15.00 | ŠK 1. FBC Trenčín – 
ATU Košice
Florbal extraliga muži – Play off  – 2. zápas
štvrťfi nále.

2. 3. | 9.00 – 14.00 | 
Majstrovstvá kraja
Minihádzaná – prípravka.

8. 3. | 11.00, 13.00 | COP Volley 
Trenčín – Skalica
Volejbal – 1. liga muži.

8. 3. | 18.00 | COP Volley Trenčín 
– St. Ľubovňa
Volejbal – Extraliga muži.

9. 3. | 9.00 – 15.00 | Hádzaná – 
ml. žiačky
Turnaj.

10. 3. | 13.00 – 15.00 | Hádzaná – 
ŠŠS turnaj

15. 3. | 11.00 – 13.00 | COP Volley 
Trenčín – Nové Mesto
Volejbal – 1. liga muži.

15. 3. | 17.00 | COP Volley 
Trenčín – 1. kolo play off
Volejbal – Extraliga muži.

15. 3. | 18.00 | TJ Štadion Trenčín 
– Levice
Basketbal – muži.

16. 3. | 10.00 – 15.00 | Hádzaná – 
ml. žiačky
Turnaj.

16. 3. | 15.30 | HK Štart Trenčín 
– Močenok
Hádzaná – ml. dorast.

16. 3. | 17.30 | HK Štart Trenčín 
– Močenok
Hádzaná – ženy.

16. 3. | 11.00, 13.00 | COP Volley 
Trenčín – Žilina
Volejbal – juniori.

22. 3. | 8.00 | ŠK 1. FBC Trenčín – 
Nová Dubnica
Florbal – ml. žiaci.

22. 3. | 11.00 | ŠK 1. FBC Trenčín 
– Partizánske
Florbal – ml. žiaci.

22. 3. | 14.00 | COP Volley 
Trenčín – 1. kolo play off
Volejbal – Extraliga muži.

22. 3. | 16.30 | HK Štart Trenčín – 
Dunajská Streda
Hádzaná – ml. dorast.

22. 3. | 18.30 | HK Štart Trenčín 
– Sereď
Hádzaná – ženy.

22. 3. | 16.00 | ŠK 1. FBC Trenčín 
– semifinále (v prípade 
postupu 1. FBC)
Florbal extraliga muži – Play off  – 3. zápas

23. 3. | 16.00 | ŠK 1. FBC Trenčín 
– semifinále (v prípade 
postupu 1. FBC)
Florbal extraliga muži – Play off  – 4. zápas

23. 3. | 9.00 | Futbal – AS 
Trenčín – U7
Mládežnícky turnaj.

24. 3. | 13.00 – 15.00 | Hádzaná – 
ŠŠS Turnaj

29. 3. | 11.00, 13.00 | COP Volley 
Trenčín – Komjatice
Volejbal – 1. liga muži

29. 3. | 10.00 | TJ Štadion Trenčín 
– Sereď
Basketbal – ml. žiaci.

4 | KAM

20. 3. | 17.30 | Príbeh filmu: 
Odysea: Epizóda 13.
20. 3. | 19.00 | Dva nula

Český fi lm. Futbal na striebornom plát-
ne. Filmový večer organizovaný v spo-
lupráci s  futbalovým klubom AS Tren-
čín. Po  projekcii debata s  vybranými
hráčmi.

21. 3. | 16.30 | Anime play
Pokračovanie Filmového klubu mla-
dých a  jeho vzdelávacieho cyklu ve-
novaného japonskému animovanému
fi lmu pod názvom TEENAGE.

21. 3. | 19.00 | Rozbitý svet
Najlepší britský nezávislý fi lm roku
2012.

21. – 23. 3. | Grandhotel 
Budapešť
Komédia uznávaného režiséra Wesa
Andersona s  hviezdnym obsadením
(Ralph Fiennes, Bill Murray, Jason
Schwartzman, Adrien Brody, Jude Law,
Willem Dafoe).

22. 3. | 17.00 | Klub poslednej 
nádeje
23. 3. | 16.00 | Lego príbeh
Detské predstavenie.

25. – 26. 3. | 19.00 | Veľká 
nádhera
Príbeh starnúceho spisovateľa a  novi-
nára zasadený do trblietajúcej sa vyso-
kej smotánky podmanivého Ríma.

27. 3. | 9.30 | Panika 
v mestečku
Babybio. Animovaná komédia ocenená
ako najlepší dlhometrážny animovaný
fi lm pre deti – Katalánsky MFF v  Sit-
ges 2009.

27. 3. | 16.00 | Ukrutne 
šťastní
Seniorbio. Dánska groteskne ladená
dráma so žánrovými odbočkami ku kri-
minálke, westernu či hororu ocenená
Veľkou cenou Kryštálový glóbus – 43.
MFF Karlovy Vary 2008.

27. – 28. 3. | Hrana

Dokument o  Marekovi Brezovskom,
mladom talentovanom slovenskom
hudobníkovi, ktorý sa predávkoval dro-
gami. Premiéra za  účasti špeciálnych
hostí – jeho priateľov a  spolužiakov
z  bratislavského konzervatória Oscara
Rózsu a Martina Valihoru.

28. 3. – 1. 4. | Febiofest 2014
21. ročník Medzinárodné-
ho fi lmového festivalu. Program
na www.lampart.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 DIVADELNÁ SCÉNA
Prvá Komorná divadelná scéna, Kniežaťa Pribinu 2,
0903 027 910

TSK Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej staniciy p y j j

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

VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolicami 43, www.expocenter.skp
VÝSTAVNÉ PRIESTORY TSK K dolnej stanicij
DEJDARKA Kyjevská 3183, 0905 846 241, www.dejdarka.skyj j
ZKC ELYSEE p pZlatovská 2182/9 (OC Úspech, 1. posch.)p p
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