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032/6504 287.

Železničná stanica sa mení

Novému tretiemu nástupišťu trenčianskej železničnej stanice chýba už len zámková 
dlažba, nové druhé nástupište sa práve buduje. K vlakom sa ľudia dostanú starým pod-
chodom medzi prvým a druhým nástupišťom a ďalej po improvizovanom priechode cez 
koľaje. Viac sa dočítate na strane 2. FOTO: J. Č.

Potvrdené: Akebono prichádza do Trenčína
Jedna z najvýznamnejších investícií v rámci Slovenskej 
republiky smeruje do Trenčína. Spoločnosť Akebono Bra-
ke Europe postaví v priemyselnom parku výrobný závod.
Za predaj pozemkov pribudne do mestského rozpočtu
vyše 960 tisíc eur.

Mestskí poslanci odsúhla-
sili 24. marca predaj pozem-
kov v trenčianskej priemyselnej
zóne o výmere 41 856 metrov
štvorcových za celkovú kúpnu
cenu 962 688 eur pre spoločnosť 
Akebono Brake Europe, Bel-
gicko. Ide o dcérsku spoločnosť 
Akebono Brake Industry Co., Ja-
ponsko, ktorá vybudovaním no-
vého závodu v Trenčíne rozšíri
svoje postavenie na trhu auto-
mobilového priemyslu i v stred-
nej Európe. 

„Od jesene 2011 sme 

absolvovali maratón veľmi ťaž-
kých rokovaní. Som veľmi rád, že 
túto investíciu sme získali v kon-
kurenčnom boji s inými priemy-
selnými parkami v Nitre či Kech-
neci, ale aj v Českej republike,
Maďarsku a Poľsku. Jej príchod 
k nám sme komunikovali v súčin-
nosti so štátnou agentúrou SA-
RIO a tiež s ministerstvom hos-
podárstva,“ uviedol primátor“
Trenčína Richard Rybníček.

„Výhodou nášho priemysel-
ného parku je, že má novú mo-
dernú infraštruktúru, vysoko

nadimenzované siete ale aj na-
pojenie na dopravnú infraštruk-
túru.“ Mesto bolo pri vstupných“
rokovaniach vlastníkom len
časti pozemkov v lokalite prie-
myselnej zóny. „Zvyšnú časť po-
zemkov sme majetkovoprávne 
vysporiadali so štátom – Sloven-
ským pozemkovým fondom tak,
aby boli pripravené v celosti pre 
odkúpenie a výstavbu závodu,“
doplnil primátor.
 Investor plánuje výstavbu
haly na ploche asi 8 000 met-
rov štvorcových, no deklaro-
val svoj záujem v budúcnos-
ti rozšíriť výrobu až na plochu
12 hektárov. Japonská spoloč-
nosť je dnes etablovaná hlavne
na americkom a ázijskom trhu.
Ide o svetového lídra vo vývoji

a výrobe brzdových systémov
pre automobily, motocykle,
koľajové vozidlá a priemysel-
né stroje. V Trenčíne nepôjde
len o montážny podnik. Bude
v ňom i výroba a časom aj vývoj
a výskum.
 Do konca tohto roka by mal
závod začať s produkciou pr-
vých výrobkov. Túto informá-
ciu potvrdili 25. marca predsta-
vitelia investora bezprostredne
po podpise zmluvy. Jej pres-
né znenie jednohlasne schváli-
lo mestské zastupiteľstvo deň
predtým. „Týmto sa to nekončí,
naopak, dnes sa spolupráca s ja-
ponským investorom ešte len za-
čína,“ uviedol primátor Richard“
Rybníček.
 (RED)
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  EDITORIÁL
Milí čitatelia,
vážení Trenčania,

mestské noviny vám vo svojom
štvrtom tohtoročnom vyda-
ní prinášajú niekoľko dobrých
správ. A nie je to žiadny aprílový
žart. Jednu z top informácií sme 
umiestnili na titulnú stranu. Je 
to tak. Veľký japonský investor 
prichádza do Trenčína. Pre 
mestskú kasu to znamená veľ-
mi slušný príjem. Samozrejme,
prínos to bude aj pre ľudí, ktorí 
si v novom závode nájdu prácu. 
 Pozitívne je i hospodáre-
nie mesta a s ním spojené zni-
žovanie dlhu. Viac sa dočítate 
na str. 3.
 Vodičom v Zámostí sa čias-
točne uľaví znovuotvorením
„Čierneho mosteka“, hoci len
do konca roka. 
 Modernizácia železničnej 
trate postupuje pomerne rýchlo
a okrem iných správ, ktoré s ňou
súvisia, sa dozviete aj o preme-
ne železničnej stanice, resp. jej 
nástupíšť.
 Zberný dvor na Zlatovskej 
ulici podstúpil významnú rekon-
štrukciu. Bližšie informácie náj-
dete na str.5.
 Mesto sa s jarným obdo-
bím dalo do čistenia verejných
priestorov a komunikácií. Po-
stupne sa rozbiehajú aj opravy
ciest a chodníkov. Píšeme na str.
5 a 6.
 Pri upratovaní, najmä oko-
lia svojho bydliska, môže pomôcť 
každý z nás. Aj preto na str. 7 
uvádzame Harmonogram jar-
ného upratovania. 
 Mierové námestie sa v tomto
roku zaplní prvýkrát počas Veľ-
konočného jarmoku. Ten prine-
sie aj novinky v podobe tradič-
ných slovenských jedál. Priamo
v centre mesta vyrastie koliba,
v ktorej budú ponúkať napríklad 
aj bryndzové halušky.
 Tešiť sa však môžeme aj 
na Majáles i prvý zo série Far-
márskych jarmokov. Postupne 
sa odohrajú aj koncerty Tren-
čianskej hudobnej jari. Dávame 
do pozornosti str. 9.
V aprílovom Infe je toho ešte ove-
ľa viac. Želáme vám príjemné čí-
tanie a k tomu ešte krátky vinš.
 K novej jari veľa sily, by ste 
v zdraví dlho žili. Na veľkú noc 
veľa vody, spokojnosti a pohody. 

Krásne veľkonočné sviatky praje 
redakcia.

P. S. Najbližšie číslo mestských
novín vyjde 2. mája 2014.

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte

Vyhrajte dve vstupenky na 20. veľtrh potrieb pre záhradkárov
ZÁHRADKÁR, ktorý sa uskutoční 9. – 12. apríla 2014
na Výstavisku EXPO CENTER Trenčín. Vstupenky platia aj
na výstavy VČELÁR, POĽOVNÍCTVO a ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL.

Ktorá slovenská hudobná skupina bude hlavnou hviezdou Majálesu
2014?

Odpovede posielajte do 6. apríla na info@trencin.sk.

  MODERNIZÁCIA ŽELEZNICE

Uzol na Brnianskej zatiaľ bez obmedzení
Od začiatku tohto roka prebieha výstavba podjazdu „Br-
nianska“. V súčasnosti stavbári vŕtajú pilóty podjazdu. 
Ide o súčasť modernizácie železničnej trate.

 Doprava v tomto uzle je za-
tiaľ bez obmedzení. Čiastočné
obmedzenia môžu nastať pri
prácach na prekládke inžinier-
skych sietí, ktoré sa začnú v naj-
bližších týždňoch. Situácia sa
zmení začiatkom leta, kedy je
podľa harmonogramu plánova-
ná výstavba okružnej križovatky 
na Bratislavskej ulici. 

 Ukončenie celého uzla „Br-
nianska“ je v pláne do kon-“
ca tohto roka. Dovtedy budú
v prevádzke súčasné úrovňové
železničné priecestia v Záblatí
a Zlatovciach.
 Ako informoval zhotovi-
teľ stavby, popri okružnej kri-
žovatke na Bratislavskej ulici
bude vybudovaný podjazd pod

železničnú trať približne v po-
kračovaní trasy Brnianskej
ulice. 
 Ďalej v mieste vyústenia
podjazdu na cestu, ktorá spája
Zlatovce so Záblatím, vznikne
okružná križovatka. Dobudo-
vané bude aj predĺženie Ulice
J. Psotného, ktoré sa bude na-
pájať na túto okružnú križo-
vatku. O obmedzeniach v do-
prave budú obyvatelia vopred
informovaní.
 (RED)

Železničná stanica v Trenčíne sa mení
Na treťom nástupišti kladú
zámkovú dlažbu, vo vý-
stavbe je druhé nástupiš-
te. Definitívne ukončenie
prác na modernizácii trate
v železničnej stanici Trenčín
vrátane terénnych úprav
je plánované na november 
2014. 

 Mestské noviny o tom infor-
moval Ľubomír Mitas z Odboru
komunikácie Železníc SR. Zám-
ková dlažba by mala byť na tre-
ťom nástupišti hotová do konca
mája. Ukončená je modernizá-
cia párnych koľají a modernizu-
jú sa nepárne koľaje. Pokraču-
jú práce na druhom nástupišti
vrátane zastrešenia, na výstav-
be podchodu pre cestujúcich

a chodcov ako aj batožinového
podchodu. Realizácia prác pre-
bieha podľa plánu, podľa ktoré-
ho by mal byť podchod pre ces-
tujúcich a chodcov ukončený 

a odovzdaný do užívania v sep-
tembri 2014. V rovnakom ter-
míne je naplánované ukončenie
výstavby prvého a druhého ná-
stupišťa.  (RED) FOTO: J. Č.

Rastie aj nový železničný most
 Výstavba mosta pokračuje budovaním mostovky na dru-
hom pilieri. Následne budú pokračovať na pilieri uprostred
Váhu. „Časť mostoviek na zlatoveckom brehu bude hotová 
do konca roku 2014,“ hovorí Ľubomír Mitas z Odboru komu-“
nikácie Železníc SR. Na trenčianskej strane pokračujú práce
na založení opory a brehového piliera s číslom 7. V súčasnej
dobe sa tam realizujú pilóty a základy. Práce budú ďalej po-
kračovať na šiestom pilieri. Ukončenie prác na moste je podľa
harmonogramu plánované na druhú polovicu roku 2015.
 (RED) FOTO: J. Č.
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V prvom kole prezident-
ských volieb sa 15. marca 

v Trenčíne k volebným urnám
vybralo 23 704 voličov. Z hla-
sov, ktoré odovzdali všetkým 
kandidátom, bolo platných 
23 519. Z nich najviac získal
Andrej Kiska (6206 hlasov),
Robert Fico s 6032 hlasmi
skončil druhý. Tretí najvyšší
počet hlasov (5711) získal Ra-
doslav Procházka. Druhé kolo
volieb hlavy štátu sa uskutoční
v sobotu 29. marca. Stretnú sa
v ňom už iba dvaja kandidáti
R. Fico a A. Kiska.

Mesto Trenčín sa 29. mar-
ca pridalo k pravdepo-

dobne najväčšej celosvetovej
akcii so zapojením verejnosti 
– k Hodine Zeme. Od 20.30
hodiny na 60 minút zhasli 
svetlá nielen v domácnostiach
a fi rmách, ale aj na Mestskej 
veži a na Mestskom úrade,
bez osvetlenia ostali aj Farský 
a Piaristický kostol, Synagóga
a Morový stĺp. Hodina Zeme je
celosvetovým vyjadrením ná-
zoru za trvalo udržateľný život 
na našej planéte.

Najlepšiu pôrodnicu na Slo-
vensku má opäť Fakultná

nemocnica v Trenčíne. Ukázal
to rebríček Sprievodca pôrod-
nicami 2013, ktorý pripravuje
Health Policy Institute (HPI)
s portálom rodinka.sk. Tren-
čianska pôrodnica tak obháji-
la prvenstvo z minulého roku.
Do hodnotenia sa tento rok 
zapojilo 50 zo všetkých 54 ne-
mocníc na Slovensku. Fakultná
nemocnica v Trenčíne vyhrala
v hodnotení expertov, v hodno-
tení služieb bola druhá.

V pondelok 7. apríla sa 
o 14.00 hodine opäť 

otvoria dvere na kancelárii 
primátora mesta Richarda 
Rybníčka, aby prijal a vypočul
občanov s ich podnetmi a ná-
zormi. Deň otvorených dverí 
potrvá do 18.00 hodiny.

  STRUČNE

  SPRÁVY ZO 
ZASTUPITEĽSTVA

Čierny mostek bude opäť v prevádzke
Od druhého aprílového týždňa budú môcť podjazd na Ža-
binskej ulici, ľudovo nazývaný Čierny mostek, využívať
vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony. Tento stav potrvá
do konca roka. 

Chodcom bude prechádza-
nie popod mostek zakázané
v záujme ich bezpečnosti. Pod-
jazd totiž nie je natoľko široký,
aby ho mohli obojsmerne využí-
vať osobné vozidlá a zároveň aj
chodci. Čierny mostek bude pre
autá otvorený len do konca roka.
Jeho uzatvorenie súvisí s po-
stupujúcou modernizáciou že-
lezničnej trate a potom bude už
trvalé. 

Podjazd bol uzavretý už po-
čas minulého leta, keď stavba re-
alizovala preložky inžinierskych
sietí. Pre dopravu to znamenalo
nemalé problémy.

V čase uzavretia závor
na priecestí na Vlárskej ulici
totiž podjazd využívali vodiči
ako alternatívnu trasu v smere

na Nemšovú. Bez podjazdu ne-
mali na výber. Museli ísť iba
po úrovňových priecestiach.
 Na podnet primátora mesta
Richarda Rybníčka zhotoviteľ 

stavby prehodnotil postup prác
na výstavbe novej trate, čím
vznikol priestor na dočasné

otvorenie Čierneho mosteka.
 Zhotoviteľ pri podjazde
upraví komunikáciu tak, aby vo-
diči mali lepšie rozhľadové po-
mery. (RED)

  Mesto má možnosť zís-
kať nenávratný fi nančný 
príspevok v rámci výzvy 
Regionálneho operačného
programu na realizáciu pro-
jektu „Obnova objektu Kina 
Hviezda v Trenčíne“. Mest-
ské zastupiteľstvo súhlasi-
lo s predložením žiadosti
o nenávratný fi nančný prí-
spevok a zároveň so spolu-
účasťou Mesta na fi nanco-
vaní projektu vo výške 5 %
z celkových oprávnených
výdavkov na projekt, t. j. vo
výške necelých 89 tisíc eur.
Poslanci zároveň odsúhla-
sili zámer vyhlásenia verej-
ného obstarávania na usku-
točnenie stavebných prác
týkajúcich sa obnovy Kina
Hviezda v rozsahu prác
podľa podanej žiadosti o ne-
návratný fi nančný príspe-
vok s predpokladanou hod-
notou zákazky maximálne
1 467 243,58 eur bez DPH.

  Poslanci pre nedostatok 
hlasov neschválili prená-
jom ľadovej plochy pre HK
Dukla Trenčín počas budú-
cej sezóny za 1 euro. K hla-
sovaniu sa však chcú vrá-
tiť na májovom rokovaní
zastupiteľstva.

Mesto šetrilo predvídavo
Dlh mesta sa podarilo Trenčínu za posledné tri roky
znížiť takmer o polovicu. Kým na začiatku volebného
obdobia mesto zdedilo dlh na obyvateľa 714 eur, dnes je 
to 379 eur.

Vyplýva to z informačnej
správy o hospodárení mesta
za rok 2013, ktorú na marcovom
zasadnutí mestského zastupiteľ-
stva predniesol primátor mesta
Richard Rybníček. Ročný rozpo-
čet krajského mesta sa pohybuje
na úrovni cez 30 miliónov eur. 

V súvislosti s novelou záko-
na o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy sa do dl-
hovej služby od 1. januára 2014
rátajú nielen bankové úvery, ako
tomu bolo doteraz, ale aj inves-
tičné dodávateľské úvery. Ak-
tuálny dlh mesta Trenčín defi -
novaný zákonom sa aj napriek
šetreniu pohybuje na úrovni 56
percent bežných príjmov mes-
ta, pričom pre samosprávy je
zákonom stanovená hranica 60
percent.

„V roku 2010 zadĺženosť mes-
ta dosiahla 39,7 milióna eur, čo
tvorilo takmer 130 percent bež-
ných príjmov. Mesto výrazným

šetrením dlh skresalo o 47 per-
cent na aktuálnych 21,1 milióna
eur,“ povedal Rybníček.“

„Znižovanie dlhu hneď od za-
čiatku funkčného obdobia bol zo
strany mesta predvídavý krok.
Ak by sme postupne hneď od za-
čiatku výrazne nešetrili, dnes,
po zmene zákona, by sme boli 
s dlhmi významne nad záko-
nom stanovenou hranicou. To by
bolo pre Trenčín určite likvidač-
né a vlastne neriešiteľné,“ uvie-“
dol Rybníček s tým, že na druhej
strane sa štát správa, ako keby 
on šetriť nemusel.

„Celkový dlh verejnej správy
totiž vzrástol od konca roka 2010
z 27 miliárd eur na očakávaných
39 miliárd eur ku koncu roka
2013. To je príklad toho, ako
nás štát aj pod hrozbou sankcií 
a bankrotu núti šetriť, a on sám
si veselo míňa ďalej,“ dodal pri-“
mátor. (RED)

Už v utorok 1. apríla sa tržnica pri OD Družba zaplní 
trhovníkmi. Trenčania tak budú môcť nakúpiť ovocie
a zeleninu vo vynovenom priestore. Vďaka zastrešeniu
tržnice im nákup neprekazí ani prípadné daždivé počasie.
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Most pri Majáku 
sa dočká opravy
Dostane nový asfaltový koberec a protihlukové ste-
ny, opravený bude aj zo spodnej časti. Pracovať
na ňom začnú po Veľkej noci. Celkové náklady na stavbu
budú viac ako 195 tisíc eur. 

 Most nad Potočnou ulicou 
v mestskej časti Opatová je sú-
časťou hlavnej cesty I/61 a patrí 
pod správu štátu. Jeho oprava je 
preto vecou Slovenskej správy 
ciest (SSC).
 Ako potvrdila hovorkyňa 
SSC Zuzana Hromcová s opra-
vou mosta plánujú začať v 17. 
týždni.

„Najskôr bude opravená 
spodná časť mostovky s pomo-
cou posuvného lešenia pod mos-
tom. K uzavretiu komunikácie 
by počas prác nemalo dôjsť ani 

v jednom smere, vozovka bude 
len zúžená,“ povedala.“
 Podľa toho by nemalo dôjsť 
ani k obmedzeniu MHD. Práce
na spodnej časti mosta plánu-
jú ukončiť do letných prázdnin,
čo je aj v súlade s ďalšou dôleži-
tou stavbou v Opatovej – budo-
vaním kanalizácie na Ulici Niva
pred materskou školou. Táto je
v pláne na letné prázdniny.
 Vrchnú časť mosta SSC
opraví až do konštrukčných
vrstiev. Doprava bude počas tej-
to etapy prác vedená obojsmerne

v jednom jazdnom pruhu s pou-
žitím svetelnej signalizácie a do-
časného dopravného značenia. 

„Opravíme konštrukčnú vrs-
tvu mosta, následne položíme 
jednotlivé vrstvy komunikácie. 
Opravené budú aj rímsy a boč-
ný manipulačný chodník mos-
ta, ktorý už bude od vozovky 

oddelený zvodidlami. Po oboch
stranách bude osadená protihlu-
ková stena. Na ceste I/61 bude 
z oboch strán od mosta vykona-
ná súvislá oprava vozovky v úse-
ku 100 metrov,“ informovala Z.“
Hromcová. 
 Práce budú trvať až do konca
roka 2014. (RED), FOTO: J. Č.

Ocenenie práce pedagógov
 Pri príležitosti Dňa učiteľov
ocenil 27. marca primátor mes-
ta Richard Rybníček 12 pedagó-
gov trenčianskych materských
a základných škôl. Poďakoval
im za ich náročnú prácu, kto-
rej veľakrát venujú aj svoj voľ-
ný čas. Vyzdvihol úspechy ich
žiakov, ktorí nášmu mestu ro-
bia dobré meno. Ocenení: Emí-
lia Plevová (MŠ, Šafárikova),
Zdeňka Refková (MŠ, Šmidke-
ho), Františka Rožníková (MŠ,

Medňanského), Ivan Pavlík (ZŠ,
Bezručova), Zdenka Hricková
(ZŠ, Potočná), Marián Lopatka
(ZŠ, Hodžova), Šárka Šicková
(ZŠ, Dlhé Hony), Ingrid Slezá-
ková (ZŠ, Kubranská), Marta
Vaculková (ZŠ, Bezručova),
Gabriela Rozborová (ZŠ, Veľko-
moravská), Hana Helešová (ZŠ,
Ul. L. Novomeského) a Adela
Vallová (ZUŠ K. Pádivého).
 (RED), FOTO: J. Č. 

Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu Du-
šana Čaploviča ocenil prednosta Okresného úradu Trenčín 
Štefan Bohúň 24. marca v Galérii M. A. Bazovského 13 uči-
teľov, medzi nimi aj Nadeždu Andelovú (MŠ, Šafárikova).

Kanalizáciu budujú už aj na Istebníckej ulici
Práce na výstavbe posledného úseku kanalizácie v Zá-
mostí sa začali v treťom marcovom týždni. „Hotovo“
by si mali stavbári povedať na konci mája.

 Rozkopávky na Istebníckej
ulici sa začali v zákrute pred
križovatkou s Ulicou Matice
slovenskej a pokračujú smerom
na Hrabovku. Celkovo ide o dĺž-
ku 400 metrov. Práce sú rozde-
lené do štyroch etáp, pričom
je ulica vždy rozkopaná na asi
100 metrovom úseku. Doprava
je riadená svetelnou signalizá-
ciou. Kanalizáciu aj s povrcho-
vou úpravou vozovky plánujú,

podľa informácií od zhotovite-
ľa stavby, ukončiť do 31. mája
2014. Budovanie kanalizácie
na Istebníckej ulici je súčasťou
veľkého projektu „Intenzifi ká-
cia čistiarní odpadových vôd,
odkanalizovanie a zásobovanie 
pitnou vodou v Trenčianskom
regióne.“ Je to projekt Tren-“
čianskych vodární a kanalizácií
a. s., v ktorých je mesto Trenčín
najväčším akcionárom. (RED)

Univerzita otvorila študentské centrum
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
má nový priestor pre aktívnych študentov. Otvoril ho
riaditeľ Pohody.

 Hlavnou myšlienkou Štu-
dentského centra je vytvore-
nie spoločného priestoru pre
mimoškolské aktivity študen-
tov orientované na študentské
mobility, vytvorenie neformál-
neho prednáškového priestoru
pre zaujímavých motivačných
rečníkov, úspešných absol-
ventov, mladých podnikateľov
a v neposlednom rade vytvo-
renie priestoru pre študentské
fi rmy a start-up spoločnosti.
Študentské centrum ponúkne
vo forme coworkingu priestor
malým inovačným fi rmám

z Trenčína, ktoré môžu spo-
lupracovať so študentmi ško-
ly. Priestor podporí aktívnych
študentov univerzity v ich ďal-
šom osobnostnom rozvoji aj
v úspešnom uplatnení v profe-
sijnej praxi. Slávnostné otvo-
renie centra sa konalo 3. mar-
ca. Slávnostné prestrihnutie
pásky bolo v rukách rektora
univerzity doc. Ing. Jozefa Ha-
bánika, PhD. a riaditeľa hu-
dobného festivalu „Bažant Po-
hoda“ Michala Kaščáka, ktorý “
prijal aj úlohu krstného otca
študentského centra.  (RED)
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Mesto začalo s lokálnymi opravami ciest a chodníkov
Uplynulá zima ušetrila mestu Trenčín na zimnej údržbe 
komunikácií peniaze, ktoré môžu byť použité na staveb-
nú a bežnú údržbu mestských ciest a chodníkov. Viac 
v rozhovore s Benjamínom Lisáčkom, vedúcim útvaru 
interných služieb.

  S opravami ciest ste začali 
v poslednom marcovom týžd-
ni. Podľa akého kľúča budú
cesty opravované?

 Poradovník opráv alebo zo-
znam poškodených ulíc vyhotovu-
je správca miestnych komuniká-
cií. Týždenne ho dopĺňa. Zoznam
má momentálne štyri strany.
Pri opravách postupujeme pod-
ľa stupňa dôležitosti cesty a tiež 
podľa stupňa jej poškodenia. To
znamená, že zo zoznamu opráv

budú ubúdať ulice na základe 
toho, či ide o poškodenie na prio-
ritnejšej ceste, či je väčšieho rázu,
či ohrozuje bezpečnosť.

  Koľko má mesto na to pe-
ňazí? Je to lepšie ako po minu-
lé roky?

 Oproti minulej zime sme 
ušetrili. Doterajšie náklady sú
82 tisíc eur. Priemerné nákla-
dy na zimnú údržbu, s výnimkou
posledných dvoch extrémnych ro-
kov, sú 160 tisíc eur. Úspory budú
použité hlavne na opravy ciest 
a na ich čistenie. Možno však 
povedať, že tento rok bude opra-
vených a vyčistených viac ciest 
ako po minulé roky. Vtedy nám
zima dala naozaj zabrať. Nákla-
dy na zimnú údržbu sa v sezóne 
2012/2013 vyšplhali až na 408 
tisíc eur.

  Pôjde o lokálne opravy, ale-

bo sa úspory použijú aj na sú-
vislé opravy?

 Tieto úspory sa týkajú lokál-
nych opráv. Súvislé opravy ciest 
sú schvaľované zastupiteľstvom
ako investičné akcie.

  Ktoré ulice sú ako prvé
v poradovníku?

 Na vinohrady, Hodžova, Cin-
torínska, Legionárska, Branec-
kého, Inovecká, Lidická, Bec-
kovská, Piešťanská a ďalšie.
Nevylučujem, že v prípade hava-
rijných situácií sa môže poradov-
ník posúvať.

  Mesto začalo minulý rok
s čistením krajníc. 

 V Trenčíne sú traja správco-
via komunikácií – mesto, samo-
správny kraj a Slovenská správa
ciest. Minulý rok sme začali čis-
tiť krajnice od buriny na cestách,
ktoré spravujeme a v tomto roku
budeme pokračovať. 
 Pravidelne komunikujeme 
aj so správcami ostatných ko-
munikácií na území Trenčína.

Obraciame sa na nich s konkrét-
nymi požiadavkami na čistotu
ich ciest, vrátane požiadaviek 
občanov, ktoré automaticky po-
stupujeme ďalej kompetentným
správcom.

  Trenčín na mnohých
miestach trpí stavebným boo-
mom. Ľudia sa sťažujú na bla-
to a prach na cestách. Čo s tým
robí mesto?

 Mesto Trenčín pravidelne vy-
zýva subjekty, ktoré vykonávajú
stavebné činnosti, aby čistili tie-
to cesty. Je to povinnosť, ktorá im
vyplýva zo zákona. Upozorňuje-
me aj súkromných vlastníkov po-
zemkov a nehnuteľností na túto
povinnosť.

  Čo ak nereagujú?

 Sú pokutovaní. V kompeten-
cii Mestskej polície je dávať po-
kutu do výšky 33 eur, mesto môže 
dať pokutu až 6 638 eur. Momen-
tálne sú v riešení mestom naprí-
klad znečistené cesty na uliciach
Hodžova, Pred poľom, Železnič-
ná a ďalšie. (RED)

Snaha o posun do environmentálnej Európy
Zberný dvor na Zlatovskej ulici má za sebou viditeľnú
rekonštrukciu. V novej podobe funguje od začiatku roka.
Slávnostne ho otvorili 17. marca.

 Dvor s rozlohou asi 800 met-
rov štvorcových sa nachádza
na Zlatovskej ulici oproti SAD
Trenčín. Otvorený je od pon-
delka do soboty v čase od 6.30
do 17.30 hodiny. Obyvatelia
mesta s trvalým pobytom v Tren-
číne sem zdarma môžu doviezť 
drobný stavebný odpad, nadroz-
merné odpady, biologicky roz-
ložiteľné odpady, nebezpečné
odpady, vyradené elektrospot-
rebiče, papier, plasty, sklo, kovy,
textílie, a ďalšie druhotné suro-
viny, ktoré vyprodukujú. 

„Je to najväčší zberný dvor,
ktorý prevádzkujeme v Trenčian-
skom samosprávnom kraji,“ po-“
vedal na otvorení generálny 
riaditeľ Marius Pedersen, a. s.
Oliver Šujan. „Do rekonštrukcie 
dvora sme investovali 650 tisíc 
eur. Ide o súčasť prvej etapy veľ-
kej reorganizácie areálu a celých
našich aktivít v meste Trenčín.
Zberný dvor tu bol aj v minulých
rokoch, vznikol ako súčasť spo-
ločného projektu mesta Trenčín
a našej spoločnosti.“ Úplne nový “
je moderný sklad nebezpečných
odpadov, sklady pre elektrické
a elektronické odpady, vstupný 
areál má spevnené plochy, vybu-
dovaná je vrátnica, kde sa ľudia
pri vstupe zaevidujú. Na sláv-
nostnom otvorení dvora sa zú-
častnili primátori a starostovia
miest a obcí kraja, tiež viacerí
poslanci trenčianskeho mest-
ského zastupiteľstva. 
 Podľa primátora mesta 
Trenčín Richarda Rybníčka ide

o výrazné zvýšenie komfortu
občanov. „Táto časť mesta, Zla-
tovce, je momentálne vo veľkom
rozvoji. Investícia spoločnosti 
Marius Pedersen do obnovy zber-
ného dvora zvyšuje úroveň od-
padového hospodárstva a samo-
zrejme istým spôsobom kultivuje 
aj obyvateľa, ktorý vie, že má ta-
kúto možnosť a tým pádom si viac 
dáva záležať na separácii a od-
voze odpadu, a teda nevytvára
v meste čierny skládky. Máloktoré 

mesto má až dva zberné dvory
ako Trenčín. Druhý dvor je na So-
blahovskej ulici a o treťom uvažu-
jeme. Mal by byť v mestskej časti 
Sever v najbližších dvoch – troch
rokoch,“ povedal R. Rybníček.“
 Úlohou zberného dvora nie
je nahradiť cyklický zvoz odpa-
dov, ale doplniť komplex slu-
žieb, ktoré mesto aj zo zákona
voči svojim občanom má.
 (RED)

Strihanie pásky mali v rukách primátor mesta 
R. Rybníček, gen. riaditeľ Marius Pedersen a. s. 
O. Šujan a podpredseda TSK Jozef Trstenský. 
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Aj v apríli pokračuje čistenie ulíc

Mestská časť SEVER

Dátum Čas Lokalita čistenia

6.00 – 18.00
chodníky – Žilinská, Opatovská,
cesty – Opatovská – celá, Potočná – po koniec 
obytnej zóny

18.00 – 6.00 M. Rázusa, Kpt. Nálepku, Žilinská

31. 3.
6.00 – 18.00 Sihoť I – Mládežnícka, Študentská, Nábrežná,

Komenského, Švermova, Hurbanova, Gen. Goliana

18.00 – 6.00 Sihoť I – Jiráskova, Gen.Viesta, Smetanova, 
Vodárenská, 17. novembra

1. 4.
6.00 – 18.00

Sihoť II, III – Šoltésovej, Gagarinova, M. Turkovej, 
Osvienčimská, Považská – bočná, Pod Skalkou, 
Brigádnická, Pri Tepličke

18.00 – 6.00 Sihoť IV – Clementisova, I. Krasku, Pádivého, Sibírska,
Armádna, Pod čerešňami, Odbojárov, Jasná, Tichá

2. 4.
6.00 – 18.00 horná Kukučínova

18.00 – 6.00 dorábky Sihoť I – IV

3. 4.
6.00 – 18.00 Opatová – Potočná (dolina), Niva, Mníšna, Mlynská,

Pod drienim, Horeblatie

18.00 – 6.00 Kubra – Kubranská, Dubová, Záhrady, M. Hricku, Pod
horou, Pod lipami, Zelnica, J. Fabu, Rovná

4. 4.
6.00 – 18.00 Pod Sokolice, K výstavisku, Pred poľom

18.00 – 6.00 dorábky – Opatová, Kubra, Pod Sokolice

Ručné a strojové čistenie komunikácií po zimnej údržbe
sa v Trenčíne začalo 13. marca v mestskej časti Stred.
Všetky cesty patriace pod správu Mesta Trenčín by mali
byť vyčistené od posypu do Veľkej noci.

 Práce zabezpečuje zmluvný 
partner mesta spoločnosť Ma-
rius Pedersen, pričom mesto
čistenie pravidelne kontroluje
a zistené nedostatky reklamu-
je. „Všetky nedostatky, vrátane 
podnetov od občanov, sú odstra-
ňované buď priebežne v ten istý
deň, alebo v rezervnom termí-
ne, ktorý máme vždy na konci 

čistenia danej mestskej časti, 
prípadne na konci celoplošného 
čistenia,“ hovorí vedúci útva-“
ru interných služieb Benjamín 
Lisáček. 

Čistenie prebieha 24 hodín 
denne, teda aj v noci. „Na čistote 
mesta záleží nám všetkým. Žia-
dame obyvateľov o spoluprácu, 
a to takým spôsobom, že v čase 

čistenia nebudú parkovaním svo-
jich áut blokovať čistiace práce.
Ide nám o to, aby boli ulice vyčis-
tené kompletne,“ vysvetlil B. Li-“
sáček. „V problematických loka-
litách budú občania na čistenie 

vopred upozorňovaní značkami, 
prípadne oznamom za stieračmi 
automobilov.“ Parkoviská budú “
čistené ručne až po Veľkej noci.

 (RED), FOTO: J. Č.

Mestská časť ZÁPAD

Dátum Čas Lokalita čistenia

7. 4.
6.00 – 18.00

chodníky – Zlatovská, Brnianska, Piešťanská
cesty – Staničná, Veľkomoravská, Ľ. Stárka, 
Kožušnícka

18.00 – 6.00 Zlatovská, Brnianska, Piešťanská, Bavlnárska

8. 4.
6.00 – 18.00 Nové Zlatovce – Obchodná, Vážska, Jedľová, Lipová,

Višňová, Javorová, Brezová, Prúdy

18.00 – 6.00 Kvetná, Duklianskych hrdinov, J. Hollého, Školská,
Budovateľská, Továrenská, Súťažná

9. 4.
6.00 – 18.00 Brančíkova, Svätoplukova, Rastislavova, Vl. Roya, Ľ.

Stárka – čierny mostek
18.00 – 6.00 dorábky – Nové Zlatovce, Kvetná

10. 4.
6.00 – 18.00 Orechové, Istebník – Kasárenská – po AOZ, Majerská,

Orechovská, Chotárna

18.00 – 6.00 Orechové, Istebník – Jánošikova, Medňanského, 
Podjavorinskej, Ružová, Matice slovenskej, Záhradná

11. 4.
6.00 – 18.00 Orechové, Istebník – M. Kišša, Žabinská, Radlinského,

Kvetinová, Široká, Súhrady, Lesnícka
18.00 – 6.00 Horné Orechové, dorábky – Orechové, Istebník

14. 4.
6.00 – 18.00 spojnica Istebník – Zlatovce, Na kamenci,

Na vinohrady, Hlavná

18.00 – 6.00 Zlatovce – Okružná, Na záhrade, Na dolinách,
Hroznová, Slivková, J. Prháčka

15. 4.
6.00 – 18.00 Zlatovce – Poľovnícka, Severná, Jarná, J. Psotného,

Malozáblatská, Kňažská
18.00 – 6.00 Záblatie – Sigôtky, Pri parku, Ku kyselke

16. 4.
6.00 – 18.00 Záblatie – Záblatská, Poľnohospodárska, Rybáre, 

Dolné Pažite
18.00 – 6.00 dorábky – Zlatovce, Záblatie

17. 4. – 18. 4. dorábky spôsobené nepriaznivými poveternostnými
podmienkami prípadne technickými poruchami Kedy vykladať vrecia 

s odpadom pred prevádzky?
y y

Označené čierne vrecia môžu podnikatelia v centrálnej
mestskej zóne vykladať na verejné priestranstvo denne
od 6.00 do 7.00 hodiny a od 13.00 do 14.00 hodiny. Vykla-
dať vrecia v inom čase je zakázané.

 Zber zmesového komunál-
neho odpadu (KO) vrecovým
systémom umožňuje prevádz-
kam Všeobecne záväzné naria-
denie mesta č. 15/2013 o od-
padoch, a to na miestach, kde
nie je možné prideliť nádobu
na odpad. Ide o tieto časti mesta:
Mierové námestie, Štúrovo ná-
mestie, ulice Farská, Matúšova,

Marca Aurélia, Sládkovičova,
Vajanského, časť Hviezdoslavo-
vej ulice, Palackého, Hasičská,
Hviezdová, Vojtecha Zamarov-
ského a Mariánske námestie.
 Občania, bývajúci v tej-
to oblasti, majú zabezpečený 
zber zmesového KO zbernými
nádobami.
 (RED)

K čistote mesta pomáhajú aj pracovníci VPP
 Hoci sa organizované jarné upra-
tovanie začne až v apríli, obyvate-
lia si už mohli všimnúť niektoré vy-
upratované časti. Veľkou pomocou 
pre mesto sú ľudia prijatí na vykoná-
vanie verejnoprospešných prác. Ich 
koordináciu má na starosti mestské 
hospodárstvo. To s pomocou pracov-
níkov VPP napríklad 4. marca ukon-
čilo vyčistenie všetkých žľabov a obrubníkov v parku pod Juhom, 
ďalej upravili okolie a zasiali trávu pred MŠ J. Halašu, vyčistili Je-
senského ulicu. Raz do týždňa čistia Brezinu, pomáhajú pri od-
straňovaní skládok, čistia podľa potreby zanesené vpuste a mies-
ta s nahromadenými odpadkami.  (RED)
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Harmonogram jarného upratovania 2014
Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius 
Pedersen, a. s., v spolupráci s Mestskou políciou a občan-
mi vykoná na území mesta v mesiacoch apríl a máj 2014
jarné upratovanie.

POZOR! Jarné upratovanie
bude prebiehať opäť počas 8
sobôt.
 Obraciame sa na obča-
nov, aby túto možnosť využili
a prispeli tak k čistote nášho

životného prostredia.
 Nakoľko podľa zákona
platí zákaz ukladania biolo-
gicky rozložiteľného odpa-
du na skládku, zber odpadu sa
bude uskutočňovať do 2 rôznych

veľkoobjemových kontajnerov
(VOK). Jeden z nich bude slúžiť 
výhradne na odkladanie biolo-
gicky rozložiteľného odpadu (t.j.
konáre, odpad zo záhrad, tráv-
nikov a pod.), druhý na odklada-
nie iného odpadu.

Hádzať akýkoľvek iný od-
pad ako biologicky rozloži-
teľný je do tohto kontajnera
PRÍSNE ZAKÁZANÉ!

 Prosíme vás, aby ste boli
disciplinovaní a dodržiavali
označenie a účel kontajnerov!

PRÍSNE SA ZAKAZUJE
vykladať odpad po odvezení
kontajnera. Pri porušení hrozí
pokuta 166 € (5 000 Sk).

 VOK budú umiestnené podľa
nasledovného harmonogramu:

 Do VOK nie je možné ukla-
dať elektroodpad, vyradené
batérie a akumulátory, žiariv-
ky, železný šrot a pneumatiky.
Tento odpad je možné vyložiť 
ku kontajnerom, odkiaľ odvoz

zabezpečí Marius Pedersen, a. s.
 Aj počas upratovania sú
otvorené oba zberné dvory –
na Zlatovskej i na Soblahov-
skej ulici. Tu je možné odovzdať 
druhy odpadu v zmysle platného

Všeobecne záväzného nariade-
nia č. 15/2013 O odpadoch.
 Ešte raz prosíme obča-
nov, aby dodržiavali ozna-
čenie kontajnerov a uklada-
li do nich len určené odpady.

Na disciplinovanosť pri uklada-
ní odpadu bude dohliadať Mest-
ská polícia a pracovníci Marius
Pedersen, a.s.

 (ÚSŽPDI)

SOBOTA – 5. 4. 2014

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Východná (koniec ulice pri garážach) 
– M. Bela (oproti garážam 5370 – 3795)
– Saratovská – L. Novomeského

(križovatka uved. ulíc)
– Kyjevská (pred KS – Verejná

knižnica M. Rešetku)
– Šmidkeho (roh uličiek – nádoba

na sklo č. 8110 – oproti MŠ)

– Lavičková (pri domove dôchodcov)
– Šafárikova (nad garážami roh

– nádoba na sklo č. 8108)
– Liptovská (pri trafostanici č. 68008)
– Gen. Svobodu (parkovisko Južanka)
– Jána Halašu (oproti č. 2 na trávniku)

SOBOTA – 12. 4. 2014

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Dolný Šianec – Krátka (zákruta RD č. 1)
– 28. októbra (na rázcestí s ulicou Dlhé Hony)
– Beckovská (na rázcestí s ul. 28.októbra)
– Družstevná (pred dom č. 1)
– S. Chalupku (za RD č. 14, koniec ulice)

– Soblahovská – Krátka
(oproti Parkovisku)

– Bezručova (pri Delo)
– Pod Juhom (oproti č. 12)
– Soblahovská (bytovka pri Leoni)
– Partizánska (pri cintoríne)
– Partizánska (okolo domu č. 73)

SOBOTA – 26. 4. 2014

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Belá – za plotom TESCO (oproti RD č. 9/1959)
– Nozdrkovce (otoč autobusu 

oproti domu č. 21/1934)
– Jána Zemana (2-4/2394-nádoba

na sklo 7998)
– Zahumenská (autobusová zástavka–OTOČ)
– Električná – Horný Šianec (oproti RD č. 79)

– Karpatská – Stromová (pred 
detským ihriskom)

– Karpatská – Puškinova (v križovatke)
– Nad tehelňou (oproti garáže

nádoba na sklo č.7097)
– Nad tehelňou-Pod Brezinou 

(oproti RD č. 64)
– Jilemnického (oproti RD 

č. 16 – elektrorozvodňa)

SOBOTA – 3. 5. 2014

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Kukučínova – horná časť pod Brezinou
(nádoba na sklo č.18246-zákruta)

– Pred poľom (oproti garážam
na rázcestí za domom č. 11)

– K výstavisku (pri SOŠ)
– Pod Sokolice (pri č. 17/514)
– Kubrá – námestie (oproti RD 

116, pri telef. búdke)
– K výstavisku 12

– Kubranská (okolo č. 1– 6 –
Súvoz – oproti RD č. 36)

– Kubrica – námestie (otoč autobusu)
– Kubranská (pri Kyselke)
– Kubrá – Pažítky (pri RD č. 59)
– Kubrá pri kríži (pri RD č. 249)

SOBOTA – 10. 5. 2014

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Mlynská (pri RD č. 40)
– Opatovská (okolo č. 90 – 95)
– Sibírska (bytovka 12/696)
– Niva (nádoba na papier č. 16807)
– Potočná (okolo domu č. 139)

– Potočná (okolo domu č. 50 – 58)
– Horeblatie (oproti domu č. 617)
– Clementisova (detské ihrisko –

nádoba na sklo č. 18907)
– Žilinská (stanovište nádob, 

oproti zber. surovín) 
– Odbojárov (oproti RD 21-23)

SOBOTA – 17. 5. 2014

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Pod čerešňami (pri RD č. 1)
– Pádivého (pred bytovkou 5/686 – oproti 679)
– Považská (bytovka 1708,

oproti Garážam 99-101)
– Hodžova (bezbarierová bytovka

– vedľa telef. búdky)
– Hurbanova (bytovka č. 32-38)

– M. Turkovej (bytovka č. 
36 – oproti škôlke)

– Gen. Goliana – Kpt. Nálepku 
(oproti zim. štadiónu) 

– Nábrežná – Študenská (bytovka č. 12)
– Kpt. Nálepku (pri dome 1675)
– Holubyho nám. (oproti RD 1692)

SOBOTA – 24. 5. 2014

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Okružná (RD č. 37/V. 672)
– Detské mestečko (v objekte

DM – zadná brána) 
– Záblatská – Poľnohospodárska

(oproti RD 100/A)
– Dolné Pažite – Rybáre (most – RD 172/4)
– Pri parku (zmena nie oproti vchodu

do parku – posun o ulicu)

– Majerská (oproti domu č. 9)
– Kasárenská (oproti domu č.

3 za rampami do ľava)
– Orechové – kaplnka (zákruta –zrkadlo)
– Horné Orechové (nádoba 

na sklo č. 7749)
– Súhrady – Široká

SOBOTA – 31. 5. 2014

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Žabinská (námestíčko)
– Ľ Stárka – Piešťanská (pred

zákazovou značkou)
– Veľkomoravská (oproti RD 2116/10)
– Školská (oproti RD č. 50)
– Zlatovská – Továrenská (križovatka

oproti SBD 2182)
– Slivková (pri trafostanicu)

– Kvetná (pri nádoby na druh.
suroviny 13590, 13594)

– Bavlnárska – Obchodná 
(pri nádobe na KO)

– Kožušnícka (oproti RD č. 40)
– Hlavná (pri kaplnke) zmena

bolo pri dome 90 – 100
– Hanzlíkovská – J. Psotného (pri 

nádobe na sklo 18416) 
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Mestská polícia riešila najmä priestupky v doprave
Náčelník Mestskej polície Trenčín Stanislav Bero predložil
poslancom na rokovaní zastupiteľstva 24. marca správu 
o činnosti mestskej polície za minulý rok.

K 31. decembru 2013 mala
mestská polícia 44 príslušníkov.
Trenčín je pre potreby mestskej
polície rozdelený do 3 obvodov
a 28 okrskov. Každý okrsok je
pridelený konkrétnemu policaj-
tovi, ktorý tu má zodpovednosť 
za čistotu a poriadok, mapo-
vanie neprispôsobivých obča-
nov, preverovanie pripomienok
poslancov a občanov. Mestská
polícia vykonáva 24 hodinovú
hliadkovú činnosť formou výjaz-
dovej, dopravnej a pešej hliadky.

  ĽUDIA V TIESNI
VOLAJÚ 159

Pracovisko stálej služby je
miestom prvého kontaktu obyva-
teľov mesta s mestskou políciou.
V roku 2013 bolo zaznamena-
ných 5314 oznámení na tiesňo-
vú linku 159, z ktorých bolo rie-
šených 3627 priestupkov.

Kamerový monitorovací
systém v minulom roku odha-
lil 1323 podnetov na riešenie.
Z toho bolo 1285 doriešených.
Pre potreby vyšetrovania lúpež-
ných prepadnutí, majetkovej
kriminality a podobne mestská
polícia poskytla 34 záznamov.

  VANDALI, CHÝBAJÚCE
POKLOPY A VRAKY

 Mestskí policajti sa okrem
odhaľovania priestupkov zame-
riavali aj na zisťovanie nedo-
statkov, ktoré môžu výrazným
spôsobom ovplyvniť bezpeč-
nosť obyvateľov mesta. Kom-
petentným orgánom postúpili
187 podnetov na ďalšie riešenie.
Najčastejšie šlo o poškodené do-
pravné značky a komunikácie,
nepovolené skládky, porasty,
ktoré ohrozovali chodcov či

chýbajúce kanalizačné poklopy.
 V rámci pravidelnej kontro-
ly státia vozidiel na území mes-
ta, zisťovali mestskí policajti aj

autá, u ktorých bolo podozrenie,
že ide o vrak. V tom prípade vy-
zvali majiteľa, aby odstránil ne-
pojazdné auto. Za minulý rok
takto postupovali 33-krát.
 Mestskí policajti v roku 2013
kontrolovali 548 majiteľov psov,
z ktorých 328 riešili za poruše-
nie všeobecne záväzného naria-
denia o podmienkach držania
psov v meste Trenčín. Odchytili
180 psov a zabezpečili odloženie
200 uhynutých zvierat.
 Prvú pomoc poskytli a pri-
volali k 30 ľuďom a našli jedno

stratené die-
ťa, ktoré
odovzdali
r o d i č o m .
V y k o n a -
li aj 4240
kontrol pre-
vádzok zame-
raných na dodržiavanie zatvára-
cích hodín, porušenie zistili v 65
prípadoch. 

  PREVENCIA JE DÔLEŽITÁ

 Mestská polícia zabezpe-
čovala aj doručovanie súdnych
a exekučných zásielok. V roku
2013 ich doručila 458. Venovala
sa aj preventívnej činnosti. Deti
v materských i základných ško-
lách si vypočuli prednášky za-
merané napríklad na dopravnú
výchovu, šikanovanie, vanda-
lizmus. Študenti stredných škôl
boli oboznámení o nebezpečen-
stve drogovej závislosti a trest-
no-právnej zodpovednosti mla-
distvých. So seniormi besedovali
mestskí policajti o bezpečnosti
doma, na ulici a ochrane pred
podvodníkmi.
 V roku 2013 bolo príslušník-
mi mestskej polície zistených
spolu 10 090 priestupkov, z toho
najviac v oblasti dopravy, resp.
parkovania.
 (RED)

Kresťanskí seniori zasahovali v lesoparku Brezina
Brigády sa zúčastnilo 38 členov klubu. Vyzbierali dvanásť
vriec odpadu. Veria, že takto vyčistené miesta vydržia
stále alebo aspoň dlho čisté.

Členovia Klubu kresťan-
ských seniorov Trenčín sa roz-
hodli vyčistiť časť lesoparku
Brezina. Schody a chodník,
vedúci z priestorov bývalé-
ho letného kina až ku kostolu
na Mariánskom námestí očistili
od nánosov bahna, buriny, po-
rozbíjaných sklených fl iaš, plas-
tových fl iaš, kusov špinavej bie-
lizne a iného odpadu.

Trenčiansky lesopark Bre-
zina, ktorý je súčasťou CHKO
Strážovské vrchy, sa nachádza
priamo v centre Trenčína ako
oáza prírody, ticha a pokoja. Je
využívaná cez všetky ročné ob-
dobia na romantické vychádzky 
všetkých generácií Trenčanov,
od najmenších cez mládež až
po najstarších seniorov.

Nie všetci sa v ňom dôstoj-
ne správajú. Nechávajú po sebe

veľa predmetov, ktoré patria
do odpadkových košov alebo
zberných kontajnerov. Seniori
z klubu sa preto dohodli, že ne-
poriadok upracú. 

  ZÁLEŽÍ IM NA TOM
KDE A AKO ŽIJÚ

 Klub kresťanských seniorov
žije bohatým kultúrno-spoločen-
ským i športovým životom. Kaž-
dý pondelok, okrem prázdnin,
sa členovia schádzajú v KS Dlhé
Hony. Počúvajú prednášky ale-
bo besedujú s pracovníkmi z rôz-
nych odvetví spoločenského,
kultúrneho i verejného života.
Zaujímajú stanoviská a navrhujú
riešenia, ktoré by pomohli sprí-
jemniť ľuďom život. Z 303 členov
klubu sa schôdzok pravidelne zú-
častňuje približne 100 členov.

  ZA DÔLEŽITÉ POVAŽUJÚ
BYŤ STÁLE AKTÍVNI

 Členovia klubu sa pravidel-
ne venujú turistike, a to nielen
v okolí Trenčína, ale i na Kysu-
ciach, Orave, v Banskej Štiavnici
dokonca až v Slovenskom Krase.
Počas prechádzok po turistic-
kých chodníkoch ich, ak je to žia-
duce, aj vyčistia. Turistiky sa
zúčastňuje 30 až 50 členov. Tra-
dičné sú letné rekreačno-turistic-
ké týždenné pobyty vo Vysokých
Tatrách. Obľúbené sú štyrikrát
do roka organizované bowlingo-
vé turnaje, plné zábavy. Seniori
sa zúčastňujú aj na Športových
hrách Slovenska v Pruskom,
na divadelných predstaveniach
v SND Bratislava, v Trnave,
v Nitre, v Žiline a samozrejme
na mnohých kultúrnych predsta-
veniach v Trenčíne.
 Organizujú i niekoľko-
dňové poznávacie zájazdy 

po Slovensku, zoznamujú sa
s našou národnou históriou,
kultúrnymi pamiatkami, pútnic-
kými miestami a krásnou príro-
dou. Na mnohých miestach na-
šej krásnej vlasti si zaspievajú
„Slovensko moje, Otčina moja,
krásna si jako raj....“

 TEXT A FOTO: JÁN TINKA 
 (REDAKČNE UPRAVENÉ)
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Nedajte si ujsť Majáles a prvý Farmársky jarmok
Hlavnou hviezdou budú
The Cellmates. Uzatvoria 
celodenný prvomájový 
program, ktorý svojou 
ponukou osvieži aj prvý zo 
série tohtoročných farmár-
skych jarmokov.

 Hoci k tradičnému majá-
lesu patrí folklór a dychovka,
tento rok sa v Trenčíne bude
námestie zabávať aj pri rock
and rolle 50. rokov. Privezie ho
trojica mladých Bratislavča-
nov v dobovom oblečení, kto-
rá si hovorí The Cellmates. Trio
vzniklo v roku 2009. Vidieť a po-
čuť ich bolo na festivaloch Po-
hoda, Rock For People, Gra-
pe či Žákovic Open. Nevídaný 
úspech sa im podaril v roku

2012, kedy na medzinárodnej
súťaži kapiel Rockabilly Rum-
ble v Nemecku zvíťazili v ka-
tegórii „Najlepšia pódiová pre-
zentácia.“ Podľa slov poroty “
predviedli profesionálnu show

od prvej do poslednej minú-
ty svojho vystúpenia a zau-
jali vôbec najlepším gitaro-
vým zvukom celého podujatia.
Do Trenčína sa vrátia po dvoch
rokoch, kedy na festivale Pri

Trenčianskej bráne zožali veľký 
úspech u mladej, strednej i star-
šej generácie. Na pódium Mie-
rového námestia vystúpia opäť 
1. mája o 17.00 hodine ako vy-
vrcholenie celodenného progra-
mu. Podrobný program Majále-
su už od stavania mája v stredu
30. apríla nájdete v časti KAM
v Trenčíne.
 Aby mohli na Mierovom ná-
mestí prežiť návštevníci a rodiny 
s deťmi celý deň, bude ich okrem
programu čakať aj ponuka dob-
rého jedla a nápojov. Možnosť 
nakúpiť si priesady do záhrad
a kvalitné produkty zo sloven-
ských fariem. „Oslovili sme 
množstvo výrobcov, pestovateľov,
farmárov, ktorých produkty by
sa mali na farmárskom jarmoku
objaviť. Mali by byť v ponuke va-
jíčka, mlieko, syry, mäso, víno.
Zoznam predajcov sa v súčasnos-
ti tvorí, čakáme ešte na niektoré 
odpovede, ale záujem máme naj-
mä o priamych pestovateľov a pr-
vovýrobcov, tak uvidíme, či sa to
podarí,“ hovorí Jarmila Blaško-“
vá z útvaru kultúrno-informač-
ných služieb mesta.
 Prvomájový jarmok odštar-
tuje sériu farmárskych jarmo-
kov, ktoré budú vždy v prvú
sobotu v mesiaci, okrem sep-
tembra. Vtedy bude spojený 
s mestským festivalom Pri Tren-
čianskej bráne. Séria jarmokov
skončí v prvú októbrovú sobo-
tu posledným tohtoročným far-
márskym jarmokom.
 (RED)

Veľkonočný jarmok
bude štvordňový
Mierové námestie od stredy 9. do soboty 12. apríla ožije 
remeselníkmi a symbolmi jari a rozvonia dobrým jedlom.

 Ako informovala Jarmi-
la Blašková z útvaru kultúrno-
-informačných služieb mes-
ta Trenčín, oproti minulému
roku Veľkonočný jarmok roz-
šírili o sobotu. „To znamená, že 
bude trvať štyri dni a v posledný
deň bude aj s malým kultúrnym
programom. V pracovné dni bude 
trvať od 10. do 18. hodiny, v so-
botu sa môžu naň ľudia vybrať 
od 10. do 16. hodiny. Dúfame,
že bude pekné počasie a ponu-
ka pritiahne ľudí na námestie,“

povedala.
 Medzi remeselníkmi budú
drotári, výrobcovia kraslíc, ke-
ramikári, košikári, v stánkoch sa
nájdu aj veľkonočné dekorácie,
výrobky z dreva, voňavé bylin-
kové vrecúška a liečivé vankúše
plnené obilím, ale aj med a pro-
dukty z neho. Svoj stánok budú
mať aj občianske združenia, kto-
ré budú prezentovať svoju čin-
nosť a ponúkať výrobky svojich
klientov.
 A čo ešte na Veľkonočnom

jarmoku nebolo, sú tradičné slo-
venské jedlá. „Jedlo ako také sme 
v minulosti na tomto jarmoku za-
tiaľ veľmi neriešili. Teraz sme pri-
dali stánky a uvidíme, aká bude 
odozva,“ povedala J. Blašková.“
Bryndzové halušky a možno aj
pečenú jahňacinku nájdu tak
návštevníci jarmoku v kolibe,

ktorá na námestí vyrastie. Ďal-
šou novinkou bude dobrá
káva. Doplní ponuku tradičnej
štrúdle, medovníkov či skalic-
kého trdelníka. Nebudú chýbať 
slané kysnuté podplamenníky 
pečené v starodávnej peci ani
údeniny od dvoch slovenských
výrobcov. (RED)

Trenčianska hudobná jar 2014 bude o mladých
Tradičný jarný festival klasickej hudby sa začne v nede-
ľu 13. apríla a potrvá do 11. mája. Bude venovaný výni-
močným mladým interpretom, ktorí dosiahli vzhľadom
na svoj vek pozoruhodné umelecké výsledky.

 Cyklus piatich koncertov 
otvorí najmladšia generácia 
umelcov. Pôjde o koncert det-
ských virtuózov. „Na ďalších
sa predstavia mladí interpreti, 
ktorí sa pre profesionálnu ume-
leckú cestu už rozhodli – niek-
torí z nich končia, iní sú krátko 
po skončení štúdia na vysokých 
umeleckých školách,“ hovorí “
dramaturg festivalu František 

Pergler. Festivaloví návštev-
níci sa môžu ďalej tešiť na vio-
lový, klavírny a vokálny reci-
tál. Záver festivalu bude podľa
F. Perglera skutočnou lahôd-
kou. „Po prvýkrát v Trenčíne 
odznie klavírny koncert Fryde-
ryka Chopina v sprievode sláči-
kového kvarteta.“ Všetky kon-“
certy, okrem vokálneho, ktorý 
bude v Refektári piaristov, sa

uskutočnia v Galérii M. A. Ba-
zovského so začiatkom o 18.00 
hodine.
 Trenčianska hudobná jar je 
prvým z dvojice tohoročných fes-
tivalov klasickej hudby v Trenčí-
ne, ktoré organizuje Klub priate-
ľov vážnej hudby. Tentoraz majú 
festivaly spoločný názov „Jarné 
kvety a jesenné plody“. Už dnes
sa teda možno tešiť na jesen-
nú časť, ktorá do nášho mes-
ta privedie popredných zrelých 
umelcov, stabilne etablovaných 
v slovenskom či zahraničnom 
koncertnom živote. (RED)
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Hľadajú domov
V trenčianskej karantén-
nej stanici sú opäť noví 
obyvatelia. Ak si plánu-
jete zadovážiť psieho 
spoločníka, možno vás
oslovia práve tieto psíky,
čakajúce na nového ma-
jiteľa. A možno je medzi 
nimi aj psík, ktorý sa stra-
til práve vám.

 Šesťročný kríženec pudlíka
a tibetského teriéra Dixi súrne 
hľadá nový domov. Žije v dome
so staršou pani, ktorá sa pre
vážne zdravotné problémy už
nevládze o neho postarať. Je
to veľmi milý, hravý psík, ale
vie aj perfektne strážiť. Má rád
spoločnosť ľudí, detí aj iných
psíkov. Kontaktovať sa môžete
na tel. čísle 091411689.

 Psík Aron je nechcený už
viac ako jeden rok. Stále čaká
na svojho nového majiteľa. 

Glória je asi ročný kríže-
nec. Našli ju 20. marca po-
behovať v parku pod síd-
liskom Juh. Na krku mala
ružový látkový obojok bez
známky a nemá ani čip, majiteľ 
sa preto nedá vypátrať. Nebola
zanedbaná ani špinavá. Ak sa
majiteľ nenájde, stanica začne
fenku ponúkať na adopciu.
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.

Čo preteky, to medaila, niekedy aj dve
Športové vystúpenia Simonky Prpičovej a Klaudie Mičko-
vej z ŠK Real Team Trenčín v športovom karate KATA boli 
v uplynulých štyroch týždňoch jednoznačne úspešné.

 Z každého podujatia si pri-
niesli cenné kovy a z medzi-
národných pretekov v Bu-
dapešti dokonca hneď dva.
„Simonka Prpičová vo svojej 

vekovej kategórii do 14 rokov spo-
medzi 43 kvalitných súperiek 
našla premožiteľku iba vo fi ná-
le v súboji s reprezentačnou ko-
legyňou Dominikou Bogárovou

z Taiyó Kolárovo a v kategórii ka-
detiek do 16 rokov dokonca pora-
zila všetky staršie a skúsenejšie 
pretekárky a suverénne zvíťazi-
la,“ informovala trénerka Lenka “
Beňová z ŠK Real Team Trenčín.
Okrem toho pretekárka absolvo-
vala prvé dve kolá najkvalitnejšej
domácej súťaže Slovenský po-
hár mládeže a dorastu, v ktorých
získala jedno prvé a jedno tretie
miesto a aj z Grand Prix Žilina
s medzinárodnou účasťou si tiež
odviezla zlato. V Žiline sa darilo
aj tímovej kolegyni Klaudii Mič-
kovej v kategórii kadetiek, kto-
rá nakoniec po prehre s aktuál-
nou majsterkou Európy obsadila
tretie miesto. „Držíme palce vo 
vrchole súťažnej sezóny, aby sa
naplnili klubové a individuálne 
ciele. Športový klub Real team
ďakuje za podporu trénerom, ro-
dičom a mestu Trenčín,“ doplnila “
L. Beňová.  FOTO: ARCHÍV KLUBU

Krasokorčuliarky z Trenčína patria k elite
 Majstrovstvá Slovenska ná-
dejí, žiactva a juniorov v kra-
sokorčuľovaní sa tento rok ko-
nali 8. – 9. marca v Košiciach.
Po splnení nominačných kritérií
do Košíc postúpili z Krasoklu-
bu Trenčín štyri pretekárky. Pod
trénerským vedením Jany Ome-
linovej a Petra Hebra zbierali
cenné kovy celú sezónu. Erika
Balážová to vo svojej kategórii

potvrdila ziskom titulu Majster-
ky Slovenska a Máša Mošková
titulom druhej vicemajsterky.
Petra Rešetková obhájila minu-
loročné striebro a stala sa tak pr-
vou vicemajsterkou Slovenska.

Agátka Bačová ziskom nemenej
dôležitého 8. miesta len potvr-
dila, že trenčianske krasokorču-
liarky právom patria medzi elit-
nú top 12 Slovenska.
 Z. HUDEČKOVÁ

PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV 

NA OSVIENČIMSKEJ ULICI

pondelok 

9.00 – 12.00 spevácka skupina „Sihotiar“

9.30 – 11.00 cvičenie ženy

16.00 – 18.00 joga ženy

15.00 – 19.00 keramika – klub

utorok 

9.45 – 11.00 cvičenie ženy

14.00 – 17.00 Jednota dôchodcov Slovenska č. 5

streda

9.00 – 12.00 Jednota dôchodcov Slovenska č. 27 

15.00 – 17.00 diabetes – konzultácie

15.00 – 18.00 pletenie košíkov z papiera 

16.00 – 18.00 angličtina

16.00 – 17.00 nemčina

štvrtok 

9.30 – 11.00 cvičenie ženy

11.00 – 12.30 brušné tance

15.00 – 18.00 Taroky, kartové hry 

piatok 

9.30 – 12.00 spevácka skupina Sihotiar

9.45 – 11.00 cvičenie ženy
 KONTAKT: 032/743 45 35, 0904 339 401 

SPOLU ZA ZDRAVÝ 
A KRÁSNY ÚSMEV
 Študenti zubného lekár-
stva sa na svojej roadshow
po 18 slovenských mestách
zastavia aj v Trenčíne, aby 
učili ľudí správnu techniku
čistenia zubov, motivovali
ich k zlepšovaniu starostli-
vosti o ústne zdravie a zvýšili
tak úroveň povedomia o dô-
ležitosti prevencie v oblas-
ti ústnej hygieny. Účastníci
inštruktáží obdržia zároveň
zubnú kefku a tak dostanú
možnosť precvičiť si techni-
ku v reálnom čase. Preventív-
ny projekt „Spolu za zdravý
a krásny úsmev“ sa na Miero-“
vom námestí v Trenčíne usku-
toční 25. apríla v čase od 10.
do 18. hodiny. (RED) 
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DOTÁCIE NA AKTIVITY 
V OBLASTI PRÁCE S MLÁDEŽOU

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

Dotačné kolo na aktivity 
v oblasti práce s mládežou na rok 2014

Ďalšie témy dotačného kola

  Kultúra
  Vzdelávanie
  Sociálna a zdravotná oblasť
  Voľný čas detí a mládeže
  Dobrovoľníctvo
  Zamestnanosť
  Mobilita
  Životné prostredie
  Zdravie a zdravý životný štýl

Oprávnení žiadatelia

  organizácie zaoberajúce sa mládežníckou politikou ako 
participácia mládeže, výchova k aktívnemu občianstvu, 
dobrovoľníctvo a iné
(právnické osoby, mimovládne organizácie, verejné inštitúcie 
(knižnice, galérie, školy), cirkevné inštitúcie, iné subjekty 
(podľa cieľov))

Podmienky dotačného kola

  Žiadateľ má sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo 
vykonáva svoju činnosť na území mesta, alebo poskytuje 
služby obyvateľom mesta.

  Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len 
na základe riadne vyplnenej žiadosti, a to na predpísanom 
formulári spolu s povinnými prílohami a za predpokladu, že 
žiadateľ má vyrovnané záväzky voči mestu. Žiadosť o dotáciu 
v oblasti práce s mládežou nájdete na www.trencin.sk – Mesto 
Trenčín – Transparentné mesto – Dotácie.

  V dotačnom kole budú podporené iba projekty, ktorých termín
realizácie bude do konca roka 2014.

Uzávierka prijímania žiadostí je 30. 4. 2014.

 Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií,
ich používaní a zúčtovaní, tlačivá žiadostí spolu s informáciami 
o ich vyplnení, ako aj presné znenie VZN 7/2012, sú 
k dispozícii na webovej stránke www.trencin.sk alebo osobne 
prostredníctvom koordinátorov práce s mládežou. Je možnosť 
konzultovať projekt s koordinátorom pred jeho predložením. 
Kontaktovať koordinátora môžete cez e-mail mladez@trencin.sk 
alebo na tel. čísle 0911 046 629 – Joana Detoni.
 Na rokovanie komisie budú predložené len kompletne
a čitateľne vyplnené žiadosti so všetkými povinnými prílohami.
 Žiadosti a povinné prílohy treba odovzdať do 30. apríla

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), a taktiež poslať v elektronickej forme na e-mail 
mladez@trencin.sk.

  ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 14. 4. 2014 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 30. 4. 2014 o 16.00 v priestoroch ZŠ Veľkomoravská

VMČ Juh 7. 4. 2014 o 18.00 v KC Aktivity

VMČ Sever 9. 4. 2014 o 16.00 v KS Opatová

Deti pomáhajú deťom

 Mnohé deti sveta nemajú nikoho a nič. Mnohé sú hladné, necho-
dia do školy, prežívajú na ulici a umierajú. Deti zo Základnej ško-
ly na Ulici L. Novomeského 11 v Trenčíne pochopili, že ich každo-
denný život nie je samozrejmosťou. Už druhý školský rok pomáhajú
svojim rovesníkom v rôznych krajinách sveta. Spolu s Natáliou Hol-
bovou a Dominikou Gašparíkovou z Piaristického gymnázia, ktoré
mali odvahu vstúpiť do projektu škótskej nadácie Mary´s Meals pre-
dajom vlastnoručne upečených koláčikov. Ďakujem našim deťom.
Ďakujem všetkým, ktorí vedú deti k solidarite, vzájomnému rešpek-
tu, pomoci a spolupráci. Aj keď nezmeníme celý svet. Stačí, keď tro-
chu zmeníme sami seba. 
 TEXT A FOTO: MARTINA REČIČÁROVÁ, SOCIÁLNY PEDAGÓG

Veselý karnevalový február
 Vyzdobená MŠ Na dolinách privítala 27. februára všetky roz-
právkové postavičky. Boli tu zvieratká, piráti, víly, čarodejnice
aj princezné. Deti si pripravili masky s rodičmi doma, aby im nič
na karnevale nechýbalo. O program, hry a predstavenie masiek sa
postarali pani učiteľky, ktoré boli oblečené v rozprávkových kostý-
moch. Občerstvenie zabezpečilo rodičovské združenie a mamičky 
v triedach. Každá maska bola odmenená, no najkrajšou odmenou
boli rozžiarené detské očká, dobrá nálada a pekný zážitok, na ktorý 
budú dlho všetci spomínať.
 TEXT A FOTO: MGR. KLÁRA LEŽATKOVÁ, RIADITEĽKA MŠ 

 (PRÍSPEVKY BOLI REDAKČNE KRÁTENÉ)

Korčuľuje ZŠ Východná
 Takto by sa dala charakterizovať aktivita, na ktorú sa žiaci 1. – 4.
ročníka základnej školy veľmi tešia. Na Zimný štadión P. Demitru
chodia raz do týždňa. Časť nadpisu je prepožičaná z projektu s ná-
zvom Korčuľuje celé Slovensko, ktorý pripravil Slovenský zväz ľa-
dového hokeja s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR. Cieľom je ponúknuť deťom možnosť naučiť sa korčuľo-
vať a nadchnúť ich pre tento pohyb. A našim žiakom to sa darí, i keď 
zo začiatku to nebolo také jednoduché, ako sa mnohým zdalo. Ešte
máme pred sebou zopár hodín na ľade. Zrejme aj v budúcnosti budú
deti korčuľovať. Poniektoré šťastne hlásia, že už majú vlastné nové
korčule. TEXT: ZŠ VÝCHODNÁ
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
  Chcem upozorniť na pre-

rastené kríky okolo chodníka 
v parčíku smerom k obchod-
nému domu Úspech na Zá-
mostí. 
 EVA REPKOVÁ
Patrícia Omachelová, útvar in-
terných služieb:

S drevinami v danom par-
číku sa plánuje ich komplexná
úprava rezom. Tento je najvhod-
nejšie realizovať v čase vegetácie
za účelom odstránenia odumre-
tých a nevhodných výhonov. Na-
koľko sa 31. 3. 2014 končí výru-
bové obdobie, momentálne sa
sústreďujeme na výruby. Orezy 
začneme realizovať až od aprí-
la. Dreviny v parčíku budú ur-
čite ošetrené, nebudú prekážať 
vo využití chodníkov a park do-
stane krajší vzhľad. Budeme sa
snažiť orez zrealizovať do 30. 4.
2014.

  Kto stavia novú halu pri 
privádzači na diaľnicu oproti 
AU Optronics? 
 JURAJ BIELIK

Iveta Kubišová, útvar stavebný,
životného prostredia, dopravy 
a investícií:
 Ide o stavbu výrobnej haly 
PrintAlliance AM, Trenčín sta-
vebníka PrintAlliance AM,
s. r. o., na ktorú bolo Mestom
Trenčín vydané stavebné povo-
lenie 23. 9. 2013.

  SPP v roku 2013 rozbila 
cesty a chodníky na Cinto-
rínskej a priľahlých uliciach. 
Kedy dokončia svoju prácu?
 PETER
Lenka Kontrová, útvar staveb-
ný, životného prostredia, dopra-
vy a investícií:
 Rozkopávkové povolenie
na uliciach Cintorínska, Nová,
Tatranská, Dolný Šianec, Krát-
ka, Zelená, Zahradnícka v Tren-
číne bolo vydané pre SPP-distri-
búcia – z dôvodu obnovy NTL
a STL plynovodov. Celková po-
vrchová úprava komunikácií
po rozkopávke na dotknutých
uliciach bude vykonaná najne-
skôr do 30. 4. 2014.

  Mám otázku k Bánoveckej 
trati. Ako sa jej dotkne mo-
dernizácia železnice? Všimol 
som si, že vedľa nej prebiehajú 
výkopové práce pri Električnej 
ulici a sú tam zároveň uložené 
nové koľajnice.
 B. MRAZ
Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
 Podľa informácií od zho-
toviteľa dochádza k zmene
na Bánoveckej trati v úseku
od štatistického úradu po želez-
ničnú stanicu. Trať sa odsúva ďa-
lej od ulíc Kniežaťa Pribinu a Ha-
sičskej. Parkovisko pri Kolibe
obíde trať z opačnej strany a ku
hlavnej trati (od Bratislavy) sa
priblíži až v areáli bývalého let-
ného kúpaliska. Výkopové práce
sú kvôli pokládke oznamovacích
a zabezpečovacích káblov. Sú
vedené až do Trenčianskej Tur-
nej. Koľajnicové pásy sú na Bá-
noveckej trati len uskladnené
a budú použité na hlavnej trati.

  Čo sa plánuje robiť v bý-
valom výskumnom ústave 

ovčiarskom na Opatovskej 
ceste? A so záhradkami v jeho 
blízkosti?
 EŇA
Adriana Mlynčeková, útvar 
hlavného architekta:
 Objekt Výskumného ústavu
ovčiarskeho je v súčasnosti ma-
jetkom súkromného investora.
Jeho zámery zatiaľ nie sú zná-
me, nakoľko na úrad nebola do-
ručená žiadna projektová doku-
mentácia ani iné dokumentácie.
Vlastníkovi bola poskytnutá len
územnoplánovacia informácia
o tom, aké funkčné využitie uvá-
dza platný Územný plán mesta
Trenčín (ÚPN).
 Pokiaľ ide o záhradky v tej-
to lokalite, ide o urbárske, resp.
súkromné vlastníctvo a v zmysle
platného ÚPN je v zásade celá
lokalita Sihote IV určená pre-
dovšetkým na obytné funkcie,
t.j. umožňuje výstavbu bytových
domov a doplňujúcich funkcií
vybavenosti.

otázky a odpovede, inzercia číslo 4 |  ročník XVI
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vás pozýva na

Veľkonočný 
jarmok

9. – 12. 4. 2014
pracovné dni | 10.00 - 18.00 

sobota | 10.00 - 16.00 

Mierové námestie
Predaj tradičných veľkonočných 

ľudovoumeleckých výrobkov 
a ponuka dobrého jedla.

PROGRAM | 12. 4. • SOBOTA  
10.00 | Detský folklórny súbor RADOSŤ

11.30 | Folklórna skupina KUBRAN
Maľovanie kraslíc, pletenie korbáčov, jarné zvyky...

CINEMAX
od 3. 4. | (Ne)Zadaný
Zac Efron, Michael B. Jordan a  Miles
Teller si strihli úlohy najlepších kamo-
šov v  romantickej komédii o  chlap-
skom pohľade na sex a vzťahy.

od 10. 4. | 38
38 je dokument mapujúci život sloven-
skej hokejovej legendy, Pavla Demitru.

od 10. 4. | Justin Bieber‘s 
Believe
Jedinečný fi lm, ktorý nám poskytne in-
tímny pohľad na  Justinovo vypredané
celosvetové turné ,,Believe“.

od 10. 4. | Pojedeme k moři
Hrdinom príbehu je desaťročný chla-
pec Tomáš. K  narodeninám dostane

  DIVADLO
5. 4. | 18.00 | A. P. Čechov 
– Svadba

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

j j p

Klasika a smiech cez slzy v novom vydaní.

5. 4. | 20.00 | Vertikálna 
migrácia
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Divadlo Pôtoň uve-
die predstavenie o  sťahovaní obyvateľov
v  produktívnom veku z  dediny do  mes-
ta. Inscenácia na  hrane dokumentárneho
a komunitného divadla využíva prvky per-
formatívneho herectva a multimediálnych
technológií.

6. 4. | 18.00 | Čínska stena
KINO HVIEZDA | Záujem partie amatérskych
hercov o  divadlo nečakane naruší partia
profesionálnych stavačov stien. Uvádza Di-
vadlo Normálka.

23. 4. | 17.00 | Národný cintorín
POSÁDKOVÝ KLUB | Slovenské komorné di-
vadlo Martin uvedie autorský projekt reži-
séra Doda Gombára, ktorý by mal svojou
poetikou nadväzovať na Kuba, Štúrovcov či

ý y j

Nový Život.

27. 4. | 17.00 | Perinbaba
POSÁDKOVÝ KLUB | Rodinný muzikál. Hud-
bu zložil jeden z  najznámejších maďar-
ských hudobných skladateľov, účinkujú
tanečníci z  Londýna a  Budapešti a  známi
slovenskí a maďarskí herci.

27. 4. | 19.00 | Príbehy 
obyčajného šialenstva
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Divadlo Napíšte si
výpoveď uvedie súčasnú komédiu Petra
Zelenku o  (ne)štandardných ľuďoch, ktorí 
zažívajú absurdné situácie.

  KONCERTY
4. 4. | 19.00 | NF Quartet
GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA | Posedenie pri
jazzovej hudbe s moravskou kapelou.

9. 4. | 20.00 | Blind architect 
(FIN)
KLUB LÚČ | Post rocková nálož z krajiny ti-
sícich jazier.

10. 4. | 19.00 | Radůza
PIANO KLUB | Česká speváčka sa v Trenčíne
predstaví s kapelou.

11. 4. | 19.00 | Kapely Starnú
PIANO KLUB | Happening starých zábavo-
vých kapiel trenčianskeho regiónu. Hosť:
Marián Grexa.

11. 4. | 20.00 | Kofola sound: 
Katarzia a jej frajeri

KLUB LÚČ | Autorský nu-folk-rap.

12. 4. | 20.00 | Obscure sphinx + 
Doomas + Attack of rage
KLUB LÚČ | Poľský psychodelic/post meta-
lový Obscure sphinx sa na turné zastavia aj
v Trenčíne s  dark doom metalovými Doo-
mas a grindovcami Attack of rage.

13. 4. | 17.00 | Veľkonočné 
oratórium
EVANJELICKÝ KOSTOL | Účinkuje Kvarteto 
mesta Brna.

13. 4. | 18.00 | Koncert detských 
virtuózov
GMAB | V  rámci festivalu Trenčianska hu-
dobná jar.

16. 4. | 19.00 | Sima Martausová
PIANO KLUB | Slovenská speváčka a hereč-
ka, Gospel talent 2009 účinkuje s kapelou
Sima Martausová Band.

18. 4. | 19.00 | Los Remedios 
trio: Noche de flamenco
GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA |

18. 4. | 20.00 | The cultural 
studies + Humanoid
KLUB LÚČ |

19. 4. | 20.00 | Interior sounds: 
Dva live + Isobutane live
KLUB LÚČ | Dvojnásobní držitelia českých 
hudobných cien Anděl a držitelia ocenenia
IGF Award z roku 2012 – Dva.

20. 4. | 18.00 | Violový recitál: 
Martin Ruman, Monika 
Nagyová
GMAB | V  rámci festivalu Trenčianska hu-
dobná jar.

23. 4. | 20.00 | Jealousy 
mountain duo (Germany)
KLUB LÚČ | Hudobne nesúrodá zmes fre-
ejazzových 50‘s a  60‘s spolu s  neskoršími
hlukovými a math-rockovými vplyvmi.

25. 4. | 20.00 | Heavy metal 
vomit party
KLUB LÚČ | Whitehorse, Human host body, 
Void forger, Blues for the red sun, Depresy.

25. 4. | 20.00 | Retro Disco 
Párty
PIANO KLUB | Disco párty 80´ rokov. Uvá-
dza dj Jerry Galánek. Rezervácia stolov:
pianoclub@pianoclub.sk.

26. 4. | 20.00 | Triple sun 
(SK) + Do I smell cupcakes? 
(Germany)
KLUB LÚČ |

27. 4. | 16.00 | Putovanie 
storočiami
MÚZEUM TRENČÍN | Koncert starej hudby
Musica Poetica.

27. 4. | 18.00 | Vokálny koncert
PIARISTICKÝ KOSTOL | Tomáš Šelc – bary-

y

tón, Renatka Feriková – soprán, Jana Na-
gy-Juhász – klavír. V rámci festivalu Tren-
čianska hudobná jar.

29. 4. | 19.00 | Katarína 
Hasprová & Band
POSÁDKOVÝ KLUB | Koncert výnimočnej
speváčky a  jej kapely, zložený z  nádher-
ných melódií, ktoré povznesú a potešia.

30. 4. | 16.00 | Hrajú nám pre 
radosť
POSÁDKOVÝ KLUB | Koncert detí ZUŠ K. Pá-
divého.

30. 4. | 20.00 | Oslava sviatku 
práce
KLUB LÚČ | Účinkujú Vrbovskí víťazi a budo-
vateľské piesne z čias minulých. Vítané sú
montérky. 

  PRE DETI
pondelok – piatok | Montessori 
Klub
MIEROVÉ NÁM. 3 | Netradičné tvorivé ak-
tivity pre deti, podporujúce ich rozvoj
a  samostatnosť. Viac na  0949  173  276,
montessoriklub@gmail.com

utorok | 10.00 – 11.00 | Tvorenie 
s potešením s Mirkou
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.

streda | 9.30 | Riekankovo
MC SRDIEČKO KC STRED | Mamička a dieťa sa
pri spoločnej hre učia aj riekanky.

streda a štvrtok | 16.00 – 17.00 | 
Tvorenie s potešením s Ivkou
KC AKTIVITY | Tvorivé dopoludnie pre deti 
od 3 – 6 rokov v sprievode jedného z rodi-
čov. Prihlášky na 0902 435 454 alebo osob-
ne v Kc Aktivity.

piatok | 17.00 – 18.00 | DFS 
Kubranček
KC KUBRA |

  MAJÁLES

  FILM

apríl 2014

30. 4. | Majáles 2014

MIEROVÉ NÁMESTIE |

16.00  | Tradičné zdobenie a  dvíhanie 
mája
16.30 | Detský folklórny súbor Radosť
17.30 | Dychová hudba Opatovanka hrá
na počúvanie aj do tanca

1. 5. | Majáles 2014 
a farmársky jarmok
MIEROVÉ NÁMESTIE |

10.00 – 18.00 | Farmársky jarmok – pre-
zentácia a predaj dobrého jedla a špe-
cialít, farmárskych produktov a výrob-
kov z  blízkych regiónov, zaujímavých 
a  netradičných potravinárskych pro-
duktov...
10.00 | Dychová hudba Vlčovanka
11.30 | Ženská spevácka skupina Doli-

y

nečka zo Soblahova
12.00  | Folklórna skupina Rozvadžan
z Trenčianskych Stankoviec
13.00 | Country hudobná skupina Krok
z  Dubnice nad Váhom, country taneč-
ná skupina Maryland, tanečný krúžok 
Slniečko pri CVČ Trenčín

y

15.00 | Folklórny súbor Trenčan
17.00  | The Cellmates z  Bratislavy – 
americký rock and roll 50-tych rokov 
v  modernom prevedení v  štýle Elvi-
sa Presleyho, Gene Vincenta, či Buddy 
Hollyho
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1. 4. | 9.30 | Minitalent
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Prehliadka
talentov detí z materských škôl v Trenčíne
s podtitulom Aj škôlkari už veľa dokážu.

4. 4. | 17.00 | Noc s Andersenom
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ 1 | 4. ročník 
dobrodružného medzinárodného pod-
ujatia v  prostredí kníh za  účasti detskej
spisovateľky Andrey Gregušovej. Počet
miest je obmedzený. Info: 032/746 07 15,
deti@vkmr.sk.

5. 4. | 14.00 – 17.00 | Tvorivé 
dielne pre deti
KC KUBRA |

6. 4. | 14.00 – 16.00 | Farebná 
nedeľa
GMAB | Tvorivé popoludnie pre malé deti 
a ich rodičov, starých rodičov.

6. 4. | 16.00 | O červenej 
čiapočke

PK DIVADELNÁ SCÉNA | V rámci Detského di-
vadelného klubu uvádza Divadlo Bez Opony.

9., 23. 4. | 9.30 – 11.30 | Ateliér 
majstra Galerka
GMAB | Tvorivé dielne pre deti a ich rodičov.

11. 4. | 10.00 | Jazykový kvet
REFEKTÁR KOLÉGIA PIARISTOV | Krajské fi ná-
le celoslovenskej súťaže pre deti a mládež
od 4 do 19 rokov v prednese poézie, prózy
a drámy v rôznych jazykoch.

14. 4. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a  rodičia z MC Sr-
diečko si spoločne čítajú v knižnici na Hasič-
skej, v pobočke na Juhu a na Dlhých Honoch.

15. 4. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a rodičia z MC Sr-
diečko si spoločne čítajú v  knižnici v  po-
bočke Kubra.

20. 4. | 16.00 | Herkules alebo 
dobytie pekla

PK DIVADELNÁ SCÉNA | V rámci Detského di-
vadelného klubu uvádza Divadlo Tyjátr pred-
stavenie tradičného bábkového divadla.

26. 4. | 15.00 – 18.00 | Tanečník, 
choreograf – predstavujeme 
povolania
OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky pre deti.

  VÝSTAVY
Miloš Alexander Bazovský
GMAB | Stála expozícia.

1. – 27. 4. | Jozef Bajus: 
Vzdialené volania
GMAB | Slovenský výtvarník spracováva ne-
tradičné materiály netradičnými spôsobmi.

1. – 5. 4. | Veľkonočná výstava
KC KUBRA | Vajíčka, medovníky, výšivky 
a rôzne drobnosti. Spojená s predajom.

1. – 8. 4. | Stretnutie – Setkání
TSK | Výstava výtvarníkov a fotografov re-
giónov Trenčín a Uherské Hradište.

1. – 9. 4. | Zlatica Plešková: 
Tajomstvo zakliate v hline
GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA |

1. – 10. 4. | Pamätník odboja 
Zlínskeho kraja
POSÁDKOVÝ KLUB | K 75. výročiu vzniku čes-
ko-slovenského protifašistického odboja.

1. – 13. 4. | Méta 2013
POSÁDKOVÝ KLUB | Fotografi e členov fo-
toskupiny Méta.

1. – 13. 4. | Česko očami 
Slovákov
MESTSKÁ VEŽA | Pripravilo Mesto Tren-
čín a  Česká centrála cestovného ruchu –
CzechTourism Slovensko.

1. – 30. 4. | Vyšívané gobelíny – 
Elena Fabianová
CENTRUM SENIOROV | Vernisáž 1. 4. o 13.00.

7. – 30. 4. | Najkrajšie knihy ČR 
a SR 2008-2012
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Výstava spo-
jená s  premietaním animovaných fi lmov
pre deti. Návštevu skupiny treba vopred
dohodnúť na 032/746 07 15, deti@vkmr.sk.

9. – 12. 4. | Záhradkár 2014
VÝSTAVISKO EXPO CENTER | 20. ročník veľtr-
hu potrieb pre záhradkárov.

9. – 12. 4. | Včelár 2014
VÝSTAVISKO EXPO CENTER | 18. ročník výsta-
vy včelárskych potrieb a včelích produktov.

9. – 12. 4. | Poľovníctvo 2014
VÝSTAVISKO EXPO CENTER | 7. ročník výstavy 
poľovníckych potrieb.

9. – 12. 4. | Zdravý životný štýl
VÝSTAVISKO EXPO CENTER | 16. ročník výsta-
vy zameranej na  zdravie, relax a  vyváže-
nosť osobnosti.

11. – 30. 4. | Ján a Juraj 
Hubinský: Na počiatku bola 
čiara
GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA | Vernisáž 11. 4. 
o 17.00.

11. 4. – 16. 5. | 18. AMFO 
Trenčianskeho kraja 2014
TSK | Súťažná výstava amatérskej fotogra-
fi e. Vernisáž 11. 4. o 17.00.

11. – 30. 4. | Ženy v armáde
POSÁDKOVÝ KLUB | Prvá výstava venovaná 
ženám v  uniforme v  celej histórii rezortu
obrany.

14. 4. – 4. 5. | Maľované 
prírodou – Ľubomír Ježo

MESTSKÁ VEŽA | Obrazy „maľované“ kame-
ňom na kameň môžu „vidieť“ aj nevidiaci.
Obrazy vytvorené inovatívnymi technika-
mi, ktoré sa doteraz vo výtvarnom umení 
nepoužívali. Vernisáž 14. 4. o 17.00 hod.

15. 4. – 14. 5. | Sedmičkové 
kráľovstvo
POSÁDKOVÝ KLUB | Z  činnosti školského
klubu detí pri ZŠ Hodžova.

2. – 3. 5. | Výstava skalničiek, 
sukulentov a bonsají
KD ZLATOVCE | Predajnú výstavu pripravi-
lo OZ Klub skalničkárov Trenčín. V ponuke
budú výpestky členov klubu.

  PRE SENIOROV
1. 4. | 9.00 – 11.30 | Ateliér pre
seniorov
GMAB |

4. 4. | 14.00 | Príbehy umenia
GMAB | Rozprávanie o  dejinách umenia,
témach v umení či výstavách pre seniorov.

15. 4. | 9.00 – 11.30 | Ateliér pre
seniorov
GMAB |

23. 4. | 10.00 | Ateliér odevov 
a dizajnu pre dámy každého 
veku
CENTRUM SENIOROV |

24. 4. | 15.00 | Privítanie jari
POSÁDKOVÝ KLUB | Spoločenské stretnutie
seniorov pripravuje Klub voj. veteránov.

25. 4. | 14.00 | Skleróza
multiplex
CENTRUM SENIOROV | Prednáška.

28. 4. | 14.00 | Literárno-
hudobné pásmo s Otakarom
Krásenským
CENTRUM SENIOROV |

29. 4. | 9.00 – 11.30 | Ateliér pre
seniorov
GMAB |

  CVIČENIE
pondelok | 17.30 – 18.30 | Zumba
KC KUBRA |

pondelok | 18.30 – 19.30 | 
Aerobik
KC KUBRA |

pondelok | 18.30 – 20.00 | 
Cvičenie pre zdravie a radosť
KC AKTIVITY | Naťahovací a  zahrievací či-
-kung, osem kusov brokátu a 24 foriem tai-či.

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

streda | 18.00 – 19.00 | Zumba 
– pokročilí
KC KUBRA |

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

streda | 18.30 – 19.30 | Aerobik
KC KUBRA |

streda | 19.00 – 20.00 | Zumba 
– začiatočníci
KC KUBRA |

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

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

pondelok, streda, štvrtok, 
piatok | Flyfit
KC AKTIVITY | Cvičenie v  hojdacích plach-
tách.

nedeľa | 9.00 – 12.00 | Systema
KC AKTIVITY | Tréningy ruského bojové-
ho umenia. Nácvik prirodzených refl exov,

kameru a rozhodne sa, že nakrúti fi lm
ako Miloš Forman.

od 10. 4. | Rio 2
Pre Blua, Perlu a  ich tri deti je svet
džungľa. Najmä po  ich dobrodružnej
ceste z  čarovného mesta do  divočiny
Amazonského pralesa na rodinnú stre-
távku. Vyvedený z  miery v  neznámej
krajine musí Blu čeliť jeho najobáva-
nejšiemu protivníkovi – jeho svokrovi
– zatiaľ čo musí odrážať Nigelove zá-
kerné pokusy o pomstu...

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

ARTKINO METRO
2. 4. | 19.00 | Borgman
Pulzujúci holandský triler s  prvkami
temnej komédie prináša viacvrstvovú
satiru na súčasné spoločenské neduhy
ako konzum a rasizmus.

3., 4. 4. | 19.00 | Noe
Svet už zachránilo mnoho hrdinov,
ale on bol prvý. Režisér Darren Aro-
nofsky, tvorca Čiernej labute a  ďalších

p ýý

výnimočných fi lmov stvoril katastro-
fi ckú drámu, ktorá vám rozpovie jednu
z najstarších legiend ľudstva.

4., 5. 4. | Ona
Oscarový režisér Spike Jonze prichá-
dza s  nevšedným príbehom lásky.
Dej sa odohráva v  blízkej budúcnosti
a ústrednou postavou je nesmelý The-
odore Twombly. Na živobytie si zarába
písaním dojemných osobných listov
na objednávku.

5., 6. 4. | 19.00 | 10 pravidiel 
ako zbaliť babu
Hlavný hrdina Marek je typickým prí-
kladom mladého mimoňa žijúceho vo
vlastnom vesmíre. Jeho dráhu mu však
jedného dňa skríži dievča snov a Marek
sa zamiluje tak beznádejne, že v škole
nie je schopný urobiť ani skúšky. 

6. 4. | 16.00 | Veľká oriešková 
lúpež
Veveričiak Surly a  jeho krysí kamarát
Buddy majú niečo za  lubom. Zima sa
nezadržateľne blíži a  oni premýšľajú,
kde v meste nazhromaždia zásoby. Zú-
falá doba si žiada zúfalé činy a preto sa
spoločne so svojimi priateľmi pokúsia
vykradnúť obchod s orieškami.

8., 9. 4. | 19.00 | Yves Saint 
Laurent
Originálny, provokatívny, výstredný,
inšpiratívny. Plachý, samotársky, nevy-
rovnaný, uzavretý. To bol jeden z najta-
lentovanejších návrhárov sveta módy.
To bol Yves Saint Laurent. Toto je jeho
príbeh.

10. 4. | 9.00 | Babybio: 
Arcibiskup Bezák zbohom
Dokumentárny fi lm divákom pribli-
žuje nesporne pozoruhodnú osobnosť 
Mons. Bezáka – kňaza, ktorý svoj život
daroval Bohu a  cirkvi a  mapuje jeho
nevšedný životný príbeh.

10. 4. | 16.00 | Seniorbio: 
Všetky moje deti
Ústrednou postavou fi lmu je charizma-
tický farár Marián Kuff a. Vo fi lme ho ale
divák vidí skôr v  zašpinených montér-
kach a sleduje drámu misie do prostre-
dia biedy a  beznádeje v  zabudnutých
rómskych osadách.

  FILM
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reálnych bojových situácií na ulici pri pre-
pade, obrana proti viacerým súperom
a ozbrojeným útočníkom.

štvrtok | 19.00 – 20.00 | Dance 
& power
KC AKTIVITY | Prvky tanečných štýlov a po-
silňovanie na záver.

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 | Pre začiatočníkov a ľudí s bo-
lesťami chrbta.

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

štvrtok | 19.00 – 19.50 | 
Cvičenie pilates začiatočníci 
a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na  hlbo-
ký svalový systém, podporu krížovej chrb-
tice a  laterálne hrudné dýchanie. Bliž-
šie informácie a  prihlasovanie na  tel. č.
0905 705 431.

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

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 – 20.30 | Jemná 
Vinyasa Jóga
MC SRDIEČKO KC STRED | Cvičenie vhodné
pre všetkých; najmä pre začiatočníkov. Cvi-
čenie je v pomalšom tempe s pomôckami.

pondelok | 10.00 – 11.00 | 
Outdoorové cvičenia rodičov 
s deťmi
HOSS SPORT CENTRUM |

utorok | 9.00 – 9.45 | Joga pre 
mamičky
MC SRDIEČKO KC STRED | Vhodné pre

mamičky už 6 týždňov po pôrode. Vezmite
dieťa so sebou.

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

utorok | 18.00 – 19.30 | Joga 
v tehotenstve
MC SRDIEČKO KC STRED |

streda | 17.00 | Cvičenie pre 
tehotné – profylaxia
MC SRDIEČKO KC STRED | Vedie pôrodná
asistentka Zuzana Duncová.

streda | 17.00 | Cvičenie detí 
s rodičmi
SOKOLOVŇA |

streda | 19.00 | Mamy na fit 
lopte
MC SRDIEČKO KC STRED | Fit loptu si rezer-
vujte na č. 0911 581549.

1. – 30. 4. | 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.

  PREDNÁŠKY
utorok | 10.00 | Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
KC STRED | Vhodné aj pre tehotné.

1. 4. | 16.00 | Prehliadky 
včelstiev
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ivan Štefánek
a Ing. Vieroslav Pelech.

2. 4. | 14.00 | Rizner ako 
pedagóg
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Prednáška
PhDr.  Evy Červeňanovej, PhD. pri príleži-
tosti 165. výročia narodenia zakladateľa
slovenskej bibliografi e Ľ. V. Riznera.

2. 4. | 14.00 | Prírodná lyrika
VEREJNÁ KNIŽNICA KC KUBRA | Básne poetky
a  textárky Kataríny Hudecovej zo zbierky
„Nebobelásky“ v rámci klubu žien.

2. 4. | 16.00 | Hľadanie odkazu 
našich predkov
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Beseda
s prof. PaedDr. Jaroslavom Vencálkom, CSc.
spojená s prezentáciou jeho knihy „Sloven-
sko-český cezhraničný región Genius loci“.

3. 4. | 9.00 | Efektívna 
komunikácia a metodika 
občianskych slávností
TSK | Seminár.

3. 4. | 10.00 | Historické 
knižnice v Trenčíne
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Populárno-
-náučná prednáška Mgr.  Igora Zmetá-
ka, PhD. a  Alice Krištofovej o  knižniciach
na území Trenčína.

3. 4. | 13.30 | Beseda s Rudolfom 
Dobiášom
VEREJNÁ KNIŽNICA KC KUBRA | Stretnutie 
s významným regionálnym spisovateľom.

3. 4. | 16.00 | Prečo je marec 
mesiac knihy
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Literár-
ny klub Omega pozýva všetkých členov
a priaznivcov literatúry na diskusiu a pre-
zentáciu vlastnej tvorby.

3. 4. | 16.00 | Špeciálne jednotky 
NATO
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša plk. Ing. Jozef 
Krajčír.

3. 4. | 17.00 | Huby ako 
potravina, liek i nebezpečný 
jed
GALÉRIA A  KAVIAREŇ VÁŽKA | Prednáša 
MUDr. František Jaroš, CSc.

8. 4. | 16.00 | Moderné paleo
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Prezentácia
prvej slovenskej knihy o  ideálnej strave
podľa princípov paleo. Diskusia s  autormi
Dianou Uríčkovou a Miroslavom Karpatym.

8. 4. | 17.30 | O partnerskom 
vzťahu
KC AKTIVITY | Stretnutie s  Ing.  Máriou Po-
rubčanovovou, terapeutkou metódy One
Brain a  rodinných konštelácií. Pre všet-
kých, ktorí chcú svoj vzťah vylepšiť alebo
začať nový.

9. 4. | 16.00 | Spomienky Ľuboša 
Hlaváča
POSÁDKOVÝ KLUB | Problematika menších 
leteckých spoločností, osobné skúsenosti
pilota dopravných lietadiel – beseda.

10. 4. | 16.00 | Most nad riekou 
Liffey
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Prezentácia
románu Marty Gergelyovej o  manželstve,
šedých a ružových obdobiach páru z dvoch
geografi ckých kútov. Cyklus „Poznávame
Trenčanov“.

10. 4. | 16.30 | Detská hra
MC SRDIEČKO KC STRED | Rozdelenie hry 
podľa veku a  vývinových možností. Ako
môže spoločná hra pomôcť vzájomnému
vzťahu.

12. 4. | 9.00 | Liečivé rastliny
KC AKTIVITY | Stretnutie klubu Veronika o.z.
s prednáškou a burzou liečivých rastlín.

14. 4. | 16.00 | Striedanie plodín 
na záhradke, ich symbióza 
a neznášanlivosť
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ing.  Polako-
vič.

17. 4. | 16.00 | Andrej Kvasz 
a jeho let lietadlom v máji 1914 
v Trenčíne
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša PhDr.  Milan 
Šišmiš.

22. 4. | 17.00 | Tajné chodby 
v Trenčíne
GALÉRIA A  KAVIAREŇ VÁŽKA | Prednáša 
Ing. Vojtech Brabenec.

24. 4. | 16.00 | Čo je 
schizofrénia?
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Diskusia
s odborníkmi na podporu duševného zdra-
via. Diskutujú MUDr. M. Turáková, PhDr. I.
Ilavská. Organizované v spolupráci s OZ Ars
Vivendi – umenie žiť.

25. 4. | 17.00 | Muž a žena alebo 
vzťah chce súkromie
ZBOROVÝ DOM CASD | Cyklus prednášok „...
aby nám bolo doma dobre...“ Počas pred-
nášok je k dispozícii detsky kútik.

26. 4. | 17.00 | Rola muža 
v manželstve a rodine
ZBOROVÝ DOM CASD | Cyklus prednášok „...
aby nám bolo doma dobre...“.

27. 4. | 17.00 | Rola ženy 
v manželstve a vo vzťahu
ZBOROVÝ DOM CASD | Cyklus prednášok „...
aby nám bolo doma dobre...“

10., 12. 4. | Slovensko 2.0
Dvadsať rokov existencie Slovenska
očami desiatich slovenských fi lmových
tvorcov. Slovensko 2.0 je mozaikou 10
rôznych krátkych fi lmov, ktoré refl ek-
tujú dvadsať rokov existencie Sloven-
ska očami desiatich slovenských reži-
sérov.

11., 13. 4. | Vášeň medzi 
riadkami
Príbeh utajenej lásky jedného z  naj-
väčších spisovateľov. Charles Dickens,
ženatý autor mnohých legendárnych
románov, sa na  vrchole svojej kariéry
zamiloval do mladšej dievčiny…

11., 12. 4. | Cudzí obed
Príbeh, v  ktorom sa stretne pôvab-
ná, v manželstve nie celkom spokojná
Ilu so Saajanom, ktorý onedlho pôjde
do  dôchodku. Výsledkom je vtipná,
elegantná a pozitívne ladená romanca,
odohrávajúca sa v súčasnej Bombaji.

13. 4. | 16.00 | Rio 2
Vzácne modré papagáje Blu a Perla žijú
v  brazílskom Riu pokojným mestským
domáckym životom…

15., 16. 4. | 19.00 | Grandhotel 
Budapešť
Hrdinovia komédií Wesa Andersona
bývajú svojrázni a nevšední. Inak tomu
nie je ani v jeho najnovšom fi lme.

17., 18. 4. | Vlk z Wall street

Neuveriteľný, fascinujúci a  divoký je
príbeh Jordana Belforta, ktorý sa pre-
slávil ako vlk z Wall Street. Na  plátno
ho preniesol režisér Martin Scorsese
a v hlavnej role muža sa predstaví Le-
onardo DiCaprio.

18., 19. 4. | Rozbitý svet
Príbeh malej Skunk, ktorá má jede-
násť, je diabetička a  je pekne nad ve-
cou. Začali sa jej letné prázdniny a  jej
dni vypĺňajú chvíle bezstarostných ná-
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dejí. Ale len do  okamihu, kedy sused
Oswald surovo zmláti milého, ale la-
bilného mladíka Ricka. Skunk je toho
svedkom a  vzápätí začína strácať ne-
vinnosť takou závratnou rýchlosťou, až
sa jej to začne vymykať z rúk.

22. 4. | 19.00 | Špinavý trik
Príbeh podvodníka Irvinga, ktorý je
so svojou partnerkou a milenkou Syd-
ney donútený pracovať pre vyšinutého
agenta FBI. Ocitajú sa v nebezpečnom,
no zároveň fascinujúcom svete vlád-
nych funkcionárov a mafi ánov.

23. 4. | 19.00 | Walesa, človek 
z nádeje
Pohľad do desaťročia života Lecha Wa-
lesu – robotníka z gdanských lodeníc,
ktorý viedol hnutie Solidarita proti
komunistickej vláde a napokon sa stal
prvým prezidentom demokratického
Poľska.

24. 4. | 9.30 | Babybio: Yves 
Saint Laurent
Originálny, provokatívny, výstred-
ný, inšpiratívny. Plachý, samotársky,
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  KURZY
1. 4. | 17.30 – 19.00 | Veľkonočné 
sviečky
OC LAUGARICIO | Tvorivý ateliér pre dospe-
lých.

1. 4. | 16.00 – 18.30 | Večerný 
ateliér pre dospelých
GMAB |

2. 4. | 18.00 – 20.00 | Klub 
patchwork
KC AKTIVITY |

8. 4. | 17.30 – 19.00 | Veľkonočné 
sviečky
OC LAUGARICIO | Tvorivý ateliér pre dospe-
lých.

9. 4. | 17.00 | Maľba na sklo
M&G CENTRUM |

12. 4. | 10.00 | Plstenie
M&G CENTRUM | Technika mokrého a  su-
chého plstenia.

15. 4. | 16.00 – 18.30 | Večerný 
ateliér pre dospelých
GMAB |

15., 22. 4. | Veľkonočný 
baranček
OC LAUGARICIO | Tvorivý ateliér pre dospe-
lých.

24. 4. | 16.00 | Kreatívny rodič 
a šikovné dieťa
MC SRDIEČKO KC STRED | Originálny kvetináč
servítkovou technikou.

26. 4. | 8.00 – 20.00 | Nebuď 
ovca, poď sa hýbať
KC AKTIVITY | Tanečný deň plný worksho-
pov pre deti od 12 rokov a mládež. Prihla-
sovanie na tel. 0949 844 444.

29. 4. | 13.00 | Všetko 
o látkových plienkach
MC SRDIEČKO KC STRED | Workshop ako
plienkovať moderne, zdravo a ekologicky.

29. 4. | Podložky pod šálku
OC LAUGARICIO | Tvorivý ateliér pre dospe-
lých. Nutné prihlásenie na  0918  561  320,
mirka@kcaktivity.sk.

29. 4. | 16.00 – 18.30 | Večerný 
ateliér pre dospelých
GMAB |

  INÉ
1. – 5. 4. | Týždeň slovenských 
knižníc
VEREJNÁ KNIŽNICA | Bohatý program pre
deti i  dospelých a  mimoriadne výhodné
služby.

2., 3. 4. | Trenčiansky robotický 
deň

VÝSTAVISKO EXPO CENTER | Sviatok robotiky 
v Trenčíne. 9. ročník medzinárodnej súťaž-
nej prehliadky robotov.

5. 4. | 7.00 – 12.00 | 
Celoslovenská burza 
zberateľov pivných kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

5., 6. 4. | Jarno-letná burza
MC SRDIEČKO KC STRED | Burza dojčenského, 
detského, tehotenského oblečenia, obutia,
kočíkov a iných potrieb.

6. 4. | 12.00 – 18.00 | Blšák
KC KUBRA | Bazár.

8. 4. | 9.20 – 11.20 a 16.00 – 
18.00 | Arteterapia v galérii
GMAB | Pre všetkých, čo chcú objaviť svo-
je „JA“.

13. 4. | 7.00 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov pivných 
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

16. 4. | 19.00 | Večer zakázaných 
reklám
KLUB LÚČ | Existuje množstvo spotov, kto-
ré sa nikdy nemohli vysielať v televíziach.

Večer so šéfredaktorom portálu kinema.sk 
– P. Konečným.

20. 4. | 19.30 | Odomykanie 
nočnej oblohy
KYKULA | Začiatok astronomickej sezóny 
v Trenčíne 2014. V  sedle Kykula v  katastri 
obce Chocholná – Velčice blízko starej ško-
ly na štátnej hranici. Iba v prípade pekného 
počasia! Informácie na dodo.tn@seznam.cz 
alebo 0904 469 389.

24. 4. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

25. 4. | 10.00 – 18.00 | Spolu 
za zdravý a krásny úsmev
MIEROVÉ NÁMESTIE | Študenti zubného le-

y

kárstva naučia verejnosť, ako si správne 
čistiť zuby.

26. 4. | Chovateľská burza
VÝSTAVISKO EXPO CENTER | Exotické vtác-
tvo, holuby, hrabavá a vodná hydina, králi-
ky a ďalšie druhy zvierat.

26. 4. | Burza starožitností
VÝSTAVISKO EXPO CENTER | Zberateľské 
predmety a zaujímavosti.

  ŠPORT
MS ŠPORTOVÁ HALA
5. 4. | 11.00 a | 13.00 | Cop Volley 
Trenčín – VKP Bratislava
Volejbal – 1. liga muži.

6. 4. | 17.00 | HK Štart Trenčín 
– Michalovce
Hádzaná – ml. dorast.

6. 4. | 19.00 | HK Štart Trenčín 
– Michalovce
Hádzaná – ženy.

9. 4. | 18.00 | HK Štart Trenčín – 
ŠKP Bratislava
Hádzaná – ml. dorast.

12. 4. | 14.30 | Slovensko – Česko
Volejbal – medzištátny duel kadetov.

12. 4. | 18.00 | HK Štart Trenčín – 
Inter Bratislava
Hádzaná – ženy.

13. 4. | 11.00 a | 13.00 | Cop 
Volley Trenčín – Cop Nitra
Volejbal – juniori.

13. 4. | 14.30 | Slovensko – Česko
Volejbal – medzištátny duel kadetov.

26. 4. | 19.00 | PCF 9 – Out of 
control
Profesionálne a  amatérske MMA / zápasy
v klietke, octagóne.

28. 4. | 10.00 | Florbal – KCVČ 
Trenčín

Krajské kolo – mládežnícky turnaj, mladší 
žiaci a mladšie žiačky.

29. 4. | 10.00 | Florbal – KCVČ 
Trenčín
Krajské kolo – mládežnícky turnaj, starší 
žiaci a staršie žiačky.

4 | KAM

nevyrovnaný, uzavretý. To bol jeden
z  najtalentovanejších návrhárov sveta
módy. To bol Yves Saint Laurent. Toto
je jeho príbeh.

24. 4. | 16.00 | Seniorbio: 
Klub poslednej nádeje
Píše sa rok 1985. Elektrikár a  príleži-
tostný jazdec rodea Ron Woodroof sa
od  lekárov dozvedá, že má AIDS a  že
mu neostáva viac ako 30 dní života.
Ale Ron sa nevzdáva, púšťa sa do bitky
o svoj život s lekármi, farmaceutickými
fi rmami, úradníkmi a hľadá cestu, ako
prežiť.

24. 4. | 19.00 | Futbal 
na striebornom plátne
Filmový večer organizovaný v  spolu-
práci s futbalovým klubom AS Trenčín.
Po  projekcii debata s  vybranými hráč-
mi.

25. 4. | Dlhá cesta dole
Štyria neznámi ľudia sa počas sil-
vestrovskej noci stretnú na streche ve-
žiaku, obľúbenom mieste samovrahov.
Miesto toho, aby skočili dole, uzavrú
dohodu, že zostanú spolu a nažive mi-
nimálne do svätého Valentína.

25., 26. 4. | Pojedme k moři
Desaťročný chlapec Tomáš dostane
k narodeninám kameru a rozhodne sa,
že nakrúti fi lm ako Miloš Forman. 

26. 4. | 15.00 | Turbo

Špeciálne organizované predstavenie
pre deti s autizmom.

27. 4. | 16.00 | Turbo
Turbo je obyčajný malý slimák, kto-
rý má veľký sen. Žiť svoj život slima-

j y j ý ýý

čím tempom ho neuspokojuje, túži
po  omnoho väčšej rýchlosti. Neustále
trénuje a svoje pokroky meria metrom.

27. 4. | 19.00 | Buena vista 
social club
Tento živý a  očarujúci hudobný doku-
ment sa od  svojej premiéry sám stal
legendou a  diváci na  celom svete aj
vďaka nemu našli cestu ku kubánskej
hudbe.

29. 4. | 19.00 | S Molierom 
na bicykli
Gauthier Valence (Lambert Wilson) je
úspešný herec. Je hlavnou hviezdou
v divákmi obľúbenom televíznom seri-
áli. Do cesty sa mu však pripletie am-
biciózny divadelný projekt a  jeho he-
recký sen stvárniť postavu Moliérovho
Mizantropa.

30. 4. | 19.00 | Valčík pre 
Moniku
Životopisný fi lm dánskeho režiséra
Pera Flya o  švédskej speváčke a  he-
rečke Monice Zetterlund rozpráva o jej
ceste z  malého mestečka vo Švédsku

p j j

ku sláve v kluboch v New Yorku a Što-
kholme.

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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